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ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Καλημ έρα σε ό λο υς. Μπορούμ ε να αρχίσουμ ε. Να καθίσουμ ε γιατί
ήδη ν ομίζω ό τι μ ε βάση τον αρχι κό μ ας προγραμματισμ ό είμαστε λίγο
πιο πίσω.
Κυρί ες και κύριο ι, αγαπητά μέλη και προσκεκλημ ένοι της
Επιτροπής Παρακο λούθ ησης, έχ ω τη χαρά να σας καλωσορίσω στη 1 η
συν εδρίαση της Επιτροπής Παρακολο ύθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, Α νταγωνιστικό τητα, Επιχειρημα τικό τητα, Καινοτομία
2014 – 20 20.
Συνεδρία ση, η οπο ία σηματοδ οτεί την ουσιαστι κή ενερ γοποίηση
του προγράμματος για τη νέα περ ίο δο. Σύμ φωνα μ ε τα στοιχ εία που
μου έχετε δ ώσει μέχρι πριν λίγο, η Γρ αμματεία η οποία υποστηρίζ ει τη
λει το υργία
και
τη
συν εδρίαση
της
σημεριν ής
Επιτροπ ής
Παρακολο ύθησης, παρόντα στην αίθουσα είναι 32 μέλη με δικαίωμα
ψήφο υ, επί συν όλο υ 48 μ ελών, οπότε και διαπιστώνεται η απαρτία.
Η διαδικασία θα ξεκιν ήσει μ ε την έγ κριση της ημερ ήσιας
διάταξης, σχέδι ο της οποίας έχει αναρτηθ εί στο δίαυλο, καθώς και στο
δικτυακό τόπο το υ προγράμματος.
Επισημαίνω ότι μ ετά από κάποιες παρατηρήσεις έγγραφες ή
εισηγήσεις πο υ γίν ανε πριν λίγο στο Προεδρ είο, η ημ ερ ήσια διάταξ η η
οποία θα τεθ εί π ρος έγκριση, περ ιλαμβάνει επίσης στην ενότητα
Ειδικά θέμα τα υλοποίησης των επι χειρησιακών προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, μ ετά απ ό σχό λιο της
Ευρωπαϊκής Επι τροπής, θα υπάρ ξει μία παρουσί αση της …
αξιολόγ ησης, του εξοι κονομώ κα τ’ οίκων από τον Πρ οϊστάμ ενο της
Οικίας μονάδας της διαχειριστι κής α ρχής.
Έχει ζ ητηθεί από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επι τρ οπής, τον
κύρι ο Π ερο υλάκη, να υπάρξει μ ία ει σήγησή το υ μ ετά την εισήγηση της
Προέδρο υ της Επ ιτροπής, καθώς και μία εισήγηση του Γενικού
Γραμματέα Τ ηλεπι κοινωνι ών και Τα χυδρομ είων, του κυρίο υ Τζώρτζ η
σχετικά με την ενημέρωση για τη πορ εία της αιρ εσι μότητας 2.1 και τις
τελευταί ες εξ ελίξει ς σχετικά μ ε την αι ρεσιμό τητα 2.2.
Στο σημείο αυτό καλείται όποιο άλλο μ έλος της Επιτροπής
επιθυμεί να προ σθ έσει κάποια υπο εν ότητα στη συγ κεκρ ιμένη σημερινή
ατζέντα, να το κάνει γνωστό στο Προεδρεί ο, προκειμ ένο υ να
προστεθ εί στις συν ολικές αλλαγές.

5

Δεν υπάρχει κάποια. Οπότε, η ημ ερήσια διάτα ξη μ ε τα τρία
σημ εία που μ όλις σας ανέφερα, τίθ εται προς έγκρι ση από τα μέλη της
Επιτροπής Παρα κο λούθ ησης.
Η
ημ ερήσια
εγ κρίθηκε
ομό φων α,
οπότε μπορ ούμε
να
ξεκινήσουμ ε μ ε το 1 ο σημεί ο, στο οποίο θα έχ ουμε κάποιο υς
σύν τομο υς χαιρετι σμούς από το υς εκπροσώπους των Υ πουργείων, των
Φορέων
πολιτι κής,
που
συμμ ετείχαν
στην
εξ ει δίκευση
του
προγράμματος.
ΕΓΚΡΙ ΝΕΤΑΙ ΟΜ ΟΦΩΝΑ
Είναι τιμ ή και ιδ ιαίτερ η χαρά μας να έχουμ ε κον τά μας τον
Γενι κό Γραμματέα Δημ οσίων Επενδ ύσεων - ΕΣΠΑ, τον κύριο Χαρίτση,
ο οποίος θα κάνει μια πρώτη τοποθέτηση.
Κος ΧΑΡΙΤΣΗΣ:
Καλημ έρα σε ό λες και ό λους και από μένα. Να ευχαρι στήσω την κυρία
Πρόεδρο της Επιτρ οπής Παρακο λούθ ησης.
Θα προσπαθήσω να μην χρονο τρι βήσω πάρα πολύ. Έχουμ ε
μπροστά μας μια συνεδρ ίαση η ο ποία έχει πάρα πολλά θέματα
σημαντικά, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστο ύν και να επιλυθούν
σήμ ερα.
Νομίζω όμ ως, ό τι μιας και πρό κει ται για τη 1 η συνεδρί αση της
Επιτροπής Παρακο λούθ ησης των ν έω ν Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
της περι όδου 2 014 – 2020, έχ ει μία σημασία να θέσουμε αν θέλετε το
γενικό πλαίσι ο της αναπτυξια κής πολιτικής όπως την αντιλαμβάνεται
και την έχ ει ήδ η εξ αγγείλει και υλοπο ιεί η κυβέρνηση.
Μέσα στο οποίο β εβαίως θα κληθο ύν να λειτουργ ήσο υν και τα
Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδο υ 2 014 – 2020.
Ύστερα λοιπόν α πό μία σημαντι κή προετοιμασία, τόσο σε
επίπεδο προγραμματισμο ύ, όσο και σε επίπεδο δ ιαβούλευσης μεταξύ
φορέων χάραξης πολιτικής και κοινωνικοοι κονο μικών εταίρων,
καταλήξαμε στο στρατηγικό και επιχ ειρησιακό πλαί σιο, με το οποίο η
Ελλάδα θα προχωρ ήσει στην επόμεν η προγραμματική περίοδο.
Καθοριστι κό ρό λο στον σχ εδιασμό και την υλοποί ηση του ν έου
ΕΣΠΑ, θα διαδραματίσει ο Εθνι κός Στρατηγι κός Αναπτυξιακός
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Σχεδιασμός, ο οπ οίος θα ανταποκρίνεται, β εβαίως, στη σημ εριν ή
συγ κυρία και στι ς προτεραιότητες οι οποίες έχο υν τεθεί για την
ανάπτυξη της χ ώ ρας και θα απαντάει ταυτόχρονα και στις πο λύ
βασικές, πιεστι κές οι κονομι κές και κο ινωνι κές ανάγκες που
αντιμετωπίζει η χώ ρα μας.
Σε αυτό το πλαίσι ο οι ευρωπαϊκοί πόροι, β εβαίως, οι πόροι των
διαρθρωτι κών ταμ είων, έχο υν να παίξουν έναν πο λύ σημαντι κό ρ όλο.
Αποτελούν την β ασική, αν θέλετε, πηγή χ ρημα τοδ ότησης για το
επόμενο διά στημα.
Εδώ, όμως, θα μο υ επι τρέψετε να π ω ότι μιας και μι λάμε για
Εθνικό Αναπτυξια κό Σχεδιασμό, ο σχεδιασμ ός αυτός δεν μπορεί να
βασίζεται μόνο σε πόρους των δι αρθρωτικών ταμεί ων. Πολι τική
προτεραιό τητα της κυβέρνησης είν αι η ενίσχ υση κα ι των εθνικών
πόρων από το Πρόγραμμα Δημο σί ων Επενδύσεων, οι οποίοι θα
χρηματοδ οτήσο υν αυτό το σχέδ ιο και σε α υτή την κατεύθ υνση, αν
θέλετε, εδράζεται και η προ σπάθει α που γίνεται απ ό την ελληνική
κυβ έρν ηση και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης αυτό το διάστημα,
ούτως ώστε να δημ ιουργ ηθεί εκείν ος ο δημοσι ονομικός χώρος ο οποίος
θα επιτρέψει την α ύξ ηση των δ ημόσι ων επενδύσεων για την υλοποί ηση
του Αναπτυξιακο ύ μας Σχεδίου.
Να θέσω μ ερι κά πάρα πολύ σημαντικά, κατά την γν ώμη μας,
γενικό τερα στοιχεία της συγκυρίας, της οι κονομι κής συγ κυρίας, τα
οποία επηρεάζο υν, βεβαίως, και την υλοποί ηση των Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ.
Πρώτα από ό λα θα πρέπει να είν αι σαφές ότι η σημ εριν ή
κατάσταση χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη πί εση και από ασφυκτι κή
έλλειψ η ρευστότητας. Να δηλώσουμ ε, λοιπόν, ευθύς εξ αρχής ότι παρ’
όλο που βεβαί ως οι χρηματορο ές του ΕΣΠ Α έχο υν την δική το υς
δυναμική και αυτή η δ υναμι κή θα πρέπει να διασφα λιστεί μ ε κάθε
τρόπο και προς α υτή την κατεύθ υνση εργαζόμαστε σκληρά.
Ταυτόχρ ονα θα πρέπει να είναι προς όλους σα φές ότι χωρίς
δημοσιονομι κή κυριαρχία ο βαθμός υλοποί ησης το υ Ε ΣΠΑ δεν είναι
εξασφα λισμ ένος.
Η πολιτι κή της κυβ έρνησης, λοιπόν, είναι προς αυτή ακρ ιβώς την
κατεύθ υνση, της εξασφά λισης δημ ο σιονομι κής κυρια ρχίας, γεγονός
που θα ω φελήσει τό σο το υς αναπτυξιακούς θεσμούς όσο και το υς
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αναπτυξιακο ύς πό ρους. Χωρ ίς δημο σιονομι κή κυριαρχ ία η μόχλευση
επιπλέον πόρων πά νω στο υς ήδη υπά ρχοντες στα διαρθ ρωτι κά ταμ εία,
πόρων, δηλαδ ή, και από τον ιδιωτι κό τομ έα και από τον κοινωνι κό
τομέα, δ εν θα μπορ εί να επιτευχθεί.
Δεύτερο σημαντικό σημ είο σε σχ έση με την κατάσταση της
ελληνι κής οικονο μίας σήμ ερα, πέρ α από το ΕΣΠΑ απαιτείται μια
δέσμ η παρεμβάσεων στο πεδίο των χρηματοπι στωτι κών θεσμ ών και
μείωσης το υ ιδιω τι κού χρ έο υς, έτσι ώ στε να προκύψουν θεραπευμ ένες,
αν θέλετε, υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες και επιχ ειρήσεις που θα
στραφο ύν εκ νέο υ σε επενδ ύσεις και δ εν θα κα τευθύνο υν την
ρευστό τητα τους στην γνω στή μα ύρη τρύπα του χρ έο υς.
Η
αποκατάσταση
των
δ υναμικώ ν
αλλά
υπ ερχρ εωμέν ων
επιχειρ ήσεων από κοινο ύ μ ε νέες μορφές επιχει ρημ ατικό τητας, θα
ωφελήσει συν ολι κότερα τον βιόκο σμο της επιχ ειρ ημα τικό τητας στην
χώρα μας.
Τρίτο σημείο κα ι συναφές με αυτό που μόλις ανέφερα.
Χρειαζόμαστε νέα χρηματοδ οτι κά εργ αλεία. Σε αυτή την κατεύθυν ση η
ίδρυση εν ός νέο υ δημόσι ου αναπτυξιακο ύ χρημα τοδο τικο ύ Θ εσμο ύ,
μιας αναπτυξιακής επενδυτικής τρά πεζας, δηλαδή, εί ναι ένα άκρως
απαραίτητο β ήμα γ ια τον εξ ορθολογι σμό της πιστωτικής επέκτασης σε
εξασφα λισμ ένο υς και χαμηλού ρί σκου ανακυκλούμ ενο υς πόρους στις
δημόσιες υποδομές .
Σε αυτή την κα τεύθυν ση και με αυτή την λογική η κυβέρν ηση
έχει ήδη εξαγγεί λει και προχωράει στην υλοποίηση του σχ εδίο υ για
την ίδ ρυση αναπτυξιακής επενδ υτικής τράπεζας.
Ποιοι είναι ο ι κύρι οι άξονες στρατηγι κής το υ ν έο υ ΕΣΠ Α για την
περίοδο 201 4- 20 20. Πρώ τα από όλα θα πρέπει να είναι σε όλους
σαφές ό τι το ΕΣ Π Α, όπως προείπα, είναι βεβαίως οι πόροι από τα
διαρθρωτι κά ταμεία, μάλλον, για να είμαστε πιο σαφείς, είνα ι
βεβαίως, αυτή την στιγμή, ίσως το βασι κό τερο χρηματοδοτι κό
εργαλεί ο το οποίο έχο υμε στα χ έρι α μας αλλά και α υτό α κόμα το
εργαλεί ο θα πρέπει να αποτελεί τμ ήμα, θα πρέπει να συνδ έεται με το
συνο λικό αναπτυξ ι ακό μας σχέδ ιο και όχι το αν τίστρο φο .
Το ΕΣΠ Α, λοιπόν, είναι ένα εργαλείο. Το Ε ΣΠΑ δ εν είνα ι σχ έδιο
από μόνο το υ, καθ’ εαυτό . Θα π ρέπει να υπάγετα ι στις βασικές
αναπτυξιακές προτεραιότητες. Πο ιες είναι αυτές.
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Πρώτη προτεραιό τητα, βεβαί ως, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, η
καταπολέμηση της φτώχ ειας και το υ κοινων ικο ύ
αποκλει σμο ύ.
Σε αυτό θα μο υ επι τρέψ ετε μι α σύν τομ η παρένθεση. Η
χρηματοδ ότηση β εβαίως από τα δια ρθρωτι κά ταμ εία δεν μπορεί να
ανατρέψει την κα τάσταση η οποία έχ ει δημι ουργ ηθεί στη χώρα μας τα
τελευταία χρόνια με τις πο λι τικές λι τότητας οι οποίες έχ ουν
εφαρμο στεί και εί ναι και λίγο οξ ύμ ωρο να προσπαθο ύμε μέσω της
αξιοποίησης
κο νδυλί ων
των
διαρθρωτι κών
ταμείων
να
αντιμετωπίσο υμ ε ένα πρόβλημα το οποίο παίρνει τόσο εκρ ηκτι κές
διαστάσεις.
Η κυβέρν ηση λοι πόν παλεύει ακρι βώς για την ανάσχεση των
πολιτι κών οι οποί ες δημιο υργο ύν αυτό το πρόβ λημα στη ρίζα το υ, των
πολιτι κών της λι τότητας, των πολι τικών οι οποίες ενισχ ύο υν την
ανεργία και τον κο ινωνικό απο κλεισμ ό.
Το μόνο πο υ μπορ ούν να κάνουν τα διαρθρωτι κά ταμ εί α σε α υτή
την κατεύθ υνση είναι να προσπαθήσο υν έστω και προσωρινά να
ανακουφίσο υν ή να θεραπεύσουν μερικώς αυτά τα αποτελέσματα
αυτών των πο λιτι κών.
Δεύτερ η
βασι κή
συναφής
με
την
πρώ τη
αναπτυξιακή
προτεραιό τητα, η δημιο υργία νέων θ έσεων εργασίας, η ενίσχυση της
έρευνας και της καινοτομ ίας είν αι επίσης μια π ολύ σημαν τική
προτεραιό τητα η οποία βεβαίως θα απασχολήσει και την Επιτρ οπή
Παρακολο ύθησης του συγ κεκριμ ένο υ Επιχειρ ησιακο ύ Προγράμματος
φαντάζομαι σε σημ αντικό βαθμό.
Οι επενδ ύσεις στο ν τομ έα το υ περιβ άλλον τος και της ενέργειας
αποτελο ύν επίσης πολύ σημαν τική αι χμή του Προγράμμ ατός μας.
Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες της
χώρας, την προγρα μματική περίοδ ο 2 014-2020 η στόχευση των πόρων
έχει κατευθ ύνσεις σε συγ κεκριμέν ους άξονες.
Ενίσχυση
των
επιχειρήσεων,
μετάβαση
στην
ποιο τι κή
επιχειρ ηματι κό τητα με στόχο την και νοτομία και αύξ ηση της εγχώριας
προστιθέμεν ης αξίας, ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων το υ
ανθρώπινου δυναμ ικο ύ, εν εργός κο ι νωνική εν σωμάτω ση, προσ τασία
του περιβάλλοντος, το περιβά λλον ό χι ως πρόσχωμα στην ανάπτυξη
αλλά ως παραγωγικός συντελεστής, ανάπτυξη, συγχρονισμός,
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συμπλήρω ση των υποδομών για την οι κονομι κή και κοινων ική
ανάπτυξη.
Και βεβαί ως ένα σημείο πολύ σημαντι κό, το οποίο έχει
υποτιμ ηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και στο οποίο η χώρα μας
υπολείπεται κατά πολύ και έχ ει πολύ μεγάλη σημασία , βελτίω ση της
θεσμι κής επάρκει ας και της αποτελεσματι κότητας της δημό σιας
διοίκησης.
Για την προγραμμ ατική περίοδ ο 201 4-2020 η Ελλάδα στοχ εύει
σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα στηρίζ εται πλέον στην
κατανάλω ση και τον δανεισμό, αλλά σε υγιείς επενδύσεις πο υ
δημιο υργο ύν βιώ σι μες και ικανοποι ητικά αμειβ όμεν ες θέσεις εργασίας,
προσελκύουν νέες επενδ ύσεις και στηρίζον ται σε νέα μον τέλα
επιχειρ ηματι κής διακυβ έρνησης, κοιν ωνικής οικονομ ίας και νεανικής
ή άλλης st artup επι χειρηματι κότητας.
Αυτό είναι το γενι κό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλο ύντα ι και τα
Προγράμματα της νέας περιόδο υ να σχεδιαστο ύν και ν α υλοποι ηθο ύν.
Θα κλείσω, με κά ποιες σημαντι κές διαφορές οι οποίες εντοπίζον ται
μεταξ ύ των Προγρ αμμάτων των δύο περιόδων, 2007-2 013 και 20142020 και οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμ ό και
την υλοποίηση των νέων Προγραμμά των.
Η προγραμματική περίοδος λοιπόν 2014-202 0 χαρακτηρίζεται
από ιδιαίτερα σημ αντικές αλλαγές και προκλήσεις. Τ ο κανονι στι κό
πλαίσιο της νέας περιόδου όπως είν αι γνωστό περι λαμ βάνει πολλο ύς
περιορισμο ύς που πρέπει να ληφθο ύν υπόψη, τόσο κατά τον σχεδιασμ ό
όσο και κα τά την εφαρμογ ή των Επιχειρησιακών Π ρογραμμάτων.
Μερι κοί από αυτο ύς το υς περι ορισμ ούς και τις ν έες δ υνατότητες όμως
που διανοίγονται μ ε τα νέα Προγράμμ ατα είναι οι εξ ής.
Πρώτον, ο προσαν ατολι σμός στα αποτελέσματα. Η ισχυρή λογι κή
της παρέμβα σης μ ε καθορισμό σαφών στόχ ων, και ποσο τικών, με το υς
οποίους θα μετρ ηθεί η πρό οδος.
Δεύτερον, η στρατηγι κή εστίαση και στοχοθ έτηση των πόρων
στην ανάπτυξ η και την απασχόληση, με ιδιαί τερ η έμφαση στη
θεματι κή συγκέν τρωση και στο απαιτούμ ενο ελάχι στο μερίδι ο για
δράσεις από το Ευρωπαϊκό Κοιν ωνικό Ταμείο.
Εδώ να πω ό τι είν αι βασική προτερα ιότητα, βασική αντίληψ η για
το πώς θα πρέπει να λει το υργήσουν τα Προγράμ ματα της νέας
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περιόδου, ότι θα π ρέπει να δοθεί βάρος στην αποτελεσμ ατικό τητα των
δράσεων και των έργων.
Εμείς θ εωρο ύμε, επειδ ή γίν εται κα ι πολλή συζήτηση για την
πληρο φόρ ηση, για την επι κοινων ία των Προγραμμά των της νέας
περιόδου, ότι η καλύτερη διαφήμι ση για τέτοια Προγράμματα δεν
μπορεί να είναι παρά η αποτελεσμα τικό τητά τους και η δ ημιο υργία
κοινωνι κο ύ και οι κονομι κο ύ αποτυπ ώματος των ίδ ιων των έργων. Και
σε αυτό θα επιμ είν ουμε.
Ένας ακόμα σημα ντικός π εριορι σμό ς, ο οποίος όμως θα πρέπει
να ικανοποιηθεί, είναι η εξασφάλιση το υ αναγκαίου πλαισίο υ
ρυθμίσεων και συν θηκών μέσω της εκπλήρωσης των εκ των προ τέρ ων
αιρεσιμο τήτων για την αποτελεσμα τικότητα των παρεμβ άσεων.
Και τέλος, θα έλεγα, δύο πο λύ σημαντικά εργαλεία τα οποία θα
πρέπει να
αξιοποιήσο υμε
στο
έπακρο, η στρατηγική των
Ολο κληρωμ ένων Χωρικών προσεγγίσεων και η Στρατηγι κή της
Έξυπνης Εξ ειδί κευσης, ο ι γνωστές περιφερ ειακές και εθ νικές RIS, πο υ
μπορούν να δ ημι ο υργήσουν υλοποι ήσιμα αναπτυξιακά προγράμματα
στις Περι φέρ ειες και να συγ κεν τρώσο υν πόρο υς σε εν τοπισμ ένες
αναπτυξιακές προκλήσεις.
Στην
υλοποί ηση
το υ
ΕΣ ΠΑ
2014-2020
οι
Επιτροπές
Παρακολο ύθησης των Επιχειρ ησι ακών Πρ ογραμμάτων αποτελούν
ουσια στι κό σημ είο έναρξης υλοποί ησής τους και ροής , βεβαίως, της
χρηματοδ ότησης προς τη χώρα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτι κά
Ταμεία.
Ο ρόλος το υς είνα ι στρα τηγι κής σημ ασίας, δεδομέν ου ότι είναι
υπεύθ υν ες τόσο γι α τον έλεγχο της πορείας όσο, και σε αυτό θα πρέπει
να δώσουμε και ιδιαίτερ η σημασία, στις επιλογές που θα γίνουν ώστε
οι δράσεις που θα χρηματοδ οτηθούν να έχουν προστιθ έμενη αξία στις
περιοχές παρέμβα σης.
Θεωρώ , λοιπόν, κα ι κλείνω με αυτό, ότι όλο ι από κοινο ύ έχο υμε
πολύ σοβαρ ή δουλειά μπροστά μας . Ήδη έχ ει γίνει πολύ μεγάλη
πρόοδος, νομίζω, ως προς την ενεργ οποίηση των νέων Προγραμμάτων
βάσει των απαιτήσεων το υ νόμου, το υ 4314 που ψηφίστηκε λίγο πριν
το τέλος το υ 2014, βρισκό μαστε σε ένα πολύ κα λό σημείο, ούτως ώ στε
με την ολοκλήρ ω ση αυτής της δια δικασίας σύγ κλησης των πρώ των
επιτροπών παρακολο ύθησης, η οπ οία θα ολοκληρω θεί στις αρχές
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Ιουλίου, 6 Ιο υλίου αν δεν κάνω λάθος, με την Επιτρ οπή
Παρακολο ύθησης, την Εθνι κή Επιτρ ο πή Παρακολο ύθησης του ΕΣ ΠΑ,
να μπορούμε μετά να ξεκιν ήσο υμε, να κινήσο υμ ε τα νέα Προγράμματα
και να αρχίσο υν να βγαίνουν οι πρώ τες προσκλήσεις.
Σε αυτή την προ σπάθεια, βεβαί ως, όλο ι οι εμπ λεκό μενοι, το
κράτος, η κεντρι κή διο ίκηση, η Τοπι κή Α υτοδι οίκηση, οι παραγωγικοί
και κοινωνι κοί φο ρείς έχ ουν να παίξ ουν ένα πολύ σημα ντικό ρόλο και
σας καλώ ό λους από κοινού να δ ώσο υμε αυτή την πολύ μεγάλη
προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευχαριστο ύμε πολύ το Γενι κό Γραμ ματέα Δημ οσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ.
Μέχρι στιγμ ής τρ εις Γενικοί Γραμμ ατείς έχουν εκδηλώσει την
πρόθεσή το υς να απευθύνο υν ένα σύντομ ο χαιρετισμό . Επειδή β λέπ ω
και άλλους να παρ ευρί σκονται, μπορ ούμε να συν εχίσουμε.
Συνεχίζο υμ ε μ ε την κυρία Βλαζάκη, Γενι κή Γραμματέα
Πολι τισμο ύ, από την οποία ζητώ και συγνώμ η για την αστοχία της
θέσης και της δι ορ γάνωσης και την α κούμ ε.
Κα Β ΛΑ ΖΑ ΚΗ:
Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμ ερα σε αυτή την πρ ώτη συνάντηση
που πιστεύω από όλους θα ακουστο ύν πράγματα τα οποία θα
ξεκαθαρίσουν ορισμένα στοιχεία και βεβαίως θα προχ ωρήσουμ ε ό λοι
μαζί στο επόμ ενο στάδιο και στην περαιτέρω εξ ειδί κευση, ας πο ύμ ε
έτσι, στη συν έχ εια.
Εγώ θα μι λήσω απλώς για τον τομ έα το υ πολι τισμο ύ. Όπω ς
γνωρίζετε τα έργα του πολιτι σμο ύ είναι εμβληματι κά, ο πολιτι σμός
οπωσδήπο τε συνδ έεται μ ε τον το υρι σμό, το βλέπετε συνέχ εια το πώς
ακριβώς ένα πρόβλημα να υπάρξει στον πολι τισμ ό, σε μνημεία και
χώρους, τι αντί κτυπο έχει διεθ νώς. Είναι, δηλαδή, καθαρά
αναπτυξιακά τα έργα και επομέν ως θα μπορούσε να πει κανείς
αδιαπραγμάτευτα.
Βεβαίως η εξει δί κευση είναι ένα δυναμικό εργαλεί ο που δεν
εξαντλεί ται στο 10 0% το υ Προγράμμ ατος κα τά τη διάρ κεια α υτής της
πρώτης συν εδρίασης, το ξέρουμ ε πο λύ καλά. Υπάρχο υν ανάγκες που

12

έχουν κα ταγραφεί και υποβληθεί στην αρμόδια Διαχειρι στι κή Αρχ ή, σε
εσάς μέσω των δ ελτίων εξειδίκευσης.
Ορισμέν ες από αυτές βλέπουμ ε ότι τώρα δεν αντιμ ετωπίζονται
όλες, έχο υμε α κρι βώς πάνω σε α υτό που είπατε, κύρι ε Χαρίτση, στη
Στρατηγική της Έξ υπνης Εξ ειδί κευσης και πιστεύο υμε ν α το δείτε και
εσείς και στην πορ εία να ενταχθο ύν και αυτές οι συγκεκριμένες.
Και βεβαίως πιστεύο υμ ε ότι από τις δράσεις, πο υ λίγο πολύ
έχουμ ε καταθέσει, οι περι σσό τερ ες βλέπο υμε ότι προ χωράνε. Α λλά
φανταζόμαστε, όπ ως μας είπατε και εσείς, στα επόμ ενα στάδια θα
αυξηθο ύν και θα ο λοκληρωθο ύν.
Εμείς είμαστε έτο ιμοι, έχ ουμ ε ώριμ ες προτάσεις και πιστεύο υμε ότι
εφ' όσον υπάρχει μία συνεχής και στεν ή συνεννό ηση και επικοινωνία
μαζί σας θα μπορ έσο υμε να προχωρ ήσο υμε χωρ ίς κανένα πρόβλημα
όλο αυτό που πρ έπει να γίνει σύν τομα και να τελειώνει. Να μ ην
παραμένει έτσι σε εκκρ εμό τητα πο ια έργα θα ενταχ θούν στη νέα
Προγραμματική Π ερίοδο και να αναλωνόμαστε συν έχεια με διάφορ ες
συζ ητήσεις και τρο ποποιήσεις.
Σας ευχαριστώ. Τί ποτε άλλο και κα λή αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σας ευχαρι στο ύμ ε πολύ. Θα δώ σω το λόγο στον κ. Τόλιο Γενι κό
Γραμματέα Βιομ ηχ ανίας για το δικό του σύντομο χαιρ ετι σμό.
Κος ΤΟΛΙΟΣ:
Κυρία Πρό εδρε, κύριε Γεν ικέ, αγαπητέ φί λε Χαρίτση αγαπητοί φί λοι
και σύντρο φοι. Να ι, κάτι λέει και αυτό.
Επιτρέψτε μο υ να κάνω μια κα ταρχήν επισήμαν ση πο υ αφορά το
γενικό τερ ο ζήτημ α το αναπτυξ ιακό γιατί υπάρχει έν ας αυθόρμητος
τεχνο κρατι σμός στα κείμ ενα τα οποί α συζητάμε τα οπ οία έχο υν πίσω
τους μια ο υρά. Είν αι κεί μενα τα οποί α προέρχονται από την κα τεξ οχήν
ας πούμε παραδ οσιακά κείμ ενα τα οποία εκπέμπ ονται από τις
υπηρ εσί ες της Ευρ ωπαϊκής Ένωσης και τα οποία ό μως αναπαράγονται
και από τις υπάρχουσες δομές.
Ωστόσο όμως μερι κές φορ ές μας διαφεύγ ει η κοιν ωνική διάσταση
όταν μιλάμε για ανάπτυξη. Και επιτρέψ τε μο υ, δεν θα κάνω τώρα
κάποια διάλεξη περί ανάπτυξ ης, α λλά νομίζω δ υο- τρία πράγματα είναι
αναγκαία.
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Το πρώτο είναι όταν μιλάμε για ανάπτυξη να υπο λογίζουμ ε
πάντα και στα Πρ ογράμματά μας αυτά τα οποία τα επ ιμέρο υς ή τις
επιμέρο υς δράσεις , τις κοινωνι κές ανάγκες κατά προτεραιό τητα και
αυτές δ εν είναι α υτον όητες κάθε φορά και δεν πηγά ζουν, και δ εν
εκπέμπον ται από τα Προγράμματα.
Το δεύτερο είναι το μ εγάλο θέμα της απασχό λησης το οποίο
είναι το υπ΄ αριθμ όν ένα πρόβλημα της ελληνικής κοιν ωνίας και όπως
καταλαβαίνετε κα ι όλοι βι ώνο υμε αυτή την αιμορρα γία των νέων
επιστημόνων να φεύγουν στο εξ ωτερι κό και όχι μόνο.
Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε γι α οποιοδήποτε Π ρόγραμμα,
οποιαδήποτε δρά ση αν δεν επικεντρών ουμ ε στη διάσταση της
απασχόλησης.
Με αυτή την ένν οια, λοιπόν, προ τεραιότητα στην α ξιολόγ ηση
των Π ρογραμμάτω ν πρέπει να είναι οι θέσεις εργασίας . Και β εβαίως
εδώ μπορεί να πει κανένας, εν τάξει μιλάμ ε τώρ α δηλαδή για
δραστηριότητες εν τάσεως εργασίας, δραστηριότητες στο πεδίο νέων
τεχνο λογιών δ εν πρέπει να έχουμ ε; Όχι, ασφαλώς και πρέπει και
πρέπει να κοιτάζουμε το μέλλον, να κοιτάζουμ ε προς τα μπρος και όχι
προς τα πίσω αλλά έτσι και α λλι ώς αυτό το ζ ήτημα πρέπει να είναι
πρώτη προ τεραιό τητα.
Το τρίτο σημείο π ου θέλω να πω εί ναι οι πολιτι κές λιτότητας,
είναι υφεσια κές π ολιτικές και μ ε αυτή την έννοια η τόνω ση της
ενεργο ύς ζ ήτησης. Η οποία ενεργός ζήτηση έχει τις εξ ής διαστάσεις,
θυμίζω, είναι και κατανάλω ση είναι και επένδ υση. Είν αι και δημό σια
και ιδιω τι κή.
Άρα, λοιπόν, αυτή η τόνωση της εν ερ γούς ζήτησης, και ιδιαίτερα
της κα ταναλω τικής, ναι είναι αναγκαία προκειμ ένο υ να τονωθεί η
παραγωγή και στη συνέχ εια η επένδ υση και παραπέρα η απασχόληση
κλπ. Να το έχο υμ ε και αυτό στις θεωρήσεις μας γιατί καμιά φορά μας
διαφεύγει.
Τρίτο και τελειών ω για να περάσω μ ε δυο λόγια στα θέματα της
βιομηχανίας, θεω ρ ώ ότι πρέπει να κά νουμε μια διά κριση ανάμεσα στο
επιχειρ είν και στην επιχειρ ηματικό τητα. Επιχειρ ημα τικό τητα δεν είναι
ιδιωτι κή σε κάθε περίπτωση. Είναι και δημό σια επιχ ειρηματι κό τητα,
είναι και η επιχ ειρημα τικότητα της κο ινωνι κής οι κονομίας. Και
εντέλει η επιχ ειρ ηματι κότητα ιστορ ικά θα υπάρχει πάντα αλλά όχι
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οπωσδήπο τε μ ε τις τρεις μ ορφές που ανέφερα. Είναι ένα φιλο σοφι κό
ερώτημα.
Κατά συνέπεια, λο ιπόν, ας έχο υμε υπόψη μας ότι δεν πρέπει να
ταυτίζουμ ε την επι χειρηματι κότητα α παραίτητα μ ε τον ι διωτι κό τομέα.
Ασφαλώς και ο ι μικρ ομεσαίες επιχειρ ήσεις και οι μ εγάλες
επιχειρ ήσεις έχο υν ένα συγκεκρ ι μένο ρόλο να παίξουν αλλά
ταυτόχρονα έχο υν σημαντικό ρό λο να παίξει και ο δ ημόσι ος τομ έας
και ο τομέας της κοινωνικής οι κονομ ίας.
Για να περάσω στο ζ ήτημα που εί πα, επειδή είναι σύν τομος
αυτός ο χαιρετισμ ός, και άλλα πράγματα μπορούσαμ ε να πούμε. Από
την πλευρά της β ιομηχανίας το ερ ώτημα τι αναπτύσσει δ εν θα το
απαντήσο υμε τώρα η β ιομ ηχανία. Σ χηματι κά δ υο ενότητες θα έλεγ ε
κάποιος.
Είναι οι παραδοσι ακοί κλάδοι οι οπ οίοι παράγουν προ ϊόντα τα
οποία είναι αναγκαία είτε άμεσα εί τε ενδιάμεσα προϊό ντα αλλά είναι
και οι νέες τεχνο λογίες. Θα σας έλεγα ανάμεσα σε ένα κινητό και σε
ένα σάντο υι τς με βάση τις κοινωνικές ανάγκες ποιο έχ ει
προτεραιό τητα; Ασφαλώς έχει το σάντο υιτς προτερα ιότητα από το
κινητό. Και αν μου πεις ένα πουκάμισο ή ένα κιν ητό ποιο έχ ει
προτεραιό τητα; Έ χει το πουκάμισο και όχι το κινητό. Δηλαδή, είμαι
και υπέρ το υ κινητού και υπέρ το υ κο μπιούτερ α λλά είμ αι και υπέρ της
ιεράρχησης των κοινωνικών αναγκώ ν. Αυτές οι ανάγκες πρέπει κατά
προτεραιό τητα να καλυφθο ύν.
Σε αυτή την β άση, λο ιπόν, θέλω να πω όλα αυτά τα
Προγράμματα, και εμείς έχουμ ε ετοιμάσει ένα ολό κληρο σετ σαν
Γενι κή Γραμματεία Βιομ ηχανίας, θα το καταθ έσω στην κυρία Φ ωτονιά,
και καλό είναι πρι ν γίνουν οι πρώ τες επιλογ ές πρέπει ν α υπολογίζον ται
και οι συγ κεκριμ ένες προ τάσεις των Γενικών Γραμματειών. Αλλά,
εντάξ ει, αυτό έχο υμε καιρό, θα το συζητήσο υμ ε. Δεν εί ναι, καλή είναι
η συνεργασία μας με την κυρία Φ ω τονιά, δ εν είναι, δεν έχ ει καμία
άλλη προέκταση α υτό.
Συνοπτι κά καταθέτω αυτή την στιγμ ή, πολύ επιγραμματικά, και
με μια προσπά θεια ποσο τικοποί ησης, και στο επίπεδο της
απασχόλησης, εφτά προγράμματα τα οποία θεωρούμε ό τι μπορο ύνε να
δώσο υνε μια ώθηση σε αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρό τηση.
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Γιατί α υτή η κυβ έρνηση, όπως είπα, δεν είναι ιδεο λόγ ημα όταν
είπα και σύντρο φο ι στην αρχή. Είναι μια κυβ έρν ηση όχ ι συνηθι σμέν η.
Είναι μια κυβ έρν ηση Αρι στερ ή η οπ οία είναι σε συν εργασία με ένα
κόμμα, το υ Α ΝΕ Λ. Είναι γνωστό αυτό. Άρα, λοιπό ν, θέλουμ ε να
κάνουμ ε και κάτι διαφορετικό από την μέχρ ι τώρ α πορεία των
πραγμάτων.
Αυτό, λοιπόν, είναι θεμελιώδες και πρέπει να το τονί σουμε και
να το αναδείξουμ ε. Με α υτή την έννοια, λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα
είναι η ευέλικτη μεταποίηση. Δεύτερ ο έπεται η επιχ ειρ ηματικό τητα, να
αξιοποιήσουμ ε ένα κό σμο πο υ έχει εμπειρίες α λλά είνα ι άνεργος, και
αξιοποίηση αυτής της επιχ ειρ ηματικής εμπειρίας. Να δούμ ε την
καινοτομ ική επιχ ει ρηματι κό τητα, το καινοτομ ικό επιχει ρείν θα έλεγα,
έτσι, και μεταξ ύ μας ορι σμένα πράγματα έχο υν σημα σία τι
σηματοδοτούν σαν ορολογί ες. Σημειο λογικά.
Το τέταρτο, το τρίτο, το τέταρτο στοιχ είο είναι η ενίσχ υση
αλυσί δας προστιθ έμενες αξίας, συν εργατικοί συνεταιρι σμοί… και τα
λοιπά.
Εδώ, λοιπόν, μπαί νει σε ό λο τον πλούτο. Δεν έχ ει αναπτυχθεί
ούτε και θεσμικά, ούτε και σε ό λη την έκτα ση, αξιοπ οιώντας και τις
εμπειρί ες σε άλλες χώρες και ιδιαί τερα στην Γα λλία , από ότι έχ ω
υπόψη μ ου, στο μ εγάλο αυτό θ έμα που μπορεί να αυξηθο ύνε και οι
θέσεις εργασίας. Α υτό πο υ λέμ ε ο τομ έας της κοιν ωνικής οικονομ ίας.
Έπειτα έχο υμε το πέμπτο πρόγραμμα, που είναι η Πράσινη
Επιχείρηση, έτσι την λέμ ε, αλλά εί ναι ολόκληρο φά σμα τι σημαίνει
αυτή η Πράσιν η Επ ιχείρ ηση.
Πάρτε το θέμα της ανακύκλωσης. Εδ ώ το θέμα της ανακύκλωσης
το βιώνο υμ ε στην Αττι κή και αν θέλετε και στον Πύργο, επ ειδή
κατάγομαι από αυτή την περι οχή, τόν ους σκο υπίδια.
Λοιπόν, εδ ώ μπαί νει, δεν είναι μόν ο ιδιώτες που μπορούνε να
παίξουνε και μάλι στα ι σχυρά συμφέροντα, μπορο ύνε ν α παίξουνε στην
ανακύκλω ση.
Καλούν ται τώρα οι δ ήμοι να παίξουνε ρόλο . Δημ οτι κές
επιχειρ ήσεις, λο ιπόν. Διαδημοτι κές επιχειρ ήσεις. Υπερ τοπικές τέτοι ες
επιχειρ ήσεις ανακύκλω σης.
Να λοιπόν, να ανοίξει ο ορ ίζοντας της θεώρ ησης και της
εμβέλειας και όχ ι σε μια πεπατημ ένη να κινο ύμαστε τώρα. Είναι
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δύσκολο το εγχ είρ ημα. Έτσι; Ε ίναι δ ύσκολο. Πρ έπει να σκεφτο ύμε, να
προσπαθούμε να σκεφτο ύμ ε και δια φορετι κά. Να βάλουμε α υτές τις
ιεραρχήσεις. Είναι αναγκαίες να γίν ο υν οι νέες, και σε… επίπεδ ο αλλά
και σε επίπεδο προ τεραιο τήτων.
Τέλος και τελει ών ω για τις Π ράσινες Υποδομές πο υ ό λοι είναι
αυτονό ητο το τι σημαίν ει εδ ώ αλλά και εδώ, όμ ως, δεν είναι
αυτονό ητα το τι συν επάγεται ό ταν μιλάμ ε για τις Πράσινες α υτές
Υποδομές.
Πρέπει πάντα να υπολογίζουμ ε το περιβάλλον, να υπολογίσουμ ε
εργασιακά δι και ώματα, να υπολογίζουμε τους κατοί κο υς, να
υπολογίζο υμε, να υπολογίζουμ ε, να υπολογίζουμ ε.
Λοιπόν, με αυτά προσπάθησα, έτσι, να τονώσω και να θίξω
κάποιες πτυχές οι οποίες είναι, έτσι, συμβά λλο υν στο ν α δούμε τα νέα
δεδομένα, μια ν έα ποιοτική θεώρηση αυτών των αναπτυξια κών, του
αναπτυξιακο ύ ζ ητήματος που σηματο δοτεί ται μ ε την λέξη Παραγωγική
Ανασυγ κρότηση και πιστεύω ότι έχ οντας και εμπειρί ες, έχον τας και
ένα πλεονέκτημα, το πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτή την
στιγμ ή για την Ε λλάδα είναι το επιστημονι κό της δ υναμ ικό.
Αφο ύ κατά μέσο ό ρο το επιστημον ικό δυναμικό στην χώρα είναι
μεγαλύτερ ο και από της Γερμανίας κατά μέσο όρο. Κατά κεφαλή, πώς
να το, με οποιοδ ήποτε ποσοστό ν α το μετρ ήσο υμ ε. Και αυτό το
χάνουμε.
Άρα, λοιπόν, προτεραιότητα. Σ ε αυτό πρέπει να σκύψ ουμε. Και
νομίζω ότι πολλά μπορούμε να καταφέρουμ ε. Σας ευχαρι στώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε το Γενι κό Γραμματέα Βιομ ηχανίας. Τα θέματα πο υ
έθιξε, κάνον τας κα ι ένα, μια γέφυρα ρίχνοντας προς το επόμενο θ έμα,
της εξειδί κευσης, θα συζητηθο ύνε α ναλυτικά σε εκείν η την ενότητα
και δεν θα ήθελα να κάνω κάποια αναφορά τώ ρα.
Δίνω τον λόγο στην κυρία Δήμ ητρα Χαλκιά, Γενι κή Γραμματέα
Κοινοτι κών Πόρων του Υπουργ είο υ Ε ργασίας.
Κα ΧΑ ΛΙΚ ΙΑ:
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρ όεδρε. Κ ύρι ε Γενικέ, αγαπητοί
συναδέλφισσες και συνάδ ελφοι, ευχ αριστο ύμε πάρα πολύ πο υ μας
καλέσατε και είμα στε μέλη α υτής της Επιτροπής.
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Η εισήγηση μο υ, η παρέμβασή μου θα είναι σύντομ η. Έχει να
κάνει με το ρό λο το υ Ε υρωπαϊ κού Κ οινωνι κο ύ Ταμείου στο
Πρόγραμμα της Επιχειρ ηματι κότητας και όχι μόν ο.
Θα προσπαθήσω ν α κάνω μια μικρή σύνδ εση με αυτά που ανέφερε και
ο Αλέξ ης ο Χαρίτσης, α λλά και ο Γιάννης ο Τ όλιος προηγο ύμενα, σε
σχέση μ ε την κοιν ωνική οι κονομία.
Θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το δ ιάστημα και μπροστά από τις
εξειδ ικεύσεις των Προγραμμάτων, σα ν Υπουργ είο Εργασίας και Γενι κή
Γραμματεία Κοινο τικών Πόρων προσπαθούμε δ υο πράγματα, και αυτό
το κατορθώσαμ ε σε μεγάλο βαθμό και με το δι κό σας Πρόγραμμα,
μέσα από τις συν ερ γασίες των υπ ηρεσιών, να κάνο υμε δ υο πράγματα.
Το να αξιοποιήσο υμε όσο γίν εται καλύτερα το υς πόρους το υ
Ευρωπαϊκού Κοιν ω νικο ύ Ταμείο υ και να συνδέσο υμ ε αυτό που γίνεται
στο δ ικό σας Πρ όγραμμα με αυτά που γίνον ται, θ α γίνουνε στο
Πρόγραμμα της Α πασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης καθώς και στα
Περιφερ ειακά Π ρ ογράμματα που έχουνε σχ έση μ ε το Κ οινωνι κό
Ταμείο. Α υτό είναι το ένα.
Θέλο υμ ε να δούμε και θα το δείτε στην Επιτροπή
Παρακολο ύθησης του ΕΠ ΑΝΕΚ ό τι ξεκινάμε με έναν άλλο τρόπο να
αντιμετωπίζουμ ε και την κατάρ τιση αλλά κυρίως την συμβο υλευτι κή
των ανέργων και κυρί ως το πώς δημιο υργούν ται οι νέες θέσεις
εργασίας και το πό σο αυτές είναι βιώ σιμες.
Φαίνεται από την αξιολόγ ηση πο υ έχει γίν ει κατ’ αρχ ήν, στα
προηγούμ ενα χρό νια, ότι οι νέες θέσεις εργασίες, έτσι όπως
δημιο υργήθ ηκαν, δ εν ήτανε βιώ σιμ ες. Ήτανε, η Πολιτεί α λει το ύργησε
πυροσβ εστικά και χρονικά, είτε 5, είτε 6, είτε 7 μ ηνών.
Σε ό τι αφορά την Κο ινωνι κή Ο ικονομία το Υπ ουργεί ο
Εργασίας μέχρι τώ ρα είναι αυτό το Υπουργεί ο το οποίο έτρεξε αυτό
που λέμε Κοινων ι κή Οικονομία, έτσι όπως μ έχρι τώ ρα το ορίζ ει η
νομοθεσία.
Υπάρχουν αρκετά πράγματα που έχο υνε γίν ει. Σ το πλα ίσιο και
των κυβ ερνητι κών επιλογών και δεσμεύσεων η Κοιν ων ική Οικον ομία
είναι κάτι το οποί ο θα προχωρήσει και μέσα από τα Πρ ογράμματα του
Κοινωνι κού Ταμεί ου.
Έχουμ ε κάνει εξ ειδικεύσεις. Πιστεύω , όμως, ότι για να
κάνουμ ε την καλύτερ η δυνα τή, τον καλύτερο δυνα τό προγραμματισμό
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και για να έχουμε αποτελέσματα, χρειάζεται ένας συν τονι σμός
αναμεταξύ μας, έτσι ώστε όλο ι να κάνουμ ε τα ί δια και χωρίς
επικαλύψεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε πολύ την κυρία Χαλι κι ά. Γνωρίζ ει ότι η συνεργασία μας
έχει ξεκιν ήσει και θεωρο ύμ ε και εμείς, ως Ε ιδική Γρα μματεία και ως
Πρόγραμμα ότι είν αι σίγουρα αναγκαία, αναγκαίος και ο συντονισμός
και η συν εργασί α με το Υπουργ είο Ε ργασίας, το ν κύριο φορ έα
πολιτι κής για τα θέματα εργασίας και ανεργίας, και σε σχέση με την
τεχνογνω σία που έχει από τα προηγούμενα χρόνια και την διαχεί ριση
του Ε υρωπαϊ κού Κοινωνικού Τα μείο υ αλλά και τον καινο ύργιο
σχεδιασμ ό και τις καινούργι ες πολι τι κές προτεραιότητες που βάζει για
τα θέματα της εργασίας. Σας ευχαρι στούμε.
Ο τελευταίος Γενι κός Γραμματέας που έχ ει ζητήσει τον λόγο
είναι ο Γενι κός Γραμματέας Ε μπορίου και Πρ οστασίας του
Καταναλωτή, κύρι ος Παπαδεράκης, τον οποίο ευχαριστώ.
Κος ΠΑΠΑΔΕ ΡΑ ΚΗΣ:
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλημ έρα σε ό λο υς σας. Είμαι πο λύ
χαρούμενος που έχω την τύχ η να βρίσκομαι σε αυτή τη πρώ τη
συν εδρίαση της Ε πιτροπής Παρακο λούθησης εν ός, κατά την γνώμη
μου, από τα πιο σημαντικά Επιχ ειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Θεωρώ ό τι είναι , θα μπορούσα να το χαρακτηρί σω ένα
πρόγραμμα- καρδιά όλου το υ ΕΣΠ Α, με την ένν οια ότι απευθύν εται σε
δυο πολύ σημαντι κούς τομ είς και στό χους, θα έλεγε, πο υ ανέφερε και
ο Αλέξης ο Χαρίτσης στην τοποθέτηση το υ.
Το ζήτημα, ο εθ νικός στόχ ος σήμ ερα είναι η ανάπτυξ η της
παραγωγής. Χωρ ίς αυτήν δεν μπορούμε να μ ιλήσο υμε για
αντιμετώπιση το υ προβλήματος της ανεργίας και πολύ περι σσό τερ ο
αυτό που λέμε ενί σχυση της απασχόλησης, της σταθερ ής
απασχόλησης.
Προαπαιτούμ ενο, κατά την γνώμη μο υ, για αυτή την προσπάθεια,
για την ανάπτυξ η της παραγωγής είναι η ανασυγκρό τηση της
επιχειρ ηματι κό τητας. Σε όλες τις μ ορ φές της.
Είτε α υτό λέγ εται κοινωνι κή επιχει ρηματι κό τητα, εί τε ιδιω τική
πρωτοβο υλία, που είναι βασικός τομέας της επιχειρ ηματικότητας στην
χώρα μας, είτε την δημόσια επιχειρημ ατικό τητα.
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Για την ανάπτυξ η της επιχ ειρημα τι κότητας, σημαντι κός τομ έας
είναι, σημαντικό ζήτημα είναι η δομι κή αναδιάρθρωση της
παραγωγικής βάσης της χ ώρας μας.
Η υφι στάμ ενη παρ αγωγική βάση, κα τά την γνώμ η μο υ δεν μπορεί να
υπηρ ετήσει αυτό τον στόχο. Μ ε αυτή την έννο ια πρέπει να
στοχ εύσο υμε σε δ υο πράγματα. Τ ην αξιοποίηση του επιστημονι κο ύ
δυναμικο ύ, τις γνώσεις που υπάρχο υν σήμ ερα στη χώ ρα μας και έξω
από αυτήν πολύ περισ σότερο. Και το δεύτερο, τη δομ ική
αναδιάρθρωση μ έσα από προγράμματα ενίσχυσης τω ν συν εργει ών,
συν ενώσεων των επιχειρήσεων.
Κατά τη γνώμ η μο υ λοιπόν αυτά τα δ ύο ζητήμα τα πρέπει να είναι
βασικά κριτήρια ό λων των προγραμ μάτων και των δρ άσεων πο υ θα
αναπτύξο υμε
μ έσα
στα
πλαίσι α
αυτού
το υ
Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Με αυτή την έννοι α νομίζω ότι πρέπει να υπηρετήσο υμ ε αυτά τα
δύο βα σικά κρι τήρια, ο ύτως ώ στε να δ ημιο υργήσουμ ε ι σχυρή
πολλαπλασιαστι κή αναπτυξιακή δυνα μική μ έσα από τις δράσεις που θα
αναπτυχθούν.
Κλείν οντας, ήθ ελα να επισημάνω ότι μια αδυναμία των
προηγούμ ενων προ γραμμάτων ήταν ότι δεν υπήρχαν πρ ογράμματα που
διασταυρ ώνονταν,
προγράμματα
τα
οποία
συνεργο ύσαν
ως
προγράμματα. Υπήρχαν αλληλεπι καλύψεις ή δημ ιουργ ο ύσαν χάσματα
μεταξ ύ τους, κάτι το οποίο ν ομίζω ό τι πρέπει να είναι στην ιδιαί τερ η
μέριμνά μας στο επόμενο διάστημα.
Με αυτά εύχομαι καλή δο υλειά σε ό λους μας. Σας ευχαρ ιστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστούμε, κύρι ε Παπαδεράκη, πολύ. Ήσα σταν ο πρώτος που
δηλώσατε ότι θέλετε να μι λήσετε, α λλά επειδ ή σας θεω ρούμε δικό μας
άνθρωπο, του Υπουργείο υ, και με την ευρ ύτερ η έννοια, παραχωρήσατε
τη σειρά στο υς φιλοξενο ύμεν ους.
Τον λόγο έχει ο κύρι ος Αλεξόπο υλος, Γεν ικός Γρ αμματέας
Ενέργειας και Ορ υκτών Πόρων.
Κος ΑΛΕ ΞΟΠ ΟΥ ΛΟΣ:
Κυρία Πρό εδρ ε, κυρίες και κύρι οι, σας χαιρετώ και σας καλημ ερίζω,
θα είμαι σύντομος και επιγραμματι κό ς.
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Ξεκινάμε σήμ ερα μια σημαντι κή διαδικασία. Ελπίζ ω ότι θα
έχουμ ε μια γόνιμ η συν εργασία για το καλό του τόπο υ μα ς, για το καλό
της κο ινωνίας. Και επιπλέον, για να μπορέσουμ ε μέσα από αυτή τη
διαδικασία να θέσουμε τις βά σεις γι α ένα νέο πρό τυπο ανάπτυξ ης για
τα επόμενα χρόν ια.
Μακάρι οι τελι κές επιλογ ές μας να ενισχύσουν τόσο την
ανταγωνιστι κό τητα όσο και την επ ιχειρ ηματι κότητα, αλλά εγώ θα
επιμείνω ιδιαίτερα και θα δώσω ιδιαίτερη σημα σία σ την καινοτομ ία.
Εύχομαι με κα τανόηση, μ ε αμοιβαία εμπιστο σύν η, με
εργατικότητα και σωστές επιλογές, παρά την πίεση το υ χρόνο υ, αυτός
ο χρόνος μάς κυνηγάει και πολλές φορές δ εν είναι καλός σύμβο υλος,
να έχουμ ε τα καλύτερα αποτελέσματα .
Θέματα τα οποία αφορούν την εν έργ εια και την αξ ιοπο ίηση των
ορυκτών πόρ ων θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουμ ε όταν θα
περάσουμ ε σε επό μενες συνεδριά σει ς και κλείνω, ευχό μενος σε ό λο υς
μας καλή δύναμ η και καλή συνέχ εια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστούμ ε πολύ όλο υς για τις εισηγ ήσεις, οι οποίες αν και
σύν τομες κατάφεραν να δώσουν το στίγμα μια ς διαφορετικής
προσέγγισης, αντι μετώπι σης των π ραγμάτων και μι ας πρόθεσης
άσκησης το υ παραδείγματος πολιτι κής και των μέσων πο υ
χρησιμ οποιήθ ηκαν στο παρελθόν.
Συνεχίζο υμ ε με την έγκρι ση το υ Εσωτερι κού Κανονισμο ύ
Λει το υργίας της Επιτροπής Παρακολο ύθησης το υ Ε πιχειρησιακο ύ
Προγράμματος «Α νταγωνιστικό τητα, Επιχειρηματικό τητα, Καινοτομία
2014-2010 » το οποίο σας έχει κοιν ο ποιηθεί μέσα από τον Δίαυλο και
μέσα από το site της Υπηρ εσίας, τίθεται προς έγκρι ση α πό τα μέλη της
Επιτροπής.
Ναι, κύριε Γιά κα.
Κος ΓΙΑΚΑΣ:
Σας ευχαριστώ, κα λημ έρα σας.
Δεν ξ έρω αν εδώ θα πρέπει να πω αυτό που θα ήθελα να πω σε
σχέση μ ε τη σύν θεση της Επιτρ οπής Παρακο λο ύθησης, διό τι δεν
υπάρχει κάποιο ει δικό θ έμα για τη σύνθεση. Έχ ει γίν ει β εβαίως, έχει
οριστι κοποι ηθεί α υτό, το υλάχι στον στο επίπεδο του ν όμου, αλλά αν
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δεν κάνω λάθος, β λέπω ό τι δεν περι λαμβάνονται στα μέλη ο Ειδι κός
Γραμματέας για τα τομεα κά του ΕΚΤ. Ή οι προϊστάμ ενοι των
Διαχειρ ιστικών Αρ χών.
Αλλά θα έλεγα εμ άς μας καλύπ τει αν είναι ο Γραμματέας τω ν
τομεα κών το υ ΕΚ Τ μέλος, που δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να μην
υπάρχει ως μ έλος. Και ό τι ναι μεν η τελι κή δομ ή του Υπο υργείου
Εργασίας υπάρχει, αλλά δεν είναι μ όνο αυτή πο υ είν αι απαραίτητη.
Πρέπει να υπάρχει και ο αρμόδιος για τα Προγράμματα.
Ευχαριστώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Επισημαίν ετε ένα στοιχ είο, το οποίο μάλλον έχει δημι ουργήσει μια
μικρ ή στρέβ λωση, με τη λογι κή ότι ούτε η Ειδική Γραμματέας των
τομεα κών το υ Ε Τ ΠΑ και του Ταμεί ου Σ υνοχ ής, δ εδο μένου ό τι ένας
μεγάλος προ ϋπολο γισμός προέρχεται από το Ε υρωπαϊκό Κ οινωνι κό
Ταμείο, δ εν συμμετέχ ει στις Επιτροπές το υ ΕΠ Εργασία ς – Παιδειας .
Θεωρώ πως είναι βάσιμη α υτή η πα ρατήρ ησή σας και σε άμ εση
τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτρ οπής Παρακο λο ύθ ησης θα πρέπει
να προστεθ εί ως μ έλος και ο Ειδι κός Γραμματέας.
Οπότε προχ ωράμε, φαντάζομαι, προς έγκρι ση, η σύνθ εση έχ ει να
κάνει προς έγκρ ι ση το υ Κανονι σμ ού Λει το υργίας της Επιτρ οπής
Παρακολο ύθησης
του
Ε πιχειρησιακο ύ
Προγράμματος
Ανταγωνιστι κότητα, Επιχειρημα τικό τητα και Καινο το μία 2014-2020
και στα
πρακτικά θα μπορέσο υμε να σημει ώσουμε και την
παρατήρηση το υ κυρίου Γιά κα, εκπρο σώπου της Ε υρωπαϊκής
Επιτροπής.
Θα συνεχί σο υμε μ ε μία εισήγηση δι κή μο υ με την ιδι ότητα της
Προέδρο υ της Επι τροπής Παρακο λο ύθησης, θα είμαι αρκετά σύν τομ η,
δεδομέν ου ό τι οι συνάδελφοι με τις τοποθ ετήσεις τους, Γεν ικοί
Γραμματείς, με έχ ουν καλύψει σε μ εγάλο βαθμό σχετι κά με τις νέες
πολιτι κές προ τεραι ότητες και τη στρα τηγι κή.
Το
Επιχει ρησι ακό
Πρόγραμ μα
Ανταγωνιστικό τητα,
Επιχειρηματι κότητα και Καινο τομία 2014-2020 ενεργοπ οιεί ται σε μία
ιδιαίτερα κρ ίσιμ η στιγμή, όπως έχ ει διατυπωθ εί και έχει ακο υστεί
αρκετές φορ ές από το πρωί σήμ ερα, και ο ρόλο ς του ως ένα
αναπτυξιακό εργαλείο, και εδ ώ θα σημειώσω την παρατήρ ηση το υ
Γενι κο ύ Γραμματέα Δημοσίων Επενδ ύσ εων ΕΣΠΑ ό τι αντιμετωπίζο υμε
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το
κομμάτι
των
διαρθρωτι κών
ταμεί ων
και
των
συγχρ ηματοδ οτο ύμ ενων παρεμ βάσεω ν ως ένα εργα λεί ο και όχι ως
αποκλει στι κά μία στρατηγι κή, αποκτά μία βαρύτητα ως ένα εργαλείο
σε ένα γ ενικό σχ έδ ιο διεξ όδου από την κρίση.
Και αυτό γιατί αναγκαία προϋπό θεση για τη χάρ αξη μίας
βιώσιμ ης δι εξόδο υ από την κρίση προϋποθ έτει την παραγωγική
ανασυγκρό τηση και τη στρο φή προ ς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης το
οποίο θα αξιοποιεί τους φυσι κούς και ανθρώπινους πόρους και θα
ενισχ ύει τα συγκρ ι τικά πλεον εκτήμα τα της ελληνι κής οι κονομίας.
Στο επί κεν τρο α υτής της προσπ άθειας βρίσκεται και το
Επιχειρησιακό Πρ όγραμμα Ανταγωνιστι κό τητα, Επιχειρηματι κό τητα
και Καινο τομία μ ε προσανατο λισμ ό προς την ενί σχυση εξω στρ εφών
και καινοτό μων αναπτυξιακών παρεμβάσεων αλλά π αρεμβάσεων οι
οποίες θα αξι ολογ ηθούν και θα επι λεγούν με οδ ηγό την δ ημιο υργία
βιώσιμ ων και ποιο τικών θέσεων εργα σίας.
Σήμερα, περι σσό τερο από ποτέ αντιλαμβάνεται κανεί ς ότι δεν
υπάρχει το περιθ ώριο για επανάληψη αστοχ ιών το υ παρελθόντος.
Αστοχ ίες οι οποίες πηγάζουν από συγκεκρι μένες πολι τικές επιλογ ές
υλοποί ησης έργων χαμηλής προστι θέμεν ης αξίας, αποσπασματικο ύ
χαρακτήρα και αμφιβόλο υ σκοπιμό τητας.
Επιτρέψτε μο υ να πω, μιας και είμαστε σε μ ία τομ ή π ερ ιόδων και
παρακολουθο ύμ ε και την ολο κλήρωση των Προγ ραμμάτων της
περιόδου 2007-2 0 13, ότι α υτές οι αστοχί ες τείνο υν να αποβούν
μοιραίες για κάποι α από τα Προγράμματα.
Είναι, λοιπόν, ένα μεγάλο στοίχ ημα, και για αυτό το Πρ όγραμμα,
η απομάκρυν ση από ένα τέτοιο μον τέλο επι λογών και η μετατόπι ση
προς ένα ολοκληρωμένο και συνεκτι κό σχ έδιο δράσης με σαφή
προσανατολι σμό, με συγ κεκριμ ένο υς στόχο υς και με μετρήσιμα
αποτελέσματα.
Αναγκαίες προϋπο θέσεις για την επίτευξη α υτο ύ το υ στόχου
κατά τη γνώμ η μ ου είναι ο υσιαστι κά δύο. Η υιοθέτηση α υτής της
στρατηγι κής προ σέγγισης σχ εδιασμ ού, η κουλτούρα σχεδια σμού,
επιτρέψ τε μο υ, από το σύνο λο των εμπλεκόμ ενων θεσμι κών,
ερευνητι κών, επιχειρηματι κών φο ρέων που εμπλέκον ται στην
εξειδ ίκευση το υ κάθε Προγράμματος.
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Αυτό σημαίνει ότι θα υιοθετήσο υμε μ ία κοιν ή κουλτο ύρ α που δεν
θα αντιμετωπίζει τον επιμέρο υς σχεδιασμ ό το υ κάθε φορέα με
εσω στρ εφή χαρακτηριστι κά. Αλλά θα αντιλαμβάνεται το ν διακριτό το υ
ρόλο σε ένα συν ολικό και ολο κληρ ωμ ένο σχ εδιασμό.
Η δεύτερ η προ ϋπόθεση, η οποία δ ιατυπώθ ηκε και είναι ένας
διαχρονικός στό χο ς επίτευξ ης, είναι η επίτευξ η των συν εργειών, η
οποία θα περιορίζει το κατα κερμα τισμό των δυνάμ εων, θα αυξάνει την
αποτελεσματικό τητα
και
τα
πολλαπλασιαστι κά
οφέλη
των
παρεμβάσεών μας.
Εδώ επιτρ έψτε μ ου να πω ότι ενώ η ενεργοποί ηση των
Προγραμμάτων, των το μεακών και των περι φερ ειακών, συναντά τη
μεγάλη πρό κληση σε μία μακρο- κλίμ ακα οικονομι κο ύ περιβάλλοντος
με χαρακτηριστι κά αβεβαιότητας, αστάθειας και ρευστότητας, η
μικρο- κλί μακα,
στην
οποία
καλούν ται
να
υλοποιηθο ύν
τα
Προγράμματα, δηλαδή το τεχν ικό περιβάλλον στο οποίο θα τα
υλοποι ήσουμ ε, εί ναι αρκετά πιο οριοθετημ ένο και πιο σαφές σε
σύγ κριση με το πα ρελθόν.
Η ολοκλήρωση της Εθνικής Στρα τηγι κής Έξ υπνης Εξ ειδ ίκευσης ορίζει
ένα πλαίσιο κρί σιμων δεδομ ένων, μια χαρτογράφηση το υ πεδίο υ
παρέμβασης και των δράσεων παρέμβασης πο υ κατά τη γνώμ η μο υ
διασφαλίζ ει μ έσα από τη σω στή χρ ήση το στοχευμέν ο προσανατολι σμό
της υλοποίησης τω ν έργων.
Και παράλληλα δημιο υργεί εκείν α τα εργαλεία που μας
επιτρέπο υν να προ σεγγίσο υμ ε και να προσδιορί σουμε έννοιες όπως η
καινοτομ ία, που πιστεύω ό τι για ένα μεγάλο βαθμ ό παραμένουν
ασαφείς.
Και αυτό είναι γεγ ονός και αποδεικν ύεται νομίζω από τον τρόπο
με τον οποίο αντι μετωπί στηκε ο όρ ος καινοτο μίας στι προηγούμεν ες
προγραμματικές περιόδο υς, επιτρ έψτε μ ου να πω ό τι θεωρώ ό τι η
χρήση
το υ
ήταν
προσχηματι κή
καθώς
οι
δράσεις
που
χρηματοδ οτήθηκαν έτσι όπως αποδ ει κνύεται δ εν έχο υν καταφέρει να
φέρο υν ένα σημαν τικό παραγωγικό απ οτέλεσμα και πλεο νέκτημα.
Η Εθνική Στρα τηγ ική Έξυπν ης Εξ ειδ ίκευσης θα αποτελέσει ένα
ουσια στι κό εργαλείο όχι μ όνο για το τώρα α λλά για το σύνο λο της
περιόδου αν ειδω θεί από το πρί σμα μιας δυναμι κής διαδικασίας.
Δηλαδή αν θα καταφέρ ει να διασφαλίσει τη συν εχ ή και εν εργό
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συμμ ετο χή όλων των εμπλεκομέν ων. Αν θα κα ταφέρ ει να διασφαλί σει
εκείνες τις διαδι κασίες ανατρο φοδό τησης και εμπλουτισμού.
Τους τελευταίους δύο μήν ες υλοποιείται όλη αυτή η δι αδικασία
της εξειδ ίκευσης. Υλοποιείται μέσα σε ένα περιβά λλο ν καινούργιας
αρχιτεκτον ικής για όλο υς μας. Και γ ια τις πολι τι κές ηγ εσί ες οι οποί ες
καλο ύνται να απο τυπώ σουν τις στρ ατηγι κές και τις προτεραιό τητές
τους μ ε τεχν ικο ύς δεσμευτικο ύς όρ ους αλλά και τους εργαζόμενους
και τους διοι κητι κούς σε όλο αυτό το σύστημα που αλλάζουν οι ρο ές
εργασιών και θα έπρεπε μέσα σε ένα μικρό χ ρονικό διά στημα όλο αυτό
να αποτυπωθεί και να οδηγήσει σε ένα πρώτο κομμάτι εξ ειδίκευσης.
Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο θεωρώ ότι υπήρ ξε μια πάρα πολύ
καλή συνεργασία μεταξ ύ των στελεχ ών της Διαχ ειριστι κής Α ρχής το υ
Προγράμματος και των Επιτελι κών Δομ ών για αυτή την τεχνική
αποτύπωση λαμβά νοντας υπόψη όλες τις δεσμεύσεις τις οποίες θεωρώ
ότι δεν θα πρέπει να αγνοούμε διότι είναι αναγκαστι κά ένα δομικό
στοιχ είο των διαρθ ρωτι κών ταμείων.
Διαμορφώθηκαν, λοιπόν, 35 συνο λικές δράσεις συνολι κο ύ
προϋπολογι σμού 1 ,41 δις ευρ ώ δημ ό σιας δαπάνης και θεωρώ πως το
σύνο λο των αξ όνω ν και των θ εματι κών περιοχ ών έχ ουν ενεργοποι ηθεί.
Αυτό σημαίνει ό τι στη συν έχεια θα μιλήσουμ ε για εξειδί κευση
δράσεων πο υ αφο ρούν την επιχ ειρ ηματικό τητα, την έρευνα και την
τεχνο λογία, την εν έργεια, τον πο λιτι σμό, τον τουρ ισμό, το περιβάλλον
και τις δράσεις πο υ αφορο ύν το υς κοινωνικούς φορ είς καθώς και τη
δημόσια διοίκηση.
Επισημαίν εται επίσης ό τι υπήρξαν προτάσεις από Επιτελικές
Δομές και κο ινω νικο ύς εταίρ ους σε συγκεκρ ιμέν ες επενδυτι κές
προτεραιό τητες τι ς οποίες τις λάβ αμε υπόψη για τη διαμόρφωση
ομαδοποιημ ένων δ ράσεων. Θα διατυπωθούν συγκεκριμ ένα σε ποιο υς
τομείς είναι.
Να επισημάνω τώρα ως προς το τεχνι κό κο μμάτι ότι
προσπαθήσαμε στην αποτύπω ση τω ν δράσεων τις οπο ίες θα δείτε να
βάλουμ ε μικρά στοιχεία, θέλω να είμαι σαφής, μ ικρά στο ιχεία
τεχνι κής καινο τομ ίας. Αυτό σημαίν ει ό τι προσπαθήσαμε στο λίγο
χρόνο που είχαμε να εμπλουτί σο υμ ε τις δράσεις με όλα εκείνα τα
παραδείγματα και όλη εκείν η την ανατροφοδό τηση που είχαμε από τα
Προγράμματα που ήδη υλοποιο ύνται.
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Τα προγράμματα των κρατι κών ενι σχύσεων όπως θα δεί τε, οι
δράσεις πο υ αφο ρ ούν sta rt ups , οι δράσεις πο υ αφο ρ ούν αποφο ίτο υς
τριτο βάθμιας εκπαίδευσης έγιναν με μια λογική συνδυα σμού των δύο
Ταμείων, το υ Ε υρ ωπαϊκού Ταμείο υ Περιφερ ειακής Αν άπτυξ ης και το υ
Ευρωπαϊκού Κοιν ωνικο ύ Ταμ είου μ ε τη χρ ήση της ρ ήτρας ευελι ξίας
προκειμ ένο υ να κα λύψο υν τις πραγματικές ανάγκες των ωφελο υμέν ων
και έτσι όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί κατά την διάρκεια των
Προγραμμάτων τα οποία υλοποι ήθ ηκα ν το 200 7-2013.
Ένα μεγάλο κομμ άτι το οποίο δ εν εξειδ ικεύεται στην παρούσα
Επιτροπή Παρακο λούθ ησης και του οποίου ανέλυσε τις στρα τηγι κές
και την προσέγγι σή του ο Αλέξ ης ο Χαρίτσης αφορά τα χρηματοδοτι κά
εργαλεία.
Τα χρηματοδ οτι κά εργαλεία για τα οποία διατυπώθ ηκε και έχει γίν ει
σαφής η ανάγκη και από συγκεκριμ ένες επιχ ειρ ηματι κές ομάδες και
από συγκεκριμ ένες θεματικές περιο χές θα αντιμετωπι στο ύν με έναν
ενιαίο τρόπο, θα αντιμετωπιστούν ε με μία άλλη λογι κή απ’ ότι της
προηγούμ εν ης περι όδου.
Θα προσπαθήσουμ ε να πετύχο υμ ε τα μέγιστα, συνδ υάζοντάς τα
και με το κομ μάτι των επιχορηγ ήσεων και ένα διακρι τό κομμά τι των
χρηματοδ οτι κών εργαλείων, το οποίο θα αναπτυχθεί και θα ενισχυθεί
και είναι προτεραιότητα του Υ πουργείο υ. Είναι το Ταμείο
Μικροπι στώ σεων, το οποίο δ εν θα περνάει απαραίτητα από τις
συστημικές τράπεζ ες, έτσι όπως συνέβη στη προ ηγούμενη περίοδο, μ ε
τα χρηματοδοτι κά εργαλεία, γιατί δεν υπήρχε ταμείο μ ι κροπιστώσεων,
αλλά θα μπορεί να περάσει από μ η χρ ηματοπιστω τι κό ίδ ρυμα, το οποίο
θα επιλεγεί.
Κλείν οντας θέλω να πω, ότι με αυτές τις αρχικές προ σκλήσεις
και τις δράσεις κρατικών ενι σχ ύσεων, δεν παγιώνεται ο σχεδια σμός
του Επιχειρ ησια κο ύ Προγράμματος.
Οι στρα τηγι κές κατευθύν σεις του Επι χειρησιακού Πρ ογράμματος
ορίζουν ένα πλαί σιο, μ έσα στο ο ποίο κινο ύνται οι προτάσεις. Η
διαμόρφω ση των π ροτάσεων παραμέν ει μία δ υναμική δι αδικασία.
Αυτό θέλω να το καταλάβουμ ε. Ε ξελί σσεται, λαμβάνοντας υπόψη
την ανατροφοδότηση, τις πρόσφατες εξελίξ εις. Η κρίση κάνει το χρόνο
και τη συμπύκνωση των γ εγονότων και των αποτελεσμάτων και των
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αναγκών, πολύ πιο έντον η. Απαιτεί ται μία συν εχής ζύμ ωση των
προτάσεων .
Υπό αυτό λο ιπόν το πνεύμα, η Επιτροπή Παρακο λούθ ησης που
συν εκλήθ η σήμ ερα , αποτελεί ένα κρ ίκο μιας δ υναμι κής διαδικασίας
που θα συν εχι στεί.
Θα συν εχι στεί κατά τη διάρκεια του καλο καιριο ύ μ ε π άρα πολύ
δουλειά για την επί μέρο υς εξειδί κευση των δράσεων π ου προτείνον ται
σήμ ερα και θα υπάρξει σύγκληση της επόμεν ης Επιτροπής
Παρακολο ύθησης, που ήδ η προγραμμ ατίζεται προς τα τέλη Οκτωβρ ίου
αυτο ύ του έτο υς, α ρχές Νο εμβρίο υ.
Κλείν ω, λέγον τας πως προσδοκώ οι εργασίες της Επιτροπής να
αποτελέσο υν ένα πεδίο γόνιμο υ διαλόγου, να καταφέρο υμε να
εντοπίσουμ ε και ν α προσδιορίσο υμε τους κο ινούς μα ς στόχο υς, τις
κοινές μας προ σεγ γίσεις και το υς στό χους για την επόμενη περίοδ ο.
Σας ευχαριστώ πο λύ.
Σύμφωνα λοιπόν μ ε την ημερ ήσια δι άταξη και τις τρ ο ποποιήσεις που
ενέκρινε η Επιτρ οπή, το λόγο έχ ει για έναν χαιρετισμό ο κύριος
Περο υλά κης, εκπρ όσωπος της Ε υρωπ αϊκής Επι τροπής.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Ευχαριστώ κυρ ία Πρόεδρ ε. Κύριε Γενι κέ, κυρίες κα ι κύρ ιοι, είναι
μεγάλη μας χαρά που σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να
σηματοδοτούμ ε την έναρξη ενός Προγράμματος, το οποίο ένας
προλαλήσας το απ εκάλεσε καρδιά, εγώ θεωρ ώ ό τι είνα ι η σπονδ υλι κή
στήλη της υλοποί ησης των παρεμβά σεων των διαρθρω τικών ταμ είων
στην Ελλάδα για τη περίοδ ο ’14 – ’ 2 0.
Το
πρόγραμμα
αυτό
είναι
ένα
προϊόν
μι ας
μακράς
διαπραγμάτευσης, η οποία στηρ ίχθ ηκε πάνω στην αρχή, ότι η νέα
προγραμματική περίοδο θα πρέπει να αποφέρει απτά αποτελέσματα.
Ένα βασικό ζητούμενο της επόμεν ης περιόδου, είναι ότι εκ των
προτέρων θα έχο υμε καθορ ίσει το υς όρους πάνω στο υς οποίους
οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει ν α τις ικανοποιεί. Ε ίναι ο όρος των
εκ των προτέρων αιρεσιμ οτήτων, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός
και θα πρέπει να χρησιμ οποιηθ εί έν α σύστημα παρακολο ύθησης, το
οποίο θα παρακολουθεί στόχο υς διαφανείς, μετρήσιμο υς σε όλη τη
διάρκεια της υλοποίησης των προγρα μμάτων.
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Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο υλοποι ούμ ε, είναι ξανά
μετά από μία περίοδο που η ενίσχ υση της επιχειρ ηματικότητας και της
ανταγωνιστι κό τητα ς της ελληνικής οικονομίας, ήταν ένα ξεχ ωριστό
πρόγραμμα.
Έχουμ ε εκ ν έο υ έν α πρόγραμμα πολυπεριφερεια κό, πο λυθεματικό
και πολυταμ ειακό. Έχουμ ε περι λάβει σε α υτό το πρόγ ραμμα και τις
δράσεις για τις τεχνο λογί ες των πληρο φοριών, οπ ότε είναι ένα
πρόγραμμα που συνολι κά, όπως αν αφέρθηκε και πριν , προσπαθεί να
καλύψει χάσματα που υπήρχαν ε στις προηγούμ ενες παρεμβάσεις, όπως
επίσης, να αποφύγ ουμε τις επικαλύψεις.
Πολλά πράγματα τα οποία ήθελα ν α πω αναφέρθηκα ν ήδη από
τον κύριο Γενικό και από τη κυρί α Φωτονιάτα και από μερικούς
άλλο υς προλαλήσαντες. Θα αναφερθώ εν τάχει οπ ότε, αλλά θα
επιμείνω σε ορισμένα βασικά θέμ ατα που νομίζω ότι είναι πολύ
σημαντικά.
Το πρόγραμμά μας όπως είπα και πρι ν, έχει μία σειρά από εκ των
προτέρων αιρ εσιμ ό τητες, τις οποί ες πρέπει να ικανοποι ήσει. Θα ήθελα
να αναφερθώ ιδιαί τερα στη στρατηγι κή της έξ υπνης εξ ειδίκευσης, την
οποία θεωρώ ότι είναι το βασικό εργ αλείο, το οποίο μα ς επιτρέπει να
στοχ εύσο υμε εκεί που η χ ώρα έχ ει ανταγωνιστικά πλεο νεκτήμα τα, να
προωθήσο υμ ε αυτό που κάνουμε κα λά, να το κάνο υμ ε κα λύτερ ο, να
προωθήσο υμ ε και να υποστηρί ξο υμ ε την υγιή, την καινοτόμ ο και
εξω στρ εφή επιχ ειρ ηματι κότητα.
Θα
ήθ ελα
να
σταθώ
ιδιαί τερα
στην
εξ ωστρ εφή
επιχειρ ηματι κό τητα η οποία νομίζω ότι θα έχει, θα πρέπει να έχει την
διάσταση όχι μόν ο να προωθήσο υμε τις εξαγωγ ές ή την υποκατά σταση
των εισαγωγών, αλλά να προωθ ήσο υμε θέμα τα πολύ σημαντι κά, όπως
είναι οι συν εργασί ες με οργανισμο ύς, επιχειρ ήσεις το υ εξωτερικού, να
προχωρήσουμ ε την διακρατι κή- διασυνοριακή συν εργασία, να έχο υμε
μια διάσταση η οποία δεν θα είναι μόνο η χρημα τική, σε σχ έση με τις
συν εργασίες το υ εξωτερικού, α λλά θ α είναι μεταφορά τεχνολογίας, θα
είναι συνεργασί ες, συμπράξ εις ο ι οποίες θα πρέπει να είναι
σημαντικές,
σημ αντικά
στοιχεία
της
υλοποί ησης
το υ
νέο υ
προγράμματος.
Με ιδιαί τερ η χα ρά νομίζω ότι η θέση της επιτροπής να
προωθήσει την συνεργασία των ταμ είων σε αυτή την περίοδο που
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περνάει και η χ ώρ α είναι πάρα πολύ σημαντι κό το ότι παράλληλα με
την υποστήριξ η της επιχειρ ηματι κό τητας με τομ εακές προτεραιό τητες,
όπως είναι και ο ό ρος που χρησιμοπο ιεί το πρόγραμμα, έχουμ ε και την
προσαρμογή των εργαζομένων και τι ς δράσεις κα τάρτισης, παράλληλα,
για παράλληλη υλο ποίηση μέσα στο π ρόγραμμα μας.
Υπάρχει, σε σχ έση και μ ε την ανάγκη της στόχ ευσης σε
συγ κεκριμέν ες δρ αστηρ ιότητες, η έξυπνη εξ ειδί κευση ανάδειξε ένα
σημαντικό μ ειονέκτημα το υ συστήματος καινοτο μίας της χώρας, η
οποία ήτανε η έλλειψη συνεργασίας μεταξ ύ της επιστημονικής και της
επιχειρ ηματι κής κο ινότητας.
Νομίζουμ ε ό τι με τις διαβο υλεύσεις οι οποίες διαρκο ύν εδώ και
τρία χρόνια, ότι έχ ουμε καταφέρει να προχωρήσο υμε σε ένα πάρα πολύ
σημαντικό βαθμό συν ειδητοποί ησης του συγκεκρ ιμένο υ προβ λήμα τος
και προώθησης συγκεκριμέν ων δράσεων που μπορο ύν να προσφέρο υν
στην αντιμ ετώπιση το υ και να προωθ ήσο υμε επί τέλο υς τις κα τάλληλες
συν εργασίας οι ο ποίες θα δώσουν ε στον επιχ ειρ ηματικό κόσμ ο την
δυνατό τητα να προωθήσει δραστηριό τητες που προωθούν τα
ανταγωνιστι κά πλεονεκτήματα της χώ ρας.
Εδώ μπαίνει ένα βασικό ζ ήτημα, το ότι οι επιχορηγ ήσεις τις
οποίες προβλέπουν τα διαρθρωτι κά ταμεία δεν θα πρέπει να είναι η
μόνη π ηγή χ ρημα τοδότησης όλων των παρεμβά σεων οι οποί ες θα
υλοποι ηθο ύν στην διάρκεια της περιό δου 14- 20.
Θα είναι περισσότερο ο κα ταλύτης της υλοποί ησης α υτών των
παρεμβάσεων αλλά είναι πάρα πολύ σημαντι κό η αν τιμετώπιση των
αναγκών
της
επιχειρημα τικής
κοινό τητας
ούτω ς
ώστε
να
προκαλέσο υμε και την πραγματι κή ι διωτι κή συμμ ετοχ ή η οποία είναι
ένας σημαντικός παράγοντας της υλοποίησης του πρ ογράμματος και
όλων των προγραμ μάτων που υλοποιο ύν τα διαρθρω τι κά ταμεία.
Ένα άλλο σημαντικό σημ είο πο υ ήθελα να αναφερθ ώ είναι η
καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Δεν ξέρ ω αν έτυχε να
διαβάσετε μια πρό σφατη έρ ευνα που δημοσιεύτηκε στις εφημερ ίδες, η
οποία προσπάθησε να αναζητήσει τις αιτίες της διαφυγής των
εγκεφάλων από την ελληνι κή κοινωνί α προς το εξ ωτερι κό.
Νομίζω ότι θα ήτανε ιδιαίτερα σημ αντικό να το έχετε υπ’ όψιν
σας ότι από το υς 2.500 ερ ωτο ύμ εν ους που χρ ησιμο ποιήθηκαν ως
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δείγμα, οι εργασιακές σχ έσεις και η αμοιβή κατα τάσσεται ως η όγδοη
αιτία για την οποία οι νέοι μας φεύγο υν στο εξω τερι κό.
Η πρώτη αι τία ήταν η έλλειψ η αξι ο κρατίας. Η δεύτερ η ήτανε η
διαφθορά. Και υπήρχε μια άλλη σειρ ά από όρους για τους οποίους οι
νέοι θεωρο ύν ότι τα προσόντα τους δ εν αξιοποιούν ται ό πως θα έπρεπε
στον ελλαδικό χώρ ο.
Ως εκ τούτο υ, είν αι ιδιαίτερα σημαν τικό να αντιμ ετωπί σουμ ε το
θέμα της καταπολέμησης της απάτης, της δια φθοράς και της απάτης με
έναν ιδιαίτερα α ποφασιστικό τρόπ ο στην επόμ ενη προγραμματική
περίοδο.
Επίσης ένα άλλο ζητο ύμεν ο το οποί ο αναδεικν ύεται σχεδόν σε κάθε
προγραμματική περίοδο και πρέπει επί τέλους να αντιμετωπίσουμ ε
είναι η ενίσχ υση της θεσμι κής επάρκειας, τόσο της Δημ όσιας
Διοί κησης όσο κα ι των τελι κών δι καιούχων και ν ομίζ ω ότι αυτό θα
πρέπει να είναι ένα από τα β ασικά ζ ητήματα που πρέπει να
αντιμετωπίσο υμ ε.
Ένα άλλο ιδιαί τερα σημαντι κό σημείο στο οποίο π ρέπει να
εστιάσο υμε την προσοχή μας στη σημ εριν ή συνάντηση είναι η
υιοθέτηση των κρι τηρί ων επι λογής των πράξεων.
Όπως είπα και πριν, οι παρεμβάσεις μας αυτή την περίο δο πρέπει
να είναι μ ετρ ήσιμ ες, πρέπει να είν αι στοχ ευμέν ες και τα κριτήρια
επιλογ ής πρέπει να υπηρετούν α υτή την αρχή. Πρ έπει να είναι
κριτήρια,
τα
ο ποία
θα
μας
δίνουν
τη
δυνατό τητα
να
πραγματοποιήσο υμ ε αυτούς το υς στόχους πο υ έχ ουμ ε θέσει εξαρχής
για το πρόγραμμα.
Δεν θα σας κουρ άσω άλλο. Νομ ίζω ότι θα υπάρξει συζήτηση
ούτως ή άλλως στα ιδιαίτερα θ έματα που έχ ει η Η μερήσια Διάταξ η.
Σας ευχαριστώ πο λύ και εύχομαι κα λό υπόλοιπο εργασιώ ν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε τον κ. Π ερουλάκη.
Θα ακολο υθ ήσει μια εισήγηση από τον κ. Τζ ώρτζ η, Γενι κό
Γραμματέα Τ ηλεπι κοινωνι ών και Ταχ υδρομ είων, το οποί ο θα δώσει και
μια απάντηση σε επιμέρο υς θέματα που έθεσε ο κύρ ιο ς Περουλάκης
και αφορο ύν την εκπλήρωση των αιρ εσιμο τήτων.
Ο κύριος Τζώρ τζ ης θα μας μιλήσει για τις αιρεσιμότητες οι
οποίες είναι αρμοδ ιότητα της Υπ ηρεσίας του.
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Κος Τ ΖΩΡΤ ΖΗΣ:
Καλημ έρα και από εμ ένα, χαιρετίζω όλον τον κό σμο εδ ώ που ήρθ ε να
μας ακούσει, χαι ρετίζω την πολύ καλή προσπάθει α της κυρ ίας
Φωτονιά τα, το υ Γενικο ύ και των υπόλοιπων Γενικών.
Παίρνω την πάσα από τον κ. Περο υλάκη βέβαια και θ α μιλήσω
λίγο για αιρεσιμό τητες στον θεματι κό στό χο 2 πο υ είν αι τεχνο λογί ες
πληρο φορι κής και επικοιν ωνιών. Έχ ω να πω για αυτό ό τι τα χρ ήματα
από την Ευρ ωπαϊκή Ένω ση βαίνο υν μειο ύμενα, το ξέρ ετε κι εσείς πο λύ
καλά ό τι από ΚΠΣ 3 σε ΕΣΠΑ περσι νό και στο ΣΕΣ εί μαστε δηλαδή
περίπου στα μισά εδώ που ξ εκινάμε.
Οι τεχνο λογί ες ΤΠΕ για εμάς στη Γενι κή Γραμματεία
Τηλεπικο ινωνιών και γενικό τερα στο Υπουργεί ο συνιστο ύν ένα προϊόν
της Ελλάδας, ένα παραγωγικό προϊόν, εκτός από οριζόντια βρίσκεται
σε κάθ ε δραστηρι ότητα της Ελλάδα ς, συνι στο ύν και ένα εξαγώγιμο
προϊόν.
Αυτό θέλο υμε να κάνο υμε, αυτό είναι το όραμά μας, να
μοχλεύσουμ ε και να σηκώσο υμε όλη α υτή τη δραστηριότητα,
παράλληλα με το υρισμό, μ ε ναυτι λία, με ποιο τι κά αγροτικά προϊ όντα.
Και όπως είπ ε και ο κύριος Περο υλάκης β έβαια, δεν θα βασιστο ύμ ε
στο να μοιράσο υμε κάποια χρήμα τα που έχο υν έρθει εδώ. Θα
προσπαθήσο υμε σε συν εργασία μ ε τη Διαχείριση α υτά τα χρήματα να
μοχλεύσουν και ιδ ιωτι κές επενδ ύσει ς και την ιδιω τι κή πρω τοβο υλία
γενικό τερα.
Και βέβαια, μιλά με και για δο υλειές. Ο κό σμος, υπάρχει
τεράστια ανεργία αυτή τη στιγμ ή και μιλάμε και για brain drain,
δηλαδ ή φεύγουν τα καλύτερα μ υαλά μας, 200.0 00 απ ό τα καλύτερα
μυαλά μας είναι στο εξωτερι κό. Θ έλο υμε να δημι ουργήσο υμε τις
προϋποθέσεις να μ είνουν εδώ, να είν αι εδώ η ανάπτυξ η.
Υπάρχει μια πρωτοβο υλία της Ευρ ωπαϊκής Επιτρ οπής, θα το
ξέρετε, Gr and Coa lition f or Digital Jobs, που μιλάει για 900.000 νέες
θέσεις εργασίας στην Ευρ ώπη, οι ο ποίες είναι και εξειδι κευμέν ες.
Σεκιο ύρι τι, cloud engineering, και ούτω καθεξ ής. Θέλουμε η Ελλάδα
να έχει ένα πολύ μ εγάλο ποσο στό εκεί μέσα.
Όπως είπε λοιπόν και ο συνάδελφο ς, ο Γενι κός Γραμ ματέας, ο
κύρι ος Τό λιος, η κυρία Χαλι κιά, μετά η Ε υγεν ία, η κυρία Φω τονιάτα
στη δεύτερ η παρέμβασή της, ο κόσμος περιμέν ει από αυτήν την
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κυβ έρν ηση τομές, περιμέν ει καινο ύργια πράγματα. Άμα δ εν τα
κάνουμ ε τώρα, πότε θα τα κάνο υμε;
Τώρα, φοβάμαι ό τι θα είμαι λίγο τεχνι κός, αλλά δεν θα σας
καθυστερ ήσω πολύ. Περνάω κατευθ εί αν στο επόμενο β ήμα.
Αυτές είναι οι παθογένει ες. Είναι γ νωστά τα προβλήματα στις
τεχνο λογί ες ΤΠΕ, είναι γνωστό πο ύ έχουμ ε φτάσει, το ανέφερ ε και η
κυρία Φω τονιά τα πιο πριν, και δεν είναι μόνο ελλην ικό φαινόμ ενο,
είναι σε πο λλές χ ώρες αυτό το πράγμα. Υπάρχουν καθυστερ ήσεις,
έλλειψ η συντονισμ ού, μι λάω ειδικά για τον θεματικό στόχο ΙΙ, ΤΠΕ ,
που είναι οριζόντια παντού σε όλα τα προγράμματα, σε όλες τι ς
δραστηριότητες.
Αυτό που θα πούμε τώρα έχει πολλά κοινά με αυτά που
εφαρμό στηκαν σε άλλες χ ώρες, την εμπειρία πο υ πήρα με μελετών τας
τις υπό λοιπες χ ώρες, από πολύ προ ηγμένες μ έχρι και τρί τες.
Αυτή είναι η αιρ εσιμότητα, αυτό το αγκάθι κα τά κάπ οιο τρ όπο
μου έχει χρ εωθ εί, είναι χρ εωμ ένο στη Γενι κή Γραμματεία
Τηλεπικο ινωνιών και Ταχυδρομ είων . Είναι η εκκρεμ ότητα για την
αιρεσιμό τητα 2.1. Θα σας πω και για τη 2 .2 μετά.
Αφορά στην ψηφι ακή ανάπτυξη, στους άξον ες προτεραιότητας
2B και 2C του θ εματι κού στό χου 2 όπως τον λέμε. Αυτά είναι τα
τέσσερα σημ εία της αιρεσιμό τητας.
Αυτό που θα σας πω τώρα είναι ένα σχέδιο που επ εξεργαστήκαμε
τον τελευταίο ενά μιση μ ήνα και έχο υμε ζυμώσει και μ ε το υς άλλο υς
φορείς πο υ είναι συνδικαι ούχο ι σε αυτόν τον τομ έα.
Η αιρεσιμό τητα, ό πως θα ξέρετε πολύ καλά πολλο ί από εσάς,
είναι ένα βασικό προαπαιτούμ ενο. Δηλαδή αν δ εν κα λυφθεί και αν δ εν
καλυφθεί επαρκώ ς δεν μπορ ούμ ε να προχωράμε σε εξ ειδί κευση,
συγνώμ η, δ εν μπορ ούμε να προχ ωρήσουμε στις δράσεις τις καινο ύρι ες.
Προχωρώ κα τευθείαν, θα σας πω τώρα κάποια σχέδια, μία
πρόταση πο υ είναι υπό διαβο ύλευση με το υς αντίστοιχους φορείς.
Προχωράω στο σχήμα μας, περν ώντας ένα-ένα τα bullets της
αιρεσιμό τητας.
Επικαιροποίηση,
εξειδί κευση
δεικτών
αποτελέσμα τος.
Ακο ύστηκαν και από πριν, από τον κύρι ο Περ ουλάκη και από την
κυρία Φ ωτονιάτα, με πιο τρ όπο θα αξιολογ ήσο υμε κάποι ες προτάσεις.
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Το σχέδι ο το δι κό μας είναι ότι θα βάλουμ ε το υς δεί κτες το υ
DESI, πο υ είναι D igital Eco no m y an d Societ y Index es, αν τον ξέρ ετε
αυτό τον δείκτη, και πρόσφατα βγήκε η καινούρ ια μελέτη όπου η
Ελλάδα β έβαια είν αι πίσω από τη Βο υλγαρία, Ρο υμανία , προτελευταία.
Αυτό που σκεφτόμαστε εμ είς είν αι να κάνουμε ma pping,
ακριβώς, αυτούς τους δεί κτες που αναφέρον ται στο DE SI στο υς τομείς
παρέμβασης της ψ ηφια κής πο λιτι κής μας, δίνοντας με αυτό τον τρόπο
ένα βάρος, δ ηλαδ ή ένα αρχικό βάρ ος τεχνικό κατά π όσο μία δράση
καλύπτει αυτό που θέλο υμε και να πάρει κάποια προτερ αιότητα.
Οπότε το συνο λι κό σχ ήμα βγαίνει κάπως έτσι , δηλαδή με ποιο
τρόπο θα βγάλουμ ε την λί στα προτερ αιότητας κάποιων δράσεων. Είναι
μία συνάρ τηση των δει κτών DES I , όπως σας είπα, τώρα εδώ, αν
βλέπετε κιό λας, υπάρχουν κάποια αυθαίρετα ν ούμ ερα, μία πρώτη
προσέγγιση δηλαδή σε νο ύμερα, το υ SWΟ T, δηλαδή του ελέγχο υ το υ
κινδύν ου, κατά πό σο δηλαδή α υτό το πράγμα είναι ώρι μο, θα έχει ζωή
μετά, όλα α υτά πο υ αναφέραμε πιο π ριν, θα μπορεί να εφαρμο στεί και
να αφήσει κάποια ουρά.
Και τρί το, β έβαια, τρίτος παράγοντας με ένα βάρος πο υ θα δίνει
ένα σταθμι κό δ είκτη από ό λα αυτά, είναι η πολιτι κή προτεραιό τητα. Η
πολιτι κή προτεραι ότητα όπως εκφρά ζεται από τις τομεακές πο λιτι κές
και όπως θα συναποφασίζεται στο σχ ήμα που θα σας πο ύμε.
Όπως ανέφεραν και οι προηγο ύμ ενοι Γενι κοί Γρ αμματείς
υπάρχουν κάποιες πολιτι κές προ τερ αιότητες στις οποίες θέλουμ ε να
δώσο υμε προ τεραι ότητα.
Αυτό είναι, τώρα, το σχ ήμα το υ πώ ς θα ξεχωρίσο υμ ε τη λίστα
έργων από ώρ ιμα και προς ωρίμα νση, δ ηλαδή πώς θα βάλο υμε
προτεραιό τητα στα Προγράμματα.
Δεν θα επεκταθώ τώρα σε α υτό το πράγμα περισσό τερο αλλά
είναι ορι σμένα κρι τήρια πο υ πρέπ ει να τηρ εί κάθε Πρ όγραμμα, όπως
αν συμμορ φώνεται με τις οδ ηγίες κλεισίμα τος, αν έχει συνάφεια, αν
έχουμ ε μ ιλήσει μ ε το Πρόγραμμα υπ οδοχής και εδώ μ ι λώ γ ενικό τερα
για τις Τ ΠΕ, δ ηλαδή ο φορ έας έχ ει συνεννο ηθεί , ο δικαιο ύχος έχει
συν εννοηθ εί με το Πρόγραμμα υπο δοχής; Υπάρχει ή ονειρευόμαστε
εμείς;
Και βέβαια υπάρχει και η αίρεση να είναι αποδεκτό α υτό το έργο για
phasing από την Ε υρωπαϊκή Επι τροπή.
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Αυτό είναι ένα πρ ώτο σχ ήμα σε συν έχεια το υ νό μου Ε ΣΠΑ πο υ
έχουμ ε επεξεργαστεί για το πώς μπορεί να δουλέψει μια κεντρ ική δομ ή
αποφάσεων στα έρ γα ΤΠΕ. Υπήρχε μια Επιτροπή από 8 μέλη επιπέδο υ
Γενι κών Γραμματέων, ξ έρο υμε ότι είναι πολύ δ ύσκαμπτες τέτο ιες
επιτροπές
πληρ οφορι κής,
επικοινωνιών
και
ηλεκτρονι κής
διακυβ έρν ησης.
Αυτό που προτείνο υμε εμείς είναι να συρρι κνωθεί αρ κετά χωρίς
να χάσει τη λειτο υργικό τητά της κα ι την ευελιξία της βάζοντας ένα
μέλος ακόμα επισκέπτη ας πούμ ε Γενι κό Γραμματέα , ανάλογα τη
θεματι κή κατηγορί α που μιλάμε. Μ πορεί να είναι από το εμπόρι ο,
μπορεί να είναι απ ό τη βιομ ηχανία.
Το όργανο που συν τονίζει, το εκτελεστικό όργανο που συντονίζ ει
από κάτω αυτά εί ναι η κεν τρι κή δο μή, επιτελι κή δομ ή τύπο υ Τ ΠΕ η
οποία συνεργάζεται με την αντίστο ιχη Διο ικητι κής Ανασυγκρ ότησης
δίνοντας προτεραι ότητα και εκτελών τας με βάση το υς δείκτες που σας
είπα αυτά τα έργα.
Αυτές είναι αρχές για την υλο ποίηση των έργ ων ΤΠΕ.
Αναφέρο υμε εμ εί ς στο πως τα υλοποιο ύμε τώρα και όχι ποια
υλοποι ούν ται, δεν είναι θέμα που θα το ει σηγηθο ύμε εμ είς.
Μιλάμε για βασικές αρχές όπως επαναχρησιμοποί ηση λύσεων,
τον έλεγχο δαπανών, το αποθετήρι ο εφαρμογών Τ Π Ε, δηλαδ ή κάθε
δουλειά που γίνεται να είναι επαναχρησιμ οποιήσιμ η και από επόμενες
προτάσεις. Να προσπαθήσο υμε να περιορίσο υμε την αποτυχ ία και να
δώσο υμε ώθ ηση στην οι κονομι κή ανάπτυξ η. Δεν θέλω να επεκταθώ
παραπάνω σε αυτά, θα τα δείτε και στη συνέχεια, να μην σας κουράσω
τώρα.
Και μιλάμε και για απλοποίηση του πλαι σίο υ υλοποίησης.
Μιλάμε για προτεραιοποίηση, απλοποίηση των προδιαγραφών τω ν
διαφόρων έργ ων, δ ηλαδ ή έναν μπούσουλα κατά κάποιο τρόπο στο πως
υλοποι ούν ται αυτά τα έργα. Σ υστηματι κή αξιο λόγηση, ανάδραση,
διορθώσεις, κοιν ή βάση δεδομέν ων δηλαδή για αυτά τα έργα. Και
βέβαια εν σωμάτω σης ό λης αυτής της διαδικα σίας στο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου το υ ΕΣΠ Α.
Και για το τέλος κρατώ ένα καλό ν έο, δουλέψαμ ε αρκετό καιρό
πάνω στο NGA plan και στην Αιρ εσιμότητα 2.2 και έχουμε ήδη την
ανεπίσημ η έγ κριση από την Ε υρ ωπαϊκή Επι τροπή ότι αυτή η
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αιρεσιμό τητα έχ ει καλυφθεί. Δουλεύουμε τώρα, σας έχ ω ένα link εδώ,
είμαστε στο να ανεβάσουμ ε την καινο ύργια version που θα απαντά και
σε αυτό πο υ ζήτησε ο κος Περο υλάκης σχετικά μ ε την π αρακολο ύθηση
του π λάνου υλοποί ησης.
Και ευχόμαστε, δηλαδή την πρόταση θα την κατεβά σο υμε μέχρι
30/6 και για την Αιρεσιμότητα 2.1 και στη συνέχ εια θα προβούμε σε
όλες αυτές τις διαρθρωτι κές αλλαγές που χρειάζονται ώστε να αρθεί
και αυτή η Αιρεσιμότητα. Ευχό μαστε ότι όλα θα είναι καλά και
είμαστε βέβαιοι ότι στη συν εργασία που έχο υμ ε με όλο υς το υς
γενικο ύς γραμματείς και ό λα τα υπο υργεία θα είναι ά λλο ένα καλό
νέο.
Σας ευχαριστώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα σας δώσω το λόγο, ευχαριστούμ ε πολύ τον κ. Τζώρ τζη.
Κάναμε μια απότομη μετάβαση από το πολιτι κό στο πολύ Τεχνι κό που
για κάποιους ίσω ς παρά ήταν απότομη αλλά κάνοντας, λοιπόν, τη
σύνδ εση και επιτρ έψτε μο υ για σήμ ερα να υιοθετήσω τον άχαρο ρόλο
αυτο ύ που θα υπεν θυμίζει τις δεσμεύσεις και τις τεχνι κές λεπ τομέρει ες
για την υλοποί ηση των Προγραμ μάτων. Πρέπ ει ν α πω, ότι η
παρουσίαση που έκανε ο κύριος Τζ ώρτζης, συνδ έεται άμεσα με το
κομμάτι των δρά σεων και της πρόσκλησης στην οποία έχουμ ε
προδιαγράψει και θα παρουσιαστεί στη συν έχεια στην αναλυτι κή
παρουσίαση της Εξειδί κευσης, η οποία αποτελεί εκπλήρωση της
αιρεσιμό τητας αυτής, προϋπόθεση για την ενερ γοποίηση της
πρόσκλησης, και έχει ιδ ιαίτερη σημασία, γιατί ένα μεγάλο σύνο λο
προτάσεων από φο ρείς που είναι παρόντες σήμερα εδώ και από φορείς
της δ ημό σιας διοί κησης, προσανατο λίζουν τα έργα το υς σε ΤΠΕ , τα
οποία θα πρέπει ν α γνωρίζουμ ε ό τι για να υλοποι ηθο ύν, θα πρέπει να
έχει προ ηγηθ εί η εκπλήρωση της αιρ εσιμότητας.
Έχω την αίσθ ηση ότι έχο υνε γίν ει πολλά βήμα τα από τη
τελευταία φορά που εγώ είχα μί α ενημ έρωση και για τις δύο
αιρεσιμό τητες, κα ι δίνω το λόγο στον κύριο Περο υλάκη για ίσως
κάποια διευκριν ιστική.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Μία σύν τομ η παρέμβαση σε σχ έση με όσα μας είπε ο κύριος Τζώρτζ ης,
τον ευχαριστώ πο λύ.
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Θα ξεκιν ήσω εγώ από εκεί που ο κύριος Τζ ώρτζ ης τελείω σε.
Όντως, υπάρχ ει το καλό νέο, ό τι συμφωνο ύμε μ ε το n ext generation
access net work, στα οποία μας έχετε προτείν ει. Π εριμένο υμ ε την
επίσημ η υποβολή, ούτως ώστε να προχωρήσουμ ε στην οριστι κή
έγκρι ση.
Αντιθέτως όμως, έχω την αίσθ ηση ό τι έχουμ ε πάρα πολύ δουλειά
ακόμα να κάνο υμε για τη Εθν ική Ψ ηφιακή Σ τρατηγι κή και θα ήθελα να
σας παρακαλέσω, επειδή δεν είναι μόνο θέμα της σημερ ινής Επιτροπ ής
Παρακολο ύθησης του Πρ ογράμματο ς Ανταγωνιστικό τητα, αλλά οι
δράσεις ΤΠΕ έχο υν αναδειχθεί σε όλα τα Περιφερ ειακά Προγράμματα,
ως ένας τομ έας στον οποίον θέλουν ν α επενδύσουν ε.
Νομίζω ό τι αυτή τη στιγμ ή οι υπηρ εσί ες σας με τις υπηρ εσί ες
μας πρέπει να συν εδριάσο υνε το συν τομό τερο δυνατόν και να βρο ύμε
μία φόρμο υλα, ούτως ώ στε το συν τομότερο δ υνατό α υτή η εκ των
προτέρων αιρ εσι μό τητα, να ικανοποι ηθεί.
Νομίζω ό τι έχο υμ ε ήδη σημαντι κή καθυστέρ ηση και επιπλέον
καθυστέρ ηση δ εν ωφελεί ούτε εσάς, ούτε εμάς. Ευχαρι στώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Απ’ ότι είπε ο κύριος Τζώρ τζης και στην τοποθέτησή του, θ εωρεί
δεδομέν η μία συν εχή διαδικασία και τη συνεργασία με την Επιτρ οπή.
Προχωράμε
στην
ενότητα
κορμ ό
της
σημ εριν ής
Επιτροπ ής
Παρακολο ύθησης, που αφορά την Ε ξειδίκευση.
Θα γίνει μία αρχική παρουσίαση του Προγράμματος από την
κυρία Φ έτση, η οποία είναι Προϊσταμ ένη της μονάδας Α1,
Προγραμματισμο ύ
και
Αξι ολόγ ησης
της
Ε ιδικής
Υπηρ εσίας
Διαχείρ ισης, η οπο ία θα μας παρουσι άσει τη στρα τηγι κή, τους στό χους
και το υς άξον ες προτεραιό τητας του Προγράμματος.
Κα ΦΕΤΣΗ:
Αναφέρθ ηκαν ήδ η στη διάρ κεια μ έχ ρι τώρα της συνεδ ρίασης αρ κετοί
από τους ομι λητές , η Ειδι κή Γραμμα τέας, ο Γενι κός Γραμματέας το υ
ΕΣΠΑ, αλλά και οι επί μέρο υς τοποθετήσεις για το ρόλο το υ
Επιχειρησιακού
Προγράμματος,
Ανταγωνιστικό τητα,
Επιχειρηματι κότητα Και Καινοτομία, στη περίοδο ’14 – ’20.
Δόθηκαν πολλοί χ αρακτηρ ισμοί για το ρόλο το υ. Εδ ώ στη 1 η
διαφάνεια υπάρχει η έκφραση «σημαιοφόρος ». Αναδει κνύεται
πράγματι ότι στη ν έα περίοδο και στη στρατηγική πο υ επιχειρεί το νέο
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ΕΣΠΑ σε έναν νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τη χώρα, το Πρόγραμμα
καλύπτει πολύ, τη καρδιά αυτο ύ ακριβώς το υ τομ έα, αυτο ύ του
προτύπο υ.
Ήδη από την ο μιλία του Γενικο ύ Γρ αμματέα ΕΣΠΑ, στις 5 από
τις προτεραιό τητες που έχει ο αναπτυξιακός σχ εδιασμός της χώρας, το
ΕΠΑνΕΚ συμβά λει σε ό λες.
Συμβάλει στην π οιοτι κή επιχ ειρ ημ ατικό τητα, συμβά λει στις
παραγωγικές υποδ ομές, συμβάλει στο στόχ ο της θεσμ ι κής επάρκειας
για τη δημ όσια διο ίκηση, αλλά συμβά λει και στο ανθρώ πινο δυναμικό
μέσα από την ο μπρέλα της επιχειρηματι κό τητας, ακόμα και στο
περιβάλλον σε κάπ οιο, όχι πο λύ μ εγά λο, βαθμό.
Είναι το Πρόγραμ μα εκείνο το οποί ο ταυτίζεται πάρα πολύ με
αυτήν την εστίαση, τη στρ οφή στους κλάδους από τους οποίο υς
αναμένεται πλέον περισσό τερ ο να προέρχεται η ανάπτυξ η της χώρας
και είναι κλάδοι μ ε υψ ηλή προ στιθ έμενη αξ ία για την οικονο μία. Οι
κλάδοι εκείν οι στους οποίο υς έχο υμε ανταγωνι στι κά πλεον εκτήματα
και συγκεντρ ώνονται στο υς ενν έα τομ είς προτεραιότητας .
Οι κλάδοι εκείνο ι οι οποίοι διακρίνονται από περισσό τερ η
εξω στρ έφεια και φυσι κά, σαν αποτέλεσμα όλων αυτών αναμένουμε και
την δημ ιουργία βιώσιμ ων θέσεων απασχόλησης, που τόσο όλοι
υπογραμμίζουμ ε ό τι έχει ανάγκη σήμ ερα η χώρα.
Στο ΕΠΑνΕ Κ έχει διατεθεί από τον σχεδιασμό της χώρα ς το 1/4
των πόρων το υ ΕΣ ΠΑ, αφαιρουμ ένων των πόρων του αγ ροτι κού τομέα,
που αποτελο ύν, έτσι, αντι μετωπίζονται με δια φορετι κό τρόπο και είναι
βέβαια ένα αρ κετά πολυτομεα κό π ρόγραμμα με μ εγάλη ευρ ύτητα
τομέων, όπως αντανακλά και η παρουσία όλων, τό σων στη συνεδρ ίαση
της Επιτροπ ής Π αρακολο ύθησης, π ου για πρώ τη φορ ά έχουμ ε τόσο
μεγάλο αριθμό μελών και βέβαια είν αι ένα πολυταμεια κό πρόγραμμα,
καθ’ όσον για να μ πορέσει να πετύχει το υς στόχ ους το υ συνδ υάζει και
το Ταμείο Π ερι φερειακής Ανάπτυξης αλλά με το ΕΚ Τ , σε συνέργ εια
και συμπληρωματι κότητα, όσο είναι εφι κτό .
Από ένα μ έγιστο, από ένα συνολικό, λοιπόν, προ ϋπολογ ισμό 4, 67
δις, τα 3,65 προέρχονται από τα δυο αυτά ταμ εία και τα υπόλοιπα
είναι οι εθνικοί πό ροι. Καλύπτει το σύνολο της χώρας μ ε διαφορ ετικά,
βέβαια, ποσά, όπως θα δούμε στην συνέχ εια, στις κατηγορίες των
Περιφερ ειών.
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Έξυπνη εξ ειδί κευση, εστίαση σε βιώσιμ ες επενδ ύσεις και
εξω στρ έφεια είναι , λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστι κά για τη νέα
περίοδο, για το ν έο μοντέλο που θα υποστηριχθ εί, και βέβαια μεγάλη
έμφαση
στη
ν έα
επιχειρ ηματι κότητα,
πο υ
β ασίζεται
στις
δραστηριότητες έν τασης γν ώσης.
Η έξ υπνη εξ ειδί κευση είναι ένα πολύ σημαντι κό χαρα κτηριστι κό
το οποίο θα μπορέσει, θα διαπνέει πλέον τις προ σπάθειες και θα
οδηγήσει στο να αναδειχθούν τα χαρ ακτηριστικά εκείν α της χώρας που
μπορεί να έχο υν βι ώσιμα ανταγωνι στι κά πλεον εκτήματα.
Η επικέντρ ωση σε περιοχές, δ ραστηριότητες πραγματι κής δ υναμι κής
και ισχ ύος θα δι ασφαλί σει ό τι οι πόροι φτάνο υν σε ένα επίπεδο
κρίσιμ ης μάζας και γίνονται αυτο συν τηρο ύμ ενοι. Ε νώ παράλληλα
σημαντική και η συνο λικότερη π αρέμβαση σε α υτό που λέμ ε
επιχειρ ηματι κό περιβάλλον, το οποίο υποστηρ ίζει επίσης όλη αυτή την
παραγωγική κα τεύθυνση.
Οι τέσσερεις βασικοί πυλών ες για το νέο αυτό αναπτυξιακό
πρότυπο είναι ο π ρώτος πυλώνας που έχ ει να κάνει μ ε την ενί σχ υση
της προ σαρμογής των επιχειρ ήσεων και του ανθρώπι νου δ υναμικού
στις ν έες αναπτυξι ακές απαιτήσεις.
Ο δεύτερος πυλών ας έχει να κάνει με την επικέντρω ση στο υς
παραγωγικούς ανταγωνιστι κο ύς και εξωστρεφείς τομ είς της οικονομίας
: αγροδιατροφή, βιομηχανία τρο φίμων,
ενέργ ει α, εφοδιαστική
αλυσί δα, πολι τιστικές και δημι ουρ γικές βιομ ηχανίες , περιβάλλον,
τουρ ισμός, τεχνο λογίες πληρ οφορ ικής και επικοιν ωνιώ ν, υγεία, υλι κά
και κατα σκευές.
Ο τρί τος πυλώνας έχει να κάν ει μ ε την στοχ ευμέν η επιλογ ή
επενδύσεων, επιχ ειρήσεων και δραστηριο τήτων πο υ συμβάλλο υν, πο υ
συγ κεν τρώνο υν τι ς ιδιότητες και που είναι οι πιο κοντά στο νέο
αναπτυξιακό υπόδ ειγμα.
Οι σημαντικό τερ ες είναι η εξω στρ έφεια, η καινο τομ ία και η
υψηλή προστιθέμ ενη αξία. Υπάρχουν, φυσι κά, και άλλες. Και
φτάνο υμε στον τέταρτο πυλώνα που συνδ έεται με την εξασφάλι ση των
παραγόντων εκείν ων που υποστηρί ζουν την δραστηριοποίηση των
επιχειρ ήσεων στο ελληνικό επιχ ειρ ησι ακό περιβάλλον.
Εδώ έχ ουμ ε τις παρεμβάσεις της Δημόσιας Διοίκησης αλλά κα ι
την ανάπτυξ η τω ν δομών και υπο δομών που συνδέονται με τον
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παραγωγικό το μέα της οι κονομί ας. Ήπια εν έργ εια, τουρ ισμό,
πολιτι σμό, εφοδια στι κή α λυσίδα.
Συγκεντρ ωτι κά, λοιπόν, όλα αυτά οδηγο ύν στον στρατηγικό
στόχο το υ ΕΠΑΝ Ε Κ που είναι η ενίσχυση της ανταγωνι στι κότητας και
της εξω στρ έφειας των επιχ ειρ ήσεω ν, της μ ετάβασης στην ποιοτική
επιχειρ ηματι κό τητα με αιχμή της καινοτομ ία και την αύξ ηση της
εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Στον σχεδ ιασμό του ΕΠΑΝ ΕΚ που ξεκίν ησε περίπο υ ενάμιση
χρόνο πριν πιο συστηματι κά, έπαιξε μ εγάλο ρόλο η δημι ουργία
τομεα κών ομάδ ων σχεδιασμ ού, μέσω των οποί ων κλήθηκε ένα μεγάλο
δείγμα
κο ινωνι κών
εταίρων
κα ι
εμπλεκόμενων
φορ έων
να
συμμ ετάσχουν στο ν διάλογο μαζί και με το υς φορείς της Δημόσιας
Διοί κησης, μαζί μ ε τους φορ είς από την ακαδ ημαϊκή κοινό τητα, μαζί
με στελέχ η από την βιομηχανία, από συναρμόδια υπουρ γεία.
Στόχος ήταν ο σχεδιασμός αυτή τη φορά να πάρει πολύ ευρύτερ η
διάσταση, να ανιχ νευθο ύν τα πραγμ ατικά προβ λήματα και οι ανάγκες
στο υς παραγωγικο ύς τομ είς της ο ικο νομίας.
Σημαντι κός σταθμ ός σε αυτή την π ορεία ήταν η Ημερίδα που
έγινε στο Χί λτον το 2014, η διαβούλευση η ηλεκτρονι κή μέσα από το
site της Διαχειριστικής Αρχ ής, αλλά και βέβαια έκτο τε αυτό πο υ θα
πρέπει να επισημανθεί, ότι η διαδικα σία αυτή είναι συν εχής, συν εχώς
έρχονται κείμ ενα, γίνονται επιμέρο υς συναντήσεις, μπορούμε να πούμε
ότι ακόμα και τώρ α συνεχώς υπάρχ ει ένα άνοιγμα το υ Προγράμματος
σε ό λο υς αυτούς τους τομείς πο υ περ ιλαμβάνει.
Το ΕΠΑνΕ Κ έχ ει συμπ ληρ ωματι κότητα σχ εδόν μ ε όλα τα
Προγράμματα το υ ΕΣΠΑ, λόγω των τομέων ακρι βώς, της ευρύτητας
της στρατηγι κής π ου έχ ει. Έχ ει συν έργει ες και συμπληρωματικό τητα
με τα Περ ιφερειακά Προγράμμα τα, με τα Προ γράμματα το υ
Ευρωπαϊκού Κοιν ωνικο ύ Ταμ είου, δηλαδ ή »Ανθρ ώ πινο Δυναμι κό,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθ ηση», αλλά και με τη «Μεταρρ ύθμιση
του Δημό σιο υ Τομ έα», με το πρόγραμμα της Αγροτι κής Ανάπτυξης για
τα θέματα το υ αγροδιατροφι κο ύ τομέα, με το Π ρόγραμμα των
Υποδομών.
Φυσι κά, συνεχίζ ει και με τις δ ράσεις της προηγούμεν ης
περιόδου, όπως θα δούμ ε και στην Ε ξειδί κευση, ένα μέρος των έργων
προέρχεται, ξεκίν ησε από την προ ηγο ύμεν η περί οδο.

39

Στη δια φάνεια αυτή παρουσιάζεται συνοπτι κά για όσους δ εν
είναι κυρ ίως πολύ εξοικειωμ ένοι, α λλά χρήσιμο σε κάθε περίπτωση
και για όλο υς, ο τρ όπος που είναι δια ρθρωμένο το Ππρό γραμμα.
Με τη μορ φή πο υ ήταν πλέον οι προ διαγραφές τους, αντί για τον
παραδοσιακό τόμο που έμοιαζε με ένα ενιαίο κείμενο, το Πρόγραμμα
πλέον είναι ένα π άρα πολύ δομ ημέν ο και τυποποιημ έν ο κείμεν ο, μ ε
πίνακες συν εχώς, με επιμέρο υς στοιχεία και θεω ρήσαμε ότι είναι
χρήσιμ ο να δοθ εί και α υτή η ει κόνα, όπου μπορεί κανείς πολύ
συνοπτικά να βλέπει πώς δομεί ται έν α Πρόγραμμα, από πού ξεκινάμε
και πού καταλήγο υμε και πώς συνδέο νται οι επιμέρο υς όροι δηλαδ ή με
τους οποίο υς θα είμαστε πλέον σε επαφή όλη αυτή τη νέα
προγραμματική περίοδο.
Να έρθουμ ε και λίγο στο θέμα το επιχειρ ησια κό των Αξόνων
Προτεραιότητας. Τ ο 50% περίπο υ το υ Προγράμματος είναι οι άξονες
ανάπτυξης, επιχειρ ηματι κότητας, με τομεακές προτεραιό τητες. Από τα
4,6 δισ. δ ηλαδή τα 2,3.
Το 18% είναι οι δ ύο Άξον ες που προέρχονται από το Ε υρωπαϊκό
Κοινωνι κό Ταμ είο και αφορ ούν την π ροσαρμογή των ερ γαζομένων και
του επιχειρ ηματικο ύ περιβάλλον τος, τις νέες αναπτυξ ιακές απαιτήσεις,
περιλαμβανομέν ων και των παρεμβάσεων για τη δ ημό σι α διοίκηση και
εδώ, το 29 % είναι οι Αξονες που περ ι λαμβάνουν αυτό που ονομάζουμ ε
με τον κλασσι κό ό ρο υποδομές, αλλά περισσότερο είναι ένα ολόκληρο
πακέτο από μηχανισμούς και μέσα στήρι ξης συνο λικά του
παραγωγικού περι β άλλον τος της χώρα ς.
Στη διαφάν εια αυτή β λέπο υμε τους θεματικο ύς στόχ ους, όπως
είναι και τυπωμ ένοι στη Στρα τηγική Ε υρώπ η 20 20 και έχο υν
διαρθρωθεί, έχουν μπει στο Πρόγραμ μα.
Βλέπο υμε αναλυτι κά για κάθ ε θεμα τικό στόχ ο ποιες επ ενδυτικές
προτεραιό τητες το Πρόγραμμά μας από τον Εθνικό Αναπτυξια κό
Σχεδιασμό γ ια ποιες προτεραιότητες έχει ρόλο, ποιες δηλαδ ή μπορεί
να χρηματοδο τήσει , με τα αν τίστοιχα ποσά.
Αυτά εφόσον υπάρχουν στη δι αφάνεια και είν αι στην
παρουσίαση πο υ θα δοθεί στα μέλη, δ εν χρ ειάζεται να αναλυθο ύν
πολύ.
Εδώ βλέπουμ ε συγκεντρωτικά για τον κάθε Άξ ονα πάλι όλες
αυτές τις προτερ αιότητες και τις βαρύτητές το υς. Βλέπο υμε, για
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παράδειγμα, τη βαρύτητα την υψηλή που έχο υν οι θεμα τικο ί άξονες 1,
3 και 8, που αναφέρονται στην επιχ ειρημα τικότητα, την έρευνα, την
καινοτομ ία και το ανθρώπινο δυναμικό.
Στη δια φάνεια αυτή βλέπουμ ε την κατανομή της χρ ημα τοδότησης
του Π ρογράμματος ανά κατηγορία περιφερει ών. Α υτό έχει ιδιαί τερ η
σημασία, καθώς θ α πρέπει να γνωρί ζουμε ότι λόγ ω το υ διαφορετικού
επιπέδου και βα θμού ανάπτυξ ης των περι φερ ει ών, έχο υν και
διαφορετι κούς όρ ο υς με τους οποίο υς λαμβάνουν τη χ ρηματοδ ότηση,
με αποτέλεσμα ν α έχουμ ε στις λι γότερο ανεπτυγμένες περι φέρ ειες
συγ κεν τρωμέν ο το 60% των πό ρων, στις δ ύο ανεπτυγμ ένες
περιφέρει ες, πο υ είναι η Α ττική κα ι το Νό τιο Αιγαίο , το 21% των
πόρων στις λιγό τερο αναπτυγμένες, ενώ στις Π εριφέρειες σε μετάβαση
το 16% των πόρ ων.
Αυτό είναι και κάτι που θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη στις
προτάσεις και στη στρατηγι κή μας, γιατί ένα πρόβ λημα πο υ είχε
παρατηρηθ εί πολύ στην προηγο ύμ εν η περίοδο ήταν, ειδικά για τους
τομείς πο υ παρακολο υθεί αυτό το Πρόγραμμα, η συγκέντρωση, η
καταρχήν τάση όλων των φορέω ν ήταν να συγκεντρών ουν τις
προτάσεις στην Α ττική.
Εδώ βλέπουμ ε την ίδια διάκρι ση ανά κατηγορία Π εριφέρειας σε
ΕΤΠΑ και Ε ΚΤ, π όσο δ ηλαδ ή πάλι οι Περιφέρει ες επηρεάζον ται από
αυτή την ποσό στω ση πο υ υπάρχ ει.
Επίσης β λέπο υμε τη συμβο λή το υ Πρ ογράμματος στην κλιμα τική
αλλαγή, όπως φαί νεται στους αντίστοιχο υς στόχους στη διαφάνεια,
ανέρχεται σε ένα ποσοστό 11,55% και προέρχεται κυρί ως από τον
άξονα 3, από τις ενεργειακές παρεμβ άσεις και σε μι κρό τερο βαθμό και
από τον άξονα 1, π αρεμβάσεις για το περιβάλλον.
Και πηγαίνουμ ε στο υς πρώτο υς άξονες. Άξον ες , είπαμε,
ανάπτυξη επιχειρ ηματι κότητας με τομεακές προτεραιότητες. Εδ ώ
έχουμ ε την επι κέν τρωση της επιχειρημα τικότητα ς σε τομείς
παραγωγικούς και εν δυνάμει εξω στρεφείς, όπως είπαμε, που το υς
θεωρο ύμε μ οχλο ύς ανάκαμψης της οικονομ ίας κα ι δημιο υργίας
βιώσιμ ων θέσεων απασχόλησης.
Και δράσεις που έχουν στόχ ους αν άπτυξ η καινο τομία ς, κυρί ως
μέσα από το θ εματικό στό χο 1 αλλά και λιγότερο τον 3 , ανάπτυξ η της
επιχειρ ηματι κό τητας μέσα από το θεματι κό στόχο 3, αξιοποίηση των
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τεχνο λογιών πληρ οφορι κής και επι κοινωνι ών, θεματι κός στόχος 2,
πράσινη επιχ ειρ ημ ατικό τητα 3 και 6, και υπο στήριξ η της εν εργεια κής
εξοι κονόμ ησης και ανάπτυξ ης επιχ ει ρηματι κό τητας στι ς ανανεώσιμ ες
πηγές εν έργειας μ έσα από το θεμα τικό στόχ ο 4.
Στην κάθε π ερίπτωση έχο υμ ε επιμ έρους ειδικούς στό χους που
απλώς να πούμ ε ένα παράδειγμα για τον 1. Η έννοια της διατύπωσης
του ειδι κο ύ στόχο υ, σύμ φωνα με τον τρόπο που είναι δ ιαρθρωμένα τα
Προγράμματα, είν αι ουσιαστικά μία έκφρα ση του απο τελέσματος της
αλλαγής, της επιδι ωκόμ ενης α λλαγής σε ένα τομ έα.
Έτσι,
βλέπουμε
για
παράδειγ μα,
ότι
στην
θεματι κή
προτεραιό τητα 3c επιδιώκο υμ ε την αναβάθμιση του επιπέδ ο υ
επαγγελματι κής οργάνωσης και λειτο υργίας των Μ ΜΕ, με την
προτεραιό τητα τους εννέα τομ είς. Στο 3d μιλάμ ε για τι ς εξαγωγές, στο
1b για την ενί σχυση των επιχ ειρημα τικών πρω τοβο υλι ών και
συν εργασιών για την καινο τόμο επιχ ειρημα τικότητα στους τομ είς RI S
και λοιπά.
Ενδεικτι κές κα τηγ ορίες δράσεων στην πρώτη κατηγο ρία των
αξόνων είναι κατα ρχήν οι στοχ ευμέν ες ενισχ ύσεις επιχ ειρήσεων στο υς
οποίους χρ ησιμοπο ιούμ ε και, ανάλογ α με την περ ίπτω ση μπορούμ ε να
χρησιμ οποιήσο υμε και χρηματοδο τι κά εργαλεία με κατευθ ύνσεις στην
ανάπτυξη εξω στρ έφειας σε επιλεγμένες αλυσίδ ες αξίας, στην
καινοτομ ία και την αύξηση της εγχ ώρ ιας προστιθέμ εν ης αξίας.
Έχουμ ε συν εργατικές δράσεις δ ημ όσιο υ - ιδιω τικο ύ τομέα
έρευνας και καιν οτομίας για το υς τομείς, σύμ φωνα με τη εθνική
στρατηγι κή της έρευνας και της καινοτομ ίας για την έξυπν η
εξειδ ίκευση,
αλλά
και
δράσεις
που
προκρίνο υν
τις
νέες
επιχειρ ηματι κές π ρωτοβο υλίες για εκμ ετά λλευση της γνώσης πο υ
προκύπτει από την ερευν ητι κή δρα στηριό τητα και μ ε αντί στοι χες
υποδομές εκκό λα ψης νέων επιχ ει ρηματι κών δραστηριο τήτων, για
παράδειγμα θερμοκοι τίδες. Επί σης και δράσεις π ροώθησης της
εξοι κονόμ ησης εν έργειας και ανακύκλωσης, επαναχρησιμ οποίησης
αποβλήτων και απ ορριμμάτων.
Προχωρών τας στο υς δύο άξον ες που χρημα τοδο τούν ται από το
Κοινωνι κό Ταμείο , εδώ έχουμε κυρ ί ους στόχο υς την ανάπτυξη ν έων
επιχειρ ηματι κών δραστηριοτήτων, νέων βι ώσιμ ων επιχειρημα τικών
δραστηριοτήτων γι α τη δ ημιο υργία νέων θέσεων απασχό λησης.
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Τη στήρι ξη των επ ιχειρ ήσεων και τω ν εργαζομένων προκειμ ένο υ
να μπορέσουν ν α κάνουν τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και
αναπροσαρμογές σύμφωνα με τις αν απτυξιακές απαιτήσεις της χώρας
στην παρούσα συγ κυρία.
Την ενί σχ υση της συμμ ετο χής των επιχειρ ήσεων σε συστήμα τα
εκπαίδευσης, κα τά ρτισης και τη μ εγαλύτερ η συνεργασία και συν έργεια
των δ ύο πλευρ ών.
Και την προτεραι ότητα αυτή που αναφέρθηκε ήδ η και άλλες
φορές, την ενίσχ υση της ι κανότητας της δ ημόσιας διοί κησης και των
μηχανισμ ών της ν α εξασφα λίσο υν ένα περιβάλλον πιο υποστηρι κτικό
για την επιχειρ ημα τική δραστηριότητα.
Προχωρο ύμε.
Ε νδεικτι κές
κα τηγορίες
δράσεων .
Είναι
επιχειρ ηματι κά σχ έδια για τη δημι ουργία νέων επιχ ειρήσεων που
δίνουν έμφα ση στην καινοτόμ ο νεο φυή επιχειρ ηματι κότητα αλλά και
την απασχό ληση.
Έχουμ ε δράσεις όπως είπαμε πρι ν της δημόσιας διοίκησης. Για
παράδειγμα, έλεγ χο αγοράς, προώθηση εξω στρ έφει ας, δράσεις σε
συνάφεια με διαλει τουργι κό τητα υπ ηρ εσιών κλπ.
Μηχανισμ ούς και εργαλεία παρακο λούθ ησης και υπ οστήριξ ης
του
επιχει ρημα τικο ύ
περ ιβάλλοντος,
σχ έδια
διαρθρωτι κής
προσαρμογής των εργαζομένων και σχέδια επίσης αναβάθμισης
προσόντων, δ εξιο τήτων σε συνδ υα σμό με πιστοποί ηση με βάση
αναγνωρισμένα πρότυπα.
Στους άλλους δύο άξονες που αφορο ύν την ενί σχυση των
μηχανισμ ών και υποδομών στήριξ ης της επιχει ρημ ατικό τητας εδώ
συγ κεν τρώνον ται μια σειρά από υποδομές στην έρευνα, στον τομ έα
των ΤΠ Ε, στα ευρυζωνικά δί κτυα υψ ηλής ταχύτητας.
Οι υποδομ ές που συνδ έονται μ ε την ενεργ ειακή απόδ οση α λλά
και με την αποτελεσματι κότερη διαχ είριση της διανομ ής ενέργειας και
φυσικά μια μ εγάλη κατηγ ορία αφορά υποδομές πο υ συν δέονται μ ε την
προστασία, αξιοπο ίηση το υ φυσι κο ύ κεφαλαί ου και της πολιτιστικής
κληρονομιάς λαμβ άνοντας υπόψ η κυρίως και τη συμβ ολή το υς στον
τουρ ισμό.
Αυτό νομίζω ότι έχουμε ήδ η περ ίπου αναφερθεί. Και τελευταίοι
Άξονες αφορο ύν την Τ εχνι κή Βοήθεια μέσα α πό την οποία
υποστηρίζ εται, δί νεται ό λη η αναγκαία υποστήρι ξη στο σύστημα
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διαχείρισης και δι οίκησης για το Π ρόγραμμα μέσα α πό τους πόρ ους
της οποίας υπο στηρίζονται όλες οι δ ραστηρ ιότητες για να μπορεί να
λει το υργήσει το Π ρόγραμμα, οι φορ είς του και να υπάρξουν όλες οι
αναγκαίες μελέτες και υπο στηρι κτι κοί μηχανισμο ί.
Υπάρχουν τα Χρ ηματοδοτι κά Εργαλεία που προβλέπονται στο
Επιχειρησιακό Πρ όγραμμα. Περι λα μβάνονται οι βασι κότερες μορφές
που συνδ έονται με τους θεματι κο ύς τους στόχο υς. Αναφέρθ ηκε ήδ η η
Ειδική Γραμματέα ς στο σημαντι κό ρόλο που θα υπάρ ξει στον τομ έα
της μικροπίστωσης. Αλλά υπάρχουν φυσι κά και τα δάνεια για
επενδύσεις, για προώθηση της εξω στρέφειας και κεφάλαιο κίνησης, οι
εγγυήσεις αλλά κα ι επιχειρ ηματι κά κεφάλαια που κυρί ως μπορούν να
χρησιμ οποιηθο ύν σε νεο σύστα τες, ν έες και καινο τόμ ες επιχειρήσεις.
Υπάρχει επί σης στο πρόγραμμα και η δυνατό τητα της χρ ήσης των
ολοκληρωμ ένων δ ράσεων για βιώσι μη αστι κή ανάπτυξη. Μια ειδι κή
μορφή για την οπ οία θα υπάρξει μ ια αναλυτικό τερ η εισήγηση στο
πλαίσιο της ενότητας στο σημ είο 6.
Ουσια στι κά εδ ώ δ ίνεται η δυνα τότητα το Πρόγραμμά μας σε
συν εργασία όμως με κάποιο Περι φερειακό Επιχ ειρ ησι ακό Πρόγραμμα
να αξιοποιήσει ένα άρθρο του Κανονι σμού για ολοκληρ ωμένες δράσεις
βιώσιμ ης αστικής ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμ ή ο σχεδ ι ασμός δεν έχει
εδώ προχωρ ήσει, ωστό σο έχ ει προβ λεφθεί στο Πρόγρ αμμα και με την
οριστι κοποί ηση κα ι του πλαι σίο υ υλο ποίησης αυτού του εργαλείο υ και
σε συνεργασία μ ε τα ΠΕΠ θα υπάρχει στη συνέχ εια και κάποια
εξειδ ίκευση.
Ένα σημαντι κό κο μμάτι που επ ηρεάζ ει το Πρ όγραμμα και είναι
αρκετά πολύπλο κο , το κάν ει αρ κετά δύσκο λο σε κάποιο βαθμό και
στην εξ ειδίκευση είναι η ύπαρξ η αυτών των όρ ων που αναφερθήκαμ ε
ήδη στο π λαίσιο και της εισήγησης για την Ψηφια κή Σύγκλιση α λλά
και για το θ έμα της Έξυπν ης Ε ξειδ ίκευσης για το οποίο θα υπάρξ ει και
επόμεν η ει σήγ ηση.
Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε το Δεκέμβ ριο του 2 014 παραμένοντας
όμως αρκετά κο μμάτια το υ σε κάποια εκκρεμό τητα μέχρ ι την
οριστι κοποί ηση ό λων των αιρεσιμοτήτων. Αυτή τη στιγ μή είμαστε σε
μια διαδικασία στην οποία προχω ρούν κάπως τα πράγματα και
μπορούμε να πο ύμ ε ότι σε α υτό πο υ βλέπο υμε μ ε κό κκι να γράμματα το
σημαντικό πο υ μα ς αφορά είναι η 1.1 και 1.2 πο υ συνδ έονται την
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περίοδο αυτή σε εκκρ εμό τητα προς ο ριστι κοποί ηση αιρ εσιμό τητες που
αφορούν την Έξ υπνη Εξ ειδί κευση.
Για την 2. 1 που αφορά την ψηφια κή στρα τηγι κή αν αφέρθηκε
ήδη. Η 2. 2 μό λις σήμερα σχεδ όν, αυτές τις ημ έρες, θεω ρούμε ότι έχ ει
εγκριθ εί. Οι άλλες που είναι πράσιν ες δεν έχ ει νόημα να αναφερθούν.
Υπάρχει όμως ακόμα σε εκκρ εμότητα αιρεσιμό τητα για την
εξοι κονόμ ηση ενέργειας και για το ανθρώπινο δ υν αμικό, για τη
διαρθρωτι κή προσαρμογή αλλά και γ ια τη θεματική προτεραιό τητα 10
που συνδέεται μ ε την επαγγελματι κή εκπαίδευση.
Ολο κληρώνον τας θα θέλαμε να πούμε ότι σε αυτό το Πρόγραμμα με
όλο υς αυτο ύς τους περιορι σμούς, τους κανόνες και τη στρατηγική
στόχ ευση αισιοδ ο ξούμ ε ό τι μ ε βά ση κιό λας και την προηγο ύμεν η
εμπειρία θα μπορέσουμ ε να ανταποκριθούμ ε σε ό λα αυτά που πρέπει
να κάνουμ ε σαν πρόγραμμα και θα πρέπει να μας μ εί νουν ορ ισμένα
πράγματα που τα θεωρο ύμε αρκετά σημαντικές κατευθ ύνσεις, λίγο αν
όχι ακρι βώς δια φο ρετι κές, που λίγο όμως το κάνουν πι ο διακρι τό από
τη προηγο ύμ ενη περίοδο και α υτές ολο κληρών οντας , μπορούμε να
πούμε ότι είναι αυτή η στόχευση σε δ υναμι κούς και εξω στρ εφείς
κλάδο υς, αλυσίδες αξίας που έχο υν το ανταγωνιστι κό πλεον έκτημα,
αντί για την οριζό ντια προσέγγι ση π ου χαρακτήρ ιζε τα πράγματα έως
τώρα, η ο οποία δημιο υργεί και νέες ευκαιρίες γι α ανάπτυξη και
απασχόληση.
Η εστία ση, η μεγαλύτερ η, στις α νάγκες και προοπτικές των
επιχειρ ήσεων, ήδ η αξιοποιείται περι σσό τερο η συμμ ετοχή το υς στη
διαμόρφω ση των α ναπτυξιακών προτεραιοτήτων.
Αυτό έγιν ε και στο ν κεν τρι κό σχεδια σμό του ΕΠΑνΕ Κ, αλλά και
στην Έξ υπνη Εξειδ ίκευση. Η αξιοποί ηση των συνεργιώ ν σε Εθνι κό και
Ευρωπαϊκό επίπεδ ο, είναι οι συν έργ ειες των δ ύο ταμ είων ΕΤΠΑ και
ΕΚΤ, αλλά και ο ι συνέργ ειες των διαρθρωτικών τα μείων με τον
Ορίζοντα, μ ε το πρ όγραμμα, με το CE F της Ευρ ωπαϊκής Επιτροπής.
Οι συν έργει ες με τις γενικό τερ ες αναπτυξιακές πολι τικές της
χώρας. Αναφέρθ ηκαν ήδη πρω τοβ ουλί ες για τα χρηματοδ οτι κά
εργαλεία, για την ανάπτυξη και τα λοιπά.
Η έμφα ση σε θ εσμι κές παρεμβά σεις πο υ βελτι ώ νουν και
συμπληρών ουν τις δυνατό τητες το υ Προγράμματος. Η μεγαλύτερ η
αξιοποίηση για τα χρηματοδ οτι κά εργ αλεία αναφέρθ ηκε ήδη.
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Η αυξ ημέν η συμμ ετοχ ή των κοινωνι κών εταίρων στην εκπόν ηση
και υλοποί ηση των δράσεων, ο σχ εδια σμός του Προγράμ ματος μ ε σα φή
προσανατολι σμό στα αποτελέσματα.
Αυτό εκφράζεται πολύ συγ κεκριμένα μέσα από τους δείκτες
παρακολούθ ησης, οι οποίοι αποκτο ύν πολύ μ εγαλύτερ η σημασία πια
και αξιο λογο ύν με αρκετά δεσμευτικό τρόπο και υποχ ρεώσεις πλέον
την πορ εία μας.
Η
θέσπιση
στο χευμ ένων
κρ ιτηρ ίων
επιλογ ής
πράξεων,
προκειμ ένο υ να επιτυγχάνον ται αποτελεσματι κά οι στό χοι και βέβαια
περισσό τερ ο απ’ όλα, ί σως απ’ ό τι αφορά και τους χρήστες του
Προγράμματος, η γενική επιθ υμία, δ ιάθεση και προσπά θεια όλων, γ ια
ουσια στι κή β ελτί ωση των διαδικα σιών εφαρμογής, απλοποίηση και
ευελι ξία, ιδιαί τερ α στο μεγαλύτερο όγκο των ωφελο ύμεν ων από το
πρόγραμμα, που είναι οι επιχειρήσεις, μέσα από τον ταχύτερο και
αποτελεσματικό τερ ο τρόπο δ ιεκπεραίωσης και εφαρμογής των
επιχειρ ηματι κών σχεδίων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ την κυρία Φέτση. Η παρουσίασή της έδ ωσε το
πλαίσιο μ έσα στο οποίο κινο ύν ται οι προτάσεις εξ ειδί κευσης. Δεν θα
κουρα στώ να λέω, ελπίζω να μη κουραστείτε και εσείς, ότι η
εξειδ ίκευση είναι μία δυναμική διαδι κασία.
Είναι τα υτόχ ρονα, υπάρχει, μία αντίφαση, α λλά είναι μία
πραγματικότητα που υπάρχει. Έ νας αγώνας δρόμου από το
διαχειριστι κό κομ μάτι και ένας μ αραθώνιος για το κομμάτι της
ωρίμανσης και της επιλογ ής σκόπιμων και έργων προ τερ αιότητας.
Τη πρώτη εκρο ή αυτής της προσπάθειας εξει δίκευσης, θα
παρουσιάσει στη συνέχ εια η κυρία Φ έτση. Θ έλω να επισημάνω ό τι κα ι
εσείς ως εμπλεκόμενοι σε όλη αυτή τη διαδι κα σία το έχετε
συν ειδητοποι ήσει, ότι ό λο αυτό έγινε πάλι σε ένα περιβάλλον
καινούρ ιας αρχιτεκτονικής.
Θα χρειαστεί χρ ό νος για να βρούμ ε το β ημα τισμό μ ας, αλλά
θεωρώ πως αυτό π ου έχετε ει σπράξει και από την Ειδι κή Γραμματεία
και από την Υπηρ εσία Διαχείρισης ήταν μ ία διάθεση εξ ωστρέφειας,
ήτανε μία διάθεση βοήθειας πο λύ μ εγ άλης τεχνι κής.

46

Αρκετές προτάσει ς ερχόν τανε με ό ρους αρ κετά γενι κούς και
πολιτι κο ύς. Εμείς δεν μπαίνουμε στη λογι κή του ν α κρίνουμ ε τη
σκοπιμό τητα των έργων. Από τη στιγ μή που έρχον ται από τους φορείς
πολιτι κής, θεω ρούμε ό τι έχουν ε την έγκρι ση της ν έας πολι τικής
ηγεσίας και αυτές εκφράζουν τις καιν ούρι ες προτεραιότητες.
Προσπαθούμ ε να εξαντλήσουμε τα όρια ευελιξίας, π ου όπως
βλέπετε και δ εν είναι δικαιο λογία, γιατί έχο υνε τεθεί και από το υς
εκπροσώπους της Επιτροπής και από τη παρουσίαση της κυρίας Φέτση,
φάνηκαν τεχνι κές δεσμ εύσεις, ώστε αυτά τα πράγματα να καταλήξο υν ε
σε μία πρόσκληση που δεν θα αλλοιώ νει τον αρχικό σχ εδιασμό και τη
στρατηγι κή στό χευση των φορέων πο λιτι κής.
Κυρία Φ έτση ο λόγ ος σε εσάς.
Κα ΦΕΤΣΗ:
Η Εξειδίκευση προέκυψε σαν ανάγκη από το επίπεδο το υ
Επιχειρησιακού Π ρογράμματος, να δοθεί μία μορφή πιο λεπτομ ερής,
παίρνοντας τη μ ορφή ενός εργαλείου για την, να μπορέσει να
υλοποι ηθεί αυτή η στρατηγι κή ότα ν φτάν ει σε συγ κεκριμ ένες πια
προσκλήσεις.
Και κυρ ίως για να μπορέσει να εξασφαλιστεί ότι α υτό το οποίο
θα βγαίνει πια σε τελι κή μορφή, στην μο ρφή μι α πρόσκλησης,
εναρμονίζεται με την στρατηγική πί σω από την οποία υπάρχουν, όπως
όλα, όπως είδαμε πριν σε όλα αυτά, όλη αυτοί οι θεματικοί στόχοι, ο ι
δείκτες, οι ειδι κοί στόχοι, τα ποσά, όλες α υτές, όλος α υτός ο
πολύπλο κος σχ εδι ασμός που πρέπει να οδηγήσει στα αναμενόμενα
αποτελέσματα.
Για αυτό τον λό γο και παρότι δ εν υπάρχει αναφορά στον
ευρ ωπαϊκό κανονι σμό για τα δ ιαρθρωτι κά ταμεία, προ βλέφθηκε στον
εθνικό νόμο το υ Ε ΣΠΑ ως ένα αναγ καίο υποστηρι κτικό εργαλείο για
την αποτελεσμα τικότερ η εφαρμογ ή.
Και για αυτό τον λόγο δόθ ηκε και ως αρμοδιότητα στο όργανο,
το ανώ τατο και το μοναδικό ουσιαστικό όργανο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων,
δόθηκε
στην
Επιτροπή
Παρακολο ύθησης
η
αρμοδιότητα να εγ κρίνει στην συν εδρ ίαση της την Εξειδ ίκευση.
Η Εξειδ ίκευση, λοιπόν, η οπ οία καταλήγει και στον
προγραμματισμό των προσκλήσεων που θα υλοποιηθο ύν από την μια
περίοδο στην άλλη. Δηλαδή, τίθεται αυτή την στιγμ ή στο τραπέζι αυτό
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όλη η εξ ειδί κευση αλλά και όπως λέμ ε και ο ετήσιος πρ ογραμματισμός
προσκλήσεων και εντάξεων.
Αναφέρθ ηκε ήδ η π ολλές φορ ές από την Ειδι κή Γραμμα τέα ότι η
εξειδ ίκευση είναι μια αρκετά ανοιχτή διαδικα σία και δ υναμική.
Λαμβάνουμ ε υπό ψη για αυτή την διαδικασία τα διαθέσιμα
δεδομένα υλοποίησης. Όχι τα δεδ ομένα, επομ ένως, γενικώς το υ
σχεδιασμ ού α λλά κατεβαίνουμ ε σε ένα λίγο πιο πρακτι κό επίπεδ ο και
τελικά θ έλο υμ ε να δούμ ε αφ’ ενός μ εν που είμαστε πι ο ώριμοι, σε τι
βαθμό ωριμό τητας είμαστε για την έκδοση προ σκλήσεων που θα μπουν
στο υς άξονες, α λλά λαμβάνοντας, βέβαια, πάντα υπόψη και τις
ανάγκες, την στρ ατηγι κή το υ Προ γράμματος, την ανταπόκριση σε
δείκτες και λοιπά.
Η διαδικασία που ακολο υθήσαμε ήταν σε συνέχ εια της έκδ οσης
της εγκυκλίο υ για όλα τα προγράμματα, για όλο το Ε ΣΠΑ, από την
Εθνική Αρχ ή Συν τονισμο ύ.
Η αποστο λή επιστολής προς τις επι τελι κές δο μές ή τις αρμόδιες
υπηρ εσί ες των υπ ουργεί ων που συν δέονται μ ε α υτό το Πρόγραμμα
όλο υς αυτο ύς τους τομ είς, προ κει μέν ου να υποβάλλο υν τις προ τάσεις
τους.
Αυτές ο ι υπηρ εσίες είναι πολλές. Όλο ι γνωρίζο υμ ε ό τι η
περίοδος α υτή ήτα ν σε μετεξέλιξ η δ ιάφορα πράγματα. Αρμοδιό τητες
δεν είχαν ανατεθεί από την αρ χή. Επομέν ως θ α πρέπει να
δικαιολογηθ εί και κάποιου είδους καθυστέρ ηση που υπ ήρξ ε σε ό λους
να ανταποκριθούν, να συνενν οηθο ύν και τα λοιπά.
Για αυτό τον λόγο ουσιαστικά, παρότι υπήρ ξε αυτή η προθεσμία
5/5, στην πράξη συζ ητήσαμ ε, οι προτάσεις ερχόταν συνεχώς, και
προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε μ έχρι και την τελευταία στιγμή.
Αυτό είχ ε σαν αποτέλεσμα οι μέρες τις οποίες, οι μέρες που
είχαν στην διάθ εση το υς τα μέλη γ ια να δουν τα κείμενα να μην
υπάρχουν. Και πρ αγματικά αυτό , ω ς, έτσι, Διαχειριστική Αρχ ή που
έχουμ ε, και εμεί ς είχαμε αυτό το καθήκον, θα πρέπει
να το
επισημάνο υμ ε και να απολογηθούμε στην Επιτροπ ή Πα ρακολο ύθησης.
Ωστόσο, αν επιμέναμε στο παλιό σύστημα, που είχαμε πολλές
μέρες πριν, δ εν θα είχαμε μπορ έσει να εξετάσο υμε τις προτάσεις.
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Στις 19 /6, λοιπόν, ολο κληρώθ ηκε η παραλαβή των προτάσεων,
των π λέον των τελευταίων, τις τελευταίες, δ ηλαδή, μέρ ες δεν είχε πια
νόημα να μιλάμ ε και για άλλες.
Υπήρξε ό λο αυτό το διάστημα επικοιν ωνία, διαβούλευση,
τεχνι κές συναντήσεις εργασίας με τις Επιτελι κές Δομ ές, όλες αλλά και
με το υς φορείς πολιτι κής στις περιπ τώσεις που εμπλέκονταν και δεν
υπήρχ ε αντίστοιχ η Επιτελική Δομ ή, ενώ έγινε και έν α άνοιγμα του
Προγράμματος στους κοινωνι κο ύς εταίρους, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Κοινω νικο ύ Ταμείο υ.
Επίσης, έγιναν αναλυτι κή επεξεργασία των προτάσεων ,
ομαδοποιήθηκαν κάποιες προτάσει ς, εκεί που εξ υπ ηρετο ύσε το υς
σκοπο ύς το υ Προ γράμματος. Και αυτό έγινε κυρίως στο Κ οινωνι κό
Ταμείο κατά βάση. Στις προτεραιό τητες 8.v, και 11 όπου οι προτάσεις
παρουσιάζονται στην εξειδίκευση για το σύνο λο των δυν ητι κών
δικαιο ύχων (συνο λικά οχι σε ατομική βάση).
Με βάση όλα αυτά που εξετάστηκα ν, έχουμ ε κα ταλήξει σε 35
δράσεις. συνο λικο ύ προϋπο λογισμ ού 1.41 δις, ποσό που αντι στο ιχεί
περίπου στο 3 0% του προϋπο λογισμο ύ το υ Πρ ογράμματος.
Τι εξειδ ικεύουμ ε. Εξειδι κεύο υμε, όπως είπαμε, τις πιο ώριμες δράσεις
για τις οποίες μ ε βάση το ρεα λιστικό χρονοπρογραμματισμό, και εδώ
εννοούμε τεχνι κή και διαχειριστική ωριμό τητα, αιρεσιμό τητες και
αυτοδ εσμ εύσεις, θ εωρο ύμε ό τι θα έχουμ ε σε εύλογ ο διάστημα τη
δυνατό τητα να έχο υμε προ σκλήσεις, λαμβάνοντας βέβαια πάντα υπόψη
και τη στρατηγι κή σπουδαιό τητα και το επείγον για ορι σμένο υς τομ είς
του προγράμμα τος.
Επομένως, οι ο μάδες αυτές είν αι καταρχήν ώρ ιμα έργα
υποδομών, μ έρος του οπο ίου το υς καλύπτεται είτε από έργα phasing
όπως ονομάζονται, τμηματοποι ημ ένα, είτε σε πολύ λίγες περιπτώσεις
μεταφερόμ ενα,
ψηφιακής σύγ κλι σης, εν εργεια κές υποδομ ές,
περιβάλλον, το υρι σμό, πολι τισμό και εξοι κονόμ ηση.
Έχουμ ε προώθηση δράσεων ενί σχυσης της επιχειρ ημα τικό τητας
για την υπο στήριξ η και διεύρ υνση της παραγωγικής β άσης της χώρας
σε συνθ ήκες κρί σης.
Εδώ έχουμε κατά προτεραιότητα προώθηση δρά σεων που
υλοποι ούν την Έξ υπνη Ε ξειδί κευση και παρέχο υν τη δυνατό τητα να
έχουμ ε input για τη συνέχι ση και εκβάθυν ση της διαδικασίας
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επιχειρ ηματι κής αν ακάλυψ ης, έργα που συνδ έονται με την αναβάθμιση
της
δημόσιας
παρέμβασης
και
την
υποστήριξ η
της
επιχειρ ηματι κό τητας, ο θεματι κός στόχος 11 εδώ, και β έβαια έργα για
την τεχν ική υποστήριξ η, για να μπο ρέσει να ξεκιν ήσει η λει το υργία
του Προγράμματος , η διαχείριση και η διοί κηση.
Στους πρώτο υς Α ξ ονες για να επι ταχύνο υμε και λίγο, από την
επενδυτι κή προτεραιότητα 1β, που αφορά τον ειδι κό στόχο που
συνδ έεται άμεσα με τη στρα τηγι κή RIS, έχουμ ε ένα σύνολο περίπο υ
340 εκα τομμ ύρια, που αφορά δράσει ς και συνεργασίες στην έρευνα,
τεχνο λογία και και νοτομία, όπου οι δ ικαιούχοι είναι εί τε επιχ ειρ ήσεις
μεμονωμ ένες είτε επιχειρ ήσεις σε συνεργασία με ερευν ητι κο ύς φορ είς
και συν εργάζονται για όλων των βα σικών κατηγοριών ενεργει ών που
θα είχε νό ημα για αυτές έρ ευνα, τεχνολογία, καιν οτο μία, ανάπτυξ η
νέων προϊόν των, αλλά και υποστήρ ιξη για κα τοχ ύρω ση ερ ευν ητικών
αποτελεσμάτων, μ ε μια σχ ετι κά ευέλι κτη διαδι κασία, όπου θα μπορο ύν
με έναν ενιαίο τρόπο να επιλέγουν ποια κατηγορία επιμέρο υς τις
εξυπ ηρετεί και σε δύο ή και τρεις ακόμα κύκλο υς αξιολόγησης, που θα
προσδιοριστο ύν οι ημερο μηνί ες εκ τω ν προτέρων.
Για αυτόν τον σκοπό είναι 28 0 εκατομμ ύρια, ένας σχετικά
μεγάλος προϋπο λο γισμός, που θα εξ ειδικευθεί και θα προσκληθ εί σε
τρεις, είπαμε, κύκλους.
Οι τομ είς θα εί ναι φυσι κά εδώ οι τομείς της Έξυπνης
Εξειδί κευσης, όπω ς έχει εγκρ ιθεί το Πρόγραμμα και ό πως ισχύει και
για την προτεραιό τητα 1β α λλά και για την προ τεραι ότητα 1α. Το
τονίζω, γιατί είνα ι ένα θέμα που επανέρχεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και θέλει να το βλέπει έτσι και στα κείμενα.
Αυτό το θ εωρο ύμε εκ των ων ο υκ άνευ, από την έγκρι ση ακόμα
του Προγράμματος . Υπάρχουν διμ ερείς ερευν ητι κές και τεχνο λογι κές
συν εργασίες, στις οποίες συμμετέχ ο υν δημ όσιοι φορ εί ς ερευνητικοί,
συν ήθως σε μεγα λύτερο βαθμό, α λλά σε κάποιες περιπτώσεις και
αρκετές επιχ ειρ ήσεις, σε τομ είς δηλαδή αμοιβαίου ενδ ιαφέρον τος δύο
χωρών, προ ϋπολογ ισμού 30 εκατομμυρίων.
Υπάρχει η δράση που αφορά την υπο στήριξ η ελληνικών
ερευνητι κών ομάδ ων για να συμμετέχουν σε αντί στοι χες ευρωπαϊκές
δραστηριότητες.
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Συνδέεται δ ηλαδή όχι χρ ηματοδο τι κά αλλά από άποψη στόχο υ
και περιεχ ομένο υ με τον «Ορίζοντα», μ ε 4 εκατομμ ύρια, είναι το
Πράσινο Νησί, έν α έργο που ξεκίν ησε αλλά υλοποι ήθηκε σε πολύ
μικρό βαθμό στο τρέχον ΕΣ ΠΑ και αφορά μια επιδεικτι κή, μεγάλης
έκτασης εφαρμογ ή σε αυτόνομο στα θμό ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο
για τη μ είω ση τω ν συμβα τικών μορ φών και τη χρ ήση αποκλειστικά
ανανεώσιμων π ηγώ ν.
Είναι το πι λοτικό πρόγραμμα δράσεων υδατοκα λλι εργειών. Α υτό
αφορά ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που σχ εδιάζεται από τη Γενι κή
Γραμματεία Έρευν ας και Τεχνολογία ς, για να μπορέσει η Στρατηγική
της Έξ υπνης Εξειδίκευσης να εφα ρμοστεί άμ εσα σε έναν τομ έα
πιλοτι κά και για το οποίο στο π λαίσιο το υ υπ’ αριθμ όν 6 θέματος,
όπου θα συζητηθεί γενι κά από τη ΓΓΕΤ η πρόοδο ς της Εθνικής
Στρατηγικής για την Έ ξυπν η Εξ ει δίκευση, θα υπάρχει ξ εχωρι στή
τοποθέτηση, έχει προβλεφθεί ένα ποσό 5 εκατομ μυρίων για την
εμβάθυνση της RIS στον τομ έα των υδ ατοκαλλι εργειών .
Και τελειώ σαμε μ ε την επενδυτι κή προτεραιό τητα 1β και πάμε
στη 2β. Η 2β είναι μια προτεραιότητα που αφορά επιχειρηματι κό τητα
σε ΤΠΕ αλλά και υποδομές που υποστηρίζο υν την επιχει ρηματι κό τητα.
Και εδώ είναι αυτή η περίπτωση πο υ αναφέραμε ήδ η αρ κετές φορ ές ό τι
υπάρχει αιρεσιμό τητα και αυτο δέσμευση της χώρας, ω στό σο εμ είς σε
αυτή τη φάση, επ ειδή πρό κει ται για έργα που ήδη έχ ουν αναληφθεί
υποχρεώ σεις, είναι έργα phasing και ουσια στι κά θεωρ ο ύμε ό τι πρέπ ει
να μπουν στον προγραμματισμό και μ ε την π αρακίνηση της
Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής εφ' όσον πρό κει ται για έργα που προέρχον ται
από την προηγούμ ενη περίοδο, τα αναφέρο υμε εδώ, είναι δύο έργα του
τομέα το υ πο λιτι σμού που μέρο υς το υς έχει ήδ η υλοποι ηθεί, το
Αρχαιολογι κό Κ τηματολόγιο και ο Ε μπλουτισμός Ψηφι ακών Σ υλλογών
και Κιν ητών Μν ημ είων, 9 εκα τομμ υρί ων.
Αυτό σημαίν ει β έβ αια ότι η ενεργοπο ίηση της πρόσκλησης, όπως
πρέπει θα ακολουθ ήσει την ορι στική εκπλήρω ση της αιρ εσιμό τητας.
Έχουμ ε την επενδυτι κή προτεραι ότητα 3α. Η επενδυτική
προτεραιό τητα 3α , έχο υμε μπει πλέον στο θ εματι κό στόχ ο της
επιχειρ ηματι κό τητας ωστό σο είναι η επιχει ρημα τικό τητα που έχ ει να
κάνει περι σσό τερο με το καινο ύριο, συνδ έεται και με καινοτομ ία και
συνδ έεται και μ ε ν έες μορ φές επιχειρ ηματι κότητας.
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Εδώ έχο υμε μία πρόταση για cluster και με τα cluster s στους
στρατηγι κούς τομ είς της χ ώρας. Πρ οσβλέπουμ ε στο ν α ξεκιν ήσει η
πρώτη φάση η ο ποία αφορά κυρί ως στη δ ημιο υργί α του πρώ το υ
βήματος που είναι η χαρτογράφηση, ο φορέας γύρω από το cluster, η
οριοθέτησή το υ και οι πρώ τες ενέργει ες οι υποστηρι κτικές του
f acilitator.
Και με αυτό το σκεπ τικό υπάρχει ένας προϋπολογι σμός 2,5
εκατομμυρ ίων ανά ένα από τους 9 τομείς. Εν ώ στη συν έχεια όσο ι
προχωρήσουν θα υπάρχει και δ εύτερη φάση για εξ ειδικευμέν ες
ενέργειες στις οποίες θα συμμετέχουν επιχειρ ήσει ς, μπορεί να
συμμ ετέχο υν ερευνητι κοί φορείς α λλά επίσης και σύνδ εσμοι και
φορείς εκπροσώπ ησης επιχειρ ηματικών κλάδων πο υ συνδέονται με τα
αντικείμενα των cl usters.
Στη συν έχεια, πάλι στην επ ενδυτική π ροτεραιό τητα 3γ, π άλι στον
τομέα της επιχει ρ ηματι κότητας έχουμε προχωρήσει στην εξ ειδίκευση
δύο δράσεων στις οποίες συμμετείχ ε αρκετά η Διαχει ριστι κή Αρχή,
συμμ ετείχε και η Επιτελική Δομ ή το υ τομέα το υ το υρισμ ού ξεκινών τας
από μία πρότασή της και αναμορ φωμ ένη λίγο.
Έχουμ ε δύο περι πτώσεις. Στην πρ ώτη περίπτωση, στην ίδια
λογική, απευθ υνό μαστε στις μι κρές επιχειρ ήσεις, δηλαδή μέχ ρι 50
άτομα, υφιστάμεν ες επιχ ειρήσεις και δίνο υμε ένα ευρ ύ φάσμα
κινήτρων πο υ θ α αναβαθμίσουν τις ι κανότητές τους. Θα τις
εκσυγχρονί σο υν, θα βοηθήσουν την ανταγωνιστι κό τητά τους στην
παρούσα φάση και παράλληλα θα μπορέσο υν να χρ ημα τοδοτηθο ύν και
για πρόσληψ η προ σωπικο ύ.
Στην πρώτη περ ίπτωση έχο υμε την προκήρ υξ η χ ωρίς τον κλάδο
του το υρι σμού, το υς πρώτους, το υς άλλο υς οκτώ στρατηγι κο ύς το μείς
με συνο λι κό προϋπολογισμό 130 εκατομμυρ ίων, δύο κύκλους, στην
λογική, όπως είπα με πριν και για τις προκηρύξ εις στην έρ ευνα να
υπάρχει ο αναγκαί ος χρόνος προετο ι μασίας και σχεδ ιασμού ό λων των
εμπλεκομ ένων, επομένως ο πρώτος κύκλος εν εργοποιείται μέσα στο
έτος και ο επόμενο ς σε εύλογο χρόνο μετά.
Και υπάρχει και αντίστοιχη δράση που αφορά τις τουριστι κές
επιχειρ ήσεις για τον εκσυγχρονι σμό και την ποιο τική αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρ εσιών το υς μ ε προ ϋπολογι σμό 5 0 εκατομμύρ ια και
δύο κύκλο υς.
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Και για τις δύο αυτές δράσεις θα πρέπει εξαρχής να
επισημάνο υμ ε ό τι η αναλυτι κή, η περισσό τερο αναλυτι κή μορφή από
όση έχ ει περι ληφθ εί στο σχ έδιο εξει δίκευσης που έχο υν τα μέλη, θα
υπάρξει μέσα στον Ιούλιο που θα έχει και τη μορ φή της
προδημοσί ευσης, ενώ η τελική πρόσκληση με την πρόοδο και ό λων
των διαχ ειριστι κώ ν ενεργ ειών πο υ απαιτούνται και η έγκρι ση των
τελικών κρι τηρί ων αναμένεται για το φθινόπωρο το υ τρ έχοντος έτο υς.
Επομένως τα κρ ιτήρ ια και η ο ριστι κή τους μο ρφή τό τε θα
οριστι κοποι ηθεί .
Προχωρο ύμε τώρα στον άξονα του Κ οινωνικού Ταμεί ου. Εδώ, εντάξει
με το μπ λε χρ ώμ α δείχνουμ ε τι έχουμε εξ ειδι κεύσει. Εδώ λοιπόν
έχουμ ε δύο παρεμβάσεις και λαμβάνο ντας υπόψη βέβαια όχι έτσι πολύ
εύκολα ή επιπό λαι α τις αντικειμ ενικές δυνατότητες το υ Άξονα, έχουμε
προχωρήσει και σε μια εν δ υνάμει μεταφορά πόρων μεταξ ύ των δύο
περιοχών, των δ ύο προ τεραιο τήτω ν.
Δίνο υμε ένα μεγάλο ποσό
σχετικά για κίν ητρα που α φορο ύν την αυτοαπασχό ληση στη μ ια
περίπτωση και τη δημιο υργία πολύ μικρών επιχει ρήσεων με πόρους
του κοιν ωνικού τα μείο υ.
Σημαντι κό στοιχ εί ο εδώ είναι ό τι α πευθυν όμαστε στη μεν μια
περίπτωση στο υς πτυχιο ύχο υς τρι το βάθμιας εκπαίδευσης για άσκηση
επαγγελματι κής δ ραστηρ ιότητας συναφους μ ε την ει δικό τητά το υς,
δηλαδ ή είναι αρ κετά στοχ ευμ ένη η πα ρέμβαση.
Και στη δεύτερη π ερίπτω ση απευθυν όμαστε πάλι ο υσιαστι κά σε
άτομα που είναι εί τε σε καθεστώς απασχόλησης είτε κα ι άνεργοι, α λλά
κυρί ως ανεξαρ τήτως της προέλευσης, σε εν δυνάμ ει επιχειρ ηματί ες
στο υς
τομείς
στρατηγι κής
στόχευσης
το υ
Επιχειρησιακού
Προγράμματος, στους 8 τομείς π λην του το υρισμ ού.
Εδώ σε αυτές τις δυο δράσεις σημα ντική κατεύθ υνση είναι να
αξιοποιηθο ύν και πόροι του ΕΤΠ Α μέσω της ρήτρας , από τους
οποίους θα μπορεί να χρηματοδο τηθ εί ο εξοπλι σμός δί νοντας έτσι τη
δυνατό τητα για πιο ολο κληρω μέν η και συνολική π αρέμβαση στην
περίπτωση
και
της
α υτοαπ ασχόλησης
και
της
μ ικρ ής
επιχειρ ηματι κό τητας αλλά και υποστήριξ η το υ ανθρώπι νου δυναμι κο ύ.
Υποστήριξ η νέων θέσεων εργασίας, ασφαλι στι κών εισφορών κλπ.
Στη συν έχεια έχ ουμε την επενδ υτι κή προτεραιό τητα 8.v που έχει
να κάνει με την προσαρμογή των επιχειρ ήσεων και ερ γαζομένων στις
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νέες ανάγκες. Εδώ , λοιπόν, έχουμ ε δυο προσκλήσεις. Σ τη μεν πρώτη
περίπτωση απευθ υνόμαστε σε κοιν ωνικο ύς εταίρους αλλά και σε
επαγγελματι κο ύς, κλαδι κούς φορ είς για σχέδια για την αναβάθμιση
επαγγελματι κών προσόντων αυτοαπασχολο υμ ένων και εργαζομένων σε
επιχειρ ήσεις, κατά προτεραιότητα στους 9 τομείς. Σχέδια τα οποία θα
οδηγήσο υν σε π ιστοποί ηση με έναν ενδεικτι κό προϋπολογι σμό
15.000.00 0.
Και στη δεύτερ η περίπτωση, συστημι κές παρεμβάσεις. Εδώ
απευθυνόμα στε στους 5 θεσμικο ύς κο ινωνι κούς εταίρο υς και
προβλέπο υμε την υλοποίηση δ ράσης γ ια την ανάπτυξη μ ηχανισμών για
την παρακολούθ ηση το υ επιχ ειρ ηματικο ύ περιβάλλοντος και τη
συστημική παρακο λούθ ηση των αλλαγών στο ελληνι κό και διεθν ές
περιβάλλον.
Αυτή η προτεραι ότητα, σε α υτή τη δράση έχο υμε δώσει τα
10.000.00 0, έχο υμ ε προβλέψει 10 .00 0.000 και εδώ πρ όκει ται για τις
περιπτώσεις που όπως είπαμε λήφθηκαν υπόψ η πολλές επιμ έρο υς
προτάσεις οι οποίες συνδυάστηκαν, αξιολογ ήθηκαν και κατέληξαν σε
κάτι πο υ είναι πιο συνθετι κό και πλήρες.
Και φτάνο υμ ε στο θεματι κό στόχ ο 11. Εδώ είναι μια πολύ
ενδιαφέρουσα προ τεραιό τητα που έχει να κάνει μ ε το ρ όλο της
δημόσιας διοίκησης και όχι μόνο μ ε τη στενή έννοια των δ ημοσί ων
φορέων αλλά και όσων φορ έων ας πούμε ασκο ύν τέτοι ου είδο υς ρόλο
και μπορούν να παρέμβο υν για τη β ελτί ωση των δ υνατοτήτων και της
απόδοσής της ω ς προς την υπ οστήριξ η το υ επιχειρημα τικού
περιβάλλοντος, της επιχειρ ηματι κότητας αλλά και της εξωστρέφειας
των ελληνι κών επι χειρήσεων. Τομ έα που μας ενδιαφέρ ει αρκετά σαν
Πρόγραμμα.
Εδώ υπάρχει π ραγματικά μια μεγάλη επεξ εργασία και
ομαδοποίηση προ τάσεων από αρκετο ύς φορ είς.
Τώρα, για την
περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει να επισημανθ εί ότι έχει προβλεφθεί
στο νό μο για το ΕΣΠΑ ό τι για να μπορέσει να αξιο λογηθεί και να
προχωρήσει η εν εργοποίηση αυτώ ν των παρεμβάσεων αναγκαία
προϋπόθεση είναι η ίδρ υση και η λειτο υργία μιας Επιτελι κής Δο μής
στο Υπο υργείο Διο ικητι κής Μεταρρύθ μισης.
Οπότε αναφέρο υμ ε μέσα και στο κείμ ενο και στην Επιτροπή
Παρακολο ύθησης ότι η ενεργο ποίηση της δρά σης αυτής θα
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ολοκληρωθεί ό ταν λει το υργήσει και αυτή η υπ ηρεσία η οποία θα δ ει
συνο λικά για όλα τα υπουργεία, θα βλέπει ό λες αυτές τις παρεμβάσεις
του θ εματι κο ύ στό χου 11.
Πάμε τώρα και στην τελευταία ομάδ α Αξόνων που είν αι ο Άξονας με
τους μ ηχανισμο ύς και τις υποδομ ές. Εδώ ξεκινών τας από το θεματι κό
στόχο 1 έχο υμ ε τις υποδομές της έρ ευνας.
Στις
υποδομ ές
της
έρευνας εξ ειδι κεύουμε στη παρούσα φάση, κατ’ αρχ ήν, την πρώτη
δράση πο υ αφορά τις ερευνητι κές υπο δομές εθνι κής εμβ έλειας.
Εδώ θεωρ ούμ ε ό τι όπως έχει περιγ ραφεί και στο κεί μενο της
στρατηγι κής RIS, στη πρώ τη φάση έχουμε μία προ ετοι μασία όλων των
φορέων που έχο υν επιλεγ εί και περιλαμβάνονται στη πρόταση το υ
οδικο ύ χάρ τη, 26 και 6 φορ είς, να υλοποιήσο υν σχέδια δράσης για τη
μετεξέλιξ ή τους, επιχειρησιακά σχ έδ ια ουσιαστι κά, εν ώ στη συνέχ εια
θα ακολο υθήσουν το κύριο βάρος τω ν παρεμβάσεων.
Κατά προτεραιό τητα σε αυτές έχουν ε ερευν ητι κές υπο δομές, οι
οποίες από προηγ ούμεν ες παρεμβά σεις έχ ουν υλοποι ήσει αναγκαία
έργα και μπορούν πλέον να περάσουν σε ένα στάδιο ανοιχτής
πρόσβασης σε χρήστες που είναι έτσι ένα πολύ σημαντι κό κομμάτι για
όλη α υτή την λειτο υργία το υς.
Έχουμ ε στη 2 η περ ίπτωση τη Δρά ση Ανάπτυξ ης των Ι κανοτήτων
των Ερ ευνητικών Φορέων, προϋπο λο γισμού 40 εκα τομμ υρίων ευρώ και
μία 3 η δράση, που αφορά τη δυν ατότητα να υποστηριχθ ούν από
χρήματα των διαρ θρωτι κών ταμ είων, οι Έλλην ες ερ ευν ητές οι οποίο ι
έχουν ε πετύχει υψ ηλές αποδόσεις στον Ευρωπαϊ κό μηχανισμό ER C,
δηλαδ ή στο Ε υρωπ αϊκό Ερευν ητι κό Σ υμβο ύλι ο, αλλά λό γω ελλείψ εως
εκεί χρ ημάτων δ εν μπορούν να χρ ηματοδοτηθο ύν.
Αυτό είναι ένας ενδεικτικός προ ϋπολογι σμός γ ύρ ω στα 10
εκατομμύρ ια. Είχε ήδη χρ ηματοδ οτηθεί και στη προ ηγ ούμεν η περίο δο
ανάλογα και έχει και αυτό τη σκοπιμ ότητα να μην μείνουν εκτός όσοι
είχαν εξαιρ ετικές επιδόσεις.
Θα ήθελα να επισημάνω στο σημ είο α υτό, πριν φύγουμ ε από την
προτεραιό τητα 1α , ότι όπως και για τη προτερα ιότητα 1β, το
Πρόγραμμα εγκρ ίθηκε μ ε την υποχρέωση όλες οι χρημα τοδοτήσεις το υ
να έχουν άμεση σχέση με την Εθ ν ι κή Στρ ατηγι κή RI S, πράγμα που
σημαίν ει ό τι όλες αυτές ο ι δραστηρ ιότητες στην εξειδ ικευμέν η το υς
μορφή και στα τελικά το υς κρι τήρι α, που δ εν π εριλα μβάνονται στα
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κριτήρια που εξειδ ικεύο υμε στη παρούσα Επιτροπ ή Παρακολο ύθησης,
θα περιλαμβάνουν και τη δέσμευση να εξ υπηρ ετο ύν τη στρατηγι κή
RIS.
Προχωρο ύμε τώρα και στην επενδ υτι κή προ τεραιό τητα 2α, είναι
η προτεραιότητα που αφορά τη ψηφιακή σύγ κληση, που όπως
ενημ ερωθ ήκαμ ε σήμερα, έχ ει εκπληρ ωθεί η αιρεσιμό τητα.
Ωστόσο, λόγω και της γενι κό τερ ης ανάγκης να επανα σχεδιαστεί
όλος ο τομ έας και να κατα λήξουμε από κοινο ύ ό λοι, ούτως ή άλλως
δεν υπάρχει, παρά μόνο ένα έργο εδ ώ . Το παλιό έργο, το έργο Phasing,
το Rural, το οποίο αφορά ευρ υζωνι κές υποδομ ές σε αγ ροτι κές λευκές
περιοχές της ελλην ικής επικρά τειας.
Αυτό το έργο ανήκει στο Πρόγραμμ α της Ψηφια κής Σ ύγκλησης
και υπάρχ ει ένας ενδει κτικός προ ϋπολογι σμός 48 εκατομμυρ ίων.
Ωστόσο υπάρχει μί α αβεβαιότητα ακό μα σε σχ έση με το πώς τελικά θα
χρηματοδ οτηθεί κα ι από ποια Προγράμματα.
Από τη στιγμή όμ ως που το πιθανότερο είναι να μπει στο δι κό
μας Πρόγραμμα, έχει προτεραιότητα ως έργο προερχόμενο από τη
προηγούμ εν η περίο δο, ως έργο Phasin g.
Υπάρχει στη συν έχεια η
επενδ υτική προτεραιότητα για την
εξοι κονόμ ηση ενέργειας στον τομέα των δ ημό σιων υπ οδομών και της
στέγασης.
Εδώ περι λαμβάνο υμε τη δράση «Εν εργεια κή Ανα βάθμιση
Κατοικιών ». Η Εν εργειακή Αναβάθμ ιση Κα τοικιών είν αι μία δράση, η
οποία υλοποι ήθ ηκε ήδ η στο τρέχον Πρόγραμμα και προκειμ ένο υ να
μπορέσει κάτι αν τίστοιχο, β ελτιωμ ένο, με καλύτερο υς όρους να
υπάρξει, έχει ανατεθεί και η εκ των προτέρων αξι ολό γηση, η οποία
βρίσκεται στο στά διο της ο λο κλήρω σης, για τη δυνατότητα χρήσης
χρηματοδ οτι κο ύ ερ γαλείο υ.
Δηλαδή, παράλληλα με επιχ ορήγ ηση και ενός μ ηχανισμού
δανείων. Α κριβ ώς λεπ τομέρ ει ες θα αναφερθο ύν στο πλαίσιο το υ
θέματος πο υ προ στέθ ηκε στην ατζέντα, όπως ανέφερ ε η Ειδι κή
Γραμματέας, στη συνέχ εια, στο θέμα 6.
Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι η δράση πλέον έτσι όπως έχει μπει
στο Πρόγραμμα, αφορά αφενός μ εν το υς ιδι οκτήτες με χαμ ηλά
εισοδ ήματα και αφορά και εκείν ους οι οποίο ι θα υλοποι ήσο υν
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παρεμβάσεις πιο, αναβαθμισμένες, παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα
ελάχιστα απαιτο ύμ ενα επίπεδα εν εργειακής απόδοσης.
Και για αυτή την δράση τα κριτήρια και η ορι στι κή μ ορφή θα
υπάρξει στο επόμενο διάστημα. Δεν θ α βγει άμεσα η πρό σκληση.
Ειδικοί στόχ οι, τώ ρα, στην συν έχεια, έχουμ ε τον θεμα τι κό στόχο
6 και στο πλαί σιο αυτο ύ την επ ενδυτική προτεραιό τητα 6c, όπου εδ ώ
έχουμ ε μ ια σειρ ά, δράσεων που συνδ έον ται μ ε το πο λιτι στι κό,
τουρ ιστικό απόθεμ α της χώρας, καθώ ς και με το περι βάλλον.
Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμ ε τέσσερα έργα που προέρχονται
από την τρέχο υσα περίοδο τα οποία έφτασαν σε έναν αρκετό, έχ ουν
φτάσει σε κάποιο β αθμό υλοποίησης και τα οποία θα τα προχωρήσουμ ε
ως έργα phasin g.
Τα έργα αυτά αφορο ύν
παρεμβάσεις αποκατάστασης και
βελτίω σης στο Αχ ίλλειο, στον Δυρό και επίσης μια π αρέμβαση στο
Mουσείο Χανίων. Συνολι κά είναι τέσσερ ις παρεμβάσεις συνο λικού
προϋπολογι σμού 2 5.000.000 και προ έρχονται από φορ είς υλοποί ησης
που είναι είτε η Ε ΤΑΔ, είτε το Υπουργείο Πο λιτι σμο ύ, όσον αφορά το
μουσείο Χανί ων.
Ναι, μόνο το μο υσείο Χανίων. Ο ι άλλες είναι από την ΕΤΑ Δ.
Είναι το Αχ ίλλειο, είπαμε, ο Δυρ ός. Είναι και ένα α κό μα μουσείο πο υ
το ξ εχάσαμε. Είναι το μο υσείο Σάμο υ.
Στην συν έχ εια έχο υμε μια πρόταση που έχ ει γίν ει από τον τομέα
του Πολι τι σμού καθαρά, για την αναβάθμιση των προσφερομέν ων
υπηρ εσιών σε αρχ αιολογικούς χώρ ο υς. Για παράδειγμ α, για μουσεία,
είτε πολι τιστι κές υποδομές.
Σε αυτή την φάση εξειδ ικεύουμ ε με το κρι τήρι ο της ωρι μότητας
έναν προϋπολογισμό γύρω στα 2.00 0.000 και στην συνέχ εια έχο υμ ε
μια άλλη κατηγο ρία που αφορά προστασία, αποκατάσταση και
ανάδειξη
αρχαιο λογικών
χώρων
ιδιαίτερα
σημ αντικών,
πο υ
περιλαμβάνονται στον κα τάλογο των μνημεί ων Ο υνέσκο .
Σε αυτή την κατηγ ορία έχει προ τεραι οποιηθεί από το υπουργείο
Πολι τισμο ύ μια π αρέμβαση σε σημ αντικο ύς, σε πολύ σημαν τικο ύς,
εμβληματι κο ύς, έτσι, στόχο υς. Β λέπ ουμε εδώ Ακρόπο λη, Β εργίνα και
τα λο ιπά, Ρόδο. Κ αι εδώ βάζουμ ε μ ε ένα κρι τήρια ωρ ιμότητας έναν
προϋπολογι σμό γύρω στα 1 0.000.0 00 .
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Στον ίδιο θεματικό στόχο αλλά σε άλλη προ τεραιό τητα έχουμ ε
ένα έργο που προ έρχεται, που ξεκίν ησε μά λλον, αλλά δ εν υλοποι ήθηκε
καθόλο υ στην τρ έχουσα περίοδο, για διαχειριστικο ύς λόγους, πο υ
αφορά το Τ εχνο λο γικό Πάρ κο Λα υρί ου.
Είναι έργο απορρύπανσης, αποκατάστασης, πο λύ σημα ντικό . Σε
μια περιοχ ή που έχει , έτσι, ιδιαί τερ η σημασία κα ι κάπως είναι
αναγκαίο και αναγκαία προτεραι ότητα για να μπορέσο υν να
υποστηριχθο ύν και ήδη ενέργει ες που έχουν γίνει και να μην υπάρξουν
προβλήμα τα περιβ αλλον τικής ρύπαν σης στον χώρο εκείνο. Αλλά με
κίνδυν ο ακόμα και περισσό τερ ο και γι α την γ ύρω περ ιοχ ή.
Αυτό το έργο δ εν μπόρεσε να υλοπ οιηθεί για διαχειρ ιστι κο ύς
λόγους κατά την τρέχο υσα περίοδο και μπαίνει σε προτεραιό τητα
τώρα, με προϋπο λογισμό 2.5 00.000.
Προχωρο ύμε στην συν έχεια στην επ ενδυτική προ τεραι ότητα 7ε.
Πρόκειται για τα έργα του εν εργειακού το μέα. Έχο υμ ε την Διασύνδεση
των Κυκλάδων. Το έργο αυτό είναι ένα σημαν τικό, πολύ μ εγάλο έργο,
το οποί ο ξ εκίν ησε από την τρ έχο υσα περίοδο. Έ χει ήδ η υλοποι ηθεί έν α
πρώτο κομμάτι το υ.
Η σκοπιμό τητα το υ είναι βέβαια έτσι, εκ των ων ο υκ άνευ. Για
τα νησιά αλλά κα ι για το συνολι κό μηχανισμό της χώρας και την
ασφάλεια και για την διαφοροποίηση του εν εργεια κού μ είγματος α λλά
και για την προώθ ηση των ανανεώσι μων πηγών. Ένας προϋπολογι σμός
γύρω στα 40.0 00.0 00.
Και το δεύτερο στάδι ο της αναβάθμισης το υ Τερματι κο ύ
Σταθμού Υγροποι ημένου Φ υσικο ύ Α ερίου στην Ρ εβιθο ύσα, το κομ μάτι
που δεν πρό λαβε, δεν μπόρεσε να υλοποι ηθεί, δεν προλαβαίνει να
υλοποι ηθεί στο τρ έχον ΕΣΠΑ, γ ύρω στα 24.000. 000.
Επίσης, δυο μ ετα φερόμ ενα έργα από τον τομέα της ενέργειας
είναι η Κατασκευή Εναέριας Γραμμής Μετα φορ άς Ηλεκτρικής
Ενέργειαςπου συν δέει το ΚΥ Τ Λαγκαδά με το Κ ΥΤ Φιλίππων,
10.000.00 0. Και το Πιλο τικό Σ ύστημα Τηλεμέτρησης και διαχείρι σης
της ζήτησης παροχών ηλεκτρι κής ενέργειας, ένα έξ υπνο σύστημα που
επιτρέπ ει την εξοι κονόμ ηση, την κα λύτερ η δ ιαχείρι ση στην ενέργεια,
γύρω στα 20 εκα το μμύρια.
Και τέλος, έχο υμ ε την Τ εχνι κή Β οήθεια, όπως είπ αμε, στην
οποία εξειδικεύουμε μια σειρά ενεργειών για τη λειτο υργία των

58

ενδιαμέσων φορ έω ν, για τη δημο σιό τητα, την αξιολόγ ηση, μελέτες,
την υποστήριξ η των φορ έων πο υ συμμετέχ ουν στο Π ρόγραμμα, των
Επιτελικών Δομώ ν, των φορέων π ρογραμματισμο ύ, αλλά και έναν
ακόμα μηχανισμό για την εφαρμογή της Εθνικής Σ τρατηγικής R IS, ο
οποίος θα απαιτήσει αρκετού τύπου εν έργει ες πο υ μπορο ύν να
υποστηριχθο ύν από την Τ εχνι κή Β οήθεια, κά τι όμ ω ς το οποίο θα
μπορούσε στη συν έχεια να δούμε αν καταλληλό τερο είν αι να πάει σ τον
άξονα 1.
Αυτή τη στιγμ ή πάντως, περιλαμβά νεται εδ ώ. Δεν υπήρχε και
διαφορετι κή πρό ταση από τη Γενι κή Γραμματεία στην π αρούσα φά ση.
Εδώ βέβαια είναι αδύνατον να δει κανείς, έχει όμ ως ενδιαφέρον
όταν έχει το U SB, είναι ανά περίπτω ση πού κατα λήγο υμε σε ό λη αυτή
τη διαδι κασία εξει δίκευσης.
Να δούμε λο ιπόν μόνο την τελευταί α γραμμή και να πούμε ότι
από τα 4,6 δισ., συνολι κό προϋπο λο γισμό το υ Προγράμματος, βγαίνει
αυτό το νο ύμ ερο που είπαμε, το 1,4 δισ. και στη συνέχ εια
προβλέπο υμε από αυτή και μ όνο την ένταξ η, από αυτήν και μόνο την
εξειδ ίκευση, οι εντάξεις να είναι 1,3 δισ., 24%, η ΝΟ ΔΕ 571εκ. και οι
δαπάνες 241εκ., μ ε ορίζοντα βέβαια όπως είπαμε την περίοδο 20152016, στην ουσία μ έχρι το μέσον του ’16.
Εδώ είναι ένα σχ ήμα στο οποίο β λέπουμ ε η κάθε επ ενδυτική
προτεραιό τητα πώ ς έχει εξ ειδι κευθεί . Το μωβ είναι το εξειδ ικευμ ένο,
το κίτρ ινο είναι το υπό λοιπο. Και εδώ βλέπουμ ε την πρόβλεψ η που
κάνουμ ε για αυτή την Εξ ειδί κευση.
Προλαβαίνο υμε ν α πούμε ό σοι το κρίνο υν μι κρό αυτό το
ποσοστό, να επαναλάβουμ ε μάλλον ότι δεν θα κα λυφθεί όλη αυτή η
περίοδος μόν ο από αυτή την εξ ειδίκευση, α υτή είναι η πρώτη σήμερα,
αλλά θα υπάρξ ει και δεύτερος γ ύρο ς τουλάχιστον μ έσα στον χρ όνο,
όπως αναφέρθηκε ήδη, απλώς αυτή τη στιγμή το σχήμα αυτό
παρουσιάζει τη ρο ή, με βάση την παρούσα εξειδίκευση.
Αντίστοιχα, β λέπ ουμε για τους Άξονες πώς πηγ αίνουν οι
προσκλήσεις, οι εντάξεις, οι ΝΟ ΔΕ , κ.λπ. Και στο τελικό σχ ήμα
βλέπο υμε αυτό το 30,2%, 1,4 δισ, πώς πάει ανά ΕΤΠΑ και ανά
Ευρωπαϊκό Κοινω νικό Ταμείο. Αρ κετά εξισο ρροπημ έν α μπορούμε να
πούμε. Και εδώ πά λι, πώς πάει ανά περιφέρεια.
Αυτά. Ευχαρι στο ύμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε πολύ την κ. Φέτση. Α υτό πο υ σας παρουσίασε μέσα σε
περίπου 2 0 λεπτά κρύβ ει από πί σω του πάρα πολλές εργατοώρες από
τα στελέχ η της Υπ ηρεσίας και των αρ μόδιων μονάδων.
Η κυρία Φέτση στην αρχή παρο υσία σε το χρονοδιάγρα μμα που
ακολο υθήθ ηκε για την εξ ειδί κευση. Ό πως είδατε, είναι μια διαδικασία
που ξ εκίν ησε στις 8 Απριλίο υ μ ε έναν ορίζοντα να ο λο κληρωθ εί εν ός
μήνα.
Παίρνοντας το ρ ίσκο και μάλιστα επιβαρύνον τας και το υς
συναδέλφους με έναν πολύ μ εγάλο διαχειρι στικό φόρτο ο οποίος
συγ κεν τρώθηκε τις τελευταί ες μέρες, πρέπει να αναγνω ρίσουν όλα τα
μέλη της Επιτροπής ότι δόθηκαν αρκετές παρατάσεις για την κατάθ εση
των προτάσεων, ό τι οι αρχικές προτά σεις οι οποί ες δεν θα μπορούσαν
να αξιολογ ηθο ύν καν με τον τρόπο που ήταν διατυπωμ ένες λόγω των
στόχ ων το υ Π ρογρ άμματος συζητήθ ηκαν με τις Επι τελι κές και με τις
πολιτι κές ηγεσίες των αντί στο ιχων φορέων πολιτι κής, προκειμ ένο υ να
βρεθεί εκείν η η χρ υσή το μή και να α ποτυπωθο ύν.
Η διαδικα σία τώρ α προβλέπει την τοποθέτηση και τη συζ ήτηση
πάνω σε αυτή την πρώτη εκρο ή της Εξειδί κευσης. Θα πρότεινα μιας
και όλες αυτές τι ς πρώτες δυο- τρει ς ώρες, είτε από την άποψη τη
διοικητι κή εί τε από την πο λι τική, μι λάμε όλοι εμ είς που
εκπροσωπούμ ε τη δημόσια διοίκηση, ο λόγος να δοθεί αρχικά στο υς
εκπροσώπους τω ν κοινωνι κών και οικονομ ικών εταίρων . Να
ξεκινήσουμ ε μ ε το ποθετήσεις των π έντε θεσμι κών εταίρ ων.
Αν θέλετε, κύριε Γούλα, μπορ είτε ν α έχετε το λόγο. Αν θέλετε
να τοποθετηθείτε ή…
Κος ΓΟΥΛΑΣ:
Γιατί ό χι; Ε υχαριστώ πολύ.
Καταρχήν διαπίστωσα, και οφεί λω ν α το καταθέσω, ότι έχει γίνει
μία πολύ σημαντι κή δ ουλειά σε ένα μικρό χ ρονικό δι άστημα και για
αυτό το λόγο πρέπ ει να το πω και να πούμε και τα συγ χαρητήρια και
σε εσάς και στην υπηρεσία για την όλη δο υλειά και την οργάνωση.
Από εκεί και πέρα θέλω να πω δύο τρία σημ εία κυρίως πιο πολύ
τοποθετώντας λίγο όχι τό σο διαχειριστικά αλλά ευρ ύτερ α.
Όπως ειπώθ ηκε η όλη διαδι κασία το υ ΕΣ ΠΑ και το υ
Επιχειρησιακού Π ρογράμματος δεν έχει να κάνει , κα ι θέλω να το
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τονίσω αυτό, με τη λογι κή ότι παράγει μία πολι τική, αλλά κυρίως το
ότι εξυπ ηρετεί μί α εθνική πολι τι κή. Δηλαδή το Πρό γραμμα και οι
πόροι έτσι όπως κα τανεμ ήθηκαν δεν δ ίνουν μ ία προτεραι ότητα η οποία
έρχεται από την Ε υρωπαϊκή Επι τροπ ή προς τη χώρα μ ας. Αντιθέτως
πρέπει να εξυπ ηρ ετήσει μία εθνική πολιτι κή την οπ οία καταρχήν
περιγράψατε εσείς και οι υπόλοιποι Γενικο ί Γραμματείς. Αυτό είναι το
ένα σημ είο.
Το δεύτερο σημ εί ο είναι ό τι για πρώτη φορά, το υλά χιστον σε
αυτό το βαθμό, υπάρχει, έχει το Επιχειρ ησια κό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστι κότητας αρκετά σημαν τικο ύς πόρους στο σημ είο το υ
Κοινωνι κού Ταμεί ου, του ΕΚΤ.
Συνήθ ως αυτό το Ταμείο, ως προς την εξειδίκευσή το υ και ως
προς τους στόχ ους υπάρχει κυρί ως στο Επιχειρ ησια κό Πρόγραμμα
Ανάπτυξ ης Ανθρ ώ πινου Δυναμι κο ύ και Δια Β ίου Μάθησης. Αυτό είναι
ένα νέο σημ είο το οποίο μας υποχρεώνει να δούμ ε τις συν έργει ες και
τις συμπληρωμα τι κότητες, όπως πολύ σω στά είπατε και εσείς στην
αρχή και θ έλω και εγώ να το εντοπίσω και να το ενι σχύσω.
Υπάρχουν προτερ αιότητες πο υ έχ ουν να κάνο υν με την
προσαρμοστικό τητα των εργαζομ ένω ν και των επιχειρήσεων όπο υ έχει
μέσα θέματα και θεματικές και προτεραιό τητες και άξονες που
αφορούν την κα τάρτιση, που α φορο ύν την πιστοποίηση των
προσόντων, πο υ αφορούν τη διάγ νωση των αναγκών της αγοράς
εργασίας και του ανθρώπινου δυν αμικού, που έχει να κάνει μ ε
διαδικασί ες συμβ ουλευτι κής και υποστήρι ξης. Αν τίστοιχα ίδ ια
ζητήματα υπάρχουν και στο άλλο Πρ όγραμμα.
Για αυτό το λόγο θεωρο ύμε ό τι θα είναι πάρα πολύ σωστό και
πολύ ορθό να γίνει μία κοινή ο μάδα έτσι ώστε να δούμε τις
συμπληρωμα τι κότητες και τις συνέργειες των δ ύο Προγραμμάτων
πάνω σε ένα συγ κεκριμέν ο άξονα, σε μία συγ κεκριμέν η προοπτική.
Δηλαδή τι εννοώ. Το σύστημα της κατάρτι σης, όπω ς είπατε,
λει το υργεί πάρα πολλά χρόν ια, όλο ι επιμένο υμε και λέμε ότι πρέπει να
αναπροσαρμοστεί, να ανασχεδιαστεί π άνω σε μία ά λλη β άση.
Παράλληλα και το Υπουργείο Ερ γασίας, το Επιχειρησια κό
Πρόγραμμα το υ Ανθρώπινου Δυν αμικού και το δικό μας της
Ανταγωνιστι κότητας, το ΕΠΑνΕ Κ, π ροκηρύσσει αντί στοιχα έργα.
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Θα θέλαμε, λοιπόν , να δούμε το νέο πλαίσιο πώς θα υλοποιηθο ύν
αυτά τα Προγράμμ ατα για το Ανθρώπινο Δυναμι κό και το Κοινωνι κό
Ταμείο, σε μ ία ενι αιοποίηση των δ ύο Επιχειρ ησια κών Π ρογραμμάτων,
διότι δεν θα θέλαμ ε τα δύο διαφορ ετι κά Επιχειρησιακά Προγράμματα,
που έχο υν κοινό στόχο για το Κοινω νικό Ταμείο, να υλοποιο ύνται με
διαφορετι κό τρόπ ο. Γιατί την προ ηγούμ εν η περίοδο , τουλάχιστον,
εντοπίστηκε σε έν α βαθμό αυτό και θ α θέλαμε να το δο ύμε.
Το ίδιο ισχ ύει κα ι για το κομμά τι που αφορά το Υπουργεί ο
Παιδείας και τη Δια Βίο υ Μάθηση. Ο ΕΟΠΕΠ έχει το κο μμάτι της
πιστοποί ησης των προσόντων από τη μια μεριά, ο ΕΣ ΥΔ με τον βαθμό
που λει τουργεί υπ ό την ομπρ έλα το υ Υπουργ είο υ Οι κο νομίας από την
άλλη. Θα πρέπει να έρθουν μαζί, κατά την άποψή μου, τα δ ύο
συστήματα.
Ήδη έχετε προβ λέψει αρκετο ύς πόρους στο κομ μάτι της
προσαρμοστικό τητας
εργαζομένων
και
επιχ ειρήσεων
για
την
πιστοποί ηση των προσόντων το υ ανθρ ώπινου δ υναμικο ύ.
Είναι ένα πολύ, πολύ ευαίσθ ητο σημείο, κατά την άποψή μας,
διότι δ εν έχει ακόμ η διαμορ φωθεί ή δ ιαμορφών εται μία αγορά γύρω σε
αυτό το κομμά τι το οποί ο πρέπει να γίνει σωστά και ομα λά σε
συν εργασία με το Υπουργεί ο Παιδεία ς, το Υπουργείο Ε ργασίας κα, το
ένα Επιχειρ ησια κό Πρόγραμμα και το Επιχειρ ησια κό Πρόγραμμα το υ
ΕΠΑνΕΚ για να δο ύμε την κατεύθυν ση.
Το ίδιο ισχ ύει και για τις πολιτι κές επαγγελματι κής κα τάρτισης
είτε αφορά εργαζόμενους εί τε αφορά ανέργους, να δούμε λίγο το όλο
πλαίσιο, το ό λο σύστημα, τον ρόλο των κο ινωνι κών εταίρων μέσα σε
αυτό, τον ιδιαί τερ ο που έχ ει αυτό το Επιχειρησιακό Πρό γραμμα.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω λίγ ο περαιτέρω το θέμα της
προσαρμοστικό τητας των εργαζομέν ων. Θα πρέπει δηλαδή να δούμ ε
και κλάδο υς, πέρ α από τους εννιά κλάδο υς, αν θ υμ άμαι καλά, πο υ
δίνει προτεραιότητα το συγκεκρι μ ένο Επιχειρ ησιακό, να δούμε
δυνατό τητες περαι τέρω κλάδων εφ' όσον προκύψο υν οι ανάγκες, να
υπάρχει αυτή η ευελιξία.
Και να δούμε και πώς κλαδικά διαβο υλευό μαστε τα δύο Επιχειρησιακά
Προγράμματα με τους κοινωνι κο ύς εταίρο υς και κυρί ως με την
οργάνωση των εργαζομένων και τις Ομ οσπονδί ες τις οποίες
εκπροσωπούν εργα ζόμενοι στον κλάδ ο αυτό.
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Και
θα
ήθ ελα
να
πω
επί σης
με
τη
λο γική
της
προσαρμοστικό τητας ότι για εμάς θα πρέπει να μπούμε και σε
ευαίσθ ητη.., η λογ ική είναι η δια τήρ ηση της εργασίας, η βελτίωση της
παραγωγικότητας, η εξ έλιξ η μ έσα στην εργασία αλλά και επιπλέον
παρεμβάσεις σε εργαζόμενους με χαμηλά προ σόντα και σε
εργαζόμενο υς που βρίσκονται σε επι σφάλει ες και είναι μ ισό β ήμα έξ ω,
μισό β ήμα μ έσα στην αγορά εργασί ας, μεταξ ύ της αν εργίας και της
εργασίας.
Οπότε θα πρέπει ν α γίνουν παρεμβά σεις σε συνεργασί α με εμάς
κατά την άποψή μ ου για αυτή την ομάδα στόχο. Έχ ουμε υποβάλει
κάποιες σχετι κές προτάσεις προς αυτό. Κάποιες λάβατε υπόψη κάποι ες
όχι. Ωστόσο και στις κατ΄ ιδίαν συζ ητήσεις που κάναμε είπαμε ότι σε
επόμενες φά σεις μπορούμε να δο ύμε και την επιπλέον εξειδίκευση
αυτών των θ εμάτω ν.
Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω και μερικά ζητήματα που έχουν να
κάνουν και με το Παρατηρ ητήριο όπ ως λέν ε που θα δημιουργ ήσο υν οι
κοινωνι κοί εταίροι στα πλαίσια αυτού το υ Επιχει ρησι ακού όπο υ θα
είναι
για
κλαδ ική
πο λιτι κή,
είτε
από
την
πλευρά
της
επιχειρ ηματι κό τητας είτε από την πλευρά της εργασίας.
Εμείς βλέπουμε αυτή τη συμβο λή μας σε συνέργ εια με τη
συμβο λή μας που έχουμε στο άλλο Επιχειρ ησια κό, το λέω γιατί
βλέπετε ότι συνέργειες συν εχώς είναι, ειδι κά στο κομμάτι της
διάγνωσης των αν αγκών της αγοράς εργασίας τό σο από την πλευρά
των επιχ ειρήσεων όσο και από την π λευρά των εργαζο μένων και του
εργατικού δ υναμι κού για να δούμ ε πως μπορούν αυτά τα δύο να
έρθουν μαζί και να κάνουν μ ια ολο κληρωμ ένη και συνο λική πολιτι κή.
Τέλος, επιδίδω και κάποια κομμάτια στον άξονα αν θυμάμαι
καλά ενί σχυση της δημόσιας διοί κησης που έχο υν να κάνουν με την
καλυτέρευση των συνθ ηκών για την υγιειν ή και ασφά λεια μέσα στις
επιχειρ ήσεις. Θα ήθελα να το αναδείξω να συμμετέχουμε και εκεί σε
ένα βαθμό σε επίπεδο κλαδικό πάντα οι εκπρό σωποι τω ν εργαζομένων
γιατί είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια, στον τελευταίο χρόνο ειδικά
έχουμ ε πάρα π ολλά ζ ητήμα τα ατυχ ημάτων και θανάτων μ ε
επαγγελματι κά ατυχήματα στο θ έμα της υγι ειν ής και ασφάλειας.
Οπότε και σε αυτό το κομμάτι θα θέλαμε συμβο λή, θα θέλαμε
συν εργασία και με τις επιχειρ ήσεις και με τις αρμόδιες υπηρεσίες το υ
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Υπουργεί ου σας γι ατί όντως είναι έν α ζήτημα το οποίο κάθε φορά που
περνάει εν τείν εται.
Αυτά σε πρώτη φά ση ήθελα να πω. Και το τρί το, το κομμάτι της
θεσμι κής ενδ υνάμωσης. Ήθ ελα ν α τονίσω λίγο το ρό λο των
κοινωνι κών εταίρ ων και ειδι κά το δικό μας των ερ γαζομένων στο
κομμάτι της θεσμι κής ενδυνάμ ωσης.
Και στο προηγο ύμ ενο ΕΣΠΑ και στο υφι στάμ ενο εκτιμ ούμε ότι
είναι πολύ θετική η συμβ ολή των Επιχειρ ησια κών Προ γραμμάτων για
την ενδ υνάμωση της οργάνωσής μας προκειμ ένο υ να είμαστε
συνομι λητές του κράτους, συνομιλητές με το υς εργοδότες προκειμέν ου
να ενδυναμωθο ύμε και να συνομιλούμε μεταξύ μας.
Υπάρχει μια συνομιλία, μια διαπραγμάτευση σε επίπεδο
ΕΠΑΝΑ Δ, απλά θα ήθελα να το δούμε και στο επι χειρησιακό το
ΕΠΑνΕΚ μ ε τη λογική ό τι η θ εσμική ενδυνάμω ση είναι πολύ
σημαντική και για να ενδυναμώσει τη Γ.Σ.Ε. Ε. και το Ινστι το ύτο που
στην ουσία είναι δ ικαιούχος για την υλοποί ηση των πρ ογραμμάτων και
να μπορεί να συνο μιλεί θεσμικά με τους εργοδοτικο ύς φορείς και με
το κρά τος.
Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, θ α θέλαμε να δο ύμε λίγο
παραπάνω και με μεγαλύτερ η ευαισθ ητοποί ηση το ρό λο της θεσμι κής
ενδυνάμω σης των κοινωνι κών εταίρω ν έτσι ώστε να είν αι συνο μιλητές
ισότιμ οι με το κρά τος και μ εταξ ύ το υς και να μπορούν ν α συμβάλλο υν
προς μια κατεύθ υν ση πο λιτι κής.
Αυτά και ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε πολύ. Τώρα θα με διευκο λύνετε λίγο γιατί και η όρασή
μου ακόμ η και με τα γυαλιά λίγο με δυσκολεύει στο να μπορώ να δίνω
το λόγο ονομα στι κά σε κάποι ον, οπότε αν υπάρξει.., να
ολοκληρώσουμ ε λί γο με το κομμά τι των εταίρ ων των οικονομι κών
κοινωνι κών φορ έω ν και θα έρθο υμε εδώ. Δεν ξ έρω αν κάποιος άλλος
θέλει να τοποθετηθ εί.
Κος ΧΑΤ ΖΑ ΝΤ ΩΝΗΣ
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρ ε. Από το Σύν δεσμ ο Επι χειρήσεων και
Βιομηχανι ών.
Κ αταρχάς
καλή
επιτυχία
στο
ξ εκίν ημα
το υ
Προγράμματος, κα λή επι τυχία και πολύ δ ύναμη είναι νομίζω προφανές
ότι θα σας χρειαστούν.
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Απλώς ορι σμέν ες επισημάν σεις για τη συγ κυρία στην οποία η
εκκίνηση το υ Προ γράμματος έρχεται και συμ βαίνει. Ελπίζουμ ε το
ΕΠΑνΕΚ να σημα ίνει και πραγματική επ ενδυτι κή επ ανεκκίνηση της
χώρας.
Το λέω αυτό διό τι ίσως δεν ακο ύγ εται όσο θα έπρεπε, η ελληνι κή
οικονομία, η παραγωγική της βάση έχει υπο στεί σοβαρ ότατα πλήγματα
όχι γενι κώς, ει δικώς. Έχο υμε πολύ συγ κεκριμ ένα φαινόμενα
απομείωσης του παγίου κεφαλαίο υ της παραγωγικής οι κονομίας στην
Ελλάδα και είναι μια ζημιά η οποία δεν αποκαθίστατα ι τόσο εύκολα,
τόσο απλά και δ εν αποκαθίσταται απλά και μόνο μ ε την εφαρμογ ή εν ός
Επιχειρησιακού Πρ ογράμματος με περ ιορισμ ένους πόρο υς.
Βέβαια, ό λοι οι δείκτες της ο ικονο μι κής και κοινωνι κής συνοχ ής
θα εξαρτηθο ύν α κριβώς από την ι κανότητα των εταί ρων συνο λικά,
δημοσίων και ιδι ω τικών να συμβάλο υν σε α υτήν την επ ανεκκίνηση, σε
αυτήν την κινητοπ οίηση.
Είδαμε στο Πρόγ ραμμα και παρακολο υθούμ ε στο Π ρόγραμμα
αρκετά σημαντι κά θετι κά στοιχ εία και οφεί λο υμε να σας συγχαρούμε
για αυτό.
Έχει υπάρξει σημα ντική πρόοδος όσο ν αφορά την αντίληψη ενός
Επιχειρησιακού Π ρογράμματος, όπως το ΕΠΑνΕΚ. Χ αρακτηρ ιστική
είναι η νέα αντί ληψη και ιδιαί τερα θ ετι κή για την τομ εακή προ σέγγι ση
του Προγράμματος .
Είναι μία δομική διαρθρωτική αλλαγή, θετι κή, για την οποία
πιστεύω ό τι συμβάλλαμε ως ένα βαθ μό τουλάχιστον με τις προτάσεις
μας. Αυτό σε αν τί θεση βέβαια και σε αντιπαράθεση με προηγο ύμεν ες
περιόδους, όπο υ πραγματικά η οριζό ντια διάχυση πόρω ν οδήγησε και
σε κατασπατάληση και σε αδυναμία αξιολόγ ησης των επιπτώσεων στη
πραγματική ο ικον ο μία.
Φυσι κά δεν φτάνει μόνο ο ορισμός τομεα κών προτεραιοτήτων.
Χρειάζεται να υπάρξει περαιτέρω πρ όοδος και να θεμελιωθεί στέρεα
αυτή η προ σέγγι ση, αυτή η μέθοδος.
Οι αλλαγές στις πα ραγωγικές α λυσίδες της χώρας είναι ραγδαίες.
Είναι εντυπωσιακές ακόμη και αν δ εν φαίνον ται από πρώτη ματιά.
Αυτές τις αλλαγ ές χρειαζόμαστε να παρακολουθ ήσο υμε και να
αξιολογο ύμε συν εχώς
και πολύ φοβάμαι, σημειώ στε αυτήν την
επισήμαν ση σας παρακαλώ, ό τι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι
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μηχανισμο ί παρακολο ύθησης αυτών των αλλαγών και π ολύ λιγό τερο οι
μηχανισμο ί έγ καιρ ης συνεννό ησης και παρέμβασης.
Παρακολο υθο ύμε με ιδιαί τερο ενδια φέρον τη προσπάθ εια για τη
Στρατηγική Έξ υπ νης Εξειδίκευσης. Είναι μεγάλη προσπάθεια, θα
έλεγα γιγαντιαία χωρίς υπερ βολή.
Οι υπ ηρεσίες οι δι κές σας και της Γενικής Γραμμα τείας , Έρευνας
και Τεχνο λογίας υλοποιο ύν ένα πολύ δύσκο λο έργο, μέσα σε
εξαιρετι κές δ ύσκο λες συνθ ήκες .
Το να μίλαγ ε καν είς για έξ υπνη εξ ει δίκευση σε μία οι κονομία η
οποία κινδυν εύει με κα τάρρευση, αν τιλαμβάνεστε ό τι δεν είναι η πιο
εύκολη από τις ασκήσεις.
Ελπίζουμ ε όμως σε μία ολο κλήρ ωση αυτής της στρατηγικής και
σε μία διασφά λιση της αντίληψ ης, ότι επιδί ωξ η της RIS, δεν είναι
μόνο, δεν είναι σε τελευταία ανάλυση ο εντοπι σμός και η στήριξ η
έξυπνων , καινο τόμ ων, επιτυχ ημέν ων επενδυτι κών σχεδί ων.
Αντίθετα, πρέπει ν α είναι η στήρι ξη σχεδίων και παρεμ βάσεων,
οι οποίες πραγματικά μεταβά λλο υν τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν
κλάδο υς και π εριο χές της ελληνι κής οικονομίας στο σύνολό τους.
Η διαδικα σία της επιχειρημα τικής ανακάλυψ ης είναι κάτι το
ιδιαίτερα ενδιαφέρ ον για τα ελληνι κά πράγματα. Προσπαθούμε να τη
παρακολουθ ήσουμ ε και να τη στηρίξο υμ ε όσο ο ι δυνάμεις το
επιτρέπο υν.
Το ζητο ύμενο β έβαια εδ ώ είναι, πως συστρατεύονται οι
επιχειρ ήσεις, ο ι διωτι κός τομ έας της οικονομίας ευρύτερα, στη
συν εργασία με το υς χώρους παραγωγ ής της γνώσης.
Έχουμ ε ένα στοίχ ημα εδώ. Ι στο ρικά και παραδοσιακά μένουμ ε
στη διατύπω ση μια ς επιθυμίας και μιας ευχής, να υπάρξει προσέγγι ση
των χώρ ων της ιδι ωτι κής ο ικονο μίας και της παραγωγής .
Ελπίζουμ ε να μην μείνο υμε στην ίδια διαπίστωση. Η
συστράτευση και των δύο, η συν εργασία των δ ύο αυτών χώρων σήμερα
μπαίνει στην επι καιρότητα, στο τραπέζι με τον πι ο κρίσιμ ο και
δραματικό θα έλεγα τρόπο.
Όμως, θα πρέπει να συμφωνήσουμ ε, ότι οι μηχανι σμο ί που θα
οργανώσουν αυτή τη προσέγγιση, ελλείπο υν επίσης σημαντικά από τα
συστήματα της χώ ρας.
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Δεν έχ ουμ ε συστήματα τα οποία θα οργανώσουν τη πρ οσέγγιση
του ιδιω τι κού τομ έα με το υς χ ώρους παραγωγής γνώσης σε αυτή την
χώρα. Η επιχειρημ ατική κοινό τητα, οι πέντε σύνδεσμο ι επιχειρήσεων
της χώρας, ο Σ ΕΒ και τέσσερις περιφερ ειακοί σύνδ εσμοι, σε
συν εργασία συν εχ ώς, με συν εχή συν εργασία και επαφή με ερευνητικά
κέν τρα της χώρας έχουν δ ιατυπώσει πρόταση για την σύσταση δ ικτύου
ανάπτυξης καινο τομίας στις ελληνι κές επιχειρ ήσεις και αυτή την
πρόταση έχο υμε κα ταθέσει στις αρμόδ ιες υπ ηρεσίες της Πολι τείας.
Είναι μια συμβολή, ελπίζουμ ε, της επιχειρημα τικής κοι νότητας,
ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια, ακριβώς στην κάλυψη αυτού το υ
κενο ύ.
Όσον αφορά τα χρηματο δοτι κά εργαλεία τα οπο ία ορθώς
θεωρεί ται ό τι α ποτελούν κλειδί, καταλύτη της επιτυχίας των
παρεμβάσεων το υ Προγράμματος.
Προφανώς και συμφωνούμ ε. Β έβα ια, η οι κονομία και η
χρηματοδ ότηση της δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάγιο και σταθερό .
Έχουμ ε εξελίξ εις, μεταβολές, αλλα γές, στις οποί ες θα πρέπει να
παίρνουμε σοβαρά υπόψη.
Δεν φτάν ει μόνο να μιλούμε για την ανάγκη χρ ήσης και
αξιοποίησης ανακυκλο ύμενων μ έσω ν χρημα τοδό τησης . Αυτό το λέμε
παντού στην Ευρ ώ πη.
Η Ελλάδα είναι μια ειδι κή περίπτωση. Η ελληνι κή οικονο μά
σήμ ερα είναι μια ειδική περίπτωση. Τα μέσα επιμερι σμού κινδύνο υ
στην χρημα τοδό τηση ειδικά πρό τζεκτ καινοτο μίας, είναι μέσα τα
οποία σήμερα εκφρ άζουμε επι φύλαξ η ως προς την αποτελεσματι κότητα
τους, ό ταν οι ανάγκες των επιχειρ ήσεων, αυτές οι οποί ες τουλάχιστον
επενδύουν στην καινοτομία είναι α νάγκες οι οποίες καλύπτο υν έναν
επιχειρ ηματι κό βι ομηχανικό κύκλο πολύ μεγαλύτερο, πολύ ευρ ύτερο
από την τρι ετία που συν ήθως αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά
χρηματοδ οτι κά
εργαλεία,
όπως
το
επιχ ειρηματι κό
κεφάλαιο,
επιμερι σμός κινδύν ου και λοιπά.
Η υπόθεση της Αν απτυξιακής Τράπεζας είναι μια πολύ, και θα
τελει ώσω με α υτό, κυρία πρόεδρ ε, εί ναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για
την οποία εκφράζ ω την επιθ υμία και την πρότα ση να υπάρξει η
μεγαλύτερ η δ υνατή διαφάν εια, συζήτηση, διαβο ύλευση, συμμ ετοχή και
συμβο λή όλων των οικονομ ικών και κοινωνικών εταίρων .
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Δεν είναι μια υπόθεση η οποία θα πρέπει να μείν ει στα συρ τάρια
κάποιου υπουργ είου ή κάποιων υπουργ είων. Θεωρο ύμ ε την
κινητοποί ηση της Αναπτυξια κής Τρά πεζας ως αποφασι στικής σημα σίας
εργαλεί ο για την χρηματοδ ότηση επ ενδύσεων στην καινοτομία στην
ελληνι κή οι κονομί α και δ η επ ενδύσεων οι οποί ες έχο υν μακρύ χρόνο
απόδοσης, επι στρ οφής των αποτελεσμάτων στην οι κονομία και τις
επιχειρ ήσεις.
Αυτά προς το παρό ν. Ειλι κρινά σας ευχόμαστε καλή επι τυχία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα μικρό σχ όλι ο, γιατί από ότι αντιλαμβάνομαι,
δεν υπάρχο υν άλλες τοποθετήσεις από την, συγγν ώμη, συγγνώμη.
Κος ΛΙΤ ΖΕΡΗΣ:
Πάρα πολύ σύντομα και συμπληρωματι κά σε ό σα ακούστηκαν.
Λιτζ έρης, ΓΣΕΒ Ε. Θα ήθελα να επισημάνω τα εξ ής. Δυο- τρία
πράγματα.
Το πρώτο είναι ότι όντως εκτι μώ ότι είναι απόλυτα αληθές αυτό
που ανέφερ ε και η ειδική γραμμα τέας και η κυρία Φ έτση, ότι είναι
αυξημ έν η η συμμ ετοχ ή των κοιν ων ικών εταίρ ων σε αυτό το, στο
σχεδιασμ ό που έχο υμε α υτή την στιγμ ή μπροστά μας.
Αυτό δεν συν έβαιν ε στο παρελθόν. Ο ι κοινων ικοί εταίρ οι παρότι
έπαιξαν, οι πέντε θεσμικο ύ κοιν ων ικοί εταίροι που εκπροσωπο ύν
εργοδότες και εργ αζόμενους, παρότι έπαιξαν σημαντι κό ρόλο στην
προηγούμ εν η, στην τρέχ ουσα προγραμματική περίο δο και είχαν την
ευκαιρία να αναπτύξο υν σημαν τικά συστήματα και μ ηχανισμούς και
για την παρακο λο ύθηση το υ επιχει ρηματι κο ύ περιβά λλον τος ή της
εργασίας, της απασχόλησης, των δομών της απασχόλησης και να
αναπτύξο υνε μ ηχ ανισμούς υποστήρ ιξης των επιχειρ ήσεων και σε
μικρο επίπεδο και σε πο λλά δια φορετικά θ εματι κά πεδί α, και παρά το
γεγονός ότι οι δρ άσεις πο υ έκαναν δεν είναι και, δεν είναι επαρκώς
γνωστές στην ελληνική κοιν ωνία, και με δι κιά μας ευθύνη, εν το ύτο ις
είναι αξιολογημ έν ες δράσεις από την ΕΥΣΕ ΚΤ και τα λοιπά, και
έχουν ε πολύ θετικό πρόσημο αυτά που έχο υν κάνει. τα έκαναν με
χρηματοδ ότηση από σκέλος … το υ υπ ουργεί ου Ε ργασίας.
Με το συγκεκρ ι μένο υπουργείο και με το συγκεκριμ ένο
Επιχειρησιακό Πρ όγραμμα, τώρα οι κοινωνι κοί εταίρ οι κάνουν τα
πρώτα το υς βήμα τα. Και νομίζω ότι και για το υς εργοδοτι κο ύς
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κοινωνι κο ύς εταί ρους αλλά και τον φο ρέα εκπρ οσώπησης των
εργαζομένων, α υτό εδώ το Υπο υργ είο και τα θεμα τι κά αντι κείμ ενα
αυτο ύ το υ Επιχ ει ρησια κού Προγρά μματος είναι για να μην πω πιο
κοντά από το άλλο το Εργασίας, είναι σίγουρα εξί σου πι ο σημαν τικά.
Με ά λλα λόγια, δεν είναι τό σο απλό να λέει κανείς, θέλω να το
υπογραμμίσω, ότι οι κοιν ωνικοί εταί ροι έχο υν έναν αυξημ ένο ρό λο σε
αυτόν τον σχεδια σμό. Είναι σημαντικότερο εξαιτίας του γεγονότος ότι
το Επιχειρ ησια κό αυτό έχ ει να κάνει με τον επιχειρ ημα τικό κόσμο της
χώρας και έως τώρ α οι κοινωνικοί εταίροι απουσίαζαν και σε επίπεδ ο
σχεδιασμ ού και σε επίπεδο υλοποί ησης.
Οι μηχανισμοί που έχουν αναπτύξει οι κοινων ικο ί εταίροι αυτά
τα χρόνια έχο υν μεγάλο βαθμό ωριμό τητας και μπορο ύν εύκολα, χ ωρίς
περαιτέρ ω δαπάνες ωρίμανσης ή δ ημιο υργίας αρχικών υποδομ ών ή
μηχανισμ ών, να μπ ουν σε δράση και ν α υπηρ ετήσουν το υς στόχους του
Επιχειρησιακού Πρ ογράμματος και α υτό πρέπει να γίν ει άμεσα.
Επίσης, είναι αλήθ εια ότι β λέπο υμε σε πολλά από τα έρ γα, έστω
και σε α υτή την π ρώτη φάση εξειδί κευσης, ό λοι νομίζ ω οι κοιν ωνικοί
εταίροι, στοιχ εία προτάσεών μας, ένα μέρος επισημάνσεων και
επικεν τρώ σεων π ου μ ετ’ επι τάσεως είχαμ ε κάνει . Και ιδί ως
αναφέρομαι τώρα σε δ υο-τρία πολύ δ ιακριτά πράγματα.
Το ένα είναι η επιμονή σ ε δρά σει ς υποστήρ ιξ ης συμπράξεων
μικρών επιχει ρήσεων, με τρόπο πο υ είτε κάθετα είτε οριζόντια θα
αυξάνουν τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της επιχειρημα τικής
δράσης των μικρ ώ ν επιχειρ ήσεων, π ου είναι το σύνο λο της ελληνι κής
οικονομίας, α λλά γ ενικά το σύνολο των επιχει ρήσεων.
Το να αντι ληφθο ύμε την έννοια της καινοτομ ίας σε έν α επίπεδο
προσαρμοσμέν ο στα χαρακτηριστι κά της ελληνι κής οι κο νομίας και όχι
αφαιρετι κά και δρ άσεις γ ύρω από αυτό ήδ η έχουν δρομ ολογηθ εί, α λλά
επίσης πρω ταγωνι στούν και σε αυτόν τον σχ εδιασμό.
Και παρά το γεγον ός ότι το τελευταί ο διάστημα μαθαίν ουμε όλοι
μας ότι σημα σία δεν έχει το μέγ εθος της επιχ είρ ησης, αν είναι μικρ ή ή
μεγάλη, α λλά τα ιδ ιαίτερα χαρακτηρ ι στι κά της, δηλαδή η δυνα τότητά τ
ης να έχει έναν οι κονομι κό δ υναμισμό, μια εξω στρ έφεια όχι μόν ο μ ε
την έννοια των εξ αγωγών, αλλά με την έννοια της παραγωγής αξίας,
παρά το γεγονός ότι και εγώ πιστεύω ό τι ι σχ ύει α υτό, νομίζω ό τι
έχουμ ε να κάνο υμ ε λίγο περ ισσότερ η δο υλειά κατά την εξ ειδί κευση
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των δράσεων για ν α διακρίνουμ ε δρά σεις προς πολύ μι κρές ελληνι κές
επιχειρ ήσεις, ειδι κά του δευτερογενο ύς τομέα και των υπηρεσι ών, που
μπορούν να παραγάγουν σημαντι κή π ροστιθ έμεν η αξία.
Και εννο ώ κυρί ως να δο ύμε μ ε τι δραστηριότητες θα
αποκαταστήσο υμ ε αυτό το δραματι κά χαμένο κομμάτι της ελληνι κής
μεταποί ησης, που διαλύθ ηκε κυρ ιολεκτι κά τα προηγο ύμ ενα τέσσερα μ ε
πέντε χρόνια και είναι ζητο ύμενο αν μπορεί να επανέλθ ει και σε ποιον
βαθμό, με ποια μο ρφή και σε τι έκτα ση.
Τέλος, μια παρατήρηση πιο συγ κεκρι μένη, για να μην μ οιάζει και
ως χαιρετι σμός ή γενι κή παρ έμβαση, για το κομμάτι της
προσαρμοστικό τητας και για τις δράσεις από κτησης προ σόντων
εργαζομένων και αυτοαπασχο λουμ έν ων, για την προσαρμογή στην
οικονομι κή, κοινω νική, παραγωγική αλλαγή.
Εδώ, όπως έχει συζητηθ εί πο λλές φορές και στην ίδι α και σε
άλλες Επιτρ οπές Παρακολο ύθησης, γιατί τις δράσει ς αυτές μέχρι
πρότινος όπως γνω ρίζετε τις είχε ά λλο Επιχειρ ησια κό Π ρόγραμμα του
Υπουργεί ου Εργα σίας, υπάρχ ει ένα σημαν τικό θ έμα το οποίο
συζ ητι έται εκτεν ώς , χωρίς να μπορέσει να έχει τελεσιδι κί σει.
Το θέμα αυτό είνα ι κατά πόσο κάνο υμε κα λά βασισμέν οι σε μια
κατά τη γνώμη μ ας λανθασμένη π αραδοχή, απολύτω ς λανθασμένη
παραδοχή, την παρ αδοχή πο υ λέει ό τι μεγάλο μέρ ος της ανεργίας στην
Ελλάδα οφείλεται από αναντιστοιχία προσφερόμ ενων και ζητούμ ενων
δεξιο τήτων, κατά πόσον κάνο υμ ε καλά να επενδ ύο υμε διαρκώς σε
δράσεις κα τάρτισης, σε εν έργει ες επαγγελματι κής κατάρ τισης, εν γέν ει
εκπαίδευσης, οι ο ποίες έχουν χρ ημ ατοδοτηθεί υπερεπαρκέστατα τα
προηγούμ ενα χρόνι α, χωρίς να έχο υν αποδώσει ό, τι θα α νέμεν ε κανείς.
Εδώ λοιπόν β λέπ ει κανείς ό τι γίν εται μια προσπάθεια και να το
δούμε και στην πο ρεία πώς θα ευδο κιμήσει αυτό, να συναρθρωθούν οι
δράσεις κατάρτι σης με ό,τι προηγ είται α υτών, δ ηλαδή διερ εύνηση
αναγκών, τα επαγγελματικά περιγράμ ματα και ό,τι έπεται αυτών ή ό ,τι
είναι παράλληλα σε αυτές, δηλαδή το επιχειρημα τικό σχέδιο που έχ ει
ή αν δεν έχει πιθα νόν πρέπει να κάνει μια επιχείρηση και πάνω εδώ να
έρθει και να δέσει η ανάγκη, αν υπάρχει, των δράσεω ν υποστήριξ ης
του ανθρώπινο υ δ υναμικού με κατάρτιση.
Για τον σκοπό αυτό, θα έλεγα ότι πρέπει οπωσδ ήποτε να
επανεξετάσο υμε ένα-δυο θεμελιώδ η πράγματα όπως: Πρέπει να
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επανεξετάσο υμε τη σχ έση της συμβ ατικής κα τάρτι σης με τη μάθηση
μέσα στην επιχ είρηση και αυτών των δύο μ ε τις προοπτικές
απασχόλησης.
Αυτός ο συσχ ετι σμός της συμ βατι κής κατάρτισης για την οποία
έχουν δοθεί πάρα πολλά χρ ήματα όλα αυτά τα χρ όνια και τη σχέση της
με τη μάθηση μ έσα στην επιχείρηση και α υτών τω ν δύο με την
εργασία, με την απασχόληση, πρέπει να μας απασχολήσει και
ενδεχομ ένως θα χ ρειαστεί να κάνο υμε μεγά λες προ σπάθειες για να
επινοήσουμ ε ν έες ι δέες και πρακτι κές γύρω από αυτό.
Τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να χειριστο ύμ ε μ ε πολύ μ εγάλη
προσοχή το θέμα της πιστοποίησης προσόντων. Η Γ. Σ.Ε.Β.Ε.Ε. έχει
πολλές φορ ές την ευκαιρία στο παρελθόν να επισημάνει για άλλη μ ία
φορά ό τι ό,τι ήταν η χωρ ίς ιδι αίτερ η φρόν ηση και σχ εδιασμ ό
κατάρτι ση που γιν όταν πολλά από τα προηγούμ ενα χρ όνια μπορεί να
γίνει τώρα η πιστοποίηση. Μπορ εί απλώς να αντικαταστήσο υμε την
πολυλογία για την κατάρ τιση μ ε μ ί α νέα αγορά πιστοποίησης όπο υ
καινούρ ιες εταιρεί ες ή άλλοι πο υ δρ αστηρ ιοποιο ύνται στην αγορά θα
έρθουν και θα προσφέρουν πιστοπο ιητι κά, εί τε χρ ειά ζεται εί τε δεν
χρειάζεται, δημι ο υργώντας και έν α πληθωρι σμό μ η αναγκαίων
πιστοποι ήσεων αλλά και μία πολυπ λοκό τητα σε ένα σημαντικό θ έμα
που αφορά την αδ ειοδότηση και τη λειτο υργία των επιχειρήσεων.
Για το σκοπό α υτό θα πρότεινα να κάνουμ ε χρ ήση, α ν δεν έχει
αντίρρηση η Ειδι κή Γραμματέας και το επιτελείο της, το υ άρθρο υ 8
και να συστήσο υμ ε μία ομάδα εργασίας, πιθανόν, με αποκλει στι κό
αντικείμενο , φυσικά με μέλη των επι τελικών δομών, κα ι αν το θέλουν
και με εκπροσώπους των κοινωνι κών εταίρων, μ ε αποκλει στι κό σκοπό
να συζητήσο υμε τρ ία συγ κεκριμένα π ράγματα:
Ένα οδηγό εφαρμ ογής δράσεων πρ οσαρμοστικότητας και όχι
μόνο κατάρ τισης.
Δεύτερον, την πι θανή τροποποίηση, θεωρούμ ε αναγκαία, του
ΕΣΔΕΚ, το υ συστήματος δ ιαχείρι σης για το οποίο ήδη η ΕΥΣΕ ΚΤ
λαμβάνει πρω τοβο υλί ες.
Και τρί τον για τη ρύθμι ση των θεμάτων πιστοποίησης
επαγγελματι κών πρ οσόντων που είναι ένα σημαντι κό θεσμικό θ έμα που
θα έχουμ ε μπροστά μας.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να ολο κληρώ σουμ ε με το υς κοινωνι κούς εταίρο υς. Β λέπω ότι υπάρχει
μόνο ένας ακόμα. Ελάτε.
Κος ΚΙΚΙ ΛΙΑΣ:
Ευχαριστώ πο λύ, Ηλίας Κι κί λιας από το Σύνδ εσμο Ελληνι κώ ν
Τουρι στι κών Επιχ ειρήσεων.
Καταρχήν να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία και καλή δουλειά
γιατί υπάρχει πάρα πολύ δουλειά μπρ οστά από τη μεριά μας, προς όλα
τα μέλη της Επ ιτροπής Παρα κολούθησης και κυρ ίως προς τη
Γραμματεία και τα επιτελι κά και τις επιτελικές και διαχειριστι κές
δομές της.
Νομίζω είναι π εριττό να τονί σω τη σημασία του τουρισμού στην
χώρα. Άμεσα και έμμεσα 20 % με 25 % το υ ΑΕ Π, εκατο ντάδες χι λιάδες
θέσεις εργασίας. Και η συν τριπτική πλειον ότητα μι κρές και κυρίως
πολύ μικρές επιχ ειρήσεις, που είναι και η συν τριπτι κή πλειονό τητα
του μελών του Σ υν δέσμο υ, του ΣΕΤΕ.
Εμείς έχο υμε, κυρία
Γραμματέας, κυρία Πρό εδρε, έχουμ ε
τονίσει το ρόλο των κοιν ωνικών εταίρων όπως περιγράφεται στα
κανονιστικά κείμενα και στο θεσμι κό πλαίσιο που διέπει τη νέα
προγραμματική περίοδο και όπου σύμ φωνα με το γ ράμμα και το
πνεύμα οι κοινωνι κοί εταίροι θα πρέπει όχι απλά να συμμετέχ ουν σε
διαβουλεύσεις και σε αντίστοιχες επ ιτροπές αλλά θα πρέπει να έχουν
ένα ενεργό ρόλο στην εφαρμογ ή τω ν μέτρων. Όχι ό λων των μέτρων,
κάποιων μέτρων.
Στο πλαίσιο αυτό εκφράζουμ ε την ιδιαίτερ η ι κανοποί ησή μας
γιατί στην εξειδίκευση που είδαμε σήμ ερα, υπάρχουν συγκεκριμ ένες
δράσεις που αφο ρ ούν το υς κοινωνι κούς εταίρους και είμαστε β έβαιοι
και πιστεύο υμ ε ό τι αυτό θα συν εχ ιστεί στο μέλλον με ακόμα πιο
έντονο τρόπο όπου θα έχουμε βέβαια και την ευκαιρία να συζητήσουμ ε
πώς μπορεί να εμβ αθυνθεί ακόμα περ ισσό τερο, μετά από αυτό το πολύ
αρχικό πρώτο στάδιο, το οποίο α ποτελεί φυσικά και μία αρκετά
μεγάλη βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν, την ο υσιαστι κή εμπ λοκή
των θ εσμι κών κο ιν ωνικών εταίρων στην εφαρμογ ή και στο σχ εδιασμό
του επιχειρησιακο ύ προγράμματος.
Δύο σημεία πο υ θέλω να τονίσω , για να είμαι πάρα πολύ
σύν τομος. Πρ οφα νώς στο θέμα της επιχ ειρηματι κό τητας είμαστε
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απόλυτα θ ετικοί . Η πάγια θέση μας είναι, όμ ως, ό τι οι ενισχ ύσεις προς
τις επιχειρ ήσεις θα πρέπει να γίνονται βάσει συγκεκρ ιμένων σχ εδίων
ανάπτυξης του κά θε τομέα για να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα
αποτελεσματικό τητα.
Πιστεύουμ ε ότι στην επόμεν η χρονική περίοδο θα διαμορφωθεί,
ο Σύνδ εσμος έχ ει κα ταθέσει έν α αναλυτι κό στρατηγι κό και
επιχειρ ησια κό σχ έδιο για το ποια είν αι τα προϊόντα τα οποία έχουν τις
μεγαλύτερ ες προο πτικές και τι πρέπει να γίνει. Το έχει συζητήσει, το
έχει καταθέσει στα αρμόδια Υπουργεία, και το Υπο υρ γείο Τουρ ισμο ύ
και το Υπουργ είο Ανάπτυξ ης.
Πιστεύουμ ε, λοιπό ν, ότι βά σει τέτοι ο υ τύπο υ σχ εδιασμώ ν θα πρέπει να
γίνονται και τα προγράμματα των κρ ατικών ενισχ ύσεων . Φυσι κά αυτό
αφορά και τις ενι σχύσεις προς την αυτοαπασχόληση.
Διατηρο ύμε ορ ισμ ένες επι φυλάξεις κυρίως πο υ προέρχ ονται από
το παρελθόν μ ε την έννοια το υ ό τι δ εν γνωρίζο υμε ως χώρα ούτε καν
σε εποχ ές που οι αγελάδες ήταν παχιές, όλα αυτά τα πρ ογράμματα που
έδιναν 5.000 και 1 0.000 και 20.0 00 σε εκα τοντάδ ες πο υ έχουν δώσει
σε δ εκάδες χιλιάδ ες ανέργο υς για να γίνουν αυτοαπασχολο ύμ ενοι τι
έχουν αποδώ σει. Για αυτό και είμα στε ιδ ιαίτερα σκεπτικοί ως προς
αυτό τον τομέα.
Μάλιστα αν δ εν υπάρχει συγκεκριμέν ος σχ εδιασμός και
συγ κεκριμέν η κατεύθ υνση και υπο στήρι ξη των ανθρώ πων αυτών πως
θα αποκτήσο υν μεγαλύτερ η αποτελεσματι κότητα ειδικά σε συνθ ήκες
έντον ης οικονομι κής ύφεσης όπως εί ναι η τελευταία πενταετία και οι
σημ ερινές.
Το δεύτερ ο στοιχείο το οποίο θέλο υμε να τονίσο υμ ε είναι ότι
βασικός πυρ ήνας στο θέμα το υ το υρ ισμού και όχι μόν ο είναι το θέμα
της ποιότητας. Η π οιότητα σε σχ έση με την ανάπτυξ η του ανθρώπινο υ
δυναμικο ύ, εργαζο μένων, αυτοαπασχολο υμένων, ιδι οκτητών, μικρών
επιχειρ ήσεων κλπ. αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών. Και μάλιστα η
ποιότητα όχι με παλιά παραδοσιακά σχήματα του τύπου κρα τικών
πιστοποι ητι κών γι ατί ο το υρισμός είναι ένας τομέας ο οποίος είναι
απόλυτα εξω στρ εφής. Αν ταγωνίζεται δηλαδ ή σε δι εθν ές επίπεδο και
μάλιστα μ ε ανταγωνιστές που είναι ιδιαίτερα ισχ υρο ί και υψηλο ύ
επιπέδου.
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Ως προς το θέμα αυτό όμως πιστεύο υμ ε ότι θα έχ ουμε τη
δυνατό τητα να συζ ητήσο υμ ε στο άμεσο μ έλλον για αυτό και
συμ φωνο ύμε και με την πρό ταση της Γ.Σ.Ε. Β.Ε.Ε. για μια ομάδα
εργασίας.
Καλή επιτυχία και από εμάς. Ευχαρι στώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ελάτε.
Κος ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ:
Καλημ έρα σας, πολύ γρήγορα. Λέγομ αι Χρήστος Γεω ργί ου εκπρο σωπώ
το Σύν δεσμο Βιομ ηχανιών Βο ρείο υ Ε λλάδος.
Ήρθε και η δι κή μ ου η σειρά να σας ευχ ηθώ καλή επιτυχία και
καλή δ ύναμη γιατί νομίζω ότι λαμβ ανομένων υπόψη των συνθ ηκών
που επικρα τούν στο εξω τερι κό μας περιβάλλον η δο υλειά σας από εδώ
και μετά θα είναι π ραγματικά πολύ δ ύσκο λη.
Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα σω στά και μ ε τα οποία συμ φωνώ
ανέφεραν προ ηγουμένως οι συνάδελφοι και ο κος Χατζαντώνης και ο
κος Γούλας και ο συνάδ ελφος από τη Γ.Σ.Ε .Β.Ε.Ε. , συγχωρείστε μ ε
που δεν θ υμάμαι το επίθετό σας. Θα ήθελα να πω το εξ ής: Τονί στηκε
εξ αρχής ειδι κά στις τοποθετήσεις τω ν Γενικών Γραμμα τέων το ότι δεν
πρέπει να επαναλά βουμ ε τα λάθη του παρελθόντος.
Πράγματι νομίζω ότι η μη επ ανάληψη των λαθών του
παρελθόντος μπορ εί να ξεκινήσει α πό σήμερα μ ε ποια έννοια. Το
ΕΠΑνΕΚ μπορεί να γίνει πραγματικά ένα εργαλείο για άσκηση
βιομηχανι κής πο λι τικής. Μιας βιομ ηχανικής πολι τι κής που στη χώρα
δεν υπάρχει το υλά χιστον τα τελευταί α 20 χρόνια για να μην πούμε 30.
Ή αν θέλετε μιας βιομηχανι κής πολι τικής η οποία εξα ντλείται απλώς
και
μόνο
στη
υλοποίηση
χ ρηματοδ οτο ύμεν ων
έργων
και
προγραμμάτων.
Νομίζουμ ε, λοιπόν , ότι η Ε ξειδί κευση μ ε την οποία συμφωνο ύμε
απολύτως και είνα ι αρκούν τως σωστή είναι αν θέλετε για πρώτη φορά
ο δρόμος για την άσκηση μιας έμμεσης κλαδι κής βιομηχανι κής
πολιτι κής που την έχο υμε ανάγκη τό σα χρόνια και οι Σ ύνδεσμοι
Βιομηχανι ών το υποστηρίζουν διαρκώς και νομίζο υμ ε ότι τώρα είναι
μια πολύ καλή ευκαιρία για να υλοπο ιηθεί.
Επίσης, ένα δεύτερ ο ζήτημα αν θέλετε που τέθ ηκε πάλι εξ αρχής,
το ζήτημα των συνεργειών αν θέλετε μεταξ ύ των πολι τικών για την
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ενίσχ υση της αντα γωνιστι κό τητας τω ν επιχειρ ήσεων το οποίο και αυτό
είναι κορ υφαίο. Πέρα από το γεγονός ότι συμφων ούμε απολύτως
συμ φωνο ύμε και με τις προτάσεις των συναδέλφων για τις
συγ κεκριμέν ες ομά δες εργασίας. Νομ ίζουμε ό τι οι κοιν ωνικοί εταίρο ι,
οι σύνδεσμοι βιομ ηχανιών κλπ. μπο ρούμε να εισφέρο υμε θετικά σε
αυτό το διά λογο με συγκεκρ ιμέν ες ρεαλιστι κές κα ι εφαρμό σιμ ες
προτάσεις και θα το πράξουμε άμεσα.
Ένα τελευταίο ζ ήτημα για να μην μακρηγορ ώ γιατί δεν έχ ει
νόημα, θεωρώ κάτι ακόμα ιδιαίτερα θετικό στη σημερινή ημ έρα. Ο
Γενι κός Γραμματέας Βιομηχανίας ο οποίος δεν είναι εδώ για να μας
ακούσει σας κατέθεσε ένα κεί μεν ο με 7 προγράμ ματα για την
παραγωγική ανασυγκρότηση.
Νομίζουμ ε ότι η παρουσίαση το υ περ ιεχομέν ου αυτού του κειμένο υ θα
μας βοηθήσει περ ισσό τερο στο θέμ α της εξει δίκευσης των δράσεων
και πραγματικά ελπίζουμε ό τι θα είν αι και αυτό μία αφορμ ή, μαζί με
το ΕΠΑνΕ Κ, για τη δ ημιο υργία μιας πραγματικής βιομηχανι κής
πολιτι κής από εδώ και μετά.
Σας ευχαριστώ πο λύ και σας εύχομαι και πάλι κα λή επιτυχία.
Κος ΑΓΝΙΑΔΗΣ:
Λέγομαι Παναγιώτης Αγνιάδης. Ε κπροσωπώ τη Κ εντρική Έν ωσ η
Επιμελητηρί ων Ελλάδος, που εκφράζει το σύν ολο το υ επιχειρημα τικού
κόσμο υ της χ ώρας και αριθμεί γ ύρω στις 800.0 00 επιχ ειρ ήσεις.
Χαιρετίζο υμ ε τη σημ εριν ή 1 η συν εδρίαση της Επιτροπ ής
Παρακολο ύθησης του ΕΠ ΑνΕΚ 20 14 – 2020 σαν επιχειρ ηματι κή
κοινό τητα.
Κυρία Πρό εδρε, παίρνω αφορμή από την ανα φορά το υ
εκπροσώπου της Ευρωπαϊκή Ένω σης για τη κα ταπολέμηση της
διαφθοράς.
Η Κεν τρι κή Ένω ση Επιμελητήρ ιων Ε λλάδος έχ ει αξ ιολογ ήσει ό τι
εστίες ανάπτυξης φαινομένων δια φθοράς βρίσκεται το αδειοδο τι κό
καθεστώς των επιχ ειρήσεων.
Ιδίως όταν α υτές στεγάζον ται σε ημ ιπαράνομες συνθ ήκες, εκτός
σχεδίων , χωρίς καμιά υποδομή, χ ωρίς δίκτυα και γενικά χωρ ίς
εξυπ ηρετήσεις.
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Αυτό το καθεστώς συνδέεται άμεσα με τη περιβαλλο ντολογι κή
υποβάθμιση που ό λοι γνωρίζο υμε, την επιχειρ ηματι κή συρρί κνωση και
υπανάπτυξ η.
Υπενθυμίζω τις π εριοχές Οινοφύτω ν που εκπροσωπώ και σαν
Πρόεδρος του Επι μελητηρίο υ Βο ιωτί ας και Ασπροπύργ ου και ά λλες σε
όλη την Ελλάδα.
Το ΕΠΑνΕΚ πρέπ ει να εστιάσει σε δ ράσεις ανάσχεσης αυτής της
αρνητι κής δ υστυχ ώς πραγματικότητας. Αξιοποιώ την ανοιχτότητα
κυρία Πρ όεδρ ε για τη διαρ κή διαβο ύλευση που υποσχεθήκατε, για τη
βελτίω ση το υ ΕΠΑ νΕΚ. Είναι κά τι από τα θετικά.
Η Κεν τρι κή Έν ωση Επιμελητηρί ων θα επανέλθει και μ ε
προτάσεις και με τεκμ ηρίω ση, για να πείσει κάθε αρμόδιο για τις
παρακάτω τρ εις δρ άσεις μας.
Διεύρ υνση της β άσης το υ ΓΕΜΗ, το υ Γεν ικο ύ Ε μπορικο ύ
Μητρώο υ με πληροφορί ες ψηφια κής γεωαναφοράς της θέσης των
επιχειρ ήσεων.
Είναι κάτι που πρ οβληματίζει και φρενάρει ό λες τις
επενδύσεις.
Δεύτερον, θ έλο υμε μία πιο γενναία χρηματοδό τηση της
ανάπτυξης των επιχειρημα τικών π άρκων και ιδί ως των άτυπων
βιομηχανι κών συγ κεντρώ σεων.
Πιστεύουμ ε ό τι τα ποσά και οι πό ροι που έχει προβλέψει το
ΕΠΑνΕΚ, είναι ελάχιστοι έως μ ηδ ενι κοί. Δεν νοεί ται 3 η βιομ ηχανική
και βιοτεχνι κή δ ύν αμη που είναι η π εριοχ ή Οινο φύτων, με τα γνωστά
αρνητι κά περιβα λλοντο λογι κά προβ λήμα τα και να μ ην υπάρχει εκεί
μία ΒΙΠΕ ή μία ΒΙ ΠΑ.
Είναι αδιανόητο δ ίπλα από το λεκα νοπέδιο να υπάρχει τέτοια
δύναμη βιο τεχν ική και βιομ ηχανι κή μ ε πολλές χιλιάδες θέσεις
εργασίας και να μ ην έχουμε κάποια τυπικά ΒΙΠΕ Ή ΒΙΠ Α.
Τελειώνον τας και εκφράζοντας την ευχαρίστησή μας για τα
μέτρα ενί σχυσης της επιχει ρημα τικό τητας, το υ ΕΠΑνΕΚ, θα
επανέλθο υμε για ν α «απαιτήσο υμε» η Κεντρι κή Ένωση Επιμελητηρί ων
και τα Επιμελητήρ ια, που αριθμο ύν 55 και είναι αν τέν ες σε ό λη τη
χώρα, να γίνουν δ ι καιούχ οι διαχείρισης προγραμμάτων, όπως πάντοτε
συν έβαινε.
Καλή επιτυχία σε όλο υς μας. Ευχαρι στώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Να εξασφαλίσουμ ε ότι κλείνο υμε, όχ ι ότι είμαστε ακόμ α στον κύκλο
των κοιν ωνικών, οικονομι κών εταίρ ων. Γιατί θα θέλαμε να κάνουμε
κάποια πρώτα σχό λια, άρα ελά τε.
Κος ΛΟΥ ΦΑ ΚΗΣ :
Θα είμαι πολύ σύντομος, εκπροσωπ ώντας τον Σύνδ εσμο Εξαγωγέων
Βορείο υ Ε λλάδος.
Κατ’ αρχ ήν, να σας ευχ ηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας. Να
συγχαρώ για ότι κάνατε μέχρι στιγμ ής και να αναφερθ ώ σε δυο τρία
πράγματα, τα οποία είπανε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και όλοι οι
προλαλήσαντες.
Το πρώτο πράγμα είναι προφαν ές, ό τι το μεγαλύτερο π ρόβλημα
που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι η χρημ ατοδότηση της
επιχειρ ηματι κό τητας και η τρομακτι κή έλλειψη ρευστότητος.
Μία και μ όνο παρ ατήρ ηση θέλω να κάνω, γιατί όλοι μιλήσαμε
για το πώς πρέπει να γίνεται αυτό και μέσω των χ ρηματοδ οτι κών
εργαλεί ων.
Θα πρέπει να ληφθ εί πρόνοια ώ στε να υπάρχει μια συν έχ εια στην
χρηματοδ ότηση, σε όλα τα στάδια. Για να γίνω πιο κατανο ητός,
γίνεται πο λύ μεγά λη συζήτηση, για παράδειγμα, τελευταία, για τις
νεοφυείς επιχειρήσεις.
Εάν τις χρ ηματοδο τήσεις μόν ο στο πρ ώτο στάδιο το υς και δεν τις
χρηματοδ οτήσεις στα επόμενα, πετάς και τα λεφτά τα οπ οία δίνεις στο
πρώτο στάδιο . Άρα, θα πρέπει να υπάρχει μια στρα τηγι κή και μια
συν έχεια από την α ρχή ως το τέλος.
Δεύτερον. Δεν είν αι ανάγκη να ξανανακαλύψο υμε τον τροχό από
την αρχή. Μπορο ύμε να πάρουμ ε τις καλές και βέλτιστες πρακτι κές
που συμβαίνο υνε σε ξ ένες χ ώρες. Α ς δούμε τι γίν εται αλλο ύ και να
προσαρμόσο υμε α υτά τα στοιχ εία στην ελληνι κή πραγματικό τητα.
Και το λέω αυτό γιατί κά τι τέτοιο κάνουμ ε στον ΣΕ ΒΒΕ. Και
τέλος, για να μην μακρηγορ ώ, ό λοι ο ι προλαλήσαντες μ ίλησαν για την
μεγάλη ανάγκη πο υ υπάρχει για κατάρτιση, πιστοποί ηση και ενίσχ υση
του ανθρώπινο υ δ υναμικού.
Επειδή αντιλαμβάν ομαι και πολύ καλά τον κίνδ υνο και αυτά για
τα οποία μίλησε ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕ, και εμείς δηλώνουμ ε ό τι
θέλο υμε να συμμ ετέχουμε στην ο μάδα που θα συσταθεί για την
κατάρτι ση
και
επίσης
πι στεύουμε
απόλυτα
στην
ανάγκη
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πιστοποι ημέν ων δ ράσεων και πάλι σε σχ έση μ ε α υτό που έλεγα
προηγουμ ένως, α ς δούμε τι γίν εται στο εξω τερικό και ας
προσπαθήσο υμε πιστοποι ητι κά τα οπ οία υπάρχο υν και στο εξ ωτερικό
να τα φέρνο υμ ε κα ι εδώ.
Να σας ευχ ηθώ και πάλι κα λή επιτυχία στο έργο σα ς και θα
είμαστε δίπλα σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστώ πολύ. Να δι ευκρινί σω ότι αυτή, επι τρέψτε μο υ, η
ομαδοποίηση των παρεμβάσεων γίν εται προκειμ ένου να υπάρχουν ε και
απαντήσεις και να μπορούμ ε να ολο κληρώνο υμ ε διά φο ρα θέματα τα
οποία φαντάζομαι ότι οι φορ είς ανά κατηγορία υπάρχ ει μια οριζόντια
γραμμή και μια κοι νή προσέγγιση που τα ενών ει.
Πρέπει να παραδεχ τούμ ε και οι δυο ό τι έχο υμ ε ανοίξ ει έναν καλό
δίαυλο επι κοινων ί ας. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε σε μικρό τερη
απόσταση. Α υτό μ πορούμε να εγγ υηθούμε και να διασφαλίσουμ ε ό τι
θα συνεχ ιστεί.
Θα πρέπει να πω ότι έχω διαπιστώσει με χαρά ότι η ποιότητα των
προτάσεων που κα τατέθ ηκαν από το σύνο λο των θεσμικών κοινωνι κών
εταίρων ήταν ε υψ ηλής ποιό τητας. Κα ι ακριβώς και για αυτό τον λόγ ο
θεωρώ ό τι για να αποτυπωθο ύν αυτά σε συγ κεκριμέν ες δράσεις και
προσκλήσεις οι οπ οίες θα έχο υνε μι α ολοκληρ ωμέν η στρατηγι κή και
ματιά, χρειάζον ται μια πιο ειδι κή μεταχείριση από την π λευρά μας.
Αυτό σημαίνει ότι στον άμ εσο σχεδ ιασμό μας και στην άμεση
περαιτέρ ω εξειδίκευση σε συν εργασία μαζί σας για τα θέματα που
θέσατε.
Στο κομμάτι της ενδυνάμω σης, της θεσμι κής ενδ υνάμωσης, τα
ζητο ύμενα είναι δυο. Να πετύχο υμε συνέργειες, ν α αποφύγουμ ε
επικαλύψεις.
Αν μπορούσαμ ε στον ίδιο χρόνο, υπήρχε αυτή η ωριμό τητα να το
κάνουμ ε, να το συνδυάσο υμε, ν ομίζω ότι θα ήταν το ιδα νικό.
Επειδή, όμως, θα πρέπει να έχο υμ ε, και αυτό νομίζω ό τι είναι η
κοιν ή γραμμή μ ας, γνώση και αυτογνωσία σχετι κά με το υς
περιορισμο ύς, την ωριμό τητα, το υς ρυθμο ύς μας, δεν είναι εύκολο
στην παρούσα φάση αυτό πάντα να συνδυαστεί.
Και αυτό γιατί μ ερικές φορές σε επ ιλογές λίγο πιο οριζόντιες.
Να γίνω πιο σαφής. Το γ εγονός ό τι αυτή την στιγμ ή από το ά λλο
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Επιχειρησιακό Πρ όγραμμα δύναται να χρηματοδο τηθ είτε για θέσεις,
για δράσεις θεσμι κής ενδυνάμω σης, θα θέλαμε λίγο να υπάρξει μια
ροή σε αυτό το κο μμάτι, έτσι ώστε ν α είμαστε σίγουρο ι ότι σε πρώ τη
φάση θα αποφύγο υμε το κομμάτι των επικα λύψ εων και σε δεύτερη
φάση θα ενισχ ύσουμε το κομμά τι των συν εργειών.
Όσον αφορά το κομμάτι των θεμα τι κών ομάδων. Οι θ εματι κές
ομάδες προβλέπο νται σε άρθρο του Εσωτερικο ύ Κανονισμο ύ
Λει το υργίας της Ε πιτροπής Παρα κολούθησης και ήταν προσωπική μο υ
δέσμ ευση από και σε όσες επαφές είχα, είτε με εταί ρους, εί τε με
φορείς το υ επιχ ειρ ηματι κο ύ κό σμο υ, ότι αυτές θα ενεργ οποιηθο ύν.
Ένα κομμάτι που αφορά την προσαρμογή και την αποτύπωση σε
δράσεις θα μπορούσε να συγκρ οτηθεί και γίνεται δεκτή ως πρόταση με
τη συμμ ετοχή της ΓΣΕΕ και της παρουσίας της Γενι κής Γραμματέως
εδώ και των φορ έω ν του Υπουργ είο υ Εργασίας.
Για κάποια άλλα ειδικά θέματα που τέθ ηκαν σχετι κά με τα
θέματα της εργασί ας, η κυρία Χα λκι ά εδώ έχει κάνει ήδη δουλειά και
θα σας ενημ ερώσει , θα της δώ σω τον λόγο μό λις τελειώ σω.
Στα θέματα της κατάρτισης και την α γωνία αυτή πο υ εκφράστηκε
για τον συνδ υασμό το υ κομματι ού της κατάρτισης μ ε το κομμά τι των
ενισχ ύσεων, νομίζ ω ότι κατάρτι ση έτσι όπως έχο υν εξειδ ικευτεί οι
δράσεις στον βαθμό μέχρι στιγμ ής, οι δ ράσεις των κρατι κών
ενισχ ύσεων, αντι λαμβάνονται το κομμάτι της κα τάρτισης ή της
ενίσχ υσης ή, επιτρέψτε μο υ, της κα θοδήγησης, με ένα ν άλλο τρ όπο.
Αν όχι πάρα πολύ ο λο κληρωμ ένο, αλλά ίσως μια μοντέρνα
προσέγγιση.
Όταν κάν εις επι λέξιμ η δαπάνη τις δαπάνες φιλοξενίας και
λει το υργίας της ν έας επιχείρησης μ έσα σε μια θ ερμο κοιτίδα, θεω ρώ
πως αφ’ ενός κατα φέρν εις και αυτό το κομμά τι της κα θοδήγησης για
συγ κεκριμέν ες επ ιχειρ ήσεις υψηλο ύ ρίσκου σε έν αν βαθμό το
διασφαλίζ εις με το υς δυνατότερους καλούς όρο υς και σε έναν δεύτερο
βαθμό δίνεις ζω ή και βιωσιμότητα σε δομές οι οποίες έχουν
δημιο υργηθ εί από χρηματοδο τήσεις και ροές της προηγούμ εν ης
περιόδου και τις ο ποίες θα πρέπει να κρατήσο υμε ζωντα νές.
Θα συμ φων ήσω μ ε την ανάγκη ύπαρξης μ ηχανισμών , με τον
εκπρόσωπο το υ ΣΕΒ. Είναι ένα πράγμα το οποίο επίσης απαιτεί πολύ
προσεκτι κό σχεδ ι ασμό, ακρ ιβώς γι ατί από τη λειτο υργία του, την
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επιτυχή ή όχι, θα κριθο ύν τα αποτελέσματα ενός άξον α, του άξονα 1
του Προγράμμα τό ς μας, το οποίο έχει πολύ μ εγάλη χρηματοδ οτι κή
βαρύτητα.
Νομίζω πως αυτό από την πλευρά μας μπορεί να μπει και θα
δούμε τη διατύπω ση για το κομμά τι της θεματι κής ομ άδας. Να δώσω
τον λόγο στην κ. Χαλικιά, η οποία θέλει να μας πληροφορ ήσει για
πράγματα τα οποία έχουν γίνει και θα σας ήταν και χρ ήσιμα.
Κα ΧΑ ΛΙΚ ΙΑ:
Σας ευχαριστώ πο λύ.
Σε σχέση μ ε την πρόταση και τις ο μάδες εργασίας, για τις δύο
ομάδες που προ τάθηκαν σε ό, τι αφο ρά τη διαρθρ ωτι κή, ξέρ ετε, αυτό
το οποίο προ τείν εται συμπερι λαμβάνεται στην αιρεσι μότητα 8.5 και
που παρουσιάζ εται απ’ ό,τι είδα και στο έν τυπο εξ ειδί κευσης.
Υπάρχει η ομάδα εργασίας η οποία δουλεύει την 8.5 επίσημ η,
εδώ και αρκετό κα ιρό. Και αυτό πο υ είναι σημαντι κό κα ι περιγράφεται
και στο έν τυπο εί ναι ότι οι εκρο ές του μ ηχανισμο ύ και συστήμα τος
που θα βγει από το Επιχ ειρ ησια κό θα είναι εισρ ο ή στο σύστημα
διάγνωσης αναγκώ ν εργασίας, που είναι η συστημι κή 1 στο πλαί σιο
του Προγράμματος της Απασχόλησης.
Άρα, εφόσον ενδι αφέρεστε να συμ μετάσχ ετε στην ο μάδα που
υπάρχει και πο υ εί ναι των δύο υπουρ γείων για αυτή τη συστημική, να
το δούμ ε. Νομίζω , κυρία Πρό εδρε, ότι μια επιπλέον ομάδα τέτοια
εργασίας στο πλαί σιο της Επι τροπής …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Εγώ αναφερ όμουν στην εξειδ ίκευση της πρόσκλησης πο υ πρό κει ται να
βγει για το κομμά τι της δ ικής μας δρ άσης.
Κα ΧΑ ΛΙΚ ΙΑ:
Γιατί α υτό που άκο υσα ήταν διαρθρω τική, αυτό δεν είπατε;
Το δεύτερο είναι το ΕΣ ΔΕΚ . Υπάρχει ήδη ομάδα διοίκησης
έργου, όπο υ δουλεύει το ΕΣ ΔΕΚ, την αλλαγή το υ ΕΣ ΔΕΚ. Η ομάδα
αυτή πρόκειται ν α ολοκληρ ώσει τι ς εργασίες της μ έχρι το τέλος
καλο καιριο ύ και προφανώς τη νέα πρόταση για το ΕΣΔΕΚ θα τη
βγάλουμ ε σε διαβο ύλευση.
Για την τρί τη ομά δα που αφορά την πιστοποίηση είνα ι και για
εμάς πάρα πολύ σημαντι κό. Να σας πω κάτι που πιθα νόν να μην το
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ξέρετε και το α ντιμετωπίζο υμε στο πλαίσιο των αναπτυξιακών
συμπράξεων για την κοινωνι κή οι κον ομία.
Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβ λήματα σε ό, τι α φορά στην
πιστοποί ηση και θ έλο υμε με κάποιο τρόπο να συντον ίσουμε, όχι εμείς,
να συντονι στεί αυτή και να βγει ένα αποτέλεσμα. Είναι το Παιδείας,
το Εργασίας και το Ανάπτυξ ης, φυσικά. Οπό τε, να δ ούμε με ποι ον
καλύτερο τρ όπο θα κάνουμ ε τον συντονισμό αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα μου επιτρ έψετε ένα ακόμη σχόλι ο, γιατί α φορά τον
εκπρόσωπο των επιμελητηρί ων και συγκεκρι μένα το πρ ώτο έργ ο στο
οποίο αναφερθ ήκα τε χ ωρίς να ξ έρω αυτή τη στιγμ ή τι ς λεπτομέρ ειες
αλλά από τη γενική περιγραφή που δώσατε, στην πρόσκληση ομπρέλα,
επιτρέψ τε μο υ την έκφραση, το υ άξ ονα 2 δεν βλέπω αυτή τη στιγμ ή
ότι δ εν θα υπήρ χε επι λεξιμότητα για αυτό το κο μμάτι χωρ ίς να
δεσμ εύομαι, έτσι από ένα γενικό κομμάτι γενι κής περιγραφής που
έχετε δ ώσει.
Ας προχωρήσουμ ε, λοιπόν, σε ένα δεύτερο γ ύρο τοποθετήσεων.
Α, κύριε Περο υλάκη, από την Επιτρ οπή, πεί τε μας.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Λοιπόν, ευχαρι στώ , κυρία Πρ όεδρ ε. Ήθελα να πω μ όνο, σε σχ έση με
αυτά που ακο ύσαμ ε, και με την δρομ ολογημ έν η εν εργο ποίηση σχ εδόν
του 1/3 το υ προγρ άμματος, ότι η Επιτροπή σημει ώνει ότι αυτό είναι
μόνο δρομο λόγηση, ότι δ εν έχουμε α κόμα το υς ικανο ύς και αναγκαίους
όρους για να προχ ωρήσουμ ε σε προκηρύξεις.
Σημαίνει αυτό ότι υπάρχει μ ία σειρά από δεσμ εύσεις, τόσο ό σον
αφορά τις εκ των προτέρων αιρεσιμό τητες αλλά και άλλες δ εσμ εύσεις
που
έχο υν
συμπεριληφθ εί
στα
εγκεκριμ ένα
Προγράμματα,
παραδείγματος χάριν περιορι σμούς σε σχέση μ ε τις υποδο μές
πολιτι στι κών έργω ν. Υπάρχει ένας περιορισμός ό τι α υτό πρέπει να μ ην
ξεπερνά τα 5 εκα τομμύρια ευρώ και είδα ότι έχ ετε τέσσερις δράσεις οι
οποίες είναι της τάξεως, των 25. Δηλαδή εδώ πέρα αν κάνω μία απλή
διαίρεση το υλάχι στον μία από όλες αυτές τις υποδομ ές ξεπερνά αυτό
το όριο.
Κάποιος από τους κοινωνι κο ύς εταίρους αναφέρθ ηκε στην
ανάγκη συν τονι σμ ού, αξιολόγησης, διαχείρισης δράσεων τώρα που
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έχουμ ε τη δ υνατό τητα να αξιοποιήσουμε τις συνέργ ει ες με τα άλλα
Ταμεία.
Αναφέρθ ηκε συγκεκριμένα στο Κ οιν ωνικό Ταμ είο. θα ήθελα να
το ενισχ ύσω λέγο ντας ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για το Κοινωνι κό
Ταμείο, ισχ ύει και για τα άλλα Ταμεία με τα οποία υπάρχουν
συν έργει ες μέσα στο Ε ΠΑνΕΚ, όπως παραδείγματος χάριν για τις
δράσεις καινοτομί ας και έρ ευνας όπου πρέπει να συν τονιστο ύμε
επιτέλο υς με το υς κανόνες που ισχ ύουν για την αντι μετώπι ση των
δράσεων από το H orizon, πρέπει να συμ φων ήσο υμε σε ένα πλαίσιο που
να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό, πιο αποτελεσματικό και πιο
γρήγορο.
Αυτές είναι οι βασικές παρατηρήσεις που θέλω ν α κάνω.
Υπήρξαν και άλλες προτάσεις, ειδικά από τον ΣΕΒ που μίλησε για την
ανάγκη παρακολο ύθησης της εξ έλι ξ ης των αλυσίδ ων αξίας όπου θα
ήθελα να ακούσω παραπάνω αν έχετε κάνει κάποια συγκεκριμέν η
πρόταση.
Νομίζω ότι πάντω ς, αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια της Έξυπνης
Εξειδί κευσης υπά ρχει ανοιχ τή δια βούλευση η οποί α, θέλω να το
επισημάν ω ότι δεν είναι μία διαδικασία η οποία με την υιοθέτηση της
Έξυπνης Ε ξειδί κευσης κλείν ει, αντιθ έτως είναι μία διαδι κασία ανοιχτή
στο χ ρόνο και σε ό λους το υς εταίρο υς και νομίζ ω ό τι ο καθένας πρέπει
να αδράξει την ευκαιρία να καταθέσει τις προ τάσεις του σε αυτές τις
δομές που υπάρχο υν αυτή τη στιγμ ή ή αν υπάρχουν προτάσεις για
βελτίω ση α υτών των δομών, α κόμα καλύτερα.
Ευχαριστώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μία επισήμανση, απλώς για να χάνω και εγώ ένα ειρ μό σε δ ιάφορα
που σημ ειών ω. Αν αφέρθηκε το κομμ άτι, θα μείνω λίγο σε μια τεχνι κή
παρατήρηση που αφορά το κομμάτι το υ επιλέξιμο υ π ροϋπολογι σμο ύ
για δράσεις πολιτισμού και τουρισμού της επόμεν ης περιόδου τη
στιγμ ή πο υ συγ κεκριμένα phasin g έργα του τουρι σμο ύ δ είχνο υν να
ξεπερνάνε α υτό το ανώτατο όρ ιο.
Θα πρέπει να σας ενημ ερώ σω ό τι μ ε αφορμή και τη συνάντηση
και την επίσκεψ η της επι τρόπο υ στην Ελλάδα και τη συνάντηση, την
τεχνι κή συνάντηση που έγιν ε με την κυρία Β ίτσεβα και την κυρία
Μπουρντί, σε ένα πλαίσιο συν εργασί ας με μία λογι κή και προσέγγιση,
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επιτρέψ τε μου την έκφραση, εξάντλησης της ευελι ξίας των
κανονισμών και των οδηγι ών κλεισί ματος των έργ ων της τρέχουσας
περιόδου, έχ ει α ποφασιστεί ότι το κομμάτι που αφορά τους
προϋπολογι σμούς
αυτών
των
έργων
είναι
έν α
θέμα
προς
διαπραγμάτευση μ εταξ ύ της χ ώρας και της Επιτροπής και δεν είναι
ακόμα κάτι το οποί ο έχει οριστι κοποι ηθεί.
Δεδομ ένο υ ότι η διαδικασία των phasing αντι λαμβάνεστε ότι θα
οριστι κοποι ηθεί και με τη λήξ η της προγραμματικής περιόδου, αυτό
είναι κάτι το οποί ο διεκδι κο ύμε και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμ ή μια
οριστι κή απάντηση, αυτό.
Κύρι ε Γιά κα.
Κος ΓΙΑΚΑΣ:
Σας ευχαριστώ. Εγ ώ θα σας κλέψ ω λί γο πιο πολύ χρόνο από ότι ο κος
Περο υλά κης. Ξεκινών τας από την εξειδ ίκευση πο υ παρουσίασε η
κυρία Φ έτση θα ήθ ελα να πω τα εξ ής:
Πρώτον, δεν αφο ρά μόνο την εξ ειδίκευση α λλά α φορά τον
φάκελο πο υ στά λθηκε στα μ έλη της Επι τροπής Παρακολο ύθησης
μεταξ ύ των οποί ω ν και εμείς, κατα νοούμ ε απόλυτα το γεγονός ό τι
έγιναν όλα με μια βιασύν η, όχι βιασύνη αλλά μικρό χρο νικό διάστημα.
Ευελπιστούμε όμω ς και θα έλεγα, ζητο ύμε τις επόμ ενες φορ ές να
υπάρχει ο χρόνο ς ο απαραίτητος για τα μέλη της Επιτροπ ής
Παρακολο ύθησης να διαβάζουν το φάκελο, να τους αναλύο υν και να
μπορούν να κάνο υν τις οποι εσδ ήπ οτε παρεμβά σεις χρειάζεται να
κάνουν.
Επίσης θα πρότειν α μια και υπάρχει το νέο εργαλείο, ο Δίαυλος,
να μην ανεβαίνουν συνεχ ώς συμπ ληρ ωματικά αλλά ότα ν είναι έτοιμ ος
ο φάκελος στο σύν ολό το υ τότε να αν εβαίνει και να ξέρ ουμε ό τι α υτός
είναι και όχ ι κά τι τόσο. ., να λαμβά νουμε κάποιες επι καιροποιήσεις
κλπ. Α υτό, λοιπόν , είναι ένα γ ενικό τερο σχό λιο.
Το δεύτερο σχό λι ο αφορά το υς δύο αδύναμους κρί κους της
υλοποί ησης των κο ινοτι κών προγραμμ άτων στην Ε λλάδα από τό τε που
ξεκίνησαν.
Μιλά με
για
την
έλλειψ η
συντονι σμού
μ εταξ ύ
προγραμμάτων, πολιτι κών, συστημάτων διαχείρισης κλπ. και την μη
επάρκεια, δι οικητι κή επάρκεια των δ ι καιούχ ων.
Και στα δύο δεν έχει υπάρξ ει πραγματική ωφέλιμη β ελτίωση ό λα
αυτά τα χρόνια. Αυτά που λέω εδ ώ πέρα τα έχ ω ξα ναπεί και στις
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προηγούμ ενες Επι τροπές Παρακο λο ύθησης που έχω λάβει μέρος.
Δηλαδή δ εν αφορ ά μόνο αυτό το Π ρόγραμμα, προς Θεού. Α λλά το
θέμα του συν τονι σμού σε αυτό το Πρόγραμμα λόγω της ύπαρξης
άλλων δ ύο Πρ ογ ραμμάτων που έχ ουν αντί στο ιχες αλλά με ά λλη
στοχοθ έτηση δράσεις -δηλαδή του ΕΠΑΝΑ Δ - ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΣΗ όπως
λέγεται τώρα και της Μεταρρύθμι σης του Δημόσιο υ Τομ έα- είναι
επιβεβ λημ ένο. Πρ έπει να υπάρχει ο συντονι σμός. Έν ας συντονισμός
πραγματικά πολύ σφικτός.
Επίσης, επ ειδ ή άκουσα την εισήγηση έγινε λόγ ος για συνεργασία
μεταξ ύ της δικής σας διαχειριστικής αρχής και των επιτελικών δομών
των άλλων υπουργείων, στην περίπ τωση που μας αφορ ά εμάς το Ε ΚΤ
του Υπο υργείο υ Εργασίας και του Υπουργ εί ου Διο ικητι κής
Μεταρρ ύθμισης.
Όμως εμείς επιμ έν ουμε ό τι πρέπει να έχετε συν εργασία, δηλαδή
ο κύκλος να περιλαμβάνει όχι μόνο τις επιτελι κές ομάδ ες αλλά και τις
διαχειριστι κές αρχ ές. Η πρώ τη μας, αν θέλετε εμπει ρ ία μέχρι τώρα
είναι ότι δεν υπάρχει συνεργασία μ εταξ ύ των διαχειρ ιστι κών αρχών
και των επι τελι κών ομάδων το υ ενός προγράμματος κάθε φορά.
Δηλαδή η διαχειρι στι κή αρχ ή έχει μι α άλλη ρό τα, η επ ιτελική ομάδα
μια άλλη ρό τα ας πούμε το υ Υπο υργ είου Διοι κητικής Μεταρρ ύθμισης
ή του Υπουργ είο υ Εργασίας και δεν κλείν ει αυτό το πράγμα ως μια
συν εργασία. Πόσο μάλλον δ ε μ ε άλλα υπουργ εία, με άλλα
προγράμματα. Άρα είναι πολύ βασι κό .
Ακο ύσαμε τη λέξ η συν έργεια. Σ υνέργεια μεταξ ύ των δράσεων
αυτών μ ε δράσεις από άλλα προγράμματα. Σας λέω ει λι κρινά και βάζω
στοίχ ημα τώρα με οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής, δεν υπάρχει
περίπτωση να υπάρξει συν έργεια .
Αν πετύχουμ ε να υπάρξει
συν τονισμ ός όμως θα είναι το μ εγαλύτερο κέρδος π ου θα έχουμε
πετύχ ει.
Συνέργ εια, τι πάει να πει συνέργ εια;
Συνέργ εια π ρέπει να
υπάρχει εδώ μ έσα , στο πρόγραμμα αυτό μ ετα ξύ τω ν δράσεων το υ
ΕΤΠΑ, το υ ΕΚΤ και των άλλων ταμείων όπως είπε ο Γιώργος ο
Περο υλά κης. Αλλά όχι μ ετα ξύ των δ ράσεων α υτού το υ προγράμματος
με τις ά λλες δρά σεις. Σ υντονισμός πρέπει να υπάρχ ει, συντονισμός
πολιτι κών, συντον ι σμός στην επι λογ ή των πράξεων και αυτά ό λα μαζί
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να βοηθήσουν να υπάρξει καλύτερο α ποτέλεσμα σε αυτό το πρόγραμμα
και στα άλλα προγ ράμματα και το υ Ε ΚΤ και του ΕΤΠΑ.
Αυτό, λο ιπόν, όσον αφορά το συν τονισμ ό. Ένα εργ αλείο το οποίο
ζητο ύμε επίσημα σήμ ερα από την Επιτροπή Παρακο λούθ ησης αυτήν
και την Διαχ ειριστική Αρχ ή, αλλά και θα το ζητήσο υμε και από τα
άλλα δύο προγράμματα του ΕΚΤ , είναι να συνενν οηθεί τε και να
υπάρξει καταγεγρα μμένο μια λίστα κρ ιτηρ ίων διαχωρ ισμ ού.
Θα πρέπει να υπάρξει στην επόμ ενη Επιτροπή Παρακο λούθ ησης
των τρ ιών προγ ραμμάτων. Θα πρέπει να εγκρι θούν κρι τήρια
διαχωρισμο ύ, τα ο ποία παλαιότερα στο 200 7-2013 υπ ήρχαν μέσα στα
κείμ ενα, μέσα στα προγράμματα. Τώρ α δεν υπάρχο υνε, αλλά θα πρέπει
να υπάρξουν. Δι ό τι πραγματικά ο κίνδυν ος της επικάλυψης είναι
μεγάλος.
Και λέω επίσης, έχει σημα σία, ότι το γραπτό μέν ει. Εμείς τα
άτομα φεύγο υμ ε. Σήμερα εγώ είμαι στο ΕΚΤ, α ύριο μ πορεί να είμαι
και εγώ δ εν ξ έρω π ου.
Σημασία έχ ει το γραπτό και αυτό που θα εγκρίν ει η Επιτροπή
Παρακολο ύθησης στα τρία προγράμ ματα, θα βοηθήσει πολύ ξ εκάθαρα
τι κάν ει το κάθε πρ όγραμμα.
Επίσης, κάτι άλλο που χθες δεν το εί παμε. Είχαμε μία π ολύ καλή
συν εργασία.
Εν ημερ ώνω
επ’
ευκαιρία
και
την
Επιτροπ ή
Παρακολο ύθησης. Μία εξαιρετική, μ ακρά, αλλά πολύ εποικοδομ ητι κή
και πολύ καλή συνεργασία με τη Διαχειρ ιστική Αρχ ή εν όψ ει της
συν εδρίασης της σημεριν ής.
Παρέλειψα να σας πω όμως, ότι η προσέγγιση πο υ έχ ει το
Ευρωπαϊκό Κοιν ωνικό Ταμ είο σε σχέση με έργα σημαίες, μ ε
συστημικές παρεμ βάσεις, είναι ό τι π ρέπει να συμφων ο ύνται μία – μ ία
με εμάς, μ ε το Ε Κ Τ και μάλι στα για τις συστημ ικές παρεμβάσεις και
τα έργα σημαία, έργα σημαία είναι το πρόγραμμα, έτσι ονομάζονται
δηλαδ ή, της Μ εταρρύθμισης του Δημόσιο υ Τομ έα, αλλά στο Ε ΠΑΝΑ Δ
και εδώ πέρα, ονομ άζονται συστημι κές παρεμβάσεις.
Πρέπει πάντα να συνοδ εύονται από ένα σχέδιο δράσης. Όταν
δηλαδ ή έρχονται σε εμάς να τα δο ύμε, πρέπει να συνο δεύονται από νέο
σχέδιο δράσης, δ ιότι οι συστημι κές παρεμβάσεις είναι συν ήθως
μεταρρ υθμίσεις κα ι αυτό πρ έπει να δ είξει πως θα υλοποι ηθούν ε.
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Όποτε, σας ζητώ συγνώμ η που χθ ες δ εν το έθεσα, αλλά ζητώ να
το λάβ ετε υπόψη σας αυτό για τη συν έχεια. Έ χετε είδα μία δράση πο υ
και χθες τη συζ ητήσαμε. Π τυχι ούχ οι πάνω από 25 χρον ών, την οποίαν
αν κατάλαβα κα λά και χθες και σήμ ερα, είναι έν ας τρόπος να
ξεχωρί σει η δράση που θα κάνετε εσείς από εδώ πέρα, από τη δράση
που θα κάνει το Ε ΠΑΝΑ Δ.
Λέω, μ ήπως μπορείτε να σκεφτείτε η δράση αυτή να σπ άσει στα
δύο. Δηλαδ ή, πτυχ ιούχοι 25 μ έχρι 29 και μ ετά πτυχι ούχ οι άνω των 29.
Γιατί; Δι ότι 25 μ ε 29 μπορ εί να π ροσμετρηθ εί στην νεολαία, στις
δράσεις για τη ν εο λαία. Στη yout h gu arantee,.και λοιπά.
Άρα, μπορεί να συν εισφέρ ει το π ρόγραμμα. Στην ουσία θα
συν εισφέρ ει, α λλά δεν το οριοθετήσατε μεταξ ύ α υτών των δ ύο
ηλι κιών, 25 και 29 , δεν θα μπορέσει να προσφέρ ει …
Αλλά, α υτό είναι μια πρόταση. Μπο ρείτε να τη συζ ητήσετε και
με το υς συναδέλφους του Υπο υρ γείου Εργασίας που γνωρίζουν
περισσό τερα από α υτά.
Μηχανισμ οί παρακολο ύθησης περιβάλλον τος. Αυτά, όπως
λέγεται το έργο που προωθεί τε και θα εγκριθεί σήμ ερ α μέσα από την
εξειδ ίκευση.
Εμείς, άκο υσα και τη κυρία Χαλικιά που αναφέρθηκε και εσάς
επίσης πό σο είπατε ότι παραδοτέα θ α είναι στην ο υσία εισρο ές για το
κεν τρικό σύστημα διάγνωσης αναγκώ ν της αγοράς εργα σίας.
Αυτό είναι για εμ άς αφενός σημαντι κό και απαντώ τώ ρα και σε
κάποιον κοιν ωνικό εταίρο, εκπρόσωπο και λέω εταί ρο. Ξέρ ω ποιος
είναι, αλλά δεν μπ ορώ να το βρω τώ ρα, που είπε, όχι, ο ΣΕΒ πρότειν ε
να υπάρξουν ε μηχανισμοί παρακο λούθ ησης και λοιπά.
Εμείς είναι ξ εκάθα ρο, το υλάχι στον σε ότι αφορά στο Ε ΚΤ, αλλά
είμαι βέβαι ος ότι το ίδιο ι σχ ύει και από το ΕΤΠΑ, δεν μπορούμε να
χρηματοδ οτο ύμ ε πολλο ύς μ ηχανισμο ύς παρακολο ύθ ησης.
Αν μετρ ήσο υμε π όσοι μηχανι σμοί έχουν ε χρημα τοδο τηθ εί από
την αρχ ή των κοιν οτικών προγραμμά των, θα χάσο υμ ε το λογαριασμό
και κάθε φορά αυτό προκύπ τει μέσα από μια ιδιαίτερη πολιτική μιας
καινούργιας κυβέρ νησης, μιας αλλαγ ής υπο υργο ύ στην διακυβ έρν ηση.
Ο καθένας βγάζει έτσι το υς φορ είς, τους μ ηχανισμο ύς και λοιπά.
Πρέπει να είναι ξ εκάθαρο από μας ότι εμείς χρηματοδοτο ύμε
έναν μηχανι σμό και οτιδ ήποτε στηρίζει τον μ ηχανισμό αυτόν. Ας
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πούμε το έργο το δικό σας, εδώ πέρ α, που θα έρθ ει ω ς εισρο ή στο …
μηχανισμό διάγνω σης αναγκών εργα σίας.
Εάν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν καλύπτεται από τον
μηχανισμό αυτόν, τότε θα πρέπ ει να το συζ ητο ύμε ξ εχωρι στά.
Παρακαλώ.
Θεματι κός στόχος 11. Πάλι υπάρχει κάποια δράση που θα
εγκριθ εί σήμερα στην εξειδίκευση. Ωστόσο έχω, το συζητήσαμε χ τες,
έχω ανησυχί ες. Πι ο μεγάλες ανησυχί ες από ότι στην συνεργασία με το
υπουργ είο Εργασία ς για τα υπόλο ιπα θέματα.
Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δοθεί, να δοθ εί ιδιαίτερη
προσοχή. Δεν έχω καταλάβει σε ότι αφορά την επιτελική δομή το υ
στρατηγι κού στό χο υ 11, που λέτε ότι πρέπει να ενεργο ποιηθεί α υτή η
δομή… για να ενερ γοποιηθεί η δράση του στρα τηγι κο ύ στόχο υ 11.
Δεν έχ ω καταλάβ ει αν αυτή η επιτελι κή δομ ή είναι η ίδ ια με την
δομή πο υ αναφέρθ ηκε, ανάφερε ο κύριος Τζώρτζ ης. Δεν ξέρω.
Πάντως, και σε αυτή την δομή την συγκεκρι μέν η θα θέλαμε να
υπάρχει εκπρό σωπ ος της Ε υρωπαϊκής Επιτρ οπής και ιδιαίτερα το υ
Κοινωνι κού Ταμεί ου. Ά τυπος, δ ηλαδή. Δεν θα είναι ούτε μ έλος ,
παρατηρητής, παρα τηρ ητής. Θα συμμ ετέχ ει.
Όπως θα ήθελα να προτείνω επίσης να λάβ ετε υπόψη σας,
εφό σον πραγματι κά προκύψ ει η ομάδα εργασίας πο υ πρ ότειν ε ο κύρι ος
Λιτζ έρης από την ΓΣΕΒΕ, να υπο λογ ίσετε ό τι θα θέλαμ ε και εμ είς να
λάβουμ ε μέρος. Ν α λαμβάνουμε μέρ ος. Να είμαστε κο μμάτι αυτής της
ομάδας εργασίας.
Μας αφορά πάρα πολύ το ΕΣ ΔΕΚ, το οποίο αναφέρθηκε από το ν
κύρι ο Λι τζέρ η αλλά η κυρία Χαλκιά είπε ότι μέχρι το καλο καίρι θα
είναι έτοιμο.
Πρέπει εμ είς, γιατί όταν ξεκίνησε το ΕΣΔΕΚ, από μας ξεκίνησε
το ΕΣΔΕ Κ. Δεν υπήρχε στην Ε λλάδα ως σύστημα διαχείρισης
επαγγελματι κής κατάρτισης. Από την Ευρ ωπαϊκή Επι τροπή ξ εκίν ησε
και θα θέλαμ ε ν α δούμε πως, πο ια είναι η ρό τα για την οποία
προχωράει με το ΕΣΔΕΚ. Αυτό θα το συζητήσο υμε με την κυρία
Χαλικιά αργό τερα, ιδιαίτερα.
Πιστοποίηση. Πιστοποίηση είναι μια παλιά, επιτρ έψτε μ ου να το
πω χαριτο λογών τας, παλιά αμαρτία, που χρ ηματοδοτεί η Ευρ ωπαϊκή
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Επιτροπή, η Ε υρω παϊκή Ένω ση, από πολύ παλιά. Μ έσα από διάφορους
τρόπους και με διά φορα σχ ήματα.
Η τελι κή, τελι κά έχουμε πει ό τι η πι στοποί ηση για μας , αυτό το
είχαμε πει στην αρχή του… όπο υ βεβαίως τό τε, πρ έπει να θυμίσω σε
όλο υς όσο υς ήταν ενήμεροι ότι είχε φτιαχτεί από την ελληνική, από
ελληνι κά χέρ ια αποκλειστικά, χ ωρί ς καμία συμ μετοχ ή απέξω, ένα
εξαιρετι κό σύστημ α, συνο λικό σύστημα, ολοκληρ ωμέν ο σύστημα, ο
ΕΣΕΕΚΑ.
Ο οποίος όταν το διάβαζες καλά αυτό, αν το διάβαζε κανένας
αυτό, ήταν εξαιρετικό. Έπιανε τα πάντα, κά λυπ τε τα πάν τα. Α λλά α υτό
ποτέ δεν περπάτησε. Και ήταν αμιγώς ελληνι κό. Δηλαδ ή, από ελληνι κά
μυαλά.
Ποτέ δ εν περπάτησε και για αυτό βρ ισκόμα στε σήμ ερα εδώ πέρα
με πολλά, πολλά ανοιχτά πεδία. Η πιστοποίηση είναι ένα θέμα το
οποίο εσείς θα το αποφασίσετε αλλά όχι όπως το είπε ο κύρι ος
Λιτζ έρης, με πο λλές πιστοποι ήσεις, πληθωρ ισμό πι στοποιήσεων και
λοιπά.
Πιο πολύ εμείς κο λλάμε στην λογι κή πο υ εξ έφρασε ο
εκπρόσωπος το υ Συνδέσμου Ε λλήνων Βιομηχανιών Βορ είου Ε λλάδος ,
στο ό τι να φέρο υμε πιστοποι ητικά τα οποία δίνονται απέξω. Διό τι
αυτά τα απέξω έχο υν και την βάση προς τα έξω. Όχι μ όνο εδώ μέσα,
που κάθε γραφείο μπορεί να βγάζει ένα πιστοποι ητι κό και εντάξ ει.
Αλλά πο υ θα έχο υν ε βάρος.
Σας κούρα σα. Είχ α και άλλα να σας κο υράσω α λλά όχ ι, δεν θα
συν εχίσω . Να εί στε καλά, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έχετε δίκιο, έχ ω αντιστρ έψει τη σειρά, εν ώ είπα ότι η δ ημό σια
διοίκηση θα μι λήσει στο τέλος, με αι φνιδίασαν εδ ώ οι συνάδελφοι της
Ευρωπαϊκής Επι τρ οπής.
Θα κάνω δ ύο πο λύ σύν τομα σχό λια και ένα σχό λιο πο υ θέλει η
κυρία Χαλι κιά και θα έρθει ο λόγος σε εσάς για ό ση ώ ρα χρειάζεται.
Δύο παρατηρ ήσεις σε αυτά που έχει πει ο κύριος Γι άκας, όσο έχ ω
καταφέρει στο μ υαλό μου αυτή τη στι γμή να τα έχω. Αναφέρεστε στον
φάκελο, την πληρ ότητα και τη χρ ον ική κα τάθεση και έχετε από λυτο
δίκιο.
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Θα ήθελα να αναλάβω την ευθύν η γι α αυτό το κομμάτι , με την
έννοια ότι οι ά τυπες παρατάσεις οι οποίες δινόταν, δ ινόταν με δι κή
μου πρω τοβο υλία, προκειμένο υ να έχο υμε ένα όσο γίνεται πιο
ολοκληρωμ ένο πλέγμα προτάσεων και με την εγγύηση ό τι αυτές οι
προτάσεις έχο υν περάσει από την έγ κριση της νέας πο λιτι κής ηγ εσίας
και δεν ήρθαν απλώς λόγω κεκτημέν ης ταχ ύτητας από τα συρ τάρια των
στελεχών των υπ ηρ εσιών.
Το δεύτερο κομμά τι που αφορά τον συν τονισμ ό. Θα συμφων ήσω
απόλυτα μαζί σας ότι υπάρχει ανάγκη για συντον ισμό. Ίσως, χωρίς να
θέλω να κο υράσω τώρα, δεν έχ ω ακριβώς αυτό το σχήμα του
συν τονισμ ού στο μ υαλό μου, δ ηλαδ ή μια οριζόντια διάταξη η οποία θα
περιλαμβάνει και τις επιτελι κές και τι ς διαχειριστι κές.
Θεωρώ ότι είναι άλλος ο ρό λος των δύο υπηρ εσι ών και η μ είξ η
αυτών σε μια ομά δα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμ ή να δω άμεσα την
προστιθέμεν η αξία της, αλλά σίγουρα θα υπάρχει ένας συντονι σμός με
το Υπο υργείο Εργασίας.
Έγινε ad hoc ένας συν τονισμ ός με το Εργασίας και θα πρέπει να
τους ευχαριστήσω κιό λας, γιατί έχ ουν μια λογι κή ο λοκληρωμέν ης
παρέμβασης και ενώ κατα τέθ ηκαν κάποιες προτάσεις οι οποίες δεν
υπήρχ ε ο χρόνος, δεν υπ ήρχε η επιμονή να μπουν και οριακά να
στρ εβλώ σο υν αυτό που αρχικά είχαμε σχεδιάσει.
Το κομμά τι των πιστοποι ήσεων νομίζω ότι δ εν περιορίζει
πουθενά έτσι όπως έχουμ ε περιγράψει τα προγράμματα της κατάρτισης
σε αυτό που αναφέρθηκε ως αγωνία . Θεωρώ ό τι η πι στοποί ηση έχ ει
βγει και ακρ ιβώς και από τις προτάσεις τις οποίες έχουν καταθέσει οι
εταίροι και οι κλαδικοί φορ είς και α ναφέρεται και σε πιστοποι ήσεις
και σε πρότυπα ξέν α.
Νομίζω ότι υπάρχ ει και μια πολύ ενδιαφέρο υσα πρόταση από
τους εξαγωγείς Βο ρείο υ Ελλάδος.
Δεν έχ ω τώρα κάτι άλλο στο μυα λό μ ου, για να μ ην καθυστερώ ,
ο λόγος στην κ. Χ αλικιά και μ ετά θ α μου επιτρ έψετε, επειδ ή δ εν θα
ήθελα, στους εκπροσώπους της τοπικής α υτοδιοί κησης και στον
επιχειρ ηματι κό κό σμο και επανερχόμ αστε στα της δι οίκησης.
Κα ΧΑ ΛΙΚ ΙΑ:
Θα ήθελα, απαντώ ντας σε κάποιες πα ρατηρ ήσεις του κυρίου Γιά κα που
δείχνο υν και την αγωνία της Ευρ ωπαϊκής Επιτρ οπής για το πόσο καλά
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θα προχωρήσουν τα προγράμματά μας αυτή την προγραμματική
περίοδο, θα ήθελα να διαβεβαιώσω και το υς παρευρι σκόμεν ους αλλά
και τον ίδιο τον κ. Γιάκα, και αυτό δ εν το κάνω για λόγ ους (…), αλλά
ότι η συνεργασία της επι τελικής δομ ής σε ό, τι αφορά το Εργασίας και
σε ό, τι αφο ρά το κομμάτι του Ε ΠΑΝ ΑΔ είναι απολύτως αρμονική.
Γι’ α υτό προχωρ ήσαμε και θα το δ είτε, εφό σον συμμ ετέχετε στην
Επιτροπή Παρακο λούθ ησης το υ προ γράμματος της απ ασχόλησης, θα
δείτε ό τι η εξ ειδί κευση έχει έρθ ει από την επιτελική δο μή.
Τώρα, σε ό, τι α φορά το ΕΠ ΑνΕ Κ, κοι τάξτε να δείτε. Τ η
συν εργασία την ο ποία κάναμε με το ΕΠΑνΕΚ, επι τρέψτε μο υ να
υποστηρίζω ό τι ήταν μια συνεργασία καλού και ορθού συντονισμο ύ.
Δηλαδή τι κάναμε; Αποτυπώσαμ ε πού είναι οι δράσεις που
εξειδ ικεύονται α υτή τη στιγμή από την απασχόληση και πήγαμε στο
ΕΠΑνΕΚ για να συμπληρώ σο υν το κομμάτι το υ πάζλ, που εμ είς
θέλο υμε σαν κυβ έρνηση να έρθουμ ε να επέμβουμε, ανεξάρτητα αν
είμαστε
Υπουργ είο
Ε ργασίας
ή
Υπουργ εί ο
Οι κονομίας,
Ανταγωνιστι κότητας, κ.λπ.
Και αυτό έχ ει σχ έση και με τα ηλικιακά. Έ τσι λο ιπόν, εμ είς
καταθέσαμ ε μια πρόταση 25-29 για να έρθει να κουμπώ σει και μ ε την
εγγύηση για τη νεολαία, για να έχουμ ε την ομπρ έλα της ΠΑΝ,
εκτιμ ήσαμε όμ ως ότι δεν έπρεπε σήμ ερα να τη φέρο υμε για
εξειδ ίκευση και α υτό το συζητήσαμε με την κ. Φω τονιά τα λίγες μέρ ες
πριν, σε αυτή την Επιτροπή Παρα κολούθησης.
Θέλο υμ ε να βάλο υμε όχι μόν ο εμ εί ς, να το δο ύμ ε και με την
ανταγωνιστι κό τητα , επιπλέον στοιχ εί α, για να είναι πιο ολοκληρ ωμέν η
και πιο μετρ ήσιμ α τα αποτελέσματα σε σχέση με αυτό που λένε
εγγύηση για τη νεο λαία.
Και επίσης, κατα θέσαμε πρό ταση για πάνω από 29 για την
επιχειρ ηματι κό τητα και την αυτοα πασχόληση πο υ για τους ίδιο υς
λόγους δ εν το βάλαμε σε α υτή την επ ιτροπή παρακο λο ύθησης.
Σε σχέση τώρα με τη λει τουργία, μ ε καλύπτει απολύτως αυτό που
είπε η κυρ ία Φω τονιάτα για τη λει τουργία των επιτελικών και των
διαχειριστι κών, θ έλω απλώς να θυμί σω γιατί ν ομίζω ό τι πρέπει λίγο να
βάλουμ ε, εγ ώ δηλαδή θα ήθελα να βάλουμ ε μία τελεί α στο ρό λο των
διαχειριστι κών και των επιτελι κών.
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Εμείς ως Κυβ έρν ηση με τη συνεργα σία, μάλλον η προηγούμ εν η
Κυβ έρνηση μ ε τη συν εργασία της Ε υρωπαϊκής Επιτρο πής έφερε ένα
νόμο ο οποίος διαχ ώριζε τον προγραμματισμό από τη δια χείριση.
Αυτό, λοιπόν, το π ράγμα αποτυπώθηκε, ακο ύσαμε προ ηγ ουμέν ως
την ει σήγ ηση την οποία συμμερ ίζο μαι πλήρ ως ό τι έφερ ε πάρα πολύ
μεγάλη αναστάτωση στις υπ ηρεσίες, μα πάρα πολύ μεγ άλη. Σ ε αυτή,
λοιπόν, την κινο ύμενη άμμο προ σπαθήσαμε ως ν έα Κυβ έρνηση να
κάνουμ ε κάποια π ράγματα και να φτάσο υμε σήμ ερα στις επιτροπές
παρακολούθ ησης.
Δεν είναι λοιπόν δυνατόν, κα τά τη γνώμη μου είναι άστοχο να
ξαναβάζουμε το θέμα το υ να μαζέψουμε τον προγραμ ματισμό και τη
διαχείριση μαζί. Α ν είναι, νομίζ ω ό τι αυτό, δ ηλαδ ή αν είναι τώρα να
ανακατευόμαστε π άλι εκεί που προ σπαθήσαμε μ ε τα χίλι α ζόρια να ξεανακατευτο ύμε και να μάθει ο καθένας τι πρ έπει να κάνει στο νέο
πλαίσιο, νομ ίζω ότι αυτό είναι ά λλο υ είδο υς συζήτηση η οποία
επαναφέρει τον πρ ογραμματισμό μ ε τη διαχεί ριση μαζί.
Με αυτή την έννο ια εγώ δεν νομίζ ω ότι στις εξειδι κεύσεις θα
πρέπει να ανακατεύονται και ο ι διαχ ειριστι κές και οι επιτελικές, διό τι
οι επιτελι κές εφαρμόζουν πολιτι κή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέλετε να κάν ετε ένα πολύ σύν τομο σχόλι ο; Πο λύ γρ ήγ ορα παρακαλώ
γιατί νιώθω άσχημ α.
Κα ΜΑ ΥΡΗ:
Καταρχήν λέγομ αι Δέσποινα Μ αυρή, εκπροσωπώ τον Εθνικό
Οργανισμό Π ιστο ποίησης και Επα γγελματι κο ύ Πρ ο σανατολι σμο ύ.
Επομένως καταλα βαίνετε δ εν θα μ πορούσαμε παρά να έχο υμε μία
τοποθέτηση σε αυτό το θέμα που συζ ητι έται για την κατάρτιση και την
πιστοποί ηση.
Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρό σκληση το υ
φορέα μας στη συγκεκρι μέν η επιτρ οπή ως μέλος, χ ωρίς δικαίωμα
ψήφο υ αλλά είναι η πρώτη φο ρά και εμείς που συμ μετέχο υμε στο
Ανταγωνιστι κότητας ως μέλος και αυτό μας χαροποιεί ι διαίτερα.
Σε ό,τι αφορά το φορέα θα αναγκαστώ να πω δύο πράγματα για
να καταλήξω στη δ ιασύνδεση με ό σων συζ ητήθηκαν πριν .
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Ο φορέας αυτός εί ναι βραχίονας της πολιτείας σε ό,τι α φορά την
πιστοποί ηση στη μη τυπική εκπαίδ ευση και άτυπ η μάθηση. Έχει
αναπτύξει ήδ η στο παρελθόν αλλά και διαμορφώνει και νέα συστημι κά
εργαλεία πο υ α φορούν την πιστο ποίηση προσόντω ν για γνώσεις,
δεξιό τητες, ικανό τητες.
Η εμπειρία μας στο πεδίο της πιστοπ οίησης γνώσεων, δ εξιο τήτων
και ικανο τήτων μας έχει φέρει κον τά τόσο στα άτομα π ου προσδ οκο ύν
να αποκτήσουν μί α θέση εργα σίας ή και σε αυτά που θέλουν να
διατηρ ήσο υν τη θέση εργασίας το υ αλλά ακόμα και κοντά στις
επιχειρ ήσεις που έχουν ανάγκη από άτομα με συγ κεκριμ ένα προσόντα.
Σε ό λη μας αυτή την πορεία είχα με στεν ή συν εργ ασία και
διαβουλευόμαστε με το υς κοινωνι κο ύς εταίρο υς αλλά είχαμε και πολύ
στεν ή συν εργασία και έχο υμ ε και τώρα στις ομάδες εργασίας που
αναφέρθηκαν προηγουμέν ως από την κυρία Χαλικιά είτε είναι ομάδες
εργασίας που έχο υν αναπτυχθεί μ ε πρωτοβουλία το υ Υπουργ είου
Εργασίας, είτε του Υπουργεί ου Παιδείας.
Και σε αυτή τη λο γική εμείς β λέπο υμε να υπάρχει συν έργεια και
θα επιθυμούσαμε και τη συνέργ εια και τη σύγκλιση και με ό,τι είναι
να γίνει με το Υπουργεί ο Ανάπτυξ ης. Α κόμα και σε α υτό που
αναφέρεται για την εξειδί κευση της πρόσκλησης, για τη δράση το
ΕΠΑνΕΚ.
Μία πολύ σύντομη τοποθέτηση, θα μ ου επιτρ έψετε, για αυτό που
ανέφερ ε ο κύρ ιος Γιάκας, για μία παλιά αμαρτία.
Η παλιά αμαρτία, σε ό σο υς έχο υμ ε α σχοληθεί, από πολύ παλιά μ ε
τα θέματα του ΕΣ ΠΑ, ανήκει στην περίοδο πριν το 20 00, ο ΕΟΠΠΕΠ
είναι ένας νεοσύστατος φορέας που δημι ουργ ήθηκε το 2011 από
συγχών ευση φορ έω ν που είχαν ιδ ρυθ εί στην δεκαετία το υ 2000.
Ναι καταλαβαίνο υμε και συμ φωνο ύμε απόλυτα ότι η ευρ ωπαϊκή
εμπειρία είναι κά τι γόνιμο και επο ικοδομ ητικό και για αυτό στην
ανάπτυξη των συστημικών εργαλεί ων εμ είς αξ ιοποι ήσαμε δι εθνείς
εμπειρογνώμ ονες και του ΟΟΣΑ και α πό τις Επιτροπές της Κοιν ότητας
που ασχολο ύν ται με το εθνι κό πλαί σιο προσόν των, με τα μαθησιακά
αποτελέσματα, με τις πιστωτι κές μον άδες.
Και για αυτό είναι χαρά μας να βλέπ ουμε ότι σήμερα η δουλειά
του ΕΟ ΠΠΕΠ σε ό τι αφορά την αξιο ποίηση της ευρ ωπαϊκής εμπ ειρίας
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σε συνδυασμ ό με την εθνική εμπειρία θα μπορέσει να αξιοποιηθ εί και
στο ν έο ΕΣΠ Α.
Ευχαριστο ύμε πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο λόγος στο υς εκπροσώπο υς της τοπικής Α υτοδ ιοίκησης και στον
ΟΕΣΥΝΕ μετά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανό ησή
σας. Είχαν ζητήσει πριν από εσάς το λόγο.
Κος Α ΧΙ ΛΛΟ ΠΟ ΥΛΟΣ:
Θεωρο ύμ ε ότι οι νέοι επιχειρημα τίες είναι παραγωγικοί εταίροι σε
αυτό το τραπέζι. Δεν είναι ο ύτε μετά την Αυτοδιοί κηση, ούτε μετά τη
διοίκηση θεωρώ, δ εν ξέρ ω.
Καταρχάς να συστηθώ, Βαγγέλης Αχιλλόπο υλος από την
Ομοσπονδία Ελλην ικών Σ υνδέσμων Ν έων Επιχειρημα τιώ ν. Καταρχάς
να ευχαριστήσω που για πρώτη φορά βρισκόμα στε σε ένα τέτοιο
τραπέζι και συζητάμε μέτρα που μας αφορούν. Γιατί μ έχρι τώρα ό λοι
μιλο ύσανε για τις νέες επιχειρήσεις και για τους νεοφυείς
επιχειρ ηματί ες, γι α την καινοτομία, για την τεχν ολογ ία αλλά εμ είς
ήμασταν έξω από κάθε συζ ήτηση.
Και έτσι αυτό που θα πω είναι απλό, είναι ότι αν βάλεις 15
συμβο ύλους να φτιάξουν προγράμμα τα για νέους επιχ ειρημα τίες και
νέες επιχειρήσεις αυτό που θα καταλήξεις να έχεις δεν θα είναι προϊόν
προς πώληση, προς διεθνή διανομ ή αλλά θα είναι δομές , υποδομ ές κα ι
καταρτί σεις. Και αυτό είχαμε μ έχρι τώρα.
Βλέπον τας και ακο ύγοντας το πρόγρα μμα μέχρι στιγμ ής πως έχει
και αυτό το οποίο καλο ύμαστε να ψ ηφί σο υμε σε λίγο το οποίο μας
έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, θεω ρο ύμε ό τι σαν πρώτος γύρος είναι
κάτι το οποίο πρ έπει να ψηφίσο υμ ε θ ετι κά.
Αλλά από εκεί και πέρα θα θέλαμε πάρα πολύ να βρεθούμε μέσα
σε αυτόν τον κύκλο που παράγουν αυτές τις ιδ έες και αυτά τα
προγράμματα τα οποία προτείν ετε για να μ πορέσο υμε να
αξιολογ ήσο υμε και να σας πούμε κάποια πολύ-πο λύ βασικά πράγματα.
Να σας πω ένα πά ρα πολύ απλό παράδειγμα για να κα ταλάβετε
πόσο στρ εβ λά στήνετε όλο α υτό το πράγμα το οποίο φτιάχν εται. Οι
θερμοκο ιτίδ ες που σκοπεύετε να πολλαπλασια στο ύν στα καινούργια
προγράμματα και οι θερμο κοι τίδες π ου ήδη υπάρχουν και στο ΕΒΕ Α
και γενι κώς παντο ύ έχο υν το εξής π ρόβλημα απλό. Μ ια εταιρία ό ταν
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ιδρυθεί μέσα σε μια θερμο κοι τίδα δεν έχει έδρα. Όταν, λοιπόν, θα
χρειαστεί να πάρει επιστρο φή Φ.Π .Α . επειδή έχ ει κάν ει μια εξαγωγή,
επειδ ή δ εν μπορ εί να λει το υργήσει δι αφορετικά, θα χρει αστεί να γίν ει
μια επιτόπια έρ ευν α από τον Έφορο. Δεν μπορ εί να γίνει γιατί δεν έχει
έδρα.
Λοιπόν, υπάρχο υν προβλήμα τα χρηστικά, λει το υργικά τα οποία
είναι αλληλένδ ετα με το θεσμ ικό π λαί σιο, τα οποία τα συναντάμε εμείς
οι νέοι επιχ ειρηματίες τα οποία όμ ως εσείς δεν τα γνω ρ ίζετε και είναι
πάρα πολύ απλά. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουμε όπως είπ ε ο
κύρι ος το υ ΣΕ Β με τις χρ ηματοδο τήσεις.
Γνωρίζ ετε ότι τα τελευταία 7 χρόνια που μιλάμε για τα start ups
είναι θέμα αν έχο υν πάρει start up s λεφτά από το ελληνι κό δ ημόσιο
πάνω από 4.000.000, 5.000.000 ευρώ συνο λικά; Μέσα στον ορυμαγδό
των δι σ στον οποίο έχουν πέσει;
Start up s τα οποία ξεκιν ήσανε, δηλα δή είχαν μια ι δέα και πήραν
τα πρώτα λεφτά για να ξεκιν ήσο υν ν α κάνουν ένα ελά χιστα βιώ σιμο
προϊόν.
Υπάρχει μια τρομερώς ετεροβαρής κατανομή πόρων που πάει στο
οικοσύστημα και ό χι σε αυτό πο υ λέμε εμείς προϊ όν. Γιατί εμείς σαν
start ups δεν μας ενδιαφέρ ει να πάρουμε εμ είς λεφτά. Μας ενδιαφέρ ει
να πάρουμε λεφτά για να παράγουμε προϊόν. Για να β γει ένα προϊόν
από εμάς από το οποίο θα καταφέρο υμε να εισπράξο υμ ε έσοδα και μ ε
αυτά θα ζ ήσο υμ ε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας και θα
δημιο υργήσο υμε και θέσεις εργασίας . Το προϊόν είναι αυτό που μας
ενδιαφέρει.
Λοιπόν, δυστυχώς όλα τα προγράμματα μέχρι σήμ ερα αυτό πο υ
καταφέρανε και κά νανε ήταν να φτιάξ ουν δομ ές. Πρέπει
να
αρχίσουμ ε να ξεφεύγουμ ε από αυτό και να αρχίσουμε να κοιτάμε πια
το προϊόν. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο θα πουλήσουμε, θα φέρει
νέα αξία στη χώρα και από α υτή τη ν έα αξία που θα φο ρολογηθ εί, όλοι
όσοι είναι εδώ μέσα, θα πληρωθο ύν.
Αυτό το πράγμα είναι το πιο βασικό . Το οποίο δεν το κάνουμ ε
όμως. Κάνουμ ε ό λα τα άλλα, εκτός από αυτό. Άρα, αυτό που έχω να
πω, είναι ότι θα θ έλαμε πάρα πολύ ν α είμαστε μέσα σε αυτό το λουπ,
δεν ξέρω πως γίνεται, με Επιτροπές, πως γίνεται, έτσι ώστε αυτά τα
οποία έχουμ ε συζ ητήσει εμ είς θεσμικά, οι νέοι επι χειρηματίες, ο ι
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νεοφυείς επιχ ειρήσεις, το οποίο το έχο υμε αναρτήσει εδώ και 2,5
χρόνια σε μία ι στοσελίδα και λέγεται Greek start u p ma nif esto, που
εκεί πέρα μέσα περιέχ ει μία σειρά από μέτρα και προτάσεις πολύ
συγ κεκριμέν ες, οι οποίες τις έχο υμε διαβουλευτεί μετα ξύ μας και τις
ξέρο υμε και τις έχ ουμε προ τείν ει, π ως θα γίνει κάτι α πό όλα αυτά τα
…… τα οποία θα πέσουν στο ΕΣΠ Α, θα πάει λιγάκι ένα κομματάκι σε
αυτά, έτσι ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα, όπως εμείς το έχο υμε
φανταστεί ότι το χρειαζόμαστε και όχι όπως το συνονθ ύλευμα
συμβο ύλων και γύρω – γύρ ω το λέει.
Συγνώμ η που η γλώσ σα μου είναι λιγάκι απλή, εί ναι γιατί
επιχειρώ , γιατί σήμερα το πρωί έκαν α εξαγωγή, γιατί π ροχθές ήμο υνα
στο εργαστήριο, γι ατί είμαι ένας άνθρωπος της δ ουλειά ς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ένα μικρό απλό σχόλι ο, γιατί η α ρχική τοποθέτηση δημι ουργ εί μία
στρ έβλω ση όσον α φορά τις προθέσεις του Πρ οεδρ είο υ. Η σειρά μ ε την
οποία δίνεται ο λόγος, σε καμία περίπτω ση δεν αντικατοπτρίζει ή
υπονοεί βαρ ύτητα συμμ ετο χής προσώ πων και αυτό θα ήθελα να γίνει
κατανοητό και θ εωρώ ό τι είναι μια κοιν ή δ ιαπίστω ση, το οποί ο το
μοιραζόμαστε.
Η 2 η δ ιαπίστω ση πο υ αφορά τον χρόνο για τον οποίο
ενημ ερώθ ηκε ένας από τους φορ είς , που ο υσιαστι κά είναι ένας, ο
δυνητι κός ωφελούμενος, θεωρ ώ ότι π αραλήφθ ηκε λίγ ο το στοιχ είο, του
ότι προ ηγήθ ηκε μ ία συνάντηση με δική
μας πρω τοβουλία, ό ταν
σχεδιάστηκαν ο ι δ ράσεις πο υ αφορ ούν τις κρατι κές ενι σχύσεις, μ ε τον
εκπρόσωπο και Πρ όεδρο του ΟΕΣΥ ΝΕ, ο οποίος ήρθε σε συνάντηση
τεχνι κής εργασίας στο γραφείο μας.
Συζητήσαμε κάπ οια από αυτά. Οι προ τάσεις οι οποί ες
αφορούσανε τη φι λοξεν ία των καινο ύριων επιχειρ ήσεω ν των star t ups
σε θερ μοκο ιτίδα, ήταν δική του πρό τα ση.
Ο συνάδελφός σα ς κατέθ εσε επίσης μια σειρά προτάσεων οι
οποίες απέχο υνε π ολύ από τη λογι κή συγ κρότησης κα ι εξ ειδί κευσης
των εν ισχ ύσεων. Α υτό είναι μία αλήθ εια.
Εκείν ες όμ ως οι π ροτάσεις κα τευθυν όντανε αποκλειστι κά σε ένα
κομμάτι καινοτομί ας. Σε καινοτόμ ες start ups, το ο ποίο είναι το
ζητο ύμεν ο.
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Έγινε ένας εκτεν ής διάλογος μαζί το υ και συμ φων ήσαμ ε ότι γ ια
να υπάρχει μία ουσιαστι κή και προστιθέμ ενη αξία και να φτάσουμ ε
όντως στο να χρηματοδο το ύμε και νοτόμες star t ups, θα πρέπει να
προηγηθ εί ο μηχα νισμός εκείνος, ο αποτελεσματι κός μηχανισμός ο
οποίος θα αναδεικνύει το τι είναι και νοτόμο.
Και με βάση αυτό, συζ ητήσαμε μι α ιδέα σας, την οποία τη
βρίσκουμ ε εξαιρετικά ενδιαφέρο υσα από τις προ τάσεις πο υ έχετε,
σχετικά μ ε τον προ σδιορισμ ό της καινοτομίας.
Αυτά. Ο λόγο συνέχεια στη Τοπι κή Αυτοδιοί κηση, χωρίς να
σημαίν ει τίπο τα το γεγονός ότι παίρνετε ίσως από το υς τελευταίο υς ..
Κος ΤΣΙΑΜΗΣ:
Κανένα πρόβλημα. Εκπροσωπώ τη Κ εντρι κή Ένωση Δήμων Ε λλάδας
και ονομάζομαι Γιάννης Τσιάμ ης και είμαι μέλος το υ Διοι κητικού
Συμβο υλί ου
και
Πρόεδρος
της
Επιτροπής
Ορ γάνωσης
και
Ηλεκτρ ονικής Διακυβέρν ησης.
Κατ’ αρχήν, να ευχηθο ύμ ε κα λή επιτυχ ία και για τη δουλειά,
συγχαρητήρια που έχετε κάν ει μέχρι τώρα. Θα συμ φων ήσω πολύ μ ε τη
τοποθέτηση το υ κυρίο υ Χατζαντώνη, μας εκφράζει α πόλυτα και με
όλο υς το υς συνομι λητές.
Επειδή είμαστε λίγ ο παλιοί στις Επιτροπές, δεν θα κο υραστο ύμε
να μιλάμε, για το θέμα συν τονισμ ο ύ. Είναι σα φώς ό τι δ εν μπορ εί
κανένας να βάλει στοίχ ημα με τον κύριο Γιάκα για τη συν έργεια, αλλά
νομίζω κυρ ία Πρόεδρε στοίχ ημα για το συντον ισμό πρέπ ει να μπει στο
τραπέζι.
Εγώ δεν θα κο υράσω. Δύο κουβέν τες μόνο, χωρίς να αναφερθώ
ούτε στα λάθ η του 07 - 13, γενι κότερα, όχι το υ συγ κεκριμέν ου
επιχειρ ησια κο ύ, τα οποία πρέπει να γ ίνουν μάθημα.
Είχαμε μ ε ευθ ύνη δική μας..δεν προλάβαμε 19/6, γιατί έπρεπε να
συγ κεν τρωθο ύν
και οι
ΠΕΑΣ,
οι Π ερι φερ εια κές
Επιτροπές
Αναπτυξια κού Σχ εδιασμού σε μία δι αβούλευση. Προτεί ναμε δύο έργα.
Νομίζω ό τι δεν εί ναι έργα, είναι περιγραφή στις δρά σεις θεμα τι κού
στόχο υ 11 που συμ φωνο ύμε και εμ είς.
Θέλω δ ύο λεπτά μ όνο επιγραμματι κά να τα πω, γιατί φαντάζομαι
δεν θα έχ ει αν τίρρ ηση και η Ε υρωπαϊ κή Επιτροπ ή. Η Ε ΝΠΕ θα πει για
το δι κό της.

96

Αναφερόμα στε στο κατ’ αρχ ήν στο εγ κεκριμέν ο επιχ ειρ ησιακό το
οποίο αφορά την απλούστευση των δι αδικασιών και καταπολέμηση της
γραφειο κρατίας σε όλο υς τους τομ είς της πολι τι κής πο υ έχουν άμεση…
στην επιχ ειρηματι κότητα.
Θεωρο ύμ ε, στο πλαίσιο της δια λει το υργικό τητας, περισσότερο η
ΕΝΠΕ, ο ι δ ήμοι π ρώτοι βαθμού αλλά και το κεν τρικό κράτος πρέπει
επί τέλους την γραφειοκρα τία να μπορέσουμ ε να κάνουμε
απλούστευση και προτυποποί ηση. Κ αι όσον αφορά τις εγκρίσεις και
όσον αφορά την αδ ειοδό τηση και ό σο ν αφορά τον έλεγχ ο.
Δεν θα τεκμ ηριώ σω και θα επιχ ειρηματο λογ ήσω παραπάνω.
Νομίζω είναι κάτι το οποίο δ ιαχρον ικά ζητείται. Όμω ς, να διαβάσω
μόνο το υς δυο τίτλους, στα έργα, και να πω αυτό που θα ήθελα να μο υ
απαντήσετε και να το ζητήσω.
Το πρώτο έργο λέγεται απλο ύστευση, θα μπει σαν περιγραφή
δράσης, έτσι; Μετά θα εξειδικευθ εί. Απλούστευση και προτυποποί ηση
των διαδικασι ών της Δημόσιας Διο ί κησης και των ΟΤΑ, που έχο υν
άμεση επίδραση στην επιχ ειρ ηματι κότητα.
Και δεύτερον, δρ άσεις που αναβαθμίζουν την ικανό τητα της
Δημ όσιας Διοί κησης και της τοπι κής αυτοδιοί κησης να αξιοποιούν την
ψηφια κή τεχνο λογ ία με στόχο την παροχή ηλεκτρονι κών υπ ηρεσιών
στις επιχειρ ήσεις.
Παράκληση. Κάντε χρήση το υ άρθρου 8 από τον Κανονισμό.
Εμείς, για να είμαστε σω στο ί, επειδ ή και στο επιχειρ ησια κό
πρόγραμμα του Δημοσίο υ Τομέα, είν αι μεγάλο κομμά τι που αφορά την
Δημ όσια Διοί κηση και τις Ε ΝΠΕ και την Κ ΕΔΕ, θα θέλαμε να
προτείνο υμ ε συγ κρότηση κοιν ής ομάδας εργασίας όσο αφορά τον
θεματι κό στόχο 1 1 και 2.
Είναι πάρα πολύ σημαντι κό. Π ροτείν ουμε, δηλαδή, με μια κοιν ή
Υπουργική
Από φαση,
έτσι,
το
υπουργείο
Οι κονομι κών,
το
Εσωτερι κών, η ΕΝΠΕ και η ΚΕ ΔΕ , έτσι , να διασφαλίσο υμε και να
συμπληρώ σο υμε τις δράσεις τω ν δυο επιχειρ ησιακών αυτών
προγραμμάτων, όσον αφορά τον θεμ ατικό στόχο 11 κα ι 2. Νομ ίζω ό τι
είναι επι τακτική α νάγκη. Μ έχρι εδώ, τίποτε άλλο. Καλή επι τυχ ία. Σας
ευχαρι στώ .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Σχετι κά με το π ρώτο σημ είο έχει κατατεθεί και εγγράφως στο
προεδρείο η πρόταση σας για δι εύρ υνση των πεδ ίων και τω ν
παρεμβάσεων πο υ μπορούν να χρημα τοδοτηθο ύνε από την πρόσκληση
του άξονα 11. Θ εωρούμ ε ό τι γίνον ται δεκτές, δ εδομ ένου ότι είναι
συναφείς μ ε το υς στόχο υς το υ προγρά μματος.
Σε σχέση με την δ εύτερ η παρατήρ ηση σας, είναι μια π ρόταση η
οποία δεν μπορεί ν α αποφασιστεί σε αυτό το τραπέζι. Σ ας παρουσίασε
και πριν ο κύριος Τζώρτζης, ο γ ενικός γραμματέας, ότι ειδικά για μια
μεγάλη κατηγ ορία έργων η οποία θα αφορά τις Τ ΠΕ, οι οποί ες
δύνανται να χρ ημ ατοδοτηθο ύν από τον άξονα 11, το σχ ήμα πο υ
προτείν ετε έχ ει την συγ κεκριμέν η δο μή.
Το αίτημα θα πρέπει να απευθ υνθ εί προς αυτούς ο ι οποίοι
σχεδιάζο υνε το κο μμάτι της ομάδας παρακολούθ ησης και αξιολόγ ησης
των έργ ων ΤΠΕ.
Κος ΤΣΙΑΜΗΣ:
Κυρία πρόεδρ ε, αν μου επιτρ έπετε, εγώ δεν θέλω από σας να μου
πείτε, γίνεται, δεν γίνεται. Εγ ώ θ έλω να είστε αρωγός και την
συν ηγορία σας. Δι ότι θα πρέπ ει να μιλήσο υμε στον κύριο γ ενικό και
να του πούμ ε ό τι ο θεματι κός στόχος 11 στο επιχ ειρ ησια κό πρόγραμμα
Μεταρρ ύθμισης Δημοσί ου Τομέα, περιλαμβάνει πολύ περι σσό τερα
πράγματα.
Δεν πρ έπει να έχουμε επι καλύψ ει ς και να μας θυμίσει το
πρόσφατο παρελθ όν με άλλα επιχ ειρησια κά που μπλόκαραν. Αυτό
μόνο. Την συνηγορ ία σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνώ σε αυτό, ναι.
Κος ΜΑ ΧΑΙ ΡΙΔΗ Σ:
Λέγομαι Γιάνν ης Μαχαιρίδης. Εκπρ οσωπώ την Ένω ση Π εριφερ ειών
Ελλάδας. Είμαι και εγώ παλιός. Νομί ζω ότι συμμ ετείχα σε όλα σχεδό ν
τα προγράμματα. Δεν θα πάψω, όμως, να συνεχίζω να λέω, κυρία
πρόεδρε, ό τι δ εν πρέπει να χαθεί και αυτή η ευκαιρία.
Νομίζω ότι το π ρόγραμμα είναι πολύ σημαντι κό, ό πως πολύ
σημαντική είναι και η διαχεί ριση το υ. Προ ηγο υμέν ως, όμως, άκο υσα
και το υς γεν ικο ύς να κάνουν μια πολιτική τοποθέτηση. Για ένα ν έο
αναπτυξιακό μοντέλο. Το οπο ίο ευαγγελίζ εται η σημεριν ή κυβ έρνηση.
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Και βεβαίως φαντά ζομαι ότι α υτό το ν έο αναπτυξιακό μ ο ντέλο το
ακολο υθεί και ένας στρατηγι κός σχ εδι ασμός για την υλο ποίηση του.
Το οποίο δ ιαρθρώ νεται και σε άξ ο νες και βεβαί ως οδηγεί σε ένα
παραγωγικό, νέο παραγωγικό μοντέλο. Α λλά, α λήθ ει α, συν εχίζο υμε
και σήμερα το κρ άτος να υλοποιεί προγράμματα; Το κράτος να είνα ι
φορέας ενώ πρέπ ει στρα τηγι κά να εκπονεί προγράμμ ατα σε εθνικό
επίπεδο και να τα υλοποι ούν οι βαθμ ίδες από κάτω, εμείς συνεχίζουμ ε
να έχο υμε σήμερα τομεα κά προγράμμ ατα και βεβαίως κάποια από αυτά
πρέπει να υπάρχο υνε, αλλά αυτό π ου προ ηγο υμένως ακο ύσαμε, το
κάθε υπο υργεί ο έχει το μαγαζί το υ και υλοποι εί, τώρα μαγαζί σε
εισαγωγι κά, και υλοποι εί ομοει δή προγράμματα, ενώ πρέπει να
ενοποιηθο ύν; Πρώ τον. Δεύτερον. Αλήθεια, την περι φερ ειακή πολιτι κή
ποιος την α σκεί; Τ ην ασκεί το κεν τρι κό κράτος;
Έχω την άποψη λο ιπόν ότι έχ ετε την ευκαιρία τώρα να σπάσετε
τα στεγανά στο συγ κεν τρωτικό κρ άτος, να τα σπάσετε, τα οποία
στεγανά πο ύ εδράζονται; Εδράζον ται στη γρα φειο κρα τία. Και πο ύ
εδράζεται η γραφει οκρατία; Σ τις πολλαπλές και πάμπολλες διοικητικές
πράξεις.
Οι οποί ες το 50 % από αυτές πρέπει ν α καταργηθ ούν, αν θέλουμ ε
να χτυπήσο υμε πρ αγματικά τη γραφειοκρατία. Και να απλουστεύσουμ ε
τα πράγματα, να απλουστεύσο υμ ε τ ις διαδικασί ες, πρ οκειμ ένο υ αν
θέλο υμε ένα ευνο ϊκό επιχ ειρ ηματι κό περιβάλλον δεν αρκεί μόνο η
πολιτι κή, γιατί κοι τάξτε, το 1,5 εκατομμύριο ανέργο υς δεν πρόκει ται
να λύσο υμε το πρόβλημα αν δεν δημιουργ ήσο υμ ε ένα ευνοϊ κό
επιχειρ ηματι κό περ ιβάλλον.
Για να δημιο υργήσο υμε ευνοϊ κό επιχειρ ηματι κό π εριβάλλον
πρέπει να σπάσουμε αυτή τη γραφειοκρατία. Πρ έπει πραγματικά να
μπορεί ο επιχειρηματίας να επιχειρεί και βεβαίως, μ ε τη στήριξ η και
εκμ ετα λλευόμ ενος το όποιο πλαί σιο δ ημιο υργεί ται.
Άρα, λέω λοιπόν. Να εμπιστευθ εί η σημ εριν ή κυβ έρ νηση τις
παραγωγικές δυνά μεις, πρώ τον. Και δεύτερον , την α υτοδιοίκηση. Δεν
είμαστε αντίπαλοι ούτε είναι συνέχ εια του κράτο υς η αυτοδιοί κηση,
είτε η περιφερ ειακή εί τε η α υτοδ ιοικητι κή πρώτο υ βαθμ ού.
Όμως δεν μπορώ να κατανοήσω να έρχεται το Υ πουργείο
Απασχόλησης, να υλοποι εί προγράμματα σε τοπι κό επίπεδο, σε ένα
νησί. Μα είναι δ υνατόν; Δεν πρέπ ει να υπάρχει συντονισμός; Σε
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κεν τρικό επίπεδο ομοειδ ή προγράμματα να μπορούν να υλοποιο ύνται
από έναν φορέα;
Δεύτερον. Δεν πρέπει σε τοπικό επίπεδο να δούμ ε πραγματικά η
απασχόληση πώς μπορεί να έρθει, εμπιστευόμ ενο ι τις τοπικές
δυνάμεις; Αποκέντρωση. Γιατί κρατάτε ό λοι, όχι εσεί ς, το κεν τρι κό
κράτος, για τί αυτή τη στιγμ ή έχει δ ομ ήσει αυτό το σύστημα;
Έλεγα παλιά και το λέω και τώρα. Καθημερινά, εκα τοντάδ ες
χιλιάδες κό σμος μ ετακινεί ται από την περιφέρεια στην Αθήνα. Γιατί
έρχεται εδώ όλος αυτός ο κόσμ ος; Κ αι δεν είναι μόνο οι λόγοι υγείας
γιατί υπάρχουν τα εξειδι κευμένα κέν τρα. Γιατί εδ ώ υπάρχει το
γραφειο κρατι κό σύστημα.
Η περιφέρεια είν αι ο αιμοδότης α υτο ύ του γρα φει ο κρατι κο ύ
συστήματος στο κέντρο, στην Αθήνα. Αυτό πρέπει να το σπάσετε.
Και λέω λο ιπόν, στηρίζον τας και την προσπάθεια ότι πρέπει να
απλουστευθο ύν τα πράγματα και όχι ν α χρειάζεται βαλί τσες ο λό κληρες
να κο υβαλάνε οι επιχειρ ηματί ες για να μπορέσουν ν α πάρουν μια
άδεια.
Κλείν ω μόνο μ ε ένα θέμα, να σας πω το εξ ής. Π ήγα να κάνω
αφαλάτω ση στη Χ άλκη των Δωδ εκαν ήσων. Ξέρ ετε, από την εποχ ή που
δημιο υργήθ ηκαν οι αφαλατώσεις, που ήταν βιομ ηχανίες, φτάσαμε στο
σύστημα που ν α είναι co mpac t. Δηλαδή, όπω ς είναι μια
ηλεκτρογενν ήτρια είναι και μια μ ονάδα παραγωγής πόσιμου νερού.
Ξέρ ετε τι χρ ειάστηκε; Έ ξι μ ήνες να τρέχω από το πρ ωί έως το
βράδυ, να βγάλω δύο κοινές υπο υργικές αποφά σεις, δ ύο υπουργι κές
αποφάσεις, να πάρω 37 αδειο δοτήσεις και στο τέλος η Υπηρ εσία η
δική μου, επειδ ή ήμο υν Περ ιφερειά ρχης, Βιο μηχανίας , για να βγάλω
την άδεια έκανα αναφορά σε 8 7 φύλλα της Ε φημ ερίδας της
Κυβ έρνησης.
Αν αυτό δεν είν αι γραφειο κρατία, τι είναι; Μπορεί κάποιος
επιχειρ ηματίας πραγματικά να επενδύσει σήμ ερα και να χτυπήσο υμε
και την ανεργία και να πάμε και στην πολυπόθητη ανάπτυξ η;
Λέω λοιπόν, είμαστε στο σημείο μ ηδέν. Σ ήμερα βλέπετε ό τι ο ι
εξελίξ εις τρ έχουν. Και μέσα στο πακέτο το οποίο μ ιλά ο κύριος
Γιο ύνκερ είναι και το ΕΣΠΑ. Περ ιλα μβάνονται αυτά τα χρήματα μέσα,
δεν είναι έξτρα 3 5 εκατομμύρ ια, εί ναι όλα μαζί και είναι και αυτά.
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Είναι οι πιο σημαντικο ί πόροι που μας έχουν απομεί νει. Πρέπ ει να
τους αξ ιοποιήσο υμ ε με τον καλύτερο τρόπο.
Σε αυτό λοιπόν νο μίζω ότι η αυτοδιο ίκηση πρώτο υ και δεύτερο υ
βαθμού μπορεί να βοηθ ήσει. Όπως εί δατε, όλο ι οι κοιν ωνικοί εταίροι,
δεν νομίζ ω ό τι υπήρξε ά λλη κυβέρν ηση πο υ να έχει τη συνηγορ ία όλων
αυτών σήμερα να στηρί ξο υν, γιατί είν αι μια εθνι κή υπόθ εση η υπόθ εση
υλοποί ησης αυτών των προγραμμάτων .
Εκμεταλλευτεί τε το. Εμείς είμαστε στο πλευρό σας, μην μας
φοβάστε, εμπιστευτεί τε μας. Εμ είς θ α είμαστε στο πλευρό σας για να
πετύχ ει αυτή η χώ ρα, όχι για να πετύχετε εσείς. Που το θέλο υμε και
εμείς και εσείς, π ου αν πετύχ ετε εσείς θα πετύχει και η χώρα. Α λλά
κυρί ως μας ενδια φέρει να πετύχει η χ ώραΠΡΟΕΔΡ ΟΣ :
Σας ευχαριστο ύμε πολύ.
Κα ΜΠ ΑΚΑ ΛΗ:
Γεια σας, Μπακάλη Ελευθ ερία από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξ ης.
Καταρχήν,
συγχ αρητήρια
για
την
εξ ειδί κευση
και
τη
συνάρθρω ση αυτώ ν των φορ έων ως ένα άλλο ταμεί ο που επίσης πρέπει
να υπάρξουν συνέρ γειες και καθότι και εμείς ουσιαστικά κλείνο υμε το
πρόγραμμά μας για να εγκριθεί από την Κοινό τητα, όπου εμείς βέβαια
δεν έχο υμε έγγρα φο εξ ειδί κευσης αλλά όλα τα κρι τήρια επιλογ ής,
επιλεξιμό τητας πρέπει να είναι μέσα στο πρόγραμμά μας για να
εγκριθ εί, βο ηθά στη συνάρθρωση.
Θα ήθελα, λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια για δύο παρεμβ άσεις το υ
έγγραφου εξειδίκευσης και αφο ύ θα υπάρξει περισσότερ η τεχνική
ανάλυση ό σον αφορά τα κριτήρια επιλογ ής και επιλεξιμό τητας, να
δοθεί εί τε τομ εακή είτε χωρι κή διάσταση του προγράμμ ατος αγροτι κής
ανάπτυξης όσον αφορά τις παρεμβά σεις κρατι κών ενι σχύσεων και τις
παρεμβάσεις για την αυτοαπασχόληση.
Και εξηγ ώ πολύ γ ρήγορα αλλά θα το δούμε και κατ’ ιδίαν. Για
μεν τις κρα τικές ενισχ ύσεις είναι ότι ο αγροδιατρ οφικός τομ έας
υπάρχει το υπομέτρο 4.2 που είναι η μεταποίηση αγροτικών τρο φίμ ων
που μέσα παρεμ βαίνουν και μικρ ές επιχειρήσεις και είναι είτε
εκσυγχρονι σμός εί τε ίδρυση, επέκταση, τα γνω στά σχ ήματα, είτε σε
παράρτημα Ι, αν το γνωρίζετε όσοι το γνωρίζ ετε. Α λλά πλέον έχο υν
προστεθ εί και κάποιες παρεμβάσει ς από το παράρτημα Ι, εκτός
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παραρτήματος Ι γι α να υπάρχει μία καθετοποί ηση και ο λοκλήρωση της
προστιθέμεν ης αξί ας στις μεταποιητικές επιχ ειρήσεις του πρωτογεν ή
τομέα.
Δεύτερον. Επίσης στις κρατι κές ενισχύσεις υπάρχει, το
γνωρίζετε, τώρα υπήρ χε το υπο μέτρο της δια φο ροποίησης το υ
αγροτουρι σμο ύ, των μικρών επιχει ρήσεων, ως επ ενδ υτι κό είναι το
υπομέτρο 6.4, το οποίο όμως π λέον θα υλοποι ηθεί μέσω της
προσέγγισης Leade r αποκλειστικά.
Άρα επενδυτι κά σχέδια που θα μ παίνουν στα προ γράμματα
τοπικής δράσης της προσέγγισης Lea der, θα πρέπει να δούμε πώς θα
γίνει η συνάρθρωση.
Και τελευταία, εκτός από τα γνωστά start ups για τους νέο υς
αγρότες, πο υ υπήρ χαν κλασικά στο Π ρόγραμμα Αγροτι κής Ανάπτυξ ης,
υπάρχουν και ά λλα δύο start ups πλέο ν για παροχή κεφα λαίου κίν ησης
με βάση επιχειρ ηματικό σχέδιο , το οποίο είναι οι μι κρές γεωργικές
επιχειρ ήσεις αλλά και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριο τήτων εί τε
αφορά τη δια φορο ποίηση γεωργι κών εκμ ετα λλεύσεων. Για παράδειγμα,
μία κοιν ωνική γ εωργία σε γεω ργική εκμ ετά λλευση. Ή την μικρ ή
επιχειρ ηματι κό τητα σε αγροτικές περιοχές με κάποια κατώφλια
κατοί κων και με έμ φαση απομον ωμέν ες.
Θέλω να υπενθυμ ίσω ότι αυτό το μη γεωργι κό start up έχει
κοινωνι κή διάστα ση για το Γεω ργικό Ταμ είο και όχι τόσο
ανταγωνιστι κό.
Γενι κό τερα και το Γεωργι κό Ταμείο και το Πρόγραμμα
Αγροτι κής Ανάπτυξης συντάσσον ται πλέον με τις εθνι κές επιταγές για
δημιο υργία θέσεω ν απασχόλησης, εί τε για στήρι ξη σε στο χευμένο υς
τομείς εξαγωγικούς ή προστιθ έμεν ης αξίας, οπότε είν αι επιδιώξιμ ες
και αυτές π έρα από κάποιες οριζόντι ες παρεμβάσεις ώ στε να υπάρχει
προστιθέμεν η αξία .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστο ύμε. Είστε η τελευταία τοποθέτηση; Και ο κύρι ος
Σιδηρόπο υλος μ ετά .
Επειδή υπάρχουν ακόμη πολλές παρεμβάσεις θα θέλατε να
προχωρήσουμ ε σε ένα διάλειμμα γι ατί φαν τάζομαι έχ ετε κουρα στεί
όλοι και να επανέλθουμε;
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Θέλετε να είστε η τελευταία τοποθέτηση πριν το διά λειμμα και
να συνεχίσουμ ε αν δεν έχουν αντίρ ρηση οι υπόλο ιποι; Εγώ αντέχω
απλώς θέλω να πω για να μπορέσο υμ ε να παραμείνουμ ε συν τονισμ ένοι
και συγκεντρ ωμένο ι σε α υτά πο υ θα ει πωθούν, για αυτό.
Ελάτε.
Κος ΚΑΨΑΛΗΣ:
Καλημ έρα σε ό λους, καλησπέρα μάλλον.
Λέγ ομαι Δημ ήτρ ης
Καψάλης, εκπρο σωπώ την Επιτελι κή Δομή το υ Υπο υργείο υ
Εσωτερι κών στο ν τομέα της δ ιοικητι κής μεταρ ρύθμισης και
ηλεκτρονι κής δ ιακυβέρν ησης.
Όπως έχει αναφερ θεί δεν έχει υπάρ ξει ακόμα Επιτελι κή Δομή
επίσημα α λλά το Υπουργείο προχ ώρησε άμεσα στον ορισμό της
Γενι κής Δι εύθ υνσης Μεταρρυθμι στι κής Πο λι τικής και Ηλεκτρον ικής
Διακυβέρνησης το υ Υπο υργείο υ και την όρισε να είν αι υπεύθυν η η
οποία θα έκανε όλη τη διαδι κασία της εξει δίκευσης του
Επιχειρησιακού Π ρογράμματος Μεταρρύθμισης το υ δ ημοσί ου τομ έα
προκειμ ένο υ να πρ οχωρήσομε κανονι κά και να κα ταφέρ ουμε και εμ είς
κοντά μαζί σας σε λίγες μέρ ες να έχο υμε την 1 η Επιτροπ ή
Παρακολο ύθησης.
Θέλω να πω σε α υτό το σημεί ο κάν οντας μια τοποθέτηση ό σον
αφορά το επιχ ειρ ησιακό μας πρόγραμμα και τη συνάφεια που όπως
σωστά η κυρία Φ έτση ανέφερ ε ότι έχει με το συγ κεκριμένο πρόγραμμα
το ΕΠΑνΕΚ να αναφέρω ποια είναι τα κομμάτια αυτής της συνάφειας
γιατί και με τοποθ ετήσεις που άκο υσα μέχρι τώρα υπάρχει ένα έν τονο
ενδιαφέρον. Και ν α απαντήσω και σε κάποια από τα ζητήματα πο υ
τέθ ηκαν.
Καταρχήν να δώσω τα συγχαρ ητήριά μου στη διαχ ειρι στική αρχ ή
και σε ό λο υς όσο υς δώσανε αυτόν τον αγώνα για να γίνει αυτή η 1 η
Επιτροπή Παρακολούθησης. Γνωρίζο ντας και εμ είς από μόνοι μας το
πόσο δύσκο λο ήτα ν να προσγειωθούν αυτή η καινο ύρ για Κυβέρν ηση
και οι καιν ούργι ες διοικήσεις των υπουργείων τρ έχοντας ουσιαστικά
να επιτελέσουμ ε σε ένα καινούργιο περιβάλλον την Επι τροπή
Παρακολο ύθησης.
Ξέρο υμ ε, λοιπόν, πόσο δ ύσκολο είν αι και πόσο μάλλο ν για ένα
επιχειρ ησια κό πρό γραμμα το οποίο σε σχ έση με το δικό μας το
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μεταρρ ύθμισης το υ δημοσίο υ τομ έα είναι και μια τάξη μ εγέθο υς
μεγαλύτερ ο.
Τα κοινά όπως αναφέρθηκαν και π ιο πριν των προγ ραμμάτων
είναι ότι είναι και το δικό μας ένα πολυταμεια κό πρόγραμμα και με το
συγ κεκριμέν ο πρόγραμμα του Ε ΠΑνΕΚ έχ ουμ ε κοινο ύς και
συμπληρωμα τι κούς θεματι κούς στόχο υς, τον 2 θεμα τικό στόχο και τον
11.
Συγκεκρι μένα για το θεματι κό στόχο 2 που σπάει σε τρεις
επενδυτι κές δρα στηριό τητες, 2α και 2β έχο υν έρθει στο ΕΠΑνΕΚ και ο
2γ είναι στο Διοι κητι κή Μ εταρρ ύθμι ση.
Αντίστοιχα ο θ εματικός στόχ ος 1 1 βρίσκεται και στα δ ύο
προγράμματα με δ ιαφορετικούς προϋπολογισμο ύς και καθορίζεται μ ε
βάση το υς ευρύτερους στόχους του προγράμματος. Αυτά είναι τα
πρώτα βασικά στο ι χεία που β λέπο υμε ότι είναι κοινά.
Επίσης, α υτό που αναφέρθηκε και πριν, ότι η Επι τελική Δο μή
του δι κο ύ μας Υπουργεί ου έχει ένα ευρ ύτερο επιτελι κό ρόλο ό σον
αφορά τον θεματικό στόχο 1 1 της Δι οικητι κής Μ εταρρ ύθμισης. Αυτό
σημαίν ει για εμάς ότι θ έλο υμ ε να συνεργαστο ύμε και να έχουμ ε μια
ιδιαίτερ η συνεννό ηση με τη διαχει ριστι κή αρχή αλλά και με την
Επιτελική Δομ ή του Υπο υργείο υ Αν άπτυξ ης που αφορ ά το θεματικό
στόχο 11.
Η αλήθ εια είναι ό τι λόγω της διαδι κασίας της εξειδί κευσης α υτό
το κανάλι επικο ιν ωνίας δεν έχ ει ανοίξει ο υσιαστι κά. Σκοπεύουμ ε
όμως να το ανοίξο υμε στην επόμεν η διάρκεια, στην επόμενη περίοδο
ώστε να μην υπάρχουν επι καλύψεις, να μην υπάρ χουν λάθ η, να
κατανοήσο υμε και εμείς το σκεπτικό της διαχειρι στικής αρχής και της
επιτελι κής δο μής του Ανάπτυξης κα ι αντίστοιχα να προσαρμόσο υμ ε
και εμ είς στο δι κό μας έργα που μας έρχονται από φορείς να μπορούμε
να τα σπρώ ξουμε άμεσα αν άπτον τα ι το υ θ εματι κο ύ στόχο υ 11 όπως
καθορίζεται στο ΕΠΑνΕΚ και αντίστοιχα έργα που έρχονται στο
ΕΠΑνΕΚ ή πο υ πρ έπει να σπάσο υν, ν α φύγ ει κάποιο κο μμάτι τους και
να έρθει στο δι κό μας να γίν ει αποδοτι κά για να μην έχο υμε
δυσλει το υργίες.
Κάτι άλλο πο υ έχ ο υμε κοινό το Δι οι κητι κής Μεταρρύθ μισης, το
Μεταρρ ύθμισης το υ Δημ οσίο υ Τ ομέα με το Ε ΠΑνΕΚ είναι οι κοινές
αιρεσιμό τητες. Έγ ινε από τον κ. Τζ ώρτζη η παρουσία ση κυρίως της
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αιρεσιμό τητας 2.1 που έχ ει να κάνει ουσια στι κά με το I CT Governa nce
και προτάθηκε μια δομή.
Με πο λύ ενδια φέρον θα δο ύμ ε αυτή τη δ ο μή όπως
παρουσιάζεται, θέλουμ ε να πιστεύο υμε ότι θα έχουμ ε περι σσό τερ η
συν εισφορά όσον αφορά το πώς η Επιτελική Δομ ή η δική μας θα
συν εργαστεί σύμφωνα με το σχέδιο που είδαμε το υλάχιστον μ ε την
Επιτελική Δομ ή την πρώ ην Ψηφιακής Σύγ κλισης κά τω από αυτό το
όργανο όπως το κατάλαβα εγώ που θα εμπλέκον ται κάποιοι Γενικοί
Γραμματείς γενι κό τερα, ένα πιο ανώτερο όργανο.
Θέλω να πω όμως ότι αυτή η αιρεσι μότητα πρέπει να αποτελέσει και
μια καλή ευκαιρία να δημιο υργηθ εί ένας μεγάλος φορ έας ο οποίος θα
ενσωμα τώνει ό λες τις υποδομ ές και όλο υς τους φορ εί ς που αυτή τη
στιγμ ή αποσπασματικά κάνο υν έργα ηλεκτρονι κής δια κυβέρν ησης και
να μη μείνει μόνο στο κομμά τι το διοικητι κό που έχ ει να κάνει με
επιτελι κές δομ ές και γενικο ύς γραμμ ατείς.
Να εμπλακεί σε όλο το κομμά τι της διαχ είρισης έργων
πληρο φορι κής και ΤΠΕ , στο κομμάτι το υ σχ εδιασμο ύ της
στρατηγι κής, στο κομμάτι της υλοποίησης διοί κησης έργων, στο
κομμάτι της συντήρησης υποδομών και το λέω αυτό, γι ατί μέχρι τώρα
είχαμε αποσπασμα τικές δομ ές στις Τ ΠΕ.
Σιγά – σιγά και π ιστεύω ό τι μ ετά α πό αυτή τη προγρ αμματική
περίοδο, θα έχει ξ εκαθαρίσει το τοπ ίο. Θα έχουμ ε κεν τρικές μεγάλες
υποδομές Τ ΠΕ στη δ ημό σια διοί κηση και θα πρέπει αυτές να
συγ κυβ ερνο ύνται και νομίζω ό τι είνα ι πολύ κα λή ευκαι ρία να ανοίξει
αυτή η κο υβέν τα.
Και μέσα σε αυτή τη κο υβ έντα θα πρέπει επίσης να εμπλακεί
ένας πολύ μεγάλος πυλώνας πο υ έχο υμε α υτή τη στιγμ ή, που είχ ε το
Υπουργεί ο μας και θα συνεχί σει να χ ρησιμ οποιεί, είναι η Κο ινωνία της
Πληρ οφορ ίας Α.Ε ., η οποία μ έχρι τώρα στο ψ ηφι ακή σύγ κληση
δραστηριοποιείτο ενεργά.
Δραστηριοπο ιεί ται και θα συνεχί σει να δραστηριοποι είται στο
μεταρρ ύθμιση το υ δημοσίου τομέα και νομίζω ότι πρέπει να και εκεί
να ανοίξει το κομμ άτι της συνεργασί ας της Κ ΤΠ Α. Ε. με το ΕΠΑν ΕΚ,
καθώς θεωρο ύμε ό τι τα έργα που θα γίνουνε στον θεμ ατικό στόχο 2,
θα πρέπει σε α υτά να τεκμηρι ώνεται οι λόγοι πο υ κάποια από τα έργα,
τουλάχιστον στη δι αχείριση των έργω ν, δεν θα εμπλέκεται η Κ ΤΠ Α .Ε.
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που έχει ι κανότατα στελέχ η, έμ πειρο προσωπικό , γνωρίζει τις
διαδικασί ες που μπ ορεί να προχωρ ήσει τα έργα ΤΠ Ε.
Και αυτό όχι μόνο στο κομμάτι των υποδομών, αλλά και πιστεύω
ότι η Κ ΤΠ μπορ εί να παίξει σημαν τικό ρό λο και στο κομμά τι των
κρατι κών ενισχ ύσεων και των ήσσονων και των μεγάλων ειδι κών
κατηγοριών κρατι κών ενισχ ύσεων, και με α υτή τη λογική θα πρέπει
και στην αιρ εσι μό τητα η ΚΤΠ να εμ πλέκεται κατ’ εμά ς και θα πρέπει
να εμπλέκεται σίγουρα και στον τρ όπο, ως δυν ητικός δικαιο ύχος σε
ένα πολύ μεγάλο μέρος των έργω ν του θεμα τικού στόχ ου 2 το υ
προγράμματος.
Ένα πολύ μεγά λο και σημαντι κό κομμάτι που θα ήθελα να
αναφέρω εδώ και να κλείσω, είναι και το, μιλών τας πλέον για το
Υπουργεί ο ως δ υν ητι κός δ ικαιο ύχος ενός πολύ μ εγάλο υ έργο υ που έχ ει
χρονοτριβ ήσει και έχει καθυστερ ήσει πάρα πολύ και είν αι το Σύζευξις
2.
Το Σύζ ευξις 2 έχ ει ζητήματα χρημα τοδότησ ης και ελπί ζουμε ότι
σύν τομα, είμα στε, ήδη προ ετο ιμαζόμαστε εμείς από τη πλευρά το υ
Υπουργεί ου, κάνοντας τις συγ κεκρι μένες μελέτες να μπορέσο υμε να
κάνουμ ε επαφές σε υψηλό επίπεδ ο ώστε στην επό μενη Επιτροπ ή
Παρακολο ύθησης το Σύζ ευξις 2, κο μ μάτι του, ένα σημ αντικό κομ μάτι
του να βρ ίσκεται μ έσα στην εξ ειδί κευση του ΕΠΑνΕ Κ.
Πιστεύουμ ε κυρίω ς στην επενδ υτι κή προτεραι ότητα 2α. Από τη
πλευρά μας κάνο υμε ότι ενέργειες μπορούμε να κάν ουμε για αυτό,
όσον αφορά τον εξορθολογι σμό των δαπανών, γιατί από τότε που το
έργο έχει κατατεθ εί σαν φάκελος μ εγάλου έργου, έχ ουνε προκύψει
πάρα πολλές αλλαγές.
Και να τεκμ ηριώ σουμ ε κιόλας το πόσο σημαντικό είναι το
Σύζευξις 2 στην επιτυχ ία των στόχ ων και στη κάλυψη των στόχων και
των δεικτών του Ε ΠΑνΕΚ.
Θέλω να αναφέρω εδώ ό τι πάρα πολλά έργα ΤΠ Ε στα οποία
στηρίζεται όχι μόν ο η δημό σια διοί κηση, αλλά και οι υπηρ εσί ες που
μπορεί να προσφέρει η δ ημό σια διο ίκηση στην επιχει ρηματι κό τητα,
στο υς επιχ ειρ ημα τίες, από Επιμελητήρ ια, από Ληξιαρχ εία, από
οτιδ ήποτε, δεν μπορούν ε να δο υλέψουνε αν δεν υπάρχ ει μία κεν τρι κή
υποδομή όπως το Σύζευξ ις 2, που να δίνει γρήγο ρ ο δίκτυο στο υς
φορείς.
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Κλείν οντας, θ έλω να ευχ ηθώ, ό τι απ ό εδ ώ και πέρα θα έχο υμε
μία τακτι κή συνερ γασία, τώρα πο υ μ πήκε και το νερ ό στο αυλά κι και
να μπορέσο υμ ε να έχο υμε, να βρ ισκόμαστε τα κτικά, π ροκει μένο υ να
διαχειριστο ύμε απ ό κοινο ύ τους τομ είς συνάφειας που έχουμε.
Και πάλι εύχομαι καλή επιτυχία στο υς παλιούς μο υ συναδέλφους
στη Διαχειρι στι κή. Ευχαριστώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστο ύμ ε. Ο κύρ ιος Σι δηρόπουλος έχει το λόγο. Οι
συνάδελφοι επιμ ένουν να μιλήσουν πριν το διάλειμμα. Εφό σον
υπάρχουν οι αντο χές, από τη πλευρά του Προεδρ είο υ δεν υπάρχει
θέμα, αλλά απ’ ότι με εν ημ ερώνο υν πολύ πι εστικά εδώ και πάρα πολύ
ώρα,
δεν θα υπ άρχει γεύμα αν καθυστερ ήσουμ ε και άλλο. Ήδη
υπάρχει. Επι λέγο υμε. Δεν ξ έρω.
Είναι οι αν τοχές και οι επιθυμί ες . Το Προεδρ είο μπορεί να
προσαρμοστεί σε ο τιδήπο τε θ έλετε. Κ ύριε Σ ιδηρ όπουλε.
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟ Υ ΛΟΣ:
Θα είμαι σύν τομος . Εξ’ αυτο ύ λοιπό ν, σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή
επιτυχία. Είμαστε τυχ εροί, και το πρ όγραμμα και εσείς, που έχετε μ ια
πάρα πολύ καλή ο μάδα και αντι λαμβ ανόμαστε όλοι την κο ύραση για
να φτάσο υμε σήμερα ως εδώ.
Είναι για μας ιδιαί τερα ευτυχές πο υ έχουμε έργα και δρ άσεις στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικό τητα, που κάτι πο υ
βεβαιώνει την αν τί ληψ η και την δ ική μας, ότι ο πο λιτι σμός δεν είναι
κάτι ξ ερό, σκέτο, άσχετο από την α νάπτυξ η, από τα εισοδήματα και
από το εθνι κό προϊ όν.
Μετά από όλα αυτά θα πω σε πιο χαμηλή κλίμακα ορισμ ένα
τεχνι κά ζ ητήματα που θα παρακαλο ύσα να κρα τηθο ύν και ως σημ είωση
και η επιτροπ ή θα αποφασίσει επ’ αυτών.
Επειδή υπάρχει μι α, στα έργα UNE SCO, στις παρεμβ άσεις, μια
διάκριση στις κα τηγορίες Περιφερει ών, 4 - 4 - 2, εκα τομμ ύρια είναι
αυτά, και επει δή τα έργα τα 4 και 4 δεν ολοκληρ ώ νονται, έχο υν
μεγαλύτερ ο προ ϋπολογισμ ό, ή θα πρέπει η επιτροπ ή να δώσει την
ευχ έρεια στην Δια χειριστι κή Αρχή αυτό το 4 - 4 λίγο ν α το αλλά ξει.
Να φέρει περι σσότερα λεφτά, ή τα έργα που είναι πολύ
σημαντικά, αναφέρω για τις περι οχές των Αιγών, της Ακρόπολης των
Αθηνών, των Δελφών, αν θα μπορο ύσαμε να τα κάνο υμε σε δυο, να
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πούμε ό τι είναι δ υο φάσεις ή μ ε κάποιο άλλο τρόπο . Πρώτη φάση
τώρα, δεύτερ η φά ση η επόμεν η.
Καταλαβαίνετε ό τι είναι εμβ λημ ατικές παρεμβάσεις. Άρα,
λοιπόν, θα ζητούσα από την Επιτροπ ή να δώσει μια εξο υσιοδ ότηση να
το χειριστεί η Διαχ ειριστι κή Αρχή.
Το δεύτερο, για τα έργα της β ελτί ωσης των υπ ηρεσι ών στους
αρχαιολογικο ύς χώ ρους και των μνημ είων, έργο που θα υλοποι ήσει το
Ταμείο Αρχαιο λογ ικών Πόρ ων, να είναι η επι τροπή ανοιχτή και η
Διαχειρ ιστική Αρ χή στην επόμεν η περίοδο, να βάλουμ ε και τα
υπόλοιπα, τον υπό λοιπο προϋπο λογισμό που έχ ουμ ε ζητήσει, έτσι ώστε
το 201 6 να μας β ρει σε μια πο λύ καλύτερη κατά στα ση από άποψη
εξυπ ηρέτησης των επισκεπτών.
Στην επόμεν η επιτροπή επίσης, το λέω από τώρα, θα
εισηγηθο ύμ ε, θα επιμείνο υμε στο θέμα της χρημα τοδότησης των
ανοιχτών ανασκαφών και των επι σκέψεων εργαστηρίων .
Είναι ένα καινο ύργιο προϊόν στον πολιτι στι κό τουρ ισμό και
πραγματικά περιμένουμ ε να έχουμ ε καλά αποτελέσματα. Για τα
5.000.000 το όριο , δεν θα επιμείνω , αλλά είναι, δεν θα επιμείνω,
συγγνώμ η. Μια ελάχιστη γραμμή κό κκινη, για μας, νομί ζω ως χώρα θα
πρέπει να είναι τα έργα… Δεν μπορ εί, δηλαδ ή, αυτά να μην περάσο υν
στην επόμ ενη π ερί οδο.
Μερι κά ζητήμα τα πιο τεχνι κά και πιο χαμηλής κλίμ ακας. Στο
έργο της Ουν έσκο θα παρακαλούσα στο υς δυν ητικο ύς δικαιο ύχους να
γραφτεί αν τί αυτού πο υ υπάρχει , οι αρμόδιες υπηρεσί ες του
υπουργ είο υ Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτω ν, παρένθεση,
τομέας πολι τισμ ού. Γιατί αυτές που έχουν γραφτεί, από την κούραση,
δεν είναι αρμόδ ιες να υλοποι ήσο υν α υτά τα έργα.
Επίσης στο έργο
phasing αρχαιο λογικό μ ουσείο Χ ανίων να
προστεθ εί στο υς ενδει κτι κο ύς δ ικαιούχους, στο υς δυνητικούς,
συγγνώμ η, και η Ε φορία Αρχαιο τήτω ν Χανίων.
Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή επι τυχία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε.
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟ Υ ΛΟΣ
:
Συγγνώμη, συγγν ώμη, παρέλειψα κάτι. Για τις κρατι κές ενι σχ ύσεις
στον τομέα της δημιουργι κής βιομ ηχ ανίας, όπως λέγετα ι.
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Εμείς υπογραμμίσουμε το δ ημιο υρ γικής. Το βιομ ηχ ανίας
λίγο, α λλά είναι μια ορο λογία. Θα θέλαμ ε είτε μια ξεχ ωριστή
πρόσκληση, επει δή έχει πολλές ιδιαιτερότητες α υτός ο τομέας. Ή, εν
πάση περιπ τώσει, να δούμ ε πως θα διαμορφώ σουμ ε μ αζί τα κρ ιτήρια
για αυτόν τον χ ώ ρο, που έχ ει πραγματικά, δεν είναι όπως οι άλλοι
τομείς. Σας ευχαρι στώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιλαμβάν εσθε π ως μέσα στον Ιούλιο και προκειμ έν ου να είμαστε
συν επείς με την δέσμευση μας για προδημοσί ευση κά ποιων από τις
δράσεις, θα υπάρχει πολύ δο υλειά. Μια από αυτές εί ναι το κομμάτι
που θα αφορά τους επιλέξ ιμους Κ Α Δ. Ήδ η υπάρχει μ ια δουλειά και
μια μελέτη- εργα λείο για την υπ ηρεσία η οποία έχει κάνει μια
αντιστοίχηση των ΚΑΔ με τους στό χους και τις θεμα τικές περιοχές.
Και σίγουρα θα πρέπει να δούμε μαζί σας τα κομμάτια των
παρεμβάσεων που αφορούν ε τις επιλέξιμ ες, τους επι λέξιμους ΚΑ Δ…
θέλετε να τοποθετηθεί τε τώρα ή, ξα νακάνω την ερ ώτηση, να πάμε σε
ένα διάλειμμα και να επανέλθο υμ ε; Ας πάμε σε ένα δ ιάλειμμα τώρα
για να υπάρχει λίγ η ξ εκο ύραση.
Νομίζω πως η παρέμβασή σας θα έχει και μεγαλύτερη β αρύτητα,
θα τους βρ είτε ό λους εδώ, για τί έχουμε λίγο κο υραστεί. Θα το υς
βρούμ ε ό λους, γι ατί θα προχωρ ήσουμε μετά τις το ποθετήσεις των
μελών και στην έγ κριση της εξειδίκευσης.
ΔΙΑΛΕΙ ΜΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πριν βγούμ ε για δι άλειμμα έχ ουν ζ ητήσει αρκετά μέλη το λόγο και αν
κοιτά ξω και την ατζέν τα και την ημ ερήσια διά ταξ η πο υ έχ ουμ ε
εγκρίν ει στην αρ χή της διαδι κασί ας, ναι, πολύ φοβάμαι ότι θα
τραβήξ ει πολύ σε μάκρος η σημεριν ή συνάντηση. Δεν είναι
απαραίτητα κα κό αρκεί να υπάρχο υν οι αντοχές για ν α μπορούμε να
συμμ ετέχο υμε ο υσι αστικά.
Έχετε ζητήσει το λόγο. Ελάτε.
Κα ΧΡΙΣ ΤΟ ΦΗ:
Χριστοφή ονομάζ ομαι. Εκπροσωπ ώ την Εθνι κή Συνομο σπονδία
Ατόμων με Αναπηρ ία.
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Είναι γνωστό σε ό λους ότι κα τά την νέα προγραμματι κή περί οδο
οι προβλέψεις και οι υποχρ εώσεις υπέρ των ατόμ ων με αναπηρία είναι
ιδιαίτερα τονισμ έν ες τόσο από το υς κανονισμο ύς των διαρθρωτικών
ταμείων όσο και α πό την ευρ ωπαϊκή και την εθνι κή νομ οθεσία.
Αυτό το γεγονός δ εν είναι τυχαίο . Οφεί λεται αφενός στη διάχυση
της δ ικαιω ματι κής προσέγγισης της αναπηρίας, τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της σύμβασης για
τα δικαιώμα τα των ατόμων μ ε αναπηρ ία.
Αλλά ο φείλεται, επίσης, και στα αποτελέσματα σειράς ερευνών
τόσο μεμον ωμέν ω ν ευρ ωπαϊκών χω ρών όσο και της Ευρωπαϊ κής
Επιτροπής που οδ ηγούν σε αποτελέσματα τα οποία αναδεικν ύουν την
αναπηρία και σαν παράγοντα που μπορεί να έχ ει θετι κή επίδραση στην
οικονομι κή ανάπτυξη και την ίδια την καινοτο μία.
Ήδη υπάρχο υν παραδείγματα και στην ελληνική πραγματικό τητα,
μίας ερευν ητικής ομάδας από το Πανεπιστήμιο της Πά τρας που έχει
σχεδιάσει μ ία εφα ρμογή για την πρ όσβαση ατόμ ων μ ε αναπηρία στη
θάλασσα και μετασχηματί στηκε σε επιχείρηση για την προώθηση
αυτο ύ του προϊ όντος.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο τουρι σμός για όλους, ο τουρισμός
ο προσβάσιμος για τα άτομα με αναπηρία, ο οποίος έχ ει αναδειχθεί σε
μια μεγάλη, ιδιαίτερα ενδιαφέρ ουσα αγορά.
Ήδη από ευρ ωπαϊκή μ ελέτη έχ ει φανεί ότι 862 εκα τομμ ύρια
ταξιδιών το χ ρόνο γίνονται στην Ε υρώπη από Ε υρωπαίους πολίτες με
αναπηρία, με ένα συνο λικό τζί ρο γ ύρω στα 352 δισεκα τομμ ύρια ευρώ,
που συντηρο ύν κον τά στα 4, 5 εκατομ μύρια θέσεων εργα σίας.
Σε αυτή τη λογι κή μέσα έχει εν ταχθεί και μία στοχευμ έν η
πρόταση που έχει κατατεθεί από το Υπουργεί ο Τουρι σμού σχετι κή μ ε
τον το υρι σμό τω ν ατόμων με α ναπηρία και θέλουμε να την
υποστηρί ξουμε
θ εωρών τας
ότι
είναι
απόλυτα
αναγκαία
να
συμπερ ιληφθ εί στην εξειδίκευση.
Και επίσης με αφορμή τη σημεριν ή συνεδρία ση της επιτροπής
παρακολούθ ησης θα θέλαμε σαν Συνομοσπονδ ία, σαν τριτοβάθμιο
όργανο των ατόμ ω ν με αναπηρία, να καλέσο υμε τις επιχ ειρήσεις α λλά
και όλες τις υπηρ εσί ες να υποστηρί ξουν την ορ ιζόντι α διάσταση της
αναπηρίας που ούτως ή άλλως είναι πλέον και υποχρέωση στις δράσεις
τους και την υλοπ οίηση στοχευμέν ω ν δράσεων , μ ε την πεποίθηση ότι
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αφενός συνει σφέρ ουν στην βελτίωση της ζωής ενός πολύ μεγά λου
ποσοστού ατόμων πολιτών, εκτιμά ται γύρω στα 18,5 % με σχ ετι κά
νεότερα στοιχεία της Σ τατιστι κής Υ πηρεσίας, αλλά και γνωρίζοντας
ότι ταυτόχρονα θα συν τελέσουν και στην ανάπτυξ η και το άνοιγμα των
επιχειρ ήσεών τους σε νέες αγορές.
Η ΕΣΑΜΕΑ θέλο ντας να υποστηρί ξει αυτές τις δρά σεις έχ ει
δημιο υργήσει ένα help desk από εξειδικευμ ένο προσω πικό που είναι
στη διάθεση ό λω ν των μελών της επιτροπής παρακολο ύθησης σε
θέματα σχετιζόμ εν α με την αναπηρία , με την προσβασι μότητα, με το
πώς μπορούν να κά νουν αυτή τη διάχ υση στις δρά σεις το υς.
Αυτά. Ευχαρι στώ .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η πρόταση που αναφέρεται και είχ ε έρθει από την επιτελι κή δομ ή το υ
τουρ ισμο ύ αποτέλεσε μία από τις βάσεις για τη σχ εδί αση αυτής της
πρόσκλησης στο θ εματικό στόχο 11.
Ο θεματι κός στόχ ος, λοιπόν, 11 έχ ει σχ εδιαστεί μ ε βάση ό λη την
εισρο ή που υπ ήρξ ε από τους φορείς και τις απαιτήσεις τους. Ειδι κά με
την Ομ οσπονδία εί χαμε και μία άλλη συνάντηση για να δούμε και το
κόστος, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και ο προϋπο λογισμ ός έγινε με μια
λογική και εξορθο λογισμο ύ των προ τάσεων πο υ έχουν κατατεθεί οπό τε
είναι σε αυτό το κομμάτι.
Ο κος Διον υσόπο υλος νομίζω έχει ζητήσει.
Κος ΔΙΟΝΥΣΟΠ Ο ΥΛΟΣ:
Ναι, γεια σας και από εμένα. Είμαι ο Γιάννης ο Διον υσόπουλος, είμαι
μέλος το υ Ανώ τατου Π ειθαρχι κού Συμβο υλί ου το υ Οικονομ ικο ύ
Επιμελητηρίο υ της Ελλάδος και εδώ εκπροσωπώ το Οικον ομικό
Επιμελητήριο.
Η τοποθέτησή μ ο υ θα έχει δ υο σκέλη, θα είναι τρί λεπτη. Το
πρώτο σκέλος είνα ι ένα γενικό το οποίο έχει να κάνει πιστεύω μ ε τον
βασικό πυλώνα της αναπτυξια κής στρ ατηγι κής ο οποίος δεν ακο ύστηκε
εδώ και κατά τη γνώμη μας αυτός ο πυλώνας είναι το τρίγωνο της
γνώσης το οποί ος εκφράζει τη στεν ή σχέση μ εταξ ύ των τριών βα σικών
στοιχ είων της αναπτυξια κής στρατηγικής στη σύγχρο νη εποχή μας.
Δηλαδή της έρ ευνα ς, της εκπαίδ ευσης και της καιν οτομί ας.
Γιατί η έρευνα παράγει νέα γνώση η οποία μεταδίδεται μέσω της
εκπαίδευσης και στη συνέχ εια το καλά εκπαιδευόμενο ανθρώπινο
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δυναμικό είναι σε θέση να εφαρμόσει ν έες τεχνολογι κές και
οργανωτικές μ εθό δους και διαδι κασίες οι οποίες από τη μια πλευρά
αυξάνουν την πα ραγωγικότητα και βελτι ώνουν την ποιότητα της
παραγωγής προϊόντων και υπ ηρεσιών .
Η δε, από την άλλη πλευρά, αύξ ηση αυτής της παραγωγικότητάς
και η βελτίωσή της που αυξάν ει την ποσότητα το υ παραγόμενου
προϊόντος δεν αυξ άνει το υς χρ ησιμο ποιούμεν ους πόρο υς πράγμα που
μειών ει από τη μ ια πλευρά κα τά πολύ το κό στος παραγωγής και
βελτιών ει τη δι εθνή ανταγωνι στικό τητα της χώρας μι ας οικονομ ίας
ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αυξάνονται και οι αμοιβές των
εργαζομένων.
Το θεωρο ύμε κο μ βικό σημεί ο ότι θ α πρέπει κάπου και εδώ να
αναφερθεί το τι ρό λο παίζει στην αναπτυξια κή στρατηγι κή το τρίγων ο
της γνώ σης. Αυτό για γενικά.
Τώρα, πως εξαρτάται εμάς ως Οικονομικό Επιμελητήριο, δ υο
ενότητες από τρ ει ς προτάσεις. Πως θέλο υμε να εν ταχθούμε μέσα στο
πρόγραμμα.
Το πρώτο έχει να κάνει σχ ετι κά με το οι κονομι κό
επάγγελμα. Πρώ τη πρότασή μας, θα πρέπει με κά ποιο τρόπο να
εντάσσονται οι ν έοι οικονομ ολόγοι , οι νέοι μελετητές οικονομ ολόγοι,
οι νέοι λογι στές φοροτέχν ες σε κάποιο πρόγραμμα έτσι ώ στε να
επιδοτο ύνται κατά την έναρξ η της δρ αστηρ ιότητάς το υς.
Το δεύτερο, έχει ν α κάνει μ ε την ενί σχυση των ήδ η υπ αρχόντων
επιχειρ ήσεων που δραστηρι οποιούν ται στην παροχή οικονομι κών
υπηρ εσιών είτε αυτές είναι μελέτες, εί τε είναι λογιστικές
φοροτεχνι κές υπηρεσί ες, ιδιω τι κοί σύμβο υλοι κλπ.
Γιατί;
Για τί
παρατηρήθ ηκε παρ αδείγματος χάρ η κατά το τρέχον πρόγραμμα, το ’07’13 ενν οώ το υ ΕΣ ΠΑ, του ΕΠ ΑΝ ΙΙ στα κρι τήρια επιλεξι μότητας να
μην εν τάσσονται οι δραστηριό τητες του οικον ομολόγου και λογιστή
φοροτεχνι κο ύ. Γι α αυτό ζ ητάμε να εντάσσονται βά σει κριτηρί ων και
οικονομ ολόγοι λογ ιστές φορ οτέχνες σε αυτό το πρόγραμμα.
Και ένα τρί το που έχει να κάνει μ ε την κατάρτιση, πρ όγραμμα
κατάρτι σης αν έργ ων νέων οι κονομ ολόγων μ ελών το υ Οι κονομι κο ύ
Επιμελητηρίο υ σε δραστηριότητες το υ οι κονομο λογι κού επαγγέλματος
φυσικά
και
σε
προγράμματα
συνεχιζόμ εν ης
επαγγελματικής
κατάρτι σης και εξειδίκευσης.
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Το δεύτερο μ έρο ς, η δ εύτερ η ενό τητα στην οποία θέλω να
αναφερθώ έχει να κάνει σχ ετι κά με την αξιολόγ ηση. Μέχρι σήμ ερα για
την αξ ιολόγ ηση των προτάσεων πο υ υποβά λλον ται στο πλαίσιο των
προκηρ ύξ εων και προσκλήσεων τω ν επιχειρ ησια κών προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ είναι αναγκαία, πιστεύουμε, η δ ημιο υργία μητρ ώου
οικονομ ολόγων αξ ιολογ ητών ο ι οποί οι θα αξιολογο ύν τα οικονο μικά
στοιχ εία της κάθε πρότασης.
Και τούτο γιατί, τι γινόταν μέχρι τώρα. Μέχρι σήμερα
παρατηρούμ ε ο Μ ηχανικός να αξιο λογεί οι κονομι κά στοιχεία και το
αντίθετο, οι κονομ ολόγος να αξιο λο γεί τεχνικά. Ο σχεδιασμός το υ
προτύπο υ της πρότασης πρέπει να είν αι στην κα τεύθυν ση διαχωρι σμο ύ
των στοι χείων σε οικονομι κά και τεχ νικά, είναι δε αναγκαία η μελέτη
της οικονομι κής κατάστασης των επι χειρήσεων για τη χρηματοδ ότησή
τους από οικονομο λόγους ως αρμόδι α πρόσωπα για να αποφανθεί για
την ο ικον ομική θέση της επιχείρ ησης καθώς και τη βιω σιμότητά της.
Ένα δεύτερο σημεί ο έχει να κάνει μ ε τις προσκλήσεις. Και εκεί
θα πρέπει να προβ λεφθεί, πι στεύουμ ε, σαν επι λέξ ιμη δαπάνη η αμο ιβή
του μ ελετητή. Για τί; Για να διασφαλιστεί η διαφα νής διαδικασία
αξιολόγ ησης γιατί μέχρ ι τώ ρα τυγχάνει μελετητές να μ ην
πληρωνόν το υσαν, να ήταν αξιο λογ ητές και να γίν εται το ότι γίν εται το
οποίο είναι αδιαφα νές.
Και τέλος, πιστεύουμε ό τι για την ενίσχ υση των επιχ ειρήσεων
όπως γινόταν από τράπεζες ή από άλλο υς ΕΦΔ οι ο ποίοι δεν έχο υν
μητρ ώα αξιολογ ητών του ΕΣ ΠΑ μέχρι τώρα, η α ξιολόγ ηση των
επιχειρ ηματι κών σχεδίων να μην ανατίθεται όπως γιν όταν μέχρι τώρα
π.χ. στις τράπεζ ες, στο υς υπαλλήλο υς της τράπεζας οι οποίες
κοιτούσαν να εξυπηρετούσαν τους δικο ύς τους υπαλλήλο υς α λλά θα
πρέπει να συσταθ εί ένα ενιαίο μ ητρώο αξιο λογ ητών κάτω από την
αιγίδα της υπηρ εσίας που υπάρχει, δηλαδ ή της διαχ ειρ ιστι κής αρχ ής,
στα πρότυπα το υ ΕΦΕΠΑΕ και στα πρότυπα όπως έχ ει τα μ ητρ ώα
αξιολογ ητών η Ε υρωπαϊκή Επιτροπή. Και μ ε αυτόν τον τρόπο να
γίνεται η αξιολό γηση ό λων των προσκλήσεων και όλων των
προτάσεων .
Ευχαριστώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε, ναι.
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Κος ΣΥΡΡΟΣ:
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρ ε. Γιάνν ης Σύρρος ο Γενι κός Διευθυν τής του
Συνδέσμο υ Επιχει ρήσεων Πληρο φορ ικής και Επικοινω νιών Ελλάδας,
μέλος το υ Διο ικητικο ύ Συμβ ουλίο υ το υ Ε υρωπαϊ κού ΣΕΠΕ
και
Αντιπρόεδρ ος στην Ευρώπ η. … Παγ κοσμίο υ Συνδ έσμ ου Τεχνολογίας.
Έχω συμμετάσχ ει μέχρι στιγμ ής στις Επιτροπές Παρακο λούθ ησης
των ΠΕΠ μ ε κάποιους συναδέλφους εδώ πέρα που συμμ ετέχο υμε
καουσιαστικά αρχ ίζουμε να επαναλαμβάνουμ ε και ειδικά με την
Ευρωπαϊκή Επιτρ οπή με κάποιο υς συναδέλφο υς που έχω δει, με
κάποιους από τους υπηρ εσιακούς π αράγοντες, λέμε σχεδόν τα ίδια
πράγματα.
Θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα που αφορούν το
κομμάτι της δομ ής. Η πρόταση για την οριζόντια δομή, το κομμά τι των
τεχνο λογιών πληρ οφορι κής, επι κοιν ωνιών είναι θέμα που έχ ει θ έσει ο
ΣΕΒ από το 2007, απ’ όταν ξεκίν ησε να λειτουργ εί το προηγούμενο
ΕΣΠΑ.
Και όταν συζητο ύσαμε εμείς για τη δομ ή, συζ ητο ύσαμε και
λέγαμε ό τι χρειάζονται διαδικασί ες, χρειάζεται ανθρώ πινο δυναμικό,
αρμοδιότητες και π όρους.
Η πρόταση που παρουσίασε ο κύρι ος Τζώρ τζης στην αρχή της
συν εδρίασης, είναι προς αυτή τη κατεύθ υνση. Λείπει α ν θέλετε όμως
το σημαν τικό συν εκτι κό κομμά τι πο υ αφορά, πο υ τοποθ ετείται αυτή η
δομή.
Η δομή με κάποιο υς γενικο ύς γραμματείς, όπου δεν υπάρχει από
πάνω Προϊστάμεν ος στο ανώτα το πολιτικό επίπεδο, δ εν θα επιλύσει
κανένα πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην υλοποίηση
έργων τεχνο λογιών , πληρο φορι κής και επικοιν ωνιών στην Ελλάδα.
Έχουμ ε αυτή τη στιγμή τα έργα που αφορο ύν το συγκεκριμ ένο
πρόγραμμα, που είναι της … έχο υμε τα έργα που αφορούν τη
διοικητι κή μεταρρ ύθμιση. Έχο υμ ε τα έργα των ΠΕΠ.
Αυτή τη στιγμή το κάθε επιχειρ ησια κό πρόγραμμα προσπαθεί να
δημιο υργήσει τις δ ικές το υ δομ ές και πάλι δεν υπάρχει συντονισμό ς
σε συν εργασία μεταξύ αυτών.
Πολύ δε, περι σσότερο προς το δικό μας επιχειρησιακό
πρόγραμμα πλέον, έχο υμε θεμα τικό στόχο 1 πο υ α φορ ά καθαρά την
έξυπν η εξ ειδί κευση, έχο υμ ε δράσεις στις μι κρομεσαίες επιχειρ ήσεις
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που με βάση το κομμάτι που αφορά τη ψηφια κή εν ιαία αγορά, το ..
mar ket, είναι δρά σεις αλληλένδ ετες , όπως το κομμά τι επίσης της
κατάρτι σης και το υ κομματιού πο υ αφορά το κομμάτι του θεματι κο ύ
στόχο υ 10 .
Η πρόταση λοιπόν είναι, ότι η συγκεκριμ έν η δομ ή θα πρέπει να
είναι στο ανώτατο πολιτι κό επίπεδο της χώρας και από κάτω υπάρχουν
οι προηγο ύμεν ες προϋποθέσεις πο υ σας ανέφερα.
Συνεργασία και συν τονι σμός α κούστηκε και από τους
προηγούμ ενο υς συναδέλφους. Θα το θέσω και εγώ για μία φο ρά
ακόμα. Έχει ιδιαίτερη πολυπλο κό τητα το συγκεκριμ ένο επιχειρησιακό
πρόγραμμα και πραγματικά το να βρ ισκόμα στε μία φορ ά το χρόνο και
να συζητάμε τη καλή ή μη πορ εία του προγράμματος , δεν είναι το
βέλτιστο και το ουσιαστι κό για να παράγουμε αποτέλεσμα.
Αυτό λοιπόν σημαί νει, ό τι θα πρέπει άμεσα να δο ύμ ε και με τις ..
δομές που σχεδιάζ ονται και με τις διαχειριστι κές αρχές, αλλά και με
εμάς που συμμ ετέχουμε στην Επι τρ οπή Παρακο λο ύθησης ως εταίρ οι,
όπως είχε προτείν ει και στο παρελθ όν η Ευρ ωπαϊκή Επιτροπή μ έσω
της κυρίας Μπο υρντή, πως πραγματικά μπορούμ ε να δούμε
συγ κεκριμέν ες ο μάδες εργα σίας που ν α βάλουμε κάτω τι ς προσκλήσεις
ή τα έργα που πρέπει να προχωρήσουν και πως μπορούμε οι φορείς
που θα υποδεχτούνε τα συγ κεκριμ έν α έργα, είτε για ν α προκηρύξο υν,
είτε για να τα λει τουργ ήσουν, να έχ ουν πραγματικό α ποτέλεσμα και
αποτύπωμα, όπως ανέφερ ε ο κύρ ιος Χαρίτσης.
Άκο υσα με ιδιαίτερη χαρά που αναφέρθηκε ο κύριος Τζώρτζης
στο κομμάτι το υ g rand .. .. jobs, και ανέφερ ε συγ κεκρ ιμένα 900.000
θέσεις εργασίας πο υ υπάρχει έλλειμμ α αυτή τη στιγμ ή στην Ε υρώπ η.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Επι τροπή, ό τι η Ε λλάδα έχει
εθνική συμμαχία γ ια τη ψηφιακή οι κονομία από πέρ σι, εδώ και ένα
χρόνο, όπου συμμετέχο υν μέσα 3 Υπουργεία. Το Υπουργείο
Οικονομ ίας, Υποδ ομών Ναυτιλίας και Το υρισμο ύ, το Υπο υργείο
Εσωτερι κών και Δι οικητι κής Ανασυγ κρότησης, το Υπο υρ γείο Παιδείας
και τρ εις γενι κές γραμματείες, πο υ είναι η Γενι κή Γραμμα τεία
Ισότητας των Φύλλων, η Γενι κή Γραμματεία Ν έας Γενι άς και Μέσων
Ενημέρ ωσης, και παίρνω το θάρρος και κάνω τη συγ κεκριμ ένη
τοποθέτηση, για τί ήταν πρω τοβο υλία του Σ ΕΠΕ.
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Πέρσι λο ιπόν ότα ν ο ΣΕΠ Ε υλοποί ησε το … f or jo bs, grand
invent στην Αθ ήν α, ήταν απαιτούμ ενο από την Ευρ ωπαϊκή Επι τροπή
να καθίσει ο δ ημ όσιος τομέας μαζί με τον ιδι ωτι κό τομέα και να
κάνουν συγ κεκριμ ένο σύμ φωνο συνερ γασίας.
Ήμασταν η 5 η χώ ρα που το κάναμε στην Ε υρώπ η. Δυστυχ ώς,
αυτήν τη στιγμ ή που συζητάμε όμως δεν έχει προχ ωρήσει καμία δράση
που να εντάσσεται από κανένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στο
συγ κεκριμέν ο πρω τόκο λλο συνεργασί ας.
Αναφερθ ήκαμ ε πρ οηγο υμένως στο κομμάτι των phasi ng έργ ων
και για το κομμάτι του θεματικο ύ στόχο υ 2, παρά τις αιρεσιμότητες
που υπάρχο υν από τη πλευρά της Ε υρωπαϊκής Επιτροπ ής,
παρουσιάστηκε μό νο τα δ ύο έργα το υ πολιτι σμο ύ και το έργο το υ …
rurals.
Δεν ά κουσα τίπο τα για Σύζευξις, δεν ακο ύσαμε τίποτα για
ψηφια κό σχολείο, δεν ακούσαμε τίπ οτα για … clou d. Κάποια στιγμ ή
λοιπόν θα πρ έπει η επιτάχ υνση τω ν διαδικασι ών για την επιτελι κή
δομή και για τον εθνικό στρατηγι κό σχεδιασμ ό στη τεχνο λογία, να
ολοκληρωθεί τάχι στα.
Η αγορά είναι εδώ πέρα και είμαστε δίπλα να βοηθ ήσο υμε σε
οποιαδήποτε κα τεύθυνση. Οι .. υπάρχουν και οι προ οπτι κές υπάρχουν.
Ας καθίσο υμ ε κά τω να δο ύμ ε τι προβλήμα τα υπάρ χουν για να τα
επιλύσο υμε.
Μην κάνουμ ε τέτοια λάθη πο υ κά νανε στο παρ ελθ όν, όπου
είχαμε πολυσυνδ υασμό μέσα σε φορείς, αρμοδιό τητες που δεν ..
κανέναν στη πορ εία των έργ ων, κα ι κανείς δ εν ερχ ό ταν πλέον να
παραλάβει ένα έργ ο το οποίο δεν λει τουργο ύσε.
Έχουμ ε τόσα έργα παραδώσει ως κλάδος στην ελληνική δ ημόσια
διοίκηση, πο υ ελάχιστα από αυτά σήμ ερα λει το υργ ούν και
είναι
πραγματικά κρίμα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάποιος ά λλος; Ελάτε.
Κος ΠΑΝΤ ΕΛΑ Τ ΟΣ:
Κυρία Πρόεδ ρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρί ες και κύρ ιοι
Γραμματείς και κυρίες και κύριοι, είμαι ο Σμήναρ χος Δημήτρης
Παντελάτος, από το γραφείο το υ αναπληρωτή Υπ ουργο ύ Εθνικής
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Άμυνας, το υ κυρ ίου Κώ στα Ήσυχ ου.
Ο κύρι ος Υπουργός έχ ει
αντίστοιχη αρμοδι ότητα για θ έματα έρευνας και τεχν ολογίας καθώς
και θέμα τα ΕΣΠ Α, χρησιμοποί ησης, αξιοποίησης, των συγ κεκριμέν ων
δυνατο τήτων που δ ίνει το ΕΣΠΑ σε θ έματα, συγγνώμ η, αντίστοιχα του
αντικειμένο υ το υ. Θέλω να μ ετα φέρ ω , λοιπόν, τον χαιρ ετι σμό το υ και
τα συγχαρ ητήρια γ ια όλη α υτή την πρ ωτοβο υλία.
Οι ένοπ λες δ υνάμεις παρέχουν ε υπηρ εσί ες προς τον πο λίτη, πο υ
κατά κάποιο τρ όπο έχο υνε ένα μον αδικό χαρακτήρα. Θα αναφερθ ώ
έτσι, τελείως επιγρ αμματικά.
Είναι
σαφώς
η
Εθνική
Μ ετεωρολογι κή
Υπηρ εσία.
Η
Υδρογραφι κή Υπηρεσία. Η Γεωγ ραφική Υπ ηρεσία το υ Σ τρατο ύ.
Δηλαδή, έχο υμε να κάνουμε μ ε υπηρ εσί ες που έχουν άμεση
ανταπόκριση στην καθημερινότητα μας, στον Έ λληνα αγρότη, στον
Έλληνα πολί τη γεν ικότερα.
Επίσης, οι ένοπλες δυνάμεις έχ ουν ε αναπτύξ ει έναν μ ηχανισμό
και κάποια εργαλεί α για υπηρεσί ες οι οποίες μπορούν ν α προσφέρο υνε
μέσα στο και ή απ οκλίν οντας ελάχι στα επί το επιχειρησιακό τους έργο,
αξιοποιώντας και ερευνητι κά προγράμματα, δηλαδή, της Ευρωπαϊ κής
Ένωσης, εξωτερι κά χρηματοδ οτο ύμ ενα, αλλά και συμ μετέχοντας σε
αντίστοιχες προ σπάθειες στο ΕΣΠ Α.
Αντίστοιχ ες προτά σεις έχ ουν ε γίνει και νομίζω ότι θα έχουνε μ ια
πολύ καλή εξέλιξ η στα πλαίσια α υτής της εθνικής προσπ άθειας.
Επομένως, δηλών ουμε ό τι εί μαστε διαθέσιμοι, ό τι είμαστε
έτοιμ οι να ανταποκριθο ύμε σε αυτή την εθνική προσπάθεια και
θέλο υμε να σας ευχαρι στήσο υμ ε που μας βάζετε στο … και να
υποστηρί ξουμε αυτή την απόφαση σας, λέγοντας ότι μ ερικά πράγματα
τα θεωρο ύμ ε δεδομ ένα, γενι κά στα θ έματα της α σφάλεια ς.
Επειδή έχ ει τύχ ει και έχω υπηρ ετήσει και στο Α φγανιστάν,
μερικά πράγματα δ εν είναι β έβαια δεδομένα και νομ ίζω ότι χωρ ίς αυτό
βέβαια να σημαίνει ότι δίνω μια τρο μοκρατι κή, ας πο ύμε, εικόνα στον
συγ κεκριμέν ο χώρ ο, θέλω να επιβεβ αιώσω ότι εμ είς θα φροντίσο υμ ε
να κάνουμε την δ ουλειά μας τόσο καλά ούτως ώ στε πραγματικά να
υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία υπο στηρίζει την επιχειρηματι κό τητα
και όλες τις πρω τοβο υλί ες τις οπο ίες αυτός ο λαό λαμβάνει και
προσπαθεί να προωθήσει.
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Λοιπόν, υπ’ όψ ιν ότι υποστηρί ζοντας αυτό πο υ είπα
προηγουμ ένως, ό τι σε ένα επόμενο π ρόγραμμα, σε ένα επόμενο ΕΣΠ Α,
έχει υπογράψει ο κύρι ος υπουργός μ ια επιστο λή στην οποία προτείνει
να υπάρξει και ένας επιπλέον στρ ατηγι κός στόχ ος που αφορά την
ασφάλεια, το οποί ο δεν υπάρχει αυτή την στιγμ ή, και πιστεύω ότι σε
αυτή την λογική θ α πρέπει να υποστηριχτεί και αυτό.
Τέλος, για να τυποποιήσουμ ε μια διαδικασία εισηγούμαι ο
γενικός γραμματέας του υπουργείο υ Εθνι κής Άμυνας να μπει μέσα
στο… α υτών των δ ραστηρ ιοτήτων, έτσι ώστε να έχ ει κα ι αυτός ει κόνα
για την συνο λι κή π ροσπάθεια και να μπορεί να συνδράμ ει στο έργο της
επιτροπής. Σας ευχ αριστώ πάρα πολύ, και πάλι συγχαρητήρια και κα λή
επιτυχία στο έργο υ σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαρι στο ύμε. Δεν ξέρω αν ι σχύει ακόμα το αί τημα από την
συνάδελφο από την DG Research, αν θέλετε να μι λήσετε. Ωραία.
Νομίζω θα μας πει πολύ χ ρήσιμα πρ άγματα σε ευαί σθητα θέματα πο υ
τέθ ηκαν σήμ ερα, ό πως είναι αυτό το …
Κα ΛΑΓΙΟΥ:
Γεια σας. Διον υσί α Λάγιου από τη Γενι κή Δι εύθ υνση Έρευνας και
Καινοτομίας. Χαίρ ομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και τα συγχαρ ητήρια
μου για αυτή την τεράστια προ σπάθει α που κάνετε και κάνει η χ ώρα.
Θα χρησιμοποι ήσω τον λόγο της επιτροπής. Σ υμφων ώ, βέβαια,
και με κα λύπ τουν απολύτως, την Γεν ική Διεύθυν ση Έρευνας, αυτά που
είπε ο συνάδελφος , ο κύρι ος Π ερο υλάκης. Οι δ υο γ ενι κές διευθ ύνσεις
συν εργάζονται πολύ στενά για τον σχολιασμό και την τελι κή αποδοχ ή
των στρατηγικών έξυπν ης εξ ειδί κευσης, πάντα υπό τη μπαγκέτα της
Γενι κής Δι εύθ υνσης Περιφερ ειακής Α νάπτυξ ης.
Αυτό που θα ήθελα να πω είναι π οια είναι τα σημαντικά πο υ
περιμένει η δική μ ου Υπηρ εσία, η δι κή μο υ Γεν ική Δι εύθυν ση. Και να
πω και δύο λόγια για τις συνέργ ειες, οι οποίες είναι δύσκολες μ εν,
χρησιμ οποιούν ται πολύ σαν κάλεσμα και σαν πρόκληση.
Είναι δύσκολο ίσως να καταλάβουμ ε ποιο είναι το περιεχόμ ενό
τους και η εμβέλειά τους, παρ’ όλα αυτά πιστεύο υμε ότι έχο υμε τα
κλειδιά για την κατανόηση και μ πορούμε να βο ηθ ήσο υμε στο να
χρησιμ οποιηθο ύν, γιατί θα λει τουργήσο υν ως μοχλός για τη
στρατηγι κή έξ υπνης εξειδ ίκευσης.
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Και υπάρχουν και ιδέες και λύσεις οι οποίες είναι υπό
κατασκευή και θα ανακοινωθούν σύν τομα.
Οι συνέργ ειες λο ιπόν έχο υν σαν σκοπό να μεγεθ ύνουν το
αποτέλεσμα έργ ων και δραστηριο τήτω ν που έχο υν ήδ η χ ρηματοδ οτηθεί
ή
χρ ηματοδο το ύνται
από
άλλα
χρηματο δοτι κά
εργαλεία
ή
προγράμματα. COS ME, τα διαρθρω τι κά ταμεία, τον Ορίζ οντα, κ. λπ.
Ή μπορούν να χρ ηματοδοτο ύν προ τάσεις που έχο υν αξι ολογηθ εί
θετι κά από άλλα προγράμματα ή να συμβά λλο υν στην προώθηση προς
την αγορά τελει ω μένων ήδη προτά σεων έρευνας και καινοτομίας,
χρηματοδ οτημέν ων από άλλα προγράμματα.
Ποιοι εμπ λέκονται στις συνέργειες. Οι συν έργειες είναι
πολυμ ερής προ σπάθεια. Είναι προφανώς οι εθνι κές αρχές και οι
περιφερεια κές αρχές οι διαχειριστι κές, είναι οι δημόσι ο ι και ιδιωτι κοί
φορείς έρευνας κα ι καινοτομίας. Σημ αντικό ρ όλο μπορ ο ύν να παίξουν
καλά κα ταρτι σμέν α εθνικά σημ εία επαφής και δ εν ξ έρ ω εάν μπορεί τε
να μας δώσετε πληροφορίες για το κατά πό σον συν εργάζεστε προς
αυτή την κα τεύθυνση με τα εθνι κά σημεία επαφής και βεβαίως, οι
υπηρ εσί ες της Επιτροπής.
Η Γενι κή Δι εύθ υνση Π εριφερειακής Πολιτι κής και Αστι κής
Ανάπτυξ ης έχει εκδώσει έναν πάρα πολύ πλήρ η οδ ηγό, δ εν είναι
εξαιρετι κά ευσύνο πτος, είναι πάρα πολύ μεγάλος και πάρα πολύ
πολυσχιδής. Αυτός ο οδηγός απευθύν εται στις εθνικές αρχές.
Η Γενι κή Δι εύθυν ση Έρ ευνας ετοίμ ασε μια άλλη εκδ οχή, πολύ
πιο μικρή και ευσύνοπτη, η οποία προοριζόταν για τους φορ είς
έρευνας και καινο τομίας. Προς το π αρόν, δεν πήραμ ε το πράσινο φως
να το δημ οσι εύσο υμε, μπορεί να συμ β εί αυτό.
Πάντως είμαστε στη διάθεση όλων γι α να δώσουμε κατευθύν σεις.
Ο ρόλος της ευθ ύνης πάντως γ ια την αξιοποίηση, εν εργοποίηση και
πλήρ η χρήση των δυνατο τήτων συν εργειών είναι οι εθ νικές αρχ ές και
οι περιφέρειες και καλο ύμε όλο υς εσάς να δημιο υργήσετε χώ ρο, να
αφήσετε χ ώρο μ έσα στα επιχ ειρ ησια κά προγράμματα για τις
συν έργει ες και να γίνει έτσι μια επίδειξ η διάθεσης, μια ανοιχτή στά ση
απέναντι στις συν έργει ες και να μ ην υποτιμ ηθεί καθό λου η σημασία
τους.
Μερι κά χαρακτηρ ιστι κά τα οποία πρέπει να αποφεύγονται.
Προφανώς δεν ενν οούμ ε με συνέργ ει ες το να χρημα το δοτο ύνται ίδια
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κόστη από δύο προγράμματα. Πάντοτε πρέπ ει να είν αι διαφορετικά
κόστη. Ένας απλό ς τρόπος είναι να προστίθεν ται στα προγράμματα ή
στις προσκλήσεις στα έργα τα οποία αφορούν οι συν έργειες
καινούργια πακέτα , καινούργια work packages χ ωριστά.
Και βέβαια, οι πόροι από τα διαρθρωτι κά ταμεία δεν μπορούν
ποτέ να υπο καθιστούν σε ό, τι α φο ρά τα έργα που χρηματοδ οτεί ο
Ορίζοντας 2020 δεν μπορούν ν α υποκαθιστούν οι πόροι τω ν
διαρθρωτι κών ταμείων το υς δ ημόσι ους ή ιδιω τι κο ύς πόρ ους, βάσει των
οποίων έχ ει υπογραφεί το Gran d Agr eement, η σύμβαση.
Θα ήθελα να αναφέρω μερι κά παραδείγματα που είνα ι τυπι κά,
όχι εξαν τλητι κά, συνεργ ειών. Ενί σχ υση σε επενδ ύσεις για ερευνητι κές
υποδομές, ενίσχ υση σε πλήρ εις κύκλους καινο τομίας με βελτίωση ενός
πλαισίο υ f rame w ork condi tions για τις επιχειρ ήσεις, εν ίσχ υση
δραστηριοτήτων για την κοινωνι κή καινο τομία η οποία είναι
εξαιρετι κά ενδιαφέρουσα για την Ε υρωπαϊκή Επι τροπή, η οποία δίνει
διαρκώς και είναι και ενδιαφέρο υσα για την Ελλάδα λό γω της κρίσης
και η Ελλάδα πραγματικά έχει επιδόσεις σε αυτό τον το μέα.
Ενίσχυση σε ερευν ητι κές δράσεις και υποδομές στην περ ιοχή των
ke y e nabling te ch nologies, πάλι δ εν έχω, δεν είμαι ο desk of f icer
ακριβώς για την Ε λλάδα και δ εν έχω καλή εποπτεία. Α ν μπορεί τε να
μου πεί τε αν υπάρχ ουν πράγματα σε αυτά θα το εκτιμ ούσα.
Προπαρασκευή και καλύτερ η προετοι μασία φορέων έρ ευνας και
καινοτομ ίας για επιτυχ έστερ η συμμετοχή στις προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων στον Ο ρίζοντα.
Επιμόρφω ση, ευαι σθητοποίηση, δι κτύωση και εύρ εση εταίρων
και τα λοιπά. Και εδώ παίζουν τα εθνι κά σημεία επαφής.
Ενίσχυση σε μέτρα downstrea m – πώς το λέμε; Ε κ των άνω – για
εκμ ετά λλευση και κυκλοφορία στην α γορά τελει ωμένων έργων έρ ευνας
και καινο τομίας, ή σχεδόν τελειωμέν ων.
Και ενδ υνάμωση των θετικών επιπτώ σεων σε τοπικό επί πεδο των
έργων που είναι ήδη σε εκτέλεση από τον Ορίζοντα, τα οποία εξ
ορισμο ύ είναι και διεθνικά το οποίο είναι ένα επιπ λέον asset.
Ένα άλλο θέμα είν αι το ότι η γενι κή μας διεύθυνση, σκέφτεται,
για να διευκο λύν ει τις συν έργει ες, εμπνεόμεν η από ένα εργαλείο που
έχουν ο ι μικρο μεσαίες επιχειρήσει ς, το πρόγραμμα μικρομεσαίων
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επιχειρ ήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Se als of Excellence,
δηλαδ ή τη σφραγίδ α αριστείας.
Με κάποιο τρόπο αυτομα τοποιημ ένο και διακρι τικό θα μπορεί η
χώρα, η οποία ενδιαφέρεται, οι αρχές που ενδ ιαφέρον ται να
πληρο φορο ύνται γ ια τις προτάσεις που έχ ουν αξι ολογ ηθεί και έχο υν
αξιολογ ηθεί θετι κά πάνω από την βάση, αλλά πο υ για λό γους έλλειψης
προϋπολογι σμού δ εν μπόρεσαν να χρ ηματοδο τηθούν.
Και θα υπάρξ ει, δηλαδή, ένας τρόπος σχ εδόν αυτόμα της
διαβίβασης αυτών των προτάσεων που θα μπορούσε να λιγοστεύει
έξοδα και προ σπάθειες στο εθνικό επί πεδο.
Θα γίνουν πι λο τικές δράσεις για α υτό και μάλλον θα βγει και μία
ανακοίνωση της επιτροπής. Η Τσεχί α και η Πο λωνία το εφαρμόζο υν
κανονικά.
Για να κλείσω, α υτά τα οποία είνα ι σημαντι κά για τη γενική
διεύθ υνση έρευνας , και α υτή είναι η συμβο λή μας στο υς συναδ έλφο υς
της π εριφερεια κής ανάπτυξ ης, εί ναι: καινοτομία, εξω στρ έφεια,
επιχειρ ηματι κό τητα, ανταγωνιστι κότητα με μοχ λό την παρουσία στις
διεθνείς αλυσίδ ες προστιθ έμεν ης αξίας, εξαιρετικά ιδιαί τερα
σημαντικό.
Ανταγωνιστι κή και διαφανής διαδικασία και μεθ οδολογία
επιλογ ής προτάσεων και έργων. Αποτελεσματικο ί μηχανισμοί
υλοποί ησης και επί σης αυτοπαρακο λο ύθησης.
Αυτά έχω να πω και είμαι στη διά θεσή σας σε ό ,τι μπορώ να
διευκο λύν ω τις συνέργει ες με τον Ορ ίζοντα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστο ύμε πολύ. Είναι απαραίτητη και αναγκαί α η συν εργασία
μαζί σας και σίγο υρα οποιαδήποτε εισροή έχο υμε είτε αφορά γενικές
κατευθ ύνσεις εί τε αφορά συγκεκριμένα εργαλεία που θα μας
βοηθ ήσο υν να πετύχο υμε στη πράξη αυτό που από το πρωί
επαναλαμβάνουμε και ελπίζουμ ε να μην μ είνει ένα κεν ό κέλυφος στη
συν έργεια, να γίνει πράξη.
Δεν ξ έρω αν θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο ή έχει
ολοκληρωθεί. Θέλετε;
Κος
:
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Ήθελα να κάνω μί α διευκρ ίνιση, στο ν κύριο Γιάκα ιδι αίτερα, αν και
μιλήσαμε στο δι άλειμμα, σε σχέση μ ε μία εντύπ ωση που ίσως
δημιο υργήθ ηκε ό ταν μιλήσαμ ε γ ια την ανάγκη δημιο υργίας,
λει το υργίας κρίσι μων μηχανισμ ών για αρκετές από τις παραμέτρους
του προγράμμα τος.
Προφανώς και συμφωνώ μαζί το υ οριζοντίως και καθ έτως όσον
αφορά την ανάγκη για αυτά που κάνουμε και έχο υν σχέση με τις
ανάγκες της αγο ράς εργασίας να κατευθ ύνον ται σε μία τελι κή
δραστηριότητα.
Καμία αντίρρηση επ’ αυτού και προφανώς θα ήταν λάθος το οτιδήπο τε
διαφορετι κό. Αυτό , όμως, που εντό πισα και ήθελα ακριβώς εδ ώ να
κάνω τη δι ευκρίν ιση είναι ό τι πιστεύουμε στην ανάγκη ύπαρξης
εργαλεί ων παρακολο ύθησης κρίσιμ ων παραμέτρων της ελληνι κής
οικονομίας, της πα ραγωγικής ο ικον ομ ίας και στήρι ξης π ρωτοβο υλιών.
Δηλαδή θα αναφερθώ σε μια δι άσταση και μια πολύ κρ ίσιμ η
παράμετρο που είναι η κιν ητοπ οίηση των επιχειρήσεων.
Η
κινητοποί ηση των επιχει ρήσεων για να επενδ ύσο υν στην έρ ευνα και
την καινοτομία.
Αυτός ο μηχανι σμός πιστέψ τε μ ε δεν υπάρχει. Ή υπάρχουν
ψήγματα, εστί ες, πυρήν ες πρωτο βουλιών δ εξιά και α ριστερά. Κάτι
οργανωμένο αποτέλεσμα συν έργειας και συν εργασίας των κοινωνι κών
εταίρων, των φορ έων της παραγωγής με την πολιτεία είναι κά τι το
οποίο είναι απολύτως απαραίτητο και θα βοηθήσει ακριβώς το υς
στόχο υς και τις αν άγκες το υ προγράμ ματος και όχ ι μόνο .
Τελειώνω κάνοντα ς την εξής επιπλέον διευκρίνι ση. Μ ιλάμε για
μηχανισμο ύς οι ο ποίοι έχουν χρ ημ ατοδοτηθεί στο π αρελθόν κατά
κόρον. Για π ληθ ω ρισμό μ ηχανισμ ών. Δεν έχο υμ ε καμία αντίρρ ηση σε
αυτό, να βρ εθούν οι μηχανισμοί οι ο ποίοι πληρ ώθηκαν και δεν έκαναν
τίποτα και να το υς ζητηθεί ο λόγος.
Αλλά το να ισοπεδώνουμ ε γ ενικώς την ανάγκη για την οποία
μιλάμε νομίζ ω ότι είναι ένα τα κτι κό λάθος το οποίο δεν πρέπει να
κάνει αυτή η Επιτρ οπή Παρακο λο ύθησης.
Ένα παράδειγμα μόνο και τελειών ω, κυρία Πρόεδρ ε. Και είναι,
αν θέλετε, και μια πρόκληση πρ ος την Επιτροπ ή. Μιλάμε για
ανταγωνιστι κό τητα , επιχειρ ηματι κό τητα, καιν οτομία. Ρωτώ , λοιπόν,
πιστεύετε ότι η χ ώ ρα, η οι κονομία δι αθέτει εργαλεία παρακολο ύθησης
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της τεχνο λογικής δραστηρι ότητας;
Γνωρίζουμ ε σήμερα εμείς πο υ
είμαστε εδ ώ σε α υτό το τραπέζι και εσείς απέναντι πως ακριβώς
διαγράφεται η τεχ νολογική δρα στηρι ότητα στη χώρα; Πως πηγαίνει ;
Προς ποια κατεύθ υνση;
Έχουμ ε σοβαρ ές ανάγκες εδώ να δούμε μηχανι σμο ύς που θα
καλύψουν τέτοι ες ανάγκες, τέτο ια κενά για να πιάσουν τόπο οι πόροι
και οι επ ενδύσεις.
Ευχαριστώ για το χρόνο και θα προσπαθήσω να μην ξανά
ακουστώ σήμερα τουλάχι στον .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Σας ευχαριστώ όλο υς γ ια την ενεργό
συμμ ετο χή. Έ χω την αίσθ ηση ότι υπ ήρξ ε πραγματική αλληλεπίδραση
μεταξ ύ των τοποθετήσεων. Δεν ήταν κανείς σε ένα πνεύμα
μεμονωμ ένο πράγμα το οποίο ήταν και η αρχική στόχευση την οποία
θέλο υμε από αυτή την Επιτροπή Παρακολο ύθησης και από όλες τις
επόμενες και από όλες εκείνες τις δι αδικασίες οι οποί ες θα πρέπει να
ενεργοποι ηθούν πρ οκειμ ένο υ αυτή η διαδικασία της εξειδίκευσης της
δυναμικής διαδι κασίας να γίνει με όρ ους πραγματικής δι αβούλευσης.
Αναγνωρίζουμ ε το γεγονός ότι μία ή δυο φο ρές το χρό νο για να
σχεδιάζο υμε, να αποφασίζουμ ε στρ ατηγι κά πράγματα όχι μόνο δεν
είναι αρκετές, θα ήταν αφέλεια καν είς να υποστήριζε ό τι θα μπορούσε
μέσα από αυτό να εξειδ ικεύσο υμε έν α τόσο μ εγάλο πρό γραμμα.
Είμαστε τώρα στο σημ είο εκείνο πο υ θα θέσο υμε προ ς έγκρι ση
από τα μέλη της Ε πιτροπής το περι εχ όμενο της εξ ειδί κευσης με βάση
το
εγ κεκριμ ένο
επιχειρ ησια κό
πρόγραμμα
καθώς
και
τον
προγραμματισμό των προ σκλήσεω ν και των εν τάξεων όπως
υποβλήθηκαν.
Η κυρία Φέτση θα επισημάνει δύο ή τρία σημεία τα οποία
τέθ ηκαν και αφορ ούν το κομμάτι της εξειδί κευσης καθ αρά. Υπάρχουν
κάποιες ά λλες παρατηρ ήσεις οι οποί ες έχο υν ενσωμα τω θεί στο κείμενο
της απόφασης πο υ θα ψ ηφι στεί και θα εγ κριθεί στο τέλος της
συν εδρίασης.
Κα ΦΕΤΣΗ:
Ευχαριστώ. Σε συνέχεια της σχετικής παρέμβασης πο υ έγινε για τη
δράση για τη δ ημό σια διοί κηση από την π λευρά των Ο ΤΑ, θα θέλαμ ε
να πούμε ό τι στην περιγραφή της δράσης αν πάμε στο σημ είο της
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σελίδας 84 μαζί μ ε τις υπόλοιπ ες παρεμβάσεις που ανα φέρον ται στην
περιγραφή της δρ άσης αυτής ομπρέλα που είπαμε απ ό το θ εματι κό
στόχο 11, προστίθ ενται και επιπλέο ν σαν δυνατές παρεμβάσεις στο
πλαίσιο α υτής η α πλούστευση και πρ οτυποποί ηση των δ ιαδικασιών της
δημόσιας διοίκησης και των ΟΤ Α που έχο υν άμεση επίδραση στην
επιχειρ ηματι κό τητα.
Και η αναβάθμιση της ι κανότητας της δημό σιας διοί κησης και τοπι κής
Αυτοδιοί κησης να αξιοποιούν την ψηφια κή τεχνο λογία με στόχο την
παροχή ηλεκτρονι κών υπηρ εσι ών στις επιχειρήσεις μα ζί με τις άλλες
δυνατές παρεμβάσεις. Α υτό είναι η μία παρέμβαση και η άλλη
διόρθωση που ζ ητήθηκε από τη πλευρά το υ πολι τισμο ύ, στη σελίδα
125, και εκεί π ου μι λο ύσαμ ε γι α τους δυν ητικο ύς δι καιούχους,
υπήρχαν δ ύο δ υνατότητες.
Η μία Διεύθ υνση Μελετών και τα λο ιπά, του Υπουργεί ου, τομ έας
πολιτι σμο ύ και το Ταμείο Αρχαιο λο γικών Πόρων, ενώ τώρα κάνο υμε
καλύτερη δια τύπω ση. Επαναδιατύπω ση. Λέμ ε αρμόδιες υπηρεσίες το υ
Υπουργεί ου, μ ε ό λο τον τίτλο, τομέας πολιτι σμο ύ.
Αυτά τα δύο σημεί α είναι. Αν υπάρχει κάτι ά λλο. Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν νομίζω ό τι υπ άρχει. Κάποια άλλα σχόλια είπαμε κα ι κάποιες άλλες
προτάσεις πο υ αφο ρούσαν ε θεματικές ομάδες, θα ενσωμ ατωθούν ε στο
σχέδιο της απόφασης.
Άρα, τίθεται προς έγκρι ση από τα μέλη της Επιτροπής
Παρακολο ύθησης η εξειδί κευση το υ προγράμματος, μ ε βάση τις δύο
προσθήκες και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των
εντάξ εων, έτσι όπ ως έχο υνε υποβληθ εί.
Η Επιτροπ ή εγκρί νει ομό φωνα την εξ ειδί κευση, μ ε βάση το
εγκεκριμ ένο επιχ ειρησια κό πρόγραμμα και τον προγραμματισμό των
προσκλήσεων και των εντάξ εων για το έτος 2 015.
ΕΓΚΡΙ ΝΕΤΑΙ ΟΜ ΟΦΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαρι στώ πολύ. Ευχαριστώ και πραγματικά θ εωρώ ότι στην
επόμεν η Επιτροπή Παρακολο ύθησης θα πρέπει να βρούμε ό λοι το
βηματι σμό μας, έτσι ώστε και α υτό που επισημάνθ ηκε και είναι
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σοβαρή παρατήρηση και δ εν θέλουμε να κρυβ όμαστε, θα έπρεπε να
υπάρχει ένας μ εγ αλύτερος χρόν ος με τον οπο ίο όλα τα μέλη της
Επιτροπής θα έπρ επε να έχο υν έρθ ει σε επαφή μ ε τις προτάσεις.
Θεωρο ύμ ε ότι α υτό προσπαθήσαμε, προκειμ ένο υ να καλύψο υμε
το χρόν ο, να το κάνουμε άτυπα, αν όχι με ό λους, και σίγουρα όχι μ ε
όλο υς, με ό σο υς περισσό τερο υς μπορο ύσαμε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τα στελέχη της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρ ισης των αρμόδιω ν μονάδων που ερ γάστηκαν πολύ
σκληρά τους τελευταίο υς μήν ες και προσωπικά την κυρία Φέτση, τη
Προϊσταμέν η της μ ονάδας Α1.
Χωρίς τη συμμ ετοχ ή της θεω ρώ ό τι δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό
το επίπεδο και τη ποιότητα δ ουλειά ς που είχαμε.
Σ ας ευχαρι στώ .
Συνεχίζο υμ ε με βάση την ημ ερήσια δι άταξη.
Παραμένουμ ε σε ένα κρίσι μο κομμάτι πο υ αφορά την
εξειδ ίκευση. Είνα ι η μ εθοδολογία και τα κριτήρια επιλογ ής των
πράξεων.
Θα παρουσιαστο ύν από την κυρία Κ ρητι κο ύ, την Προϊ σταμέν η
της Μ ονάδας Α2, αξιολόγ ησης και ένταξ ης πράξεω ν της ειδικής
υπηρ εσίας διαχείρι σης.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
Καλησπέρα και απ ό μένα. Δεδομέν ων των συνθηκών στι ς οποίες έγινε
η εξ ειδί κευση, δ εν μπορούσαμ ε να εί χαμε και μ εγαλύτερη εξειδί κευση
στα κρ ιτήρια.
Τα κρι τήρια λοι πόν περιορίστηκα ν κυρίως σε δρ άσεις μ η
κρατι κών ενι σχ ύσεων, δηλαδή υπ οδομών και δρά σεων ΕΚ Τ ή
υποδομών πο υ ενέχουν κρατι κές ενι σχύσεις και όχ ι στα κριτήρια των
κρατι κών ενισχ ύσεων.
Όλη α υτή η εξ ειδ ίκευση θα παρουσιαστεί όπως ειπώ θηκε και
προηγουμ ένως από την Ειδι κή Γραμ ματέα , στην επό μενη Επι τροπή
Παρακολο ύθησης όπου θα υπάρχουνε οι οδ ηγοί και τα κρι τήρια
αναλυτι κά και η μ εθοδολογ ία αξιολό γησης, εφόσον θα έχει προ ηγηθ εί
η προ δημοσί ευση αυτών και η διαβο ύλευση πο υ θα έχ ει γίνει.
Θα ξεκιν ήσουμ ε α πό το πλαίσιο στο οποίο γίνεται ό λη αυτή η
διαδικασία για τα κριτήρια επι λογής. Υπάρχει αναφορά στο άρθρο 110
του κανονι σμο ύ 13 03/2013, που λέει ότι η Επιτροπή Πα ρακολο ύθησης
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του Επιχειρησιακού Π ρογράμματο ς εξ ετάζει και εγκρ ίνει τη
μεθοδολογία και τα κριτήρια επι λογής πράξεων.
Επίσης, ένα άλλο άρθρο, το άρθρο 125, αναφέρ ει ότι η
διαχειριστι κή αρχ ή συντάσσει και μετά την έγ κρισή τους από την
Επιτροπή Παρακο λούθησης, εφαρμόζει τις κατά λληλες δι αδικασίες και
κριτήρια, ώ στε να διασφαλι στεί ό τι ό ντως οι πράξεις συμβάλουν στο υς
ειδικούς στόχο υς και τα αποτελέσμ ατα της σχ ετικής προτεραιό τητας
του προγράμμα τος, ότι δ εν υπάρχει διακριτι κή μεταχεί ριση, ότι είναι
διαφανή τα κρι τήρ ια, ότι τηρούν τις γενικές αρχές πο υ προβλέπον ται
στον κανονισμό, στο άρθρο 7 και 8 που αναφέρον ται στην ισό τητα
ανδρών – γυναι κών και γ ενικά στη μ η διάκρ ιση κα ι στην αειφόρο
ανάπτυξη.
Ότι διασφαλίζει με τα κρι τήρ ια αυτά, ότι η πράξη μ πορεί να
ενταχθεί στη κατηγορία αυτή παρέμβ ασης, ό τι ο δυν ητι κός δικαι ούχος
γνωρίζει όλα τα στοιχεία και όλες τι ς πληροφο ρίες για την πράξη και
την υλοποί ηση, τον τρόπο υλοποί ησης της και ό τι ο δικαιο ύχος
διαθέτει την
α παραίτητη διοικητι κή, χρηματοο ικονομι κή και
υπηρ εσιακή ι κανότητα.
Αυτή ακριβ ώς είνα ι η αναφορά στον κανονισμό και επο μένως σε
αυτό το πλαίσιο καλείται σήμερα η Επιτροπή Παρα κολο ύθ ησης να
εγκρίν ει τα κρι τήρ ι α.
Επιπλέον, εξα σφαλίζει με τον τρόπο αυτόν ότι εάν η πράξη έχει
αρχίσει, έχ ει τηρ ηθεί ό λο το ενω σιακό και εθνι κό Δίκαιο . Επίσης,
πρέπει να δια σφαλί σει η Διαχ ειρι στι κή Αρ χή ότι η πράξ η δ εν αποτελεί,
το έργο το οποίο θα ενταχθεί δεν π εριλαμβάνει δραστηριό τητες από
άλλη πράξη η οπο ία είχε, έχ ει υποβ ληθ εί ή υπόκειται σε διαδικασία
ανάθεσης. Και επίσης, να καθο ρίσει, φυσικά, τις κατηγορί ες
παρέμβασης τις οπ οίες γίνον ται οι δα πάνες.
Διευκρινίζο υμε, λοιπόν, για άλλη μια φορά ό τι σήμ ερα, στην
Επιτροπή π ερνάνε, υποβάλλονται για έγκρι ση μόνο ο ι πράξεις και ο ι
δράσεις για τις οποίες είχαμε αρκετή ανάλυση και για τις οποίες έγινε
επεξεργασία. Δεν περνάμε κριτήρ ια για όλες τις πράξεις του
προγράμματος, το υ ΕΠΑνΕΚ.
Δεν αναφέρον ται, επίσης, το ξαναλέμε, σε κρα τικές εν ισχύσεις.
Αυτό θα γίν ει στην επόμεν η επιτρ οπή. Και έτσι, συνο πτικά, θα σας
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παρουσιάσω, θα διατρέξο υμ ε τα κρι τήρια και μετά θα μπούμε στην
ανάλυση αυτών, όπ ως έχει γίνει ανά π ράξη.
Η διαδικα σία αξιο λόγησης διεν εργεί ται σε δυο στάδια. Το πρώτο
στάδιο είναι ο έλεγ χος πληρό τητας και επιλεξιμό τητας. Και το δ εύτερ ο
στάδιο είναι η αξι ολόγηση ανά κρι τήριο και ομάδα κριτηρ ίων. Είναι
πέντε υποστάδια.
Στο στάδια Α, έχο υμε το στάδι ο Α1 και Α2. Το Α1 θ α μπορεί,
σύμ φωνα, να πούμε ό τι α υτή όλη η εξειδίκευση έχει γίνει με βάση
κατευθ υντήριες ο δηγίες από την Ειδική Υπ ηρεσία Θεσμικής
Υποστήριξ ης.
Στο στάδι ο Α, λοι πόν, έχουμ ε, στο στάδιο Α1 έχο υμ ε τον αρχικό
έλεγχο συμβατό τητας, ο οποίος μπο ρεί να γίνεται και ηλεκτρονι κά.
Ελέγχ εται αν η ημερομ ηνία υποβ ολής της αί τησης χ ρηματοδ ότησης
είναι μ έσα στην περίοδο η οποία έχ ει οριστεί στην πρόσκληση και ό τι
ο αιτούμενος προ ϋπολογισμός είναι στα όρια, εφό σον υπάρχουν όρια
τέτοια, μέσα στην εξειδ ίκευση πο υ έχει γίν ει και όλο το δελτί ο είναι
συμπληρωμ ένο σε όλα το υ τα πεδία.
Επίσης, στο στάδι ο Α2 έχο υμ ε τον έλεγχο το υ εάν ο φορ έας
υποβάλλει την πρόταση είναι στο υς δικαιούχο υς οι οποίοι έχουν
προβλεφθεί στην π ρόσκληση και στην αντίστοιχ η εξ ειδί κευση.
Εάν ο φορ έας έχ ει την αρμ οδιότητα να εκτελέσει το έργο,
σύμ φωνα με το θεσμικό πλαί σιο ή στην κατηγορία δικαιούχων στην
οποία έχει γίν ει η εξειδ ίκευση.
Την τυπική δηλαδ ή πληρό τητα της πρότασης. Εάν η περίοδος
υλοποί ησης αν ήκει, εμπίπτει μέσα στην περίοδ ο υλοποίησης το υ
προγράμματος ή στην περίοδο υλοποί ησης πο υ τίθ εται στην
πρόσκληση.
Ότι δεν έχ ει περαι ωθεί το φυσι κό αν τικείμ ενο της προτεινόμεν ης
πράξης μέχρι την ημερο μηνία πο υ ο δυνητι κός δι καιο ύχος υπέβαλλε
την αίτηση χρ ημ ατοδότησης, δ ιότι υπάρχει σχ ετι κό άρθρο στον
κανονισμό, το οποίο δεν επιτρ έπει την έν ταξ η έργων τα οποία έχουν
περαιωθεί. Θα πρ έπει να είναι τουλά χιστον σε εξ έλι ξη.
Ένα άλλο σημ είο που ελέγχεται στο στάδιο αυτό είναι αυτό, ότι
η προτεινόμ ενη πράξη δεν έχ ει τμήμ α επένδυσης το οποίο, επέν δυση
σε υποδομ ή ή σε παραγωγική επένδυση, το οποίο σταμάτησε να
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λει το υργεί, μ ετεγ καταστάθηκε σε άλλη περιοχ ή και εν τός της
πενταετίας ή όποι ο υ χρόνο υ είχε ορ ιστεί, εάν ήταν κρα τι κή ενίσχ υση.
Καθώς υπάρχει ο περιορισμός από τον κανονισμό, ότι αυτά
πρέπει να παραμέν ουν στον χ ώρο όπ ου υλοποι ήθ ηκαν για 5 χρόνια, ή
για, αν είναι κρατι κή ενίσχ υση σε επιχείρ ηση, 3 ή 5 χρ όνια, ανάλογα
με το τι όρ ιζε, αν είναι μικρομ εσαία ή όχι.
Επίσης, στο στάδι ο Α2 ελέγχο υμ ε α ν η πράξη εμπίπτει στο υς
θεματι κούς στόχο υς, στις επενδ υτικές προτεραιό τητες, στο υς ειδικούς
στόχο υς, στα πεδ ία παρέμβασης. Διασφαλίζεται, ελέγχεται η μ η
επικάλυψη, ό τι το έργο δεν χρηματο δοτεί ται από άλλα επιχειρησιακά
προγράμματα ή άλλα εργαλεία.
Εάν έχουν υποβληθεί οι αποφάσεις συλλογι κών οργάν ων, αυτό
είναι ένα κρι τήρι ο το οποίο δέχεται και μπορεί να μην απαιτείται για
κάποιες περιπτώ σεις και για τα έργα τεχνικής βο ήθειας έχει μπει και
το κρι τήρ ιο ότι σε περίπτω ση που είναι έργο τεχνικής βοήθειας, θα
πρέπει να είναι μ έσα στο πλαίσιο , να εντάσσεται στο πλαίσιο του
εγκεκριμ ένο υ προγ ράμματος τεχνικής βοήθειας.
Σε ό λα αυτά τα κρ ιτήρ ια έχο υμ ε δώ σει δ υαδική αξ ιολόγ ηση, ναιόχι, θετι κή γνωμο δότηση ή αρνητική γνωμοδό τηση, εκτός είπαμε από
αυτές τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, το οποίο δέχεται και
την τιμ ή «Δεν απαιτεί ται ». Διαφορ ετικά, η πρό ταση απ ορρίπτεται και
ενημ ερών εται ο δ ι καιούχ ος.
Και πάμε τώρα στο στάδιο Β, π ου αποτελεί ται α πό πέντε
υποστάδια. Τ ο στάδιο Β1 που είναι πληρό τητα και σαφήν εια το υ
περιεχομ ένο υ της πρότασης, το στάδιο Β2 για την εν σωμάτω ση των
οριζόντιων πολι τι κών και τήρ ηση του θεσμι κού πλαι σίου, το στάδι ο
Β3 σκοπιμότητας πράξης, το στάδιο Β 4 η ωριμό τητα της πράξης και το
στάδιο
Β5
πο υ
είναι
η
δ ιοικητι κή,
επιχ ειρησια κή
και
χρηματο οικον ομική ικανό τητα του δ ι καιούχ ου.
Στο στάδι ο Β1 έχο υμε το κομμά τι της πληρότητας και σαφήν ειας
του φυσι κού αν τικειμ ένου της προτεινόμ εν ης πράξης. Δηλαδ ή,
ελέγχεται η μ εθοδ ολογία υλοποί ησης, τα βασικά χαρα κτηριστι κά της
πράξης, τα παραδοτέα της.
Ακο λουθ εί το κρι τήριο της ρεαλι στι κότητας του προ ϋπολογισμο ύ
που ελέγχεται η πληρό τητα, εάν αναλύον ται όλα τα κό στη για όλα τα
υποέργα, το εύλο γο το υ κό στο υς φυσικά σε σχέση με τα ενιαία
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πιθανόν τιμολόγια που υπάρχο υν ή σύγ κριση με ά λλα έργα, μια
δυνατό τητα που θ α δίνεται από το ΟΠΣ, η ορθ ή κατανομή τους στα
επιμέρο υς υπο έργα ή παραδοτέα.
Και το τρίτο κρι τήριο για το στάδιο αυτό είναι η ρεαλι στι κότητα
του χρονοδ ιαγράμματος ολο κλήρ ωσης της πράξης, όπου αυτό
εξετάζεται σε σχέση με το φυσι κό α ντικείμεν ο, την ωρ ιμότητα, σε τι
φάση ωρ ιμότητας είναι το έργο, τη μέθ οδο υλοποί ησης και το υς
κινδύν ους φυσικά που υπάρχουν για την τήρηση αυτού του
χρονοδιαγράμματο ς.
Υπενθυμίζο υμε εδ ώ πέρα ότι υπάρχει το Ά ρθρο 28 του νόμο υ
4314, το οποίο βάζει συγ κεκριμ ένα χρονικά περιθ ώρια για την
υπογραφή για την πρώτη νομι κή δέσμευση το υς 18 μήνες,
συγ κεκριμένα π ερι θώρια στα οποία αν δεν τηρ ηθο ύν, φτάνουμ ε μ έχρι
την απέν ταξη.
Στο στάδιο Β2 έχουμ ε την εν σωμάτω ση των οριζόντιων
πολιτι κών και τήρ ηση το υ θεσμι κο ύ πλαισίου. ΕΕίναι ένας έλεγχος
κατά πόσον έχ ουν τηρ ηθεί ο ι εθνι κοί και κοινο τι κοί κα νόνες ως προς
τις δημ όσι ες συμβ άσεις έργ ων μελετών προμ ηθειών και υπηρ εσιών,
όσο και της απασχόλησης το υ προσω πικού.
Ελέγχ εται κατά πόσο είναι συμβα τό το έργο μ ε το υς κανόνες
ανταγωνισμο ύ και κρατι κών ενισχύσεων. Υπενθυμίζο υμε ότι πο λλά
έργα υποδομών εν έχουν κρατι κές εν ισχύσεις, κυρί ως τα ενεργεια κά
έργα και όχι μόν ο. Σε αυτό το κρ ιτήρ ιο στη συμβατότητα υπάρχει
δυνατό τητα να αξ ιολογ ήσει κάποιος και με τον χαρα κτηρισμ ό «Δεν
εφαρμόζεται ».
Το κριτήριο για την αειφόρ ο ανάπτυξ η έχει σχέση με το αν η
πράξη λαμβάνει όλα τα μέτρα προ στα σίας το υ περιβά λλοντος.
Το ίδιο και για το επόμενο κρι τήρι ο, που είναι η ι σότητα μεταξ ύ
ανδρών-γυναικών και μ η διά κρισης . Πάλι εξ ετάζετα ι κατά πόσον
τηρο ύν ται και έχ ο υν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ί ση μεταχείριση, τη
μη διάκρ ιση όλω ν των κα τηγο ριών , ανδρών, γυναικών, εθνότητας,
φύλο υ, κ. λπ.
Και τέλος, έχουμ ε το κρι τήρι ο εξα σφάλι σης προσβα σιμότητας
των α τόμων με αν απηρία, πώς διασφαλίζεται η προ σβ ασιμότητα των
ΑΜΕΑ. Εδ ώ έχ ει γ ίνει μια αρκετά μ εγάλη εξειδί κευση από την ΕΥ ΘΥ
που μας έχει εξασφαλί σει ό λο το θεσμι κό πλαί σιο το οποίο α φορά
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στην προσβασιμό τητα ανάλογα με την κατηγορία των έργων, ένα πολύ
χρήσιμ ο εργαλείο.
Γενι κό τερα για τα θέματα των ΑμΕΑ θέλω να πω ότι η
διαχειριστι κή αρχή και στην προηγο ύμενη περίοδ ο, στο προηγούμεν ο
πρόγραμμα είχε μί α άψογη συν εργασί α, με την Ομ οσπον δία των Αμ ΕΑ,
ώστε να είμαστε δ ιασφαλι σμένο ι όσο ν αφορά στο κο μ μάτι αυτό και
κυρί ως όσον αφορ ά στο υς οδ ηγούς των κρατι κών ενι σχ ύσεων.
Μία άλλη ομάδα κριτηρί ων είναι η σκοπιμό τητα της πράξης.
Είναι πολύ σημα ντικό και αποτελείται από τα υπ οκρι τήρια, την
αναγκαιότητα υλοποίησης της π ράξης. Α υτό πρ έπει να μας
τεκμηρ ιωθεί από τον δικαιο ύχο, π ρέπει να μας τεκμηρ ιώσει πού
συμβά λλει η υλοπ οίηση της πράξ ης.
Το δεύτερο κρι τήρ ιο είναι η απο τελεσματι κότητα, πώς οι δεί κτες
της πράξης συμ βάλλουν στο υς ειδ ικο ύς δείκτες της πρόσκλησης. Και η
αποδοτικό τητα, π ου είναι οι εκροές της πράξεως προς τον
προϋπολογι σμό της .
Και στο τέταρτο κρι τήρ ιο, πο υ είναι η βι ω σιμότητα,
λει το υργικό τητα και η αξιοποί ηση, ο δικαιο ύχος πρέπει να μας
τεκμηρ ιώσει με ποιο τρόπο, ποιο μηχανισμό, μ ε ποια δομή θα
λει το υργήσει το έργο και με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσει τα
αποτελέσματα το υ έργου.
Και τέλος το κρι τήριο της συν έργειας , της συμπληρωμα τικότητας
της πράξης μ ε άλλα έργα. Είναι ένα κριτήριο πο υ μπορεί να είναι και
όχι. Ενώ στα άλλα κρ ιτήρια, τα προαναφερόμεν α, υπάρχει η
υποχρέω ση να είν αι ναι, ότι η πρ άξη συμβάλλει στους δεί κτες, το
έργο θα είναι λει το υργικό και το αποτέλεσμα αξιοποι ήσι μο.
Στο στάδιο Β4 , πο υ είναι τα κρ ιτήρι α της ωρ ιμότητας, ελέγχεται
αν έχουν γίν ει ο ι απαιτούμεν ες ενέργει ες για την ωρίμανση της
πράξης, δηλαδ ή αν έχουν μελέτες, οι απαιτούμεν ες, οι έρευνες, οι
αδειοδοτήσεις, οι εγκρίσεις και ό λα α υτά.
Και στο βαθμό προόδου διοι κητικών ή άλλων ενεργει ών
αναφέρονται ό,τι δεν υπάρχει στο προ ηγούμ ενο, δηλαδ ή είναι
αποφάσεις διοι κητικών συμβο υλίων, είναι η απόκτηση γης και τα
λοιπά.
Τέλος, ένα πολύ σημαντι κό στάδιο είναι η δ ιοικητι κή,
επιχειρ ησια κή και χρηματο οικον ομική ι κανότητα το υ δ ικαιούχου κά τι
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σαν το παλιό μας ‘διαχειριστι κή επά ρκεια’, μόνο πια π ου σε α υτό το
στάδιο εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιο ύχου για τη συγκεκριμέν η
πράξη, κα τά πόσο είναι ικανός να υλοποιήσει το συγκεκριμέν ο έργο.
Αποτελεί ται από τρία, πάλι, κρι τήρ ι α: τη διο ικητική ι κανότητα
του φορ έα της πρ ότασης, που είναι κατά πόσο υπάρχει οργανω τική
δομή, αν έχει τεχν ι κή υπηρ εσία, αν έχ ει διαδικα σίες και όλα αυτά.
Στο δ εύτερ ο στάδι ο, η επιχειρησιακή ι κανότητα το υ δ υνητι κού
δικαιο ύχου, δηλαδ ή εάν έχει εμπειρί α υλοποίησης από ανάλογα έργα,
αν το προσωπικό του είναι επαρκές τόσο σε προσόν τα αλλά όσο και σε
χρόνο, αν υπάρχει διαθέσιμο ή αν υλο ποιεί παράλληλα και άλλα.
Και τέλος η χρ ηματοο ικονο μική ικανότητα το υ δ υνητι κού
δικαιο ύχου, εάν έχει τη δυνα τότητα να συμβάλει μ ε ίδιους πόρ ους.
Τκρι τήρι ο αυτό στο υς δημό σιο υς φορ είς δεν απαιτείται, δ εν
εφαρμόζεται.
Επισημαίνο υμε και πάλι ότι χρησιμοποιήσαμε την δυαδική
αξιολόγ ηση και αν ά στάδιο έχει τεθ εί ένα αποδεκτό όρι ο ότι πρ έπει να
έχουμ ε κυρίως να ι και σε κάποια δεν εφαρμόζ εται και κάποιο δεν
απαιτείται.
Σε ό λες τις περι πτώσεις που φέρ νουμε σήμερα γι α έγκρι ση
έχουμ ε άμ εση αξ ιολόγ ηση εκτός α πό μία περίπτω ση που έχ ουμ ε
συγ κριτι κή αξιο λόγηση και εκεί έχο υμε εξειδι κεύσει τις δύο
κατηγορίες κρι τηρίων, τη σκοπιμό τητα και την ωρ ιμότητα, όπο υ
μπορεί να βάλει ο αξιολογητής πο λλαπλές τιμ ές και στο τέλος θα
προκύψει η βαθμολογική κατά ταξη τω ν αιτήσεων χρημα τοδότησης.
Και στην άμεση και στη συγ κρι τι κή αξιο λόγηση που προτείνουμ ε
συγ κεκριμένα σήμ ερα έχο υμε διαδο χική εφαρμ ογή της διαδικασίας.
Δηλαδή σε κάθε στάδιο πρέπει να παίρνει το ναι για να προχωράει στο
επόμενο, αλλιώς δ ιακόπτεται η α ξιο λόγηση. Και τέλος να πούμ ε ό τι
υπάρχει και ένα φύλλο αξιο λόγησης τελι κό όπου συγκεν τρώνον ται ό λα
τα κρι τήρ ια.
Επομένως σήμ ερα περνάμε για έγ κριση από την Επιτροπή
Παρακολο ύθησης κριτήρια για έργα με συγ κεκριμ ένο τελι κό δικαιο ύχο
ο οποίος προκύπτει εί τε από θεσμική αρμοδι ότητα ή είναι έργα
phasing. Πρ οφαν ώς για αυτά τα έρ γα έχουμ ε άμεση αξιολόγ ηση, δεν
μπορεί να είναι συγκριτι κή.
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Συγκεκρι μένα είνα ι το Πράσιν ο Ν ησί με δικαιο ύχο το ΚΑΠΕ, ο
Τερματι κός Σ ταθμός της Ρ εβ υθούσα ς, σας τα έχ ει πει και η κυρία
Φέτση προ ηγο υμένως, με δι καιούχ ο τον ΔΕΣΦΑ.
Το έργο της
Διασύνδεσςη Κ υκλάδων με δι καιούχ ο τον Α ΔΜΗ Ε.
Επίσης, τα κρ ιτήρια για το έργο της μεταφοράς ηλεκτρι κής
ενέργειας, πρόκει ται για μεταφερό μενο έργο, δεν είναι έργο phasing,
για τη σύνδ εση του σταθμο ύ Λαγκαδά με το σταθμό Φιλίππων με
δικαιο ύχο τον Α ΔΜΗΕ.
Υπάρχει επί σης το πιλοτικό σύστημα τηλεμέτρησης, έχ ει πάρει
ήδη καθεστώς εν ίσχυσης από την Ευρωπαϊκή επι τροπή από τη
Διεύθυν ση Ανταγ ωνισμο ύ. Είναι μεταφερόμ ενο έρ γο, Πιλο τικό
Σύστημα Τ ηλεμ έτρ ησης με δ ικαιο ύχο τον ΔΕΔΔΗΕ.
Και στη συν έχεια έχουμ ε το Αρχαι ολογικό Μο υσείο Χανίων,
είναι έργο phas ing . Νομίζω είπε εδώ ο κος Σιδηρόπουλο ς ότι θέλει να
αλλάξει κάτι στο δικαιο ύχο. Είναι το Αχί λλειο στην Κέρκυρα, έργ ο
phasing με δ ικαιο ύχο την Ε ΤΑΔ, την Εταιρία Α κιν ήτων Δημ οσίο υ. Το
Μουσείο Ναυπ ηγικών Τεχνών το υ Αι γαίου στη Σάμο μ ε δι καιούχο το
Δήμ ο Σάμου. Τα έργα στο Δυρό στη Λακωνία με δι και ούχο και πάλι
την Ε ταιρεία Ακιν ήτων Δημο σίο υ. Ά λλο ένα έργο μ εταφερόμ ενο είναι
το Τεχνο λογι κό Πάρκο Λα υρίο υ που σας εξ ήγησε η κυρία Φέτση
προηγουμ ένως την αναγκαιότητα της υλοποί ησής του.
Είναι επίσης το έρ γο που προαναφέρ θηκε που θα εκτελεστεί από
το Ταμείο Αρχαιο λογικών Πόρων και από τις αρμόδιες υπηρεσίες το υ
Υπουργεί ου Πολι τισμο ύ για την αναβάθμιση των αρχαιολογικών
χώρων που ξεκινά με 2.000 .000 ευρ ώ.
Είναι το Πάρκο Οι κοανάπτυξ ης που θα γίνει στις πηγ ές Καϊάφα,
έργο phasi ng με δι καιούχ ο την Ε ταιρ εία Τουριστικών Α κινήτων.
Και πάμε στα έργα τεχνολογίας πληροφορι κής και επικοινωνίας
που είναι το Rura l οι ευρ υζωνικές υποδομές σε λευκές περιοχ ές της
επικράτειας, μεγά λο έργο που υλοποιείται ως Σ ΔΙΤ.
Το Αρχαιο λογι κό Κτηματο λόγιο, έργο phasin g και αυτό.
Ο
εμπλο υτι σμός των ψηφια κών συλλογ ών το υ εθνι κο ύ αρ χείο υ μνημ είων.
Επίσης έχο υν εξει δικευτεί τα κρι τήρια της Τ εχνικής Βοήθειας
και εδώ η αξι ολόγ ηση θα είναι άμ εση.
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Έχουμ ε τέλος τα έργα του ΕΚΤ , συστημι κές παρεμβάσεις με
άμεση αξιο λόγηση με δι καιο ύχο υς τους πέν τε θεσμ ικο ύς κοινωνι κο ύς
εταίρο υς με έναν π ροϋπολογι σμό 1 0.0 00.000 ευρ ώ.
Θα σας δείξω αν αλυτικά μ ετά στα excelακια, τα σημεία στα
οποία έχει γίνει η εξ ειδί κευση τόσο στην αναγκαιό τητα υλοποί ησης
όσο και στη συν έρ γεια για να μ ην υπ άρχουν επικαλύψει ς σε σχ έση μ ε
την προ ηγο ύμεν η συζήτηση.
Και τα σχέδια για την αναβάθμιση των επαγγελματι κών
προσόντων των αυτοαπασχολο ύμ ενων και εργαζομένων στο υς 9 τομ είς
του ΕΠΑν ΕΚ μ ε δικαιο ύχο υς θεσμικο ύς κοιν ωνικούς εταίρο υς,
συνδ έσμο υς επιχει ρήσεων και κλαδι κούς φορείς όπου η αξιολόγ ηση θα
είναι συγκρι τι κή.
Τα σημ εία στα οποία είπαμε θα βαθ μολογηθ ούν ο ι πρ οτάσεις είναι η
σκοπιμό τητα και η ωριμότητα. Να ξεκιν ήσω από τις συστημι κές
παρεμβάσεις. Στη σκοπιμότητα θέλω να αναφερθούμε, ειδι κό τερα
στην αναγκαιό τητα υλοποί ησης της πράξης όπο υ α ναφέρο υμε ότι
εξετάζεται φυσικά και τεκμ ηριών ετα ι η αναγκαιότητα υλοποί ησης και
ειδικότερα, η ύπαρ ξη αποτίμ ησης ή σαφούς αποτύπ ωσης των έως τώρα
παρεμβάσεων και ο τρόπος με τον οπ οίον τεκμ ηριών ετα ι η σύνδ εση με
το σχ έδιο δ ιάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ο βαθμός
κάλυψης στις ανά γκες, για ανάληψ η της συγ κεκριμ ένης δράσης, τα
πολλαπλασιαστι κά οφέλη και λοιπά.
Στο Β 3 στάδιο έχο υμε βάλει και στη συνέργεια και
συμπληρωμα τι κότητα, ό τι ο βαθμός συνέργ ειας εξετάζεται σε σχ έση μ ε
άλλα έργα που υλοποι ούν ται εί τε στο ΕΠ ΑνΕΚ, είτε σε άλλα
προγράμματα, ώστε να εξασφαλίζετα ι πολλαπλασιαστι κό αποτέλεσμα
από την υλοποίησή της, δ εδομ ένου ότι τα παραδοτέα της πράξ ης
αυτής, θα πρέπει ν α μετο υσι ώνονται σε υλι κό και πληρ οφορία που να
αποτελεί εισρο ή στο σύστημα διάγνωσης αναγκών της αγοράς
εργασίας.
Αυτό με σκοπό να προλάβουμ ε οποιεσδήπο τε επι καλύψεις, πέραν
βέβαια των όσων έχουν συζ ητηθεί πρ οηγο υμένως.
Και στο άλλο, στη συγκρ ιτι κή αξιο λόγηση, στη σκοπιμότητα,
έχουν ε μπει πέρα ν των προηγο υμ ένων που αναφέρθ ηκαν, και ότι
αναφέρεται πλέο ν ρητά στην αναγκαιότητα υλο ποίησης, στην
εξειδ ίκευση το υ κρ ιτηρ ίου, ότι η δέσμευση, τα παραδοτέα της πράξης,
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θα πρέπει να μετο υσι ώνονται και θα αποτελο ύν ει σρο ή στο σύστημα
διάγνωσης αναγκώ ν της αγοράς.
Εδώ β λέπετε δεξ ι ά και τις τιμές πο υ έχουμ ε δ ώσει. Σ ημαντι κή
αναγκαιότητα με συγκεκρι μένες τιμ ές 6 έως 10, μέτρια αναγκαιότητα
και έλλειψη τεκμ ηρίωσης.
Αντίστοιχα,
έχ ει
βαθμολογηθεί
και
το
κριτήριο
της
αποτελεσματικό τητας. Έχουμε βάλει να έχουμε έναν σταθμισμέν ο
δείκτη, συντελεστή, ένα πηλίκο, το οποίο να ξεπερνάει το 0,02, για τί
θέλο υμε να έχο υμ ε μία κρίσιμ η μάζα από εργαζόμενους οι οποίοι θα
καταρτι στούν ε.
Έχουμ ε ορίσει τους δ είκτες, έχουμε βά λει τι μές στην
αποδοτικό τητα. Σ τους δ είκτες απο δοτι κότητας και επίσης, και η
ωριμότητα έχει μπει με βαθμολογία.
Στην ωριμ ότητα έχ ουμε βάλει τη βαθμολογία αυτή και 6 έως 10
μέτρι ο, 1 έως 5 και ανώριμ ο μ ηδέν και έχο υμ ε θ εωρ ήσει ό τι η
ελάχιστη προϋπόθ εση για θετική αξιολόγ ηση, είναι να υπάρχει ο
βαθμός 8 στη συγκεκριμ έν η κα τηγορί α, στη Β4.
Με αυτά εδώ τα κριτήρια ελπίζ ουμε ότι θα έχ ουμε μία
διαφοροποί ηση κα ι μια βαθμολογική κατά ταξη των δικαιο ύχων, οι
οποίοι αναμένεται να είναι αρκετο ί, δεδομένο υ ό τι απευθυνόμαστε όχι
μόνο στο υς 5 θεσμι κούς κοινων ικο ύς εταίρο υς, αλλά και σε
συνδ έσμο υς επιχ ει ρήσεων ή κλαδικούς φορείς.
Έχουμ ε βάλει επίσης, αν δεν κάνω λάθος, στην εξειδίκευση στις
συστημικές ότι θα πρέπει οι φορείς να έχουν ε συνάψει ένα
προσύμ φωνο συνερ γασίας, ώστε να εί ναι διαχωρισμ ένο το αντι κείμ ενο,
το τι κάνει ο καθένας από το υς 5 θεσμι κούς φορ είς, ώστε να μην
υπάρχουν επικαλύψεις.
Αυτά σε γεν ικές γρ αμμές. Αν χρειάζεται κάποια δι ευκρίν ιση, στη
διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε τη κυρία Κρ ητι κο ύ. Αντι λαμβάνεστε ότι στο πρώτο
στάδιο της εξ ειδί κευσης και μ ε την έγκριση του εντύπο υ εξειδί κευσης
και των πράξεων και των προ σκλήσεων, ο υσιαστι κά η Επι τροπή
ενέκρινε το πλαί σι ο των δράσεων πο υ πρόκει ται να υλοπ οιηθο ύν.
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Το στίγμα της στό χευσης α υτών των δράσεων, γίν εται μέσα από
την επιλογή των κρι τηρί ων και επίσης, αντιλαμβάν εστε ό τι εκεί
υπάρχει αρκετή δο υλειά να γίνει.
Αφορο ύν τα κριτήρια των δράσεω ν κρατι κών ενι σχ ύσεων, τα
οποία θα περάσουν προς έγκρι ση απ ό την επόμεν η Επι τροπή. Μπορεί
να υπάρξει τώρα ένας δεύτερος γύρος πάνω στο αντικείμεν ο,
τοποθετήσεων, ερω τήσεων και απόψεων.
Θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο;
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρ ε. Θα ήθελα να πω, ότι τα κριτήρια που
βλέπο υμε σήμ ερα είναι κρι τήρια τα οποία, όπως αναλύθηκε, έχουν ε
συγ κεκριμέν ους δι καιούχ ους και τα πιο πολλά είναι μ εταφερόμ ενα ή
έργα τα οποία θα γίνουν.
Tο γεγονός ό τι θα γίνουν pha sing ή είναι μεταφερόμενα δεν τα
απαλλάσσει από την υποχρέωση να συνάδο υν με τις εκ των προτέρων
αιρεσιμό τητες.
Υπάρχουν ορι σμέν ες κα τηγορ ίες δ ράσεων όπου η συνά φεια των
δράσεων α υτών μ ε ορι σμέν ες εκ των προτέρων αιρ εσιμότητες. ήταν
μια ικανή και αναγκαία συνθ ήκη μ έσα στο πρόγραμμα.
Ως εκ το ύτο υ, πι στεύω ότι ένα βασικό οριζόν τιο κρ ιτήρ ιο θα
πρέπει να είναι η συνάφεια με τις σχετι κές εκ των προτέρων
αιρεσιμό τητες.σε δυαδική βάση. On - off . Ούτως ώστε να υπάρχει η
εξασφά λιση ό τι τα μεταφερόμ ενα ή phasing έργα εξ υπηρετο ύν εξ ίσο υ
την στρα τηγι κή το υ προγράμμ ατος και το υς στόχ ους το υ
προγράμματος.
Ένα δεύτερο σημ είο το οποίο θα ήθ ελα να γ ίνεται φα νερό είναι
ποιο στόχο εξυπ ηρ ετεί. Δηλαδή, είνα ι φανερό ότι η δεύτερ η φάση της
Ρεβ υθούσας εξ υπηρετεί τον εν εργεια κό ανεφοδιασμό της χώρας αλλά
κάπου αυτό πρέπ ει να φαίνεται.
Δηλαδή, τι ακριβ ώς θα καταφέρο υμε με την υλοπο ίηση της
δεύτερ ης φάσης της Ρ εβυθ ούσας; Θα φτά σουμε το να έχο υμε την
αποθήκευση ή δεν ξέρω γω, 2.0 00 κυβ ικών μ έτρ ων φυσι κο ύ αερίο υ
στην χώρα, επιπλέον των όσων είχα με. Αλλά κάτι τέτοιο πρέπει να
φαίνεται.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
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Αυτές είναι προς το παρόν η βασική τοποθέτηση. Μετά όλοι αυτοί οι
πίνακες που σας παρουσιάζον ται, που είναι αδύνατον να τα διαβάσω
βέβαια και δεν έχ ω διαβάσει τα κρι τήρια και δ υστυχώ ς δεν τα είχα τε
δώσει πι ο πριν.
Οπότε επιφυλά σσομαι για την συνέχεια, για τις υπόλοιπ ες
παρατηρήσεις πο υ μπορεί να κάνει η επιτροπή για αυτά. Η βασι κή μας
αρχή, όμως, και η λογι κή, είναι η λογι κή το υ άρθρου 125 του
κανονισμο ύ, όπως ακριβώς το αναφέρατε και στην ει σαγωγή. Ως εκ
τούτο υ δεν υπάρχει κανένας λόγος να το επαναλάβω.
Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ
:
Όσον αφορά στην αναγκαιότητα υλο ποίησης, ο δικαιο ύχος, δηλαδ ή, ο
ΔΕΣΦΑ, είναι υποχρεωμέν ος να μας γράψει γιατί πρέπει να
υλοποι ηθεί. Να μα ς τεκμηρ ιώσει την αναγκαιότητα υλοπ οίησης.
Δηλαδή, δεν σημαί νει ό τι επειδ ή είνα ι μοναδικός Δικαι ούχος και
έχει εν ταγμένο έρ γο στο ΕΠΑ Ε δ εν θα μας συμπ ληρώσει τεχνι κό
δελτίο μ ε όλα α υτά τα πεδία και την απαιτούμ ενη ανάλυση.
Πείτε ό τι ήταν κάποιος άλλος, δ εν ήτανε η ί δια η υπ ηρεσία η
οποία έχει εν τάξει το έργο. Π ως θα το ήξερ ε κάποιος; Δηλαδή,
υποχρεω τι κά πρέπ ει να υποβάλλει ξανά το γνωστό, την αί τηση
κανονικά, μ ε ό λο τον φάκελο συμπληρωμένο πλήρως.
Όσον αφο ρά στην αιρεσιμό τητα, εμ είς θεω ρούμ ε ό τι δεν είναι
κριτήριο
Αν θεωρείτε, όμως , ότι πρέπει να μπ ει και σαν κριτήρι ο, να το
βάλουμ ε στην ωρι μότητα; Πο υ θα το βάλουμε; Σ την , να βρούμε μια
κατηγορία να το βάλουμ ε. Ή στην αρχή. Στον έλεγ χο τον αρχικό.
Συγγνώμη. Ο κ. Φα κίτσας μιλάει.
Κος ΦΑΚ ΙΤΣΑΣ
:
Να πω εγώ κάτι, για αυτό το συγ κεκριμ ένο, για την αιρεσιμότητα.
Επειδή έχει μπει σαφέστατα και ρ ητά στο πρόγραμμα το ΕΠΑνΕΚ, ό τι
ο θεματι κός στό χο ς 1 μόνο ό σες δράσεις συνάδο υν, ευθυγραμμίζονται
με την στρατηγική της έξυπν ης εξ ειδ ίκευσης χρ ηματοδ οτο ύνται. Α υτό
θα μπει οπωσδήπο τε. Και ανάλογα, όπου έχει μπει κάτι ανάλογο σε…
θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει και αυτό. Α υτή είναι η δικιά μας η
στάση.
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Πρέπει να γίνει δ ιάκριση μ εταξ ύ τω ν αιρεσιμ οτήτων γ ια το κρι τήρ ιο
επιλογ ής. Οι αιρ εσιμό τητες αφορο ύν στόχο υς, αφο ρούν δράσεις,
αφορούν αυτό, είναι αυτοδ έσμ ευση. Ενώ τα κρι τήρια επι λογής
επιλέγο υμ ε μια πρ άξη ενός δ ικαιο ύχο υ.
Άρα λοιπόν, δεν συνδέεται η αιρεσι μότητα με την επι λογή μιας
πράξης. Αν υπάρχει μια αιρεσιμό τητα είτε μια αυτοδ έσμευση, τότε
αυτό δεν θα γίνει πρόσκληση, άρα δεν μπορεί να υπ άρχει κρι τήρ ιο
επιλογ ής αιρεσιμό τητα ναι ή όχι. Για τί ο δικαιούχος δεν έχει σχ έση με
την αιρ εσιμ ότητα.
Η άρση της αιρεσιμότητας ή η άρση της αυτοδέσμευσης είναι
προαπαιτούμενο γ ια να γίνει μια πρόσκληση. Άρα, δεν μπορεί να
υπάρχει κριτήριο επιλογής αιρ εσιμό τητα ναι ή όχι . Α υτή είναι η γν ώμη
η δικιά μας. Και δεν μπορεί να μπει κριτήριο επι λογ ής, ο δικαιούχος
δεν έχει σχέση με την αιρεσιμό τητα. Το πρόγραμμα έχει σχέση με την
αιρεσιμό τητα, ο ι στόχοι το υ προ γράμματος ή μια δράση ή μια
ενέργεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέλετε να προσθέσετε κά τι σε αυτό; Ναι.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ :
Αγαπητέ Δημήτρ η, και συμφωνώ και διαφωνώ μαζί σου.
Συμφωνώ στο ό τι όταν έχο υμε έναν μόνο δικαιο ύχο κα ι έχο υμε
μια συγ κεκριμ ένη δράση η οποία εξυπηρετεί έναν συγ κεκριμ ένο στόχο,
το ζητούμενο είναι να φαίνεται ποιος είναι ο στόχος και τι εξ υπηρ ετεί.
Δεν είναι απόλυτα αναγκαίο εκεί να αναφερθούμε στην εκ των
προτέρων αιρ εσι μό τητα.
Δράττομαι όμως της ευκαιρ ίας ότι α πό τις προηγο ύμ εν ες δράσεις
που μας παρουσι άστηκαν στο προ ηγούμ ενο θέμα της εξ ειδί κευσης
υπήρχαν ορισμ ένες δράσεις, οι οποίες αναφερόντο υσαν στον θεματι κό
στόχο 1, το οποίο πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει
όταν και όπο τε πρ οκηρ υχθο ύν η ευθ υγράμμισή τους μ ε τη στρα τηγι κή
της έξ υπνης εξειδ ί κευσης.
Δεν θ έλω να αναφερθώ σε συγκεκρ ι μένες δράσεις. Αν θέλετε το
συζ ητάμε ή αν θέλετε να το κα ταθέσω τώρα, το καταθ έτω τώρα. Α λλά
υπάρχουν πάντως τέτοιες δράσεις, ο ι οποίες για μ ένα προϋπόθεση θα
είναι κατά πόσον εντά σσον ται μ έσα στη στρατηγι κή της έξυπν ης
εξειδ ίκευσης για ν α μπορέσο υν μετά να χρηματοδο τηθο ύν.
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Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ
:
Θεωρώ λοιπόν ό τι για αυτά τα κριτήρια που περνάμε τώρα που είναι
για τα συγκεκριμ ένα έργα δεν έχουμ ε πρόβλημα και σε περίπτωση που
στην επόμεν η φέρ ουμε, μπορούμ ε ί σως να το βάλο υμε στον έλεγχο
πληρό τητας και επι λεξι μότητας της πρ άξης.
Δηλαδή, εκεί πο υ λέμ ε ότι η πράξ η εμπίπτει στο υς θεματικο ύς
στόχο υς επ ενδυτι κής προτεραιότητας , ειδι κούς στόχ ους, να βάλουμ ε
και στην εξ ειδί κευση ρήση, για την έξυπν η εξ ειδί κευση, κ. λπ, να το
εντάξο υμε εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ό τι η τοποθέτηση του κυρί ου Φακί τσα ήταν κοι νός τόπος απ’
ό,τι κα τάλαβα, δηλαδή ότι το κομ μάτι της αιρεσιμό τητας με κάποιον
τρόπο έχει ελεγχθ εί πριν βγει η πρ όσκληση και πριν φτάσο υμε να
κάνουμ ε τα κρι τήρ ια της ένταξ ης.
Και συγκεκριμένα σε δράσεις και στα έντυπα εξ ει δίκευσης,
αντιλαμβάνομαι ότι δεν είχατε τον χρ όνο να διαβάσετε, σε κάποια από
αυτά αναφέρεται ρητά ότι η ενεργοποίηση των προσκλήσεων
προϋποθέτει την εκπλήρωση της αντί στοιχ ης αιρεσιμό τητας.
Θα έλεγα να μην το μπλέξο υμ ε τώρα στο κομμάτι των κριτηρ ίων,
διότι δεν είναι απαραίτητα το πού κουμπώνει. Νομίζω ότι δημι ουργ εί
μια στρ έβ λωση στον τρόπο μ ε τον οποίο αν τιμετωπ ίζει κανείς τα
κριτήρια της ένταξ ης.
Κα ΦΕΤΣΗ :
Η αιρεσιμό τητα όταν πρόκειται για μεταφερόμ ενα έργα, αυτό επειδ ή
ήταν σε γν ώση από πολύ ν ωρίς και συζητήθηκε πολύ και στην
κατάρτι ση και στην ορι στι κοποί ηση του προγράμμα τος, αυτό έχει
σαφώς ληφθεί υπό ψη.
Έργα τα οποία δεν είναι επι λέξ ιμ α, δεν ταιριάζουν με την
αυτοδ έσμ ευση, με όλα αυτά, όλες τις υποχρεώσεις, τα phasing έχο υν
όλες τις υποχρ εώ σεις πο υ έχο υν και τα άλλα έργα από αυτή την
άποψη.
Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ :
Θα αξιολογ ηθούν, δεν έχο υν αξιο λογ ηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα αξιολογηθο ύν, ναι. Αλλά προκειμένο υ να βγούμε μετά σε μια
πρόσκληση η οποί α θα προσδιορίζει τα κριτήρια έν ταξ ης, θα υπάρχει
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ένα on-of f ως προς την αρχική τους αξιολόγ ηση, αν μπορούν να είναι
phasing ή μεταφερ όμενα.
Για τα πολι τιστι κά, πέρα από το ότι είναι α υτή η ιδιαίτερη
εξέλιξ η σε εκκρεμότητα, στην εξειδίκευση έχ ουμε περι λάβει
τουλάχιστον τη δ υνατότητα πο υ άφηνε το κείμ ενο όπω ς έχει γραφτεί
στα προγράμματα, της τεκμηρί ωσης , μιας πρώτης τεκμηρ ίωσης ότι
έχουν τη δ υνατό τητα να ξεφύγο υν από τον περιο ρισμό των 5
εκατομμυρ ίων, λό γω του ό τι συνδ έονται με ένα σύν ολο ομοειδών
έργων.
Κάτι που για τα ορισμένα από αυτά θα μπορούσε να τεκμηριωθ εί
η απόφασή το υς. Π αράδειγμα, όπως είναι το Αχίλλειο και το ευρ ύτερο
όφελος και τα άλλα είναι επίσης UN ESCO πο υ είναι το διπλό. Δηλαδή,
δεν είναι ότι αυτά τα βάλαμε μόνο κα ι μόνο επειδή υπάρχει σε εξέλιξ η
όλη α υτή η γενι κότερ η συζήτηση της χ ώρας μας την Ε υρωπαϊ κή
Επιτροπή, τα βάλαμε γιατί θεωρο ύμε ότι ακό μα και με το αυστηρό
σενάριο σε κάποι ο αρκετό βαθμό κάποια από αυτά καλύπτο υν το 5
εκατομμύρ ια.
Όλα όσα έχο υμε προτείν ει είναι σε αυτή την λογι κή πάντως.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ ΡΙΑ:
Άρα για να δω αν έχω καταλάβ ει σωστά, κάνο υμε δεκτό το κριτήριο
που αφορο ύσε τη στόχευση; Π οιο στό χο εξ υπηρ ετεί;
Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ
:
Στα κριτήρια που παρουσιάσαμε σήμερα δεν τίθεται το θέμα, διότι
είναι για τα συγ κεκριμ ένα έργα. Δεν έχο υμ ε αυτή τη στιγμ ή θέμα
συμβα τότητας μ ε R IS.
Κος
ΠΕΡΟΥ ΛΑΚ ΗΣ:
Τίθεται θέμα εκ των προτέρων αιρεσιμότητας για αυτά που
παρουσιάσατε τώρ α που είναι ph asin g, μετα φερό μενα.
Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ
:
Γιατί αν δ εν την έχ ουμε δεν θα πάμε σε πρόσκληση.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑΚ ΗΣ:
Τίθεται ό μως θέμα ποιοι το εξ υπηρ ετο ύν.
Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ
:
Αυτό θα ελεγχθεί .
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑΚ ΗΣ:
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Δηλαδή αν έχ ει στόχο η …προ τεραιό τητα να έχει η χώ ρα αποθήκευση
3 εκατομμ υρίων κυβι κών μ έτρ ων, ό τι αυτός ο στόχος εξ υπηρ ετεί το
1/10 αυτού το υ στό χου του προγράμμ ατος.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ
:
Αυτό θα αξιολογ ηθεί και θα τεκμ ηρ ιωθεί. Απλά δ εν ξ έρω κα τά πόσο
μπορούμε να το απορρίψουμε. Γιατί είναι ένα έργο, κάνουμ ε
πρόσκληση σε έν α δικαιο ύχο για το συγ κεκριμ ένο έργο. Δηλαδή
προφανώς δεν μπο ρούμε να το υ βάλουμε ότι δ εν εξυπ ηρετεί κανένα.
Δεν μπορο ύμ ε δηλαδή να το απορρίψ ουμε.
Θα μας φέρει τεκμηρίω ση, αν δεν επαρκεί θα το υ ζ ητήσο υμ ε
περισσό τερ η, συμ πληρωμα τικά στοι χεία. Πέραν α υτο ύ δεν ξέρω τι
άλλο μπορο ύμ ε να κάνουμ ε δ ηλαδ ή.
Είναι το ναι, όχι, δηλαδ ή το δ υαδικό . Δεν μπορο ύμε να πάμε σε
βαθμολογία σε αυτό.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑΚ ΗΣ:
Δεν το βάζω αυτό σε δυαδι κό. Την εξ υπηρ έτηση, τον ειδ ικό στόχο το υ
προγράμματος δεν το βάζεις σε δ υαδι κή βάση και το βά ζεις ότι είναι
ποιοτική. Ε ξυπ ηρετεί ή δ εν εξ υπηρ ετεί το στόχο του πρ ογράμματος.
Δηλαδή με α υτό το ν τρόπο εξασφαλίζ εις ότι αυτό πο υ μεταφέρ εις
από την προηγο ύμ ενη περίοδο στη ν έα περίοδο εν τάσσεται μ έσα στη
νέα στρα τηγι κή, δεν είναι κάτι το οποίο το μ εταφέρεις αυτούσιο
ανεξάρτητα από το αν εξυπ ηρετεί την νέα λογι κή το υ πρ ογράμματος.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ :
Αυτό αξιο λογεί ται . Δεν είναι το κρ ιτήρ ιο αυτό ό τι εμπίπτει στο υς
θεματι κούς στόχο υς, στις επενδ υτι κές προ τεραιό τητες, εξυπ ηρετεί
τους ειδικούς στόχους και τις συγκεκρι μένες παρ εμβάσεις του
προγράμματος; Είν αι ένα κρι τήρ ιο στην επι λεξ ιμότητα.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑΚ ΗΣ:
…τον ηλεκτρι σμό, θα μπορούσε να ήταν στο ΕΠ ΠΕΡΑ Α.
Εμείς θα είχαμ ε το πρώ το τμ ήμα του phas ing το υ έργου. Το
ΕΠΠΕΡΑ Α θα έπρεπε να επιλέξει το δεύτερ ο τμ ήμα του p hasing μ ε
βάση τα κρι τήριά του, ποια κρι τήρια; Ότι εντά σσεται στη λογική
ΕΠΠΕΡΑ Α. Α υτό δ εν ρωτάς, Γιώργ ο;
Εντάσσεται πράγμ ατι.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑΚ ΗΣ:
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Επιβεβαιώνεις αυτό που λέω , ότι πρ έπει να μπει κάπο υ ο στόχ ος τον
οποίο εξ υπηρ ετεί.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ
:
Μπαίνει πάνω στο κριτήριο α υτό γιατί ο έλεγχος π ληρό τητας και
επιλεξιμό τητας της πράξης που είναι αν η πράξη εμπίπτει στο υς
θεματι κούς στόχο υς, στις επενδ υτικές προτεραιό τητες, στο υς ειδικούς
στόχο υς και στα πεδία παρέμβασης το υ προγράμματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αυτή η διατύπωση δεν σας κα λύπ τει;
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑΚ ΗΣ:
Προσπαθώ να σας πω ότι με βάση τη διατύπω ση το υ άρθρου 12 5
θέλο υμε κριτήρια τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμ ένο υς στόχ ους. Η
διατύπω ση η γ ενι κή σε κάθε κριτήρι ο επιλογ ής ό τι η πρ άξη εξυπ ηρετεί
τους στό χους το υ προγράμματος, δεν μας καλύπ τει.
Πρέπει στη συγκεκριμ έν η επενδ υτι κή δρα στηριό τητα να λέει
ποιοι είναι οι στόχοι της επενδ υτικής δραστηρ ιότητας και ποιο
κομμάτι α υτού το υ στόχο υ… .
Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ:
Συγγνώμη. Πάει μετά στο κριτήριο της αναγκαιότητας της υλοποίησης
όπως σο υ εξ ηγεί αναλυτικά και λέμ ε εδώ πέρα «την τεκμηρ ιώνει την
αναγκαιότητα, τον τρόπο υλοποί ησης, την αποτίμηση» . Όπως επίσης
και στην αποτελεσματι κότητα, σο υ λέει πόση συμβ ολή έχ ει στο υς
δείκτες του προγράμματος, στην αποδοτικότητα με τα μοναδιαία κόστη
και τα λοιπά.
Εντάξει, εγώ θ εωρ ώ ότι αξ ιολογο ύν ται, ότι είμαστε καλυμμένο ι.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑΚ ΗΣ:
Δεν θ έλω να παίζω τον κακό ούτε να σπάω τα νεύρα όλης της
επιτροπής, αλλά ν ομίζω ό τι οι συγ κεκριμ ένοι στόχοι που υπάρχουν
στην επενδυτι κή προτεραιό τητα πρ έπει να φαίνον ται ως το μ εγάλο
σύνο λο το οποίο σκεπάζει τη συγ κεκριμένη δράση.
Δηλαδή αυτό θα καλύψει κάποιες ανάγκες ενεργεια κές, θα καλύψει
κάποιους στόχ ους απασχόλησης, θα καλύψει κάποιο υς ά λλο υς στόχο υς
μίας εμπορικής δραστηριότητας, οτιδ ήποτε άλλο, αυτό είναι το
καπέλο, η ομπρ έλα που θα σκεπάζει τη συγ κεκριμ ένη δρ άση. Και αυτή
η δράση θα εξ υπηρ ετεί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Στο κομμάτι της α ναγκαιότητας της υλοποί ησης θ εωρεί τε ό τι α υτό δεν
περιγράφεται; Η α ναγκαιότητα κα λύπ τει …
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Εγώ θεωρ ώ ό τι εδώ υπάρχει μια γ ενική δια τύπω ση, με συγχωρ εί τε
κυρία Πρό εδρος π ου σας διακόπ τω, υπάρχει μια γενι κή δια τύπω ση η
οποία καταλαβαίν ω για την ευκολί α της όλης άσκησης μπορεί να
επαναλαμβάνεται σε κάθ ε δράση και να λες ότι εντάξ ει αφού λέει ότι
εξυπ ηρετεί στόχο υς του προγράμμα το ς είναι προφανές ό τι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν αναφέρομαι στο κριτήριο που μιλάει για την ι κανοποίηση των
στόχ ων το υ προγρ άμματος. Αναφέρ ο μαι στο κριτήριο που λέει την
αναγκαιότητα της υλοποί ησης. Αυτό είναι ένα προς έν α, δεν είναι η
λογική το υ cop y / paste ας πο ύμ ε όπως μπορεί τε ν α το δ είτε για
ευκολία στα επόμενα.
Η αναγκαιότητα υλοποί ησης της συγ κεκριμέν ης δρ άσης έχει
άλλη στόχευση. Δηλαδ ή θα έχ ει μια διαφορετι κή απάντηση σε αυτό το
κομμάτι. Αυτό νο μίζω ότι υποστηρί ζουν και εδ ώ οι συνάδελφοι, ό τι
αυτό πο υ λέτε καλύπτεται. Δεν ξέρ ω αν είναι απλώς μ ια ερμ ηνεία το υ
τίτλο υ. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχο υμε το ίδιο πράγμα στο μ υαλό μας,
ίσως δεν το ον ομάζουμε με τον ίδιο τρ όπο.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
Εκτός αν εννο είτε στην εξει δίκευση να αναφέρουμε ό τι αν συμβάλει
και πόσο στους ενεργεια κο ύς στόχους, πόσο στην απασχόληση.
Δηλαδή στην εξει δίκευση στο κουτάκι αυτό, να το β ρω, να πάμε να
βάλουμ ε αυτό το πράγμα. Δηλαδ ή να μην γράψουμε μόνο ό τι
εξετάζεται ο τρόπ ος με τον οποίο συμβάλει. Να γράψουμε συμβο λή
στον ενεργ ειακό στόχο, στην απασχό ληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Φα κίτσας έχ ει το λόγο.
Κος ΦΑ ΚΙΤΣΑΣ:
Έχετε δίκιο γιατί δεν έχετε δει το Τεχνικό δ ελτίο που έχει σχ εδιαστεί
και την πρό σκληση. Και το Τεχνι κό δ ελτίο και η πρόσκληση πο υ
υποβάλει ο δι καιούχος έχει μια αναλυτι κή περι γραφή και της
επενδυτι κής προ τεραιότητας και των στόχ ων για κάθε π ράξη.
Άρα λοιπόν ό λα αυτά πο υ απαιτούν ται να υποβάλει ο δ ικαιούχος
και να συμβά λουν, όχι μόνο να εξ υπηρετεί ένα σκοπό, ένα έργο, αλλά
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και να στοχεύει σε μια επενδυτική προτεραιό τητα.
Άρα αυτά
καταγράφον ται σε κάθε Τεχνι κό δελτίο το υ έργο υ και αυτά είναι
στοιχ εία προς αξιο λόγηση μ ε βάση τα κριτήρια. Υπάρχουν δηλαδή.
Και το δεύτερ ο σε ότι αφο ρά τα μεταφερόμενα, είναι ένας
ορισμός που δίν ουμε, δεν υπάρχει η έννοια το υ μεταφερόμενο υ. Τα
μεταφερόμ ενα αντι μετωπίζον ται ως ν έα έργα. Δεν είναι κάτι το οποίο
έχει ένα μπόνο υς επειδ ή μ εταφέρετα ι. Το θ εωρο ύμ ε, λοιπόν, ότι αυτό
το έργο είναι νέο έργο. Απλά είναι ώριμο και δεν έχει καμία
διαφορετι κή αν τιμ ετώπι ση από ό τι έχ ει ένα ν έο έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέλετε; Ναι.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Αυτό που είπε τώ ρα ο κος Φακίτσα ς ότι είναι στο Τεχνικό δελτίο , η
Επιτροπή Παρακο λούθ ησης δ εν α ποφασίζει για τεχνικά δελτία.
Αποφασίζει για κρι τήρια επιλογ ής.
Εγώ θέλω αν δεν περάσει όπως το λέω να καταγραφεί στα
πρακτικά ό τι η Επι τροπή αι τεί ται να υπάρχει στα κρ ιτήρια επιλογ ής η
καταγραφή των στόχων που εξ υπηρετεί η δρά ση η οποία θα επιληφθεί.
Αυτό είναι το ζ ητο ύμενο.
Δεν αποφασίζει η Επιτροπή Παρακολο ύθησης για τα τεχνι κά
δελτία, τα τεχνι κά δελτία είναι μι α τεχνι κή λεπτομ έρεια η οποία
έρχεται μετά. Σ ήμ ερα όμως αυτή η Επιτροπή αποφασί ζει τα κριτήρια
επιλογ ής.
Και τα κρι τήρια επιλογής πρέπ ει να εξυπ ηρετο ύν
συγ κεκριμέν ους λό γους. Νο μίζω ό τι η κυρία Κρητι κο ύ προηγουμ ένως
είχε αρχί σει να το διαμορφών ει μια χ αρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει. Επειδ ή πι στεύω ότι επί της αρχής και ο κος Φ ακίτσας και η
κυρία Κρητι κού κα ι εσείς εάν μπορ ώ να παρακολουθ ήσω επαρκώς την
τεχνι κή συζ ήτηση που διεξάγεται, θεωρώ ότι υπάρχ ει κοινός τόπος σε
αυτό που λέτε.
Το θ έμα είναι να βρο ύμε ένα ν τρόπο να το
μορφοποι ήσο υμ ε.
Θέλετε, κυρία Κρητικο ύ, να ο λο κληρ ώσετε α υτό που λέγατε;
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
Πρέπει να εξ ειδι κεύσουμ ε τώρα για τα εν εργεια κά έρ γα να βάλουμ ε
συγ κεκριμένα ό τι να τεκμ ηρι ωθεί η συμβο λή το υς στο υς ενεργειακούς
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στόχο υς της χώρας; Δεν ξέρω, την ενεργειακή στρατηγ ική της χώρας;
Να βάλουμ ε στην απασχόληση;
Αλλά δεν ξ έρω και τι άλλες επιπτώσεις μπορεί να έχει και να το
περιορίσο υμ ε εμεί ς τώρα μόνο σε αυτό.
Δηλαδή γιατί να μην
αφήσουμ ε την ελευθερία να μας περιγράψει ο Δικαιο ύχος τις
επιπτώσεις, τις θετικές επιπτώσεις του έργο υ στην οι κονομία; Και
γιατί πρέπει να του το περιο ρίσω εγώ εδώ πέρα;
Δηλαδή δ εν έχ ουμ ε αντίρρ ηση να μπουν αλλά μήπως τελι κά δεν
βοηθ ήσο υμε και πο λύ. Δηλαδή εντάξ ει, εγ ώ αυτή τη στι γμή σκέφτομαι
τον ενεργειακό στό χο, σκέφτο μαι την υποκατά σταση από το π ετρ έλαιο,
τη Διασύνδεση των Κυκλάδων, τη μ εί ωση το υ διοξ ειδίο υ του άνθρακα,
την απασχό ληση. Μήπως όμ ως τελι κά έχω ξ εχάσει και κάτι άλλο;
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Σε κάθε επενδυτι κή προτεραιότητα υπάρχουν συγκεκριμένοι δεί κτες
από πίσω, ο ι οποί οι μπορο ύν να σο υ καθορίσο υν το τι εξ υπηρ ετεί.
Οπότε μπορ εί να β άλουμ ε αυτο ύς.
Δηλαδή, μπορ εί να υπάρχει ένα σετ 3 – 4 στόχων, το υς οποίους
εξυπ ηρετεί η συγ κεκριμ έν η δραστηρι ότητα.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
Χωρίς να περιορ ιστο ύμε όμως σε αυτό. Να το υ αφήσουμ ε την
ελευθ ερία να κάνει και το ..
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Δεν θα του π εις ότι εσύ θα μου κάνεις 301 κυβι κά μέτρα.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
Θέλω αυτά και ό τι άλλο.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Θέλω στο γ ενικό στόχο που έχει επενδυτική προτεραιότητα κα ι
επιμένω ότι σήμερα η Επι τροπή Π αρακολο ύθησης εί ναι αυτή πο υ
αποφασίζει γ ια τα κρι τήρια επι λο γής και δεν μπο ρούμε να τα
αφήσουμ ε να είνα ι σε ένα μ εταγ ενέστερο στάδιο, το οποίο θα είναι
στη δημιουργική ικανότητα το υ συγγραφέα των προ σκλήσεων των
τεχνι κών δ ελτίων.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
Και στο κρι τήρι ο στο ίδ ιο, στη σκοπι μότητα της πράξης , το κρι τήριο 2
που είναι η αποτελεσματι κό τητα, λέμ ε, εξ ετάζ εται εάν η προτεινόμ ενη
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πράξη συμβάλει στην επί τευξ η των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο
δεικτών, όπως προ σδιορίζον ται στην εξειδ ίκευση.
Στην εξειδίκευση έχουν προσδι οριστεί οι δεί κτες της πράξης και
τον κα λούμ ε εδ ώ να μας τεκμ ηριώ σει πόσο συμβά λλο υν εδώ . Εσείς
θέλετε να αναφέρο νται συγκεκριμ ένα οι δεί κτες.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Η Επιτροπ ή θ έλει , το άρθρο του κανονισμού το ζητάει. Δεν είναι
ιδιοτροπία μο υ. Είναι η απαίτηση του άρθρου 125 και δεν
καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει ενόχληση; Δηλαδή, το θεωρο ύσα
ότι ήταν σχ εδόν πρ οφανές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ας αποφασίσουμ ε εδώ τη διατύπω ση. Επιμένω να δίνω συνέχ εια,
ακριβώς γιατί θ εω ρώ ότι υπάρχει κοι νή προσέγγι ση. Κυρία Κρητικο ύ,
προτείν ετε λίγο τη διατύπωση πο υ θέσατε πριν, ακόμη και αν
θεωρο ύμε ό τι α υτό …
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
Προτείνω τότε, ν α βρούμε το υς δείκτες στην εξ ειδί κευση πο υ έχ ει
γίνει και να βάλουμε το υς συγ κεκριμ ένους δείκτες στο κριτήριο α υτό,
της αποτελεσμα τικότητας. Σ υμφων ούμε; Για τα συγκεκρ ιμένα έργα.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Αυτό όμως αποτελεί πρόκριμα και για τα επόμενα. Δηλαδή, όταν αύρι ο
θα αποφασίσο υμε για τις κρατι κές ενισχύσεις, θα ήθ ελα να δω ότι
αυτές ο κρατι κές ενισχ ύσεις εξυπ ηρ ετο ύν, παραδείγμα τος χάρη, την
αύξηση το υ αριθμού των εξαγωγών . Εξυπηρ ετούν την αύξηση του
αριθμού των θέσεω ν εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ούτως ή άλλως οι δράσεις σχ εδιάστηκαν με βά ση τους δείκτες πο υ
είχαμε. Α υτό που λένε και οι συνάδελφοι …..
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Συμφωνώ κυρία Π ρόεδρε, αλλά εάν δεν το υς έχο υμε ό μως .. επιλογής,
μπορεί να εξ υπηρ ετεί ο τιδ ήποτε άλλο μετά.
Κα ΦΕΤΣΗ …..:
Να πω το εξ ής, κύριε Π ερο υλάκη ο ι δείκτες εκροών συμπληρών ονται
στην εξειδ ίκευση, παρότι το έντυπο, γιατί κατ’ αρχ άς πρώτη φορά
έγινε τώρα.
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Παρότι δ εν προβ λέπονταν, έτσι όπως ήταν δ ιατυπωμένο δεν ήταν
υποχρεω τι κό. Σ υμ πληρώθ ηκαν οι δ είκτες εκροών κα ι έχο υνε μπει.
Όμως, η συν εισφο ρά στον ειδ ικό στόχο, ο ειδι κός στόχος ο οποί ος
αφορά αυτό που λέτε, τις εξαγωγ ές και τα λοιπά, αυτό ς είναι δεί κτης
αποτελέσματος, ο οποίος κα λύπτει όλη τον ειδ ικό στό χο και
συμβά λλο υν εν έργ ειες και α υτή η συγ κεκριμέν η και πάρα πολλές
άλλες, και σύμ φων α με τη λογι κή των προγραμμάτων της περιόδου ‘14
– ’20 και ά λλες ενέργειες πο υ κά νει η χ ώρα, και από την ολική
επίδοση, μετά θα αποτιμηθεί η συν εισφορά των προγραμμάτων και τα
λοιπά.
Είναι ένα πολύ γ ενικό τερ ο θέμα, δηλαδ ή αυτό πο υ λέτε οι
εξαγωγές και τα λο ιπά, να συμπληρών εται και να…
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Συμφωνώ ό τι ήταν ατυχ ές παράδειγμα.
Κα ΦΕΤΣΗ:
Δηλαδή, δεί κτες εκροών γίνεται μία πρόβλεψ η.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
.. σε εκρ οών.
Κα ΦΕΤΣΗ:
Κάνουμε μία πρόβ λεψ η.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία. Νομίζω ότι δεν χρ ειάζεται ν α δώσο υμε συν έχει α. Τα κριτήρια
είναι έτσι ένα πολύ σημαντι κό και ο υσιαστι κό θέμα. Η τεχνι κή α υτή
κουβέν τα είχ ε και νόημα.
Δεν ξέρω αν μπορούν ό λοι να αντι ληφθο ύνε τις δια στάσεις. Δεν
ήταν απλώς μία τεχνική κο υβ έντα. Ν ομίζω ότι υπάρχει κοινός τόπος.
Δεν ξέρ ω αν υπάρχει κάποια άλλη πα ρατήρ ηση. Θα συμ φωνήσετε τώρα
με τη διατύπω ση, θ α τη πει η κυρία Κ ρητι κο ύ.
Δεν ξ έρω αν υπάρχει κάποια άλλη παρατήρ ηση επί των
κριτηρί ων. Ελά τε.
Κος ΛΙΝ Τ ΖΕΡ ΗΣ:
Μόνο μία σύν το μη ερ ώτηση που πιθανόν να εγείρει μία μικρή
συζ ήτηση και να αλλάξ ει κά τι στη δι ατύπωση.
Στη
συστημι κή
που
συνδ έεται
με
τους
μηχανισμούς
παρακολούθ ησης επιχειρημα τικού περιβάλλον τος, έχο υμε το κρι τήρι ο,
αναφέρθηκε σε α υτό, έκανε αυτήν την επισήμανση στο τέλος της
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εισήγησής της η κυρία Κρητι κο ύ, που λέει , ότι τα παραδοτέα της
πράξης θα πρέπει να μετουσιώνον ται σε υλικό και πληρ οφορία που να
αποτελεί εισρο ή στο σύστημα διάγνωσης αναγκών της αγοράς
εργασίας.
Αναφέρομαι
στη
συστημι κή
για
τους
μηχανισμο ύς
παρακολούθ ησης επιχειρημα τικού περιβάλλον τος. Το ερώτημά μο υ,
που έχ ει και το στο ιχείο της παρατήρ ησης, είναι το εξ ής.
Το σύστημα διάγν ωσης των αναγκώ ν της αγοράς εργασίας, στο
μέτρο πο υ αφορά το Υπο υργείο Εργ ασίας και έχ ει μπει στη δι κιά το υ
εξειδ ίκευση, είναι ένα συν εκτι κό έργο με πολύ συγκεκριμ ένα
ερευνητι κά ερω τήματα που πιθανόν θα τραβάει πληρ οφορί ες και από
άλλα. Εξ ο υ και η συν έργεια.
Αυτό που κάνο υμε με τους μηχανι σμ ούς παρακο λούθ ησης, όπως
των κο ινωνι κών εταίρων, αντι λαμβάνεστε προφανώς ότι δεν
ταυτίζεται. Ότι, δ ηλαδή, δ εν είναι έν ας μηχανισμός πο υ παρακολο υθεί
μόνο δεί κτες ή μό νο στο ιχεία τα οπ οία μπορούν να μ εταφραστούν σε
εισρο ή στο σύστημ α διάγνωσης.
Επί παραδείγματι, μπορεί να παρακολο υθεί, ας πούμ ε, στοιχ εία
που αφορο ύν το κόστος λει το υργίας των επιχ ειρ ήσεων . Το οποίο δ εν
αποτελεί εισρο ή γι α το θέμα της διάγ νωσης.
Μήπως, λοιπόν, π ρέπει να εξετάσο υμε μια λιγότερο δ εσμευτι κή
διατύπω ση εδώ που να λέει ότι έστω, οπωσδ ήποτε τμ ήμα τω ν
παραδοτέων που αφορά ή που μπ ορεί να μετουσιω θεί σε θ έματα
διάγνωσης, α υτό θ α πρέπει να καλύπτει αυτό το κρ ιτήρι ο.
Διό τι έτσι τα υτίζο υμε την διάγνω ση με το υς μηχανισμούς, που
δεν μπορεί να γίν ει αυτό και δεν εί ναι και στην φι λο σοφία, νομίζω,
της πρό τασης. Αυτό, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
:
Νομίζω πως είναι βάσιμη, βάσιμο αυτό το σχό λιο. Μέσα από το
κριτήριο υπάρχει αναγκαιότητα να επιτύχουμε την συνέργ εια. Αλλά
αντιλαμβάνεστε και θέλω να πιστεύω ότι αυτή θα είναι και το
παράδειγμα, το ότι η ει σρο ή στο σύστημα θα είναι ένα υποσύνολο της
δουλειάς και των π αραδοτέων των ετα ίρων.
Αν υπάρχει ένα, το αντίθετη, αντίθετη κατάσταση, που σημαίνει
ότι δ εν θα υπάρχει κανένα σημεί ο το μής και καμία ίδια επιφάν εια, ίδια
λει το υργικό τητα με αυτό το σύστημα, αν τιλαμβάν εστε ό τι είναι
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προβλημα τικό. Και ότι τινάζει λίγο στον αέρα ό λη αυτή την κο υβ έντα
που κάνο υμε τις τελευταί ες εφτά ώρ ες.
Η διατύπωση, λο ιπόν, που βάζετε, νομίζω μ ε τμ ήμ ατα των
παραδοτέων, αποτελο ύνε, νομ ίζω ότι μπορεί να γίνει δεκτή. Δεν ξ έρω
αν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. κυρία Κρητι κο ύ,
είστε έτο ιμη; Ωραί α.
Άρα, τίθεται προς έγκρι ση από τα μέλη της Επιτροπής
Παρακολο ύθησης η μεθ οδολογία και τα κριτήρι α ένταξ ης των
πράξεων, με τις πρ οσθήκες πο υ, ναι, πείτε μου.
Κα ΧΡΙΣ ΤΟ ΦΗ :
Πριν προχωρήσο υμε στην έγ κριση είχαμε, έχ ω μι α, ένα μικρό
θεματάκι, έτσι, προς συζήτηση στο κριτήριο πο υ αφορά την
προσβασιμό τητα σε άτομα μ ε αναπηρ ία.
Το κείμενο της Α ξιολόγ ησης συνοδ εύεται από ένα παράρτημα,
το παράρτημα 2, πολύ αναλυτικό, ανά περίπτωση. Μ έχρ ι τώρα, λοιπόν,
έχουμ ε δ ει σε, κυρ ίως στα ΠΕΠ, και αυτός ήταν και ο αρχικός στόχος
αυτο ύ το υ παραρτήματος, σε κάθε συγκεκρι μένη πράξη να
αναφέρονται οι κατηγορί ες μ έσα από το παράρτημα, πο υ αφορ ούν την
πράξη αυτή.
Ή, μια άλλη πρόταση ήτανε να υπάρχει αναφορά συγ κεκριμέν η
στο παράρτημα, ό τι για την αξιο λόγ ηση, ας πούμ ε, το υ κρ ιτηρίο υ θα
χρησιμ οποιηθ εί το παράρτημα 2 και ενδεχομ ένως περί πτωση Α, που
αφορά εξω τερ ικο ύς, προσβασιμό τητα σε εξ ωτερι κούς χώρους ή η
περίπτωση Δ, που αφορά προσβασιμότητα υπηρ εσι ών και τα λοιπά.
Εδώ μπαίνει μ ε πο λύ γ ενικό τρ όπο το κρι τήρ ιο. Μπορ εί να γίνει αυτή
η συμπλήρω ση;
Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ
:
Μπορεί να μπει και μέσα στην εξειδί κευση, αλλά θα το έχο υμ ε
συν ημμέν ο στην πρόσκληση οπω σδ ήποτε αυτό. Και επ ίσης, ήθελα να
τονίσω ότι ένα έργο μπορεί να έχει δ ιάφορ ες παρεμβάσεις, το
Αχίλλειο, ας πούμ ε, μπορεί να είναι και το κτίρι ο, κα ι οι εξω τερικο ί
χώροι και διάφορα άλλα. Δεν είναι δηλαδή…
Κα ΧΡΙΣ ΤΟ ΦΗ
:
Ναι, για αυτό και … συν δυασμ ός…
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ
:
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Ναι, είναι συνδυα σμός. Επομέν ως, θα μπαίνει ο λό κληρο το παράρτημα
στην πρόσκληση. Αυτό σκεφτόμαστε. Εκτός αν βάλο υμε την γενική
διατύπω ση, σύμφω να με το παράρτημ α ΙΙ.
Κα ΧΡΙΣ ΤΟ ΦΗ
:
Μπορεί να μπει αυτό … εφό σον επι συνάπτεται το παράρτημα, στην
πρόσκληση, θα μπορεί να αναφέρετα ι ποιες περιπτώ σει ς είναι α υτές οι
οποίες…
Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ
:
Εγώ σκεφτό μουνα ότι α υτό το παράρτημα, όμως, κατά καιρούς πρέπει
να επικαιροποιεί ται. Έτσι δ εν είνα ι; Δηλαδ ή, μπορεί να προκύψει
αύριο ένας ν έος νό μος.
Κα ΧΡ ΙΣΤΟ ΦΗ
:
Όσον αφορά την νομοθεσία. Α λλά όσον α φορά το σπάσιμο στις
κατηγορίες αυτό είναι στάνταρ. Δηλαδ ή, το αν είν αι εξωτερικός
χώρος…
Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ
:
Μαζί δεν θα πηγαί νει αυτό;
Κα ΧΡ ΙΣΤΟ ΦΗ
:
Το σύν ολο της νομοθεσίας ήταν ε καθαρά ενημ ερω τικό προς τις
Διαχειρ ιστικές Αρ χές, να ξέρο υν οι άνθρωποι που τα χ ειρίζονται α υτά
τα θέματα ποια είναι σήμερα η νομοθεσία. Τώρα, α ν η νομοθεσία
αλλάξει, εννο εί ται ότι αυτό το κομμάτι θα…
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ
:
Μπορεί να μπει η δ ιατύπω ση α υτή σύμφωνα με το παρά ρτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία.
Κα ΧΡ ΙΣΤΟ ΦΗ
:
Ένα αυτό. Και το δεύτερ ο, στο παράρτημα αυτό, το κομμάτι που
αναφέρεται στην πληρο φόρ ηση, ήταν η παράγραφος ΣΤ, είχαμ ε
συζ ητήσει με την ΕΥΘΥ και τα έχει αποδεχτεί, δ εν ξέρω κατά πόσον
έχει φτάσει σε εσά ς αυτό, να αλλάξει κάπως. Αν τί να λέει «πρ όσβαση
στην πληροφό ρηση» να αναφερθ εί σαν «πρό σβαση στην πληρο φορία
και πληρο φόρ ηση», για να καλύψει και κάποιες δρά σεις κατάρ τισης,
εκπαίδευσ ης, ενημ έρωσης.
Η ΕΥΘΥσας έχει στεί λει ένα έγγραφο. Εκεί αν αφέρεται
αναλυτι κά αυτό.
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Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ
:
Θα το συμπ εριλάβ ουμε αυτό στο κρι τήρι ο. Α υτό είναι διόρθωση στο
παράρτημα λέτε, η πληρο φόρ ηση. Ωραία, θα διορθώσο υμε το
παράρτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία Κρ ητικο ύ, θ έλετε λίγο χρόνο, κάποια λεπτά για ν α δούμε λίγο;
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
Να προχωρήσουμ ε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία. Και να τα π εράσο υμε μ ετά προ ς έγκρι ση.
Θα γίνει μια παρουσίαση της Σ τρατηγικής για την πληρ οφόρ ηση
και επικοιν ωνία το υ Επιχειρ ησια κού Προγράμματος, το οποίο και αυτό
θα υποβληθεί πρ ος έγκρι ση. Η π αρουσίαση θα γίν ει από την κ.
Γιαννουδά κο υ, την υπεύθ υν η δημ ο σιότητας της Ει δι κής Υπ ηρεσίας
Διαχείρ ισης.
Κα ΓΙΑΝ ΝΟΥΔΑ ΚΟΥ:
Σας καλωσορ ίζω κι εγώ μ ε τη σειρά μου στις εργ ασίες της 1 η ς
Επιτροπής Παρα κο λούθ ησης του ΕΠΑ νΕΚ.
Η επικοινωνία έχει κομβικό ρόλο στην επιτυχία των
προγραμμάτων, καθώς καλύπτει την ανάγκη να π ληρο φορηθο ύν ό λοι οι
δυνητι κοί ωφελούμενοι και να καλύψουν με παραγωγικό τρόπο το υς
πόρους των δράσεων, των προγραμμ άτων.
Άλλωστε, αυτός είναι και ένας από τους λόγο υς που η
Ευρωπαϊκή Επιτρ οπή θέτει ένα κα νονιστι κό πλαίσιο υποχρ εώσεων,
ώστε να διασφαλίζ εται η ευρεία διάδοση των προγραμμ άτων.
Η επικο ινωνιακή υποστήρι ξη το υ Ε ΠΑνΕΚ δεν είναι σε καμία
περίπτωση ένα εύκολο έργο και α υτό διότι το πρόγραμμα έχει υψ ηλό
προϋπολογι σμό, έχ ει πολλο ύς στόχο υς σε πολλούς επεν δυτι κο ύς τομείς
της οι κονομίας, απ ευθ ύνεται σε μ εγά λο κο ινό και σύνθετο κο ινό, όπως
είναι οι άνεργοι και οι επιστήμον ες, που α υτό σημαίν ει ότι πρέπει να
σχεδιάζο υμε δ ιαφορετι κο ύς τρ όπους προσέγγισης των κοινών α υτών
για την αποτελεσμ ατική εν ημ έρωσή τους.
Ιδιαίτερα, πρέπει να λάβουμε υπόψ η μας ότι το επιχει ρηματι κό
κλίμα α υτή την περίοδο δ εν εί ναι ιδιαίτερα θετικό και ό τι η
ενεργοποί ηση των ιδιωτι κών πόρ ων εί ναι αρκετά δ ύσκο λη.
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Ωστόσο, η τεχνογ νωσία που έχ ει α ποκτήσει η ΕΥ Δ- ΕΠΑνΕΚ
στην επι κοινων ιακή διαχ είριση τέτοι ων απαιτητικών επικοινωνια κών
προγραμμάτων είν αι μεγάλη.
Ξεκινών τας τον σχεδιασμ ό της επικοινωνια κής στρατηγι κής,
ορίζουμ ε τον κεντρικό στόχ ο. Ο κεν τρικός στόχος και σύμφωνα με τον
κανονισμό είναι η ενημ έρωση των δυνητι κών δικαι ούχ ων σχετικά μ ε
τις ευκαιρίες χρ ηματοδότησης πο υ προσφέρ ει το πρό γραμμα και η
δημοσιοποίηση στους πολί τες του ρ όλο υ και των επι τευγμάτων της
πολιτι κής για τη συνοχ ή και των δια ρθρωτι κών ταμεί ω ν σχετι κά μ ε τα
αποτελέσματα και τον αντί κτυπο του Επιχειρησιακού Πρ ογράμματος.
Στη συν έχεια, αναλύον τας το π ρόγραμμα, ορίζο υμε το υς
επιμέρο υς επικοιν ωνιακο ύς στόχο υς, οι οποίο ι έρχονται με τη σειρά
τους να στηρίξο υν την επίτευξη το υ κεντρι κο ύ στόχο υ.
Οι επιμέρ ους λοι πόν στόχοι είναι η προβολή το υ γενικο ύ
στρατηγι κού στόχ ου το υ προγράμματος, είναι η ανάδειξη το υ εύρ ους
και της σημασίας το υ, η ευαισθητοποίηση το υ κοιν ού, η άμ εση,
έγκυρη και τεκμηρ ιωμέν η πληροφόρηση ό σον αφορά τις προϋποθέσεις
συμμ ετο χής, τις διαδικασί ες υλοποί ησης, ώστε να διασφαλίζεται η
διαφάνεια, η επί τευξ η της ευρείας διάδοσης το υ πρ ογράμματος, η
διάδοση των επιτυχημέν ων παραδειγ μάτων και των κα λών πρακτικών,
η διασφάλι ση της διαφάνειας ό σον αφορά τα διαρθρωτι κά ταμ εία
ΕΤΠΑ και Ε ΚΤ που συμμετέχο υν στο Επιχ ειρησια κό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστι κότητα,
Επιχειρημα τι κότητα και Καιν οτομία και η
ανάπτυξη κάθε δ υν ατής συνέργειας.
Στη συν έχεια, ορίζ ουμε το κοινό στο οποίο θα απευθυνθ ούμε. Ως
κοινό δεν ορίζο υμ ε μόνο τους άμεσα ωφελο ύμεν ους, αλλά ορίζο υμ ε
και εκείνο υς οι οποίοι θα εμ πλακούν στην δ ιαδικασία της
πληρο φόρ ησης. Σ υνεπώς κοινό στόχο ορίζο υμε το υς δυν ητικούς
δικαιο ύχους και δι καιούχ ους των δράσεων, την ευρ ύτερ η κοιν ή γνώμ η,
τους πο λλαπλασιαστές π ληρ οφόρ ησης και την πολι τι κή ηγεσία.
Η ανάλυση των κα τηγορι ών αυτών υπάρχει μέσα στο κεί μενο που
ήδη σας έχει στα λεί και σαφώς θα εξειδι κεύεται αν άλογα με την
εξέλιξ η και την πο ρεία το υ προγράμμ ατος.
Εφ' όσον έχο υμε ορίσει τους επι κοι νωνιακο ύς στόχο υς και το
κοινό στόχο, πολύ σημαντι κό στάδιο της επικοινωνιακής στρα τηγι κής
αποτελεί ο ορ ισμός της επικο ινωνιακής ταυτότητας.
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Το ΕΠΑν ΕΚ εμπερ ιέχει πολύ μ εγάλο όγκο π ληρο φορίας ο οποίος
εξειδ ικεύεται ανά λογα με την δρά ση. Α υτό σημαίν ει ότι για να
μεταδοθεί αποτελεσματι κά και να διαμοιραστεί στο κοινό, στο
ενδιαφερόμενο κο ι νό, θα πρέπει μ ε κάποιο τρόπο να κω δικοποι ηθεί και
οπτικά και λεκτικά έτσι ώστε να προβάλλεται η ουσία το υ
προγράμματος.
Η σωστή οπτική μ ορφοποί ηση, οι χρ ωμότυποι, οι συνέπειες στην
επικοιν ωνία και στις επιμέρο υς εφα ρμογές έχει σαν αποτέλεσμα την
ενίσχ υση της δ ύνα μης το υ μ ην ύματος του προγράμματος .
Η ταυτό τητα, η επ ικοινωνια κή τα υτό τητα το υ προγράμ ματος με
θετι κό και δ υναμι κό ύφος θα συνοδ εύει κάθε επικο ινωνι ακή εφαρμογ ή
εξηγ ώντας
συμβ ολικά
τι
σημαί νει
πρακτι κά
το
πρόγραμμα
κεν τρίζοντας το κοινό να αναζητήσει περισσό τερ η πληροφόρ ηση είτε
στα γραφεία της Ε ΥΔ ΕΠ ΑνΕΚ, είτε στο γραφείο πληρ οφόρ ησης της
διαχειριστι κής αρχ ής, εί τε σε κάποιον πολλαπλασιαστή πληρο φόρ ησης.
Σίγουρα όμ ως η ταυτότητα πο υ θ α σχεδιαστεί θα καλύπτει
επικοιν ωνιακά ό λες τις επιμ έρους εφαρμογές και δράσεις.
Συνοψίζοντας, η μ ορφοποί ηση της επικοινωνια κής στρ ατηγι κής
συγ κροτείται σε π έντε άξον ες.
Ο πρώτος άξονας είναι η έμ φαση στο όφελος γ ια τον πο λίτη πο υ
σημαίν ει ότι ο πο λίτης μέσα από την αποτελεσματικό τητα των έργ ων
πρέπει να κατανο εί ότι τα συγχρ ηματοδοτο ύμ ενα προγράμματα τον
ωφελο ύν, συν τελο ύν στην προώθηση της απασχόλησης, συν τελο ύν
στην βελτίωση της ποιότητας ζω ής το υς.
Το ύφος της επι κοινωνίας να είναι επεξηγ ηματι κό μ ε χρήση
απλής και κα τανο ητής γ λώσσας. Η ενοποίηση της επι κοινωνίας όσον
αφορά τα μην ύμα τα, την ει κόνα και το ύφος να υπάρχ ει σε όλες τις
εφαρμογές ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις ο ύτε όμως και
επικοιν ωνιακός θό ρυβος.
Να προβάλλον ται καλά παραδείγ ματα έτσι ώστε και να
προσελκύουμε
δυνητι κούς
ω φελο ύμεν ος
αλλά
και
να
ευαισθ ητοποιεί ται το κοιν ό σχετι κά με την αποτελεσμ ατικό τητα των
προγραμμάτων.
Και
η
διαχ είρι ση
της
συνέχ ειας
που
σημαί νει
ό τι
κεφαλαιοποιο ύμε τη γνώ ση και την εμπειρία που έχο υμε αποκτήσει
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όλα
αυτά
τα
χρόνια
στην
επικοινωνια κή
διαχείρι ση
συγχρ ηματοδ οτο ύμ ενων προγραμμάτω ν.
Προχωρών τας στο σχεδιασμό των μ έσων μέσω των ο ποίων θα
διανείμουμε το μήνυμα ορίζουμ ε δύο βασικο ύς πυλών ες επικοινωνίας.
Ο πρώτος πυλώ νας είναι το δίκτυο πληροφόρησης που θα
χρησιμ οποιηθ εί, που θα χαρτογραφηθεί στη συν έχεια, που αποτελείται
από τους ενδιά μεσο υς φορ είς, τους δικαιο ύχ ους και το υς
πολλαπλασιαστές της πληροφό ρησης.
Και ο δεύτερος πυλώνας είναι ό λα τα υπόλοιπα μέσα και
οχήματα πο υ θα αποτελέσουν το μ ίγμ α της επικοιν ωνίας μας.
Λίγα λόγ ια για το δίκτυο πληρο φόρ ησης. Η αξιοποί ηση και η
ορθή χρ ήση τω ν
πολλαπλασιαστών
πληρο φόρ ησης
και των
εμπλεκομ ένων φορ έων έχει σημαν τικά πλεονεκτήματα διότι μπορούν
να ενημ ερώσουν σημαντικό τμ ήμα το υ δυν ητικά ενδιαφερόμ ενο υ
κοινο ύ για τις δρά σεις πο λύ γρήγορα , με μ εγάλη συχνό τητα, σε μεγάλο
γεωγραφι κό εύρος δημιο υργών τας έτσι μία αμφίδρομη επικοιν ωνία με
το κο ινό και ταυτόχρονα μας δίνει την δ υνατότητα της
ανατροφοδό τησης και της λήψης διορθωτι κών ή βελτιωτικών
ενεργειών.
Τη στιγμή που προ κηρ ύσσεται κάποιο πρόγραμμα η διαχειριστι κή αρχή
χαρτογραφεί τους φορείς που θα μπορέσο υν να διαχέουν το μήνυμα, να
ενημ ερώ σουν το κοινό, και η διαχ ειρ ιστι κή αρχ ή ορίζ ει ουσιαστικά το
ποιος θα κάνει τι. Κωδικοπο ιεί τις υποχρεώ σεις δημι ουργεί πρό τυπα
επικοιν ωνίας,
τους
ενημ ερών ει
σχετι κά
με
τον
τρόπο
αποτελεσματικό τητας των ενεργ ειών και σχεδ ιάζει ό λους αυτο ύς το υς
τρόπους υπο στήρι ξης των στελεχών καθ΄ όλη τη διάρκεια ζω ής της
προκήρ υξ ης αλλά και το υ προγράμμα τος συνολικό τερα.
Ο άλλος άξονας πάνω στον οποίο β ασίζεται η επικοιν ωνία του
προγράμματος αφορά στη συντονισμένη χρ ήση όλων των υπόλοιπων
εργαλεί ων, δ ηλαδ ή των a bove και bel low the l ine εργαλείων τα οποία
μεταφέρο υν απευθ είας το μ ήν υμα στο τελικό κο ινό.
Ενδεικτι κά αναφέρ ω κάποια, είναι το Γραφεί ο Πληρο φό ρησης, η
ιστο σελίδα της Δι αχειριστικής Αρχ ής αλλά και όλες ο ι υπόλοιπ ες τις
οποίες τροφοδοτο ύμε, τα νέα μέσα, το f acebook, το twitter και το
linkedin στα οποία έχουμ ε ήδη λογαριασμούς. Προ ωθητι κές ενέργει ες,
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εκδ ηλώσεις, ημ ερ ίδες, η χρ ήση των μέσων μαζικής ενημ έρωσης,
διάφορες παραγωγ ές για προωθητικά υλι κά και αρθρογρ αφία.
Πάντα κατά τη δι αδικασία επι λογ ής κάποιου μέσο υ εξετάζο υμ ε
τον προϋπολογ ισμ ό της δράσης και τις ανάγκες που δημιο υργο ύνται
όπως το κοινό - στόχο πο υ αφορά μι α προκήρ υξ η.
Είναι σημαντι κό να σας ενημερώ σω και για το ρόλο τον
καθοριστικό που παίζει το Γρα φείο Πληρ οφόρ ησης της Διαχειριστικής
Αρχής. Β ρίσκεται στον ι σόγει ο χώρο του κτιρίο υ, λει τουργεί 09:0017:00 καθημ ερινά , διαθέτει γραμμ ή 801 και εξ υπηρετεί το κο ινό
ηλεκτρονι κά, δια ζώσης και τηλεφω νικά. Επιπλέον υποστηρίζει την
Διαχειρ ιστική Αρχ ή στο συν τονισμ ό και την υποστήρι ξ η το υ δι κτύο υ
πολλαπλασιαστών πληρο φόρ ησης.
Λίγα λόγια ό σον α φορά τις φάσεις υλοποίησης της επικοινωνίας.
Βάσει της στρα τηγι κής πο υ έχ ει σχ εδιαστεί, η επι κοινωνία
εντατι κοποι είται κατά την έναρξ η το υ προγράμματος και υλοποι ούν ται
ενέργειες διάδοσης και γνωστοποίησης στο κοινό της έναρξης του
προγράμματος. Στη συνέχεια μ ε αυξ ημέν η ένταση προ βάλλον ται ό λες
οι επιμέρο υς προκηρύξεις και δράσεις ενημ ερώνον τας το κοινό για
λεπτο μέρ ειες τω ν προκηρ ύξεων όπως είναι οι προϋποθέσεις
συμμ ετο χής, ο ι επι λέξι μες δαπάνες, ενισχύον τας τη διαφάνεια.
Και τέλος κα τά το στάδιο ο λοκλήρωσης το υ προγράμματος
πραγματοποιούνται ενέργειες προβο λής καλών παραδει γμάτων. Και
ουσια στι κά αναδει κνύον τας την ω φελιμότητα το υ προγ ράμματος στην
οικονομία της χώρ ας.
Σύμφωνα με τον ευρ ωπαϊκό κανονι σμό 13 03 υπάρχο υν κάποια
υποχρεω τι κά μέτρα πληροφόρησης που πρέπει να λάβει η
Διαχειρ ιστική Αρχ ή. Η υλοποίηση μ ιας εναρκτήρ ιας δ ράσης μ ε στό χο
την ενημ έρω ση του κο ινού για την έναρξ η το υ επιχειρησιακο ύ
προγράμματος, την πραγματοποίηση μίας τουλάχιστον ενημ ερω τικής
δραστηριότητας ετησί ως.
Τ ην ανάρτηση της ελληνι κής και
ευρ ωπαϊκής σημαί ας στο κτίριο της Διαχ ειριστι κής Αρχής.
Τη
δημοσιοποίηση το υ καταλόγο υ των πρ άξεων του προγρά μματος.
Η
παρουσίαση
καλών
παραδειγμάτων
τα
ο ποία
θα
παρουσιάζονται, θ α προβάλλονται και μέσω των ιστο σελίδων espa.g r
και esf hellas.
Η επικαιροποί ηση των στοιχ είων σχ ετι κά με την
υλοποί ηση του πρ ογράμματος και των βασικών επιτευγμάτων το υ. Η
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επικοιν ωνία με δικαιο ύχους για την ορθή και α ποτελεσμα τική
υλοποί ηση των ενεργειών πληρο φόρησης και η επικο ιν ωνία για άτομα
με αναπηρία και η διασφάλιση για πρόσβαση στην πληροφόρ ηση και
στην πληροφο ρία.
Βεβαίως η επικο ι νωνία με το δί κτυο δ εν είναι στατική ή
μονόδρομη. Καθ ΄ όλη τη διάρκεια υλοποί ησης του προγράμματος η
Διαχειρ ιστική Α ρχ ή υποστηρίζ ει το δ ίκτυο και των δικα ιούχων και των
ενδιάμεσων φορέω ν και το υ δι κτύο υ πολλαπλασιαστών πληρο φόρ ησης
με κωδι κοποί ηση των υποχρεώ σεων, με ενημ ερω τικές συναντήσεις, με
κατευθ υντήριες ο δηγίες. Υπάρχει ανατροφοδό τηση αφού είναι ένα
ζωντανό δίκτυο και όπου χρειάζετα ι προβαίνουμε στι ς απαραίτητες
αναπροσαρμογές.
Δεν θα μπορο ύσε βεβαίως να α πουσιάζει η αξι ολόγηση.
Καθορίζεται ο τρόπος μέτρ ησης της αποτελεσμ ατικό τητας των
ενεργειών πληρο φό ρησης ανά ενέργ ει α επικοινων ίας.
Ορίζουμ ε δεί κτες υλοποί ησης τον α ριθμό με τον οποίο μετράμε τις
ενέργειες, δεί κτες αποτελέσματος μ ε τους οποίο υς κα ταγράφουμ ε το
αποτέλεσμα των ενεργειών. Θα ενημερώσουμ ε και όλους το υς φορείς
σχετικά μ ε τον τρόπο μέτρ ησης της αποτελεσματικό τητας ώστε να
παρουσιάζουμ ε συνολικά στοιχεία στις ετήσι ες εκθ έσεις και μ έχρι
σήμ ερα θα ήθελα ν α σας εν ημ ερώσω, σύμφωνα και με τον κανονι σμό,
ότι υπήρξ ε ένα ο λοκληρωμ ένο πλάνο ηλεκτρονι κής δ ιαβούλευσης το υ
προγράμματος.
Πραγματοποιήθ ηκε η ηλεκτρονι κή διαβούλευση εν μέσω της
ιστο σελίδας anta g onistikotit a.gr . Υ λοποιήθ ηκε ημ ερίδ α διαβούλευσης
με περισσότερο υς από 600 συμμ ετέχοντες και την υλοποίηση
θεματι κών wor ksh op.
Πραγματοποιήθ ηκαν σεμινάρια στην ΕΥΔ ΕΠΑν ΕΚ σχ ετι κά για
την εν ημέρ ωση τω ν στελεχών για το νέο πρόγραμμα. Υπάρχει micro
site στη σελίδα an tagonistik otita.gr, στο οποί ο προβάλλονται ό λες οι
πληρο φορί ες που αφορούν το ΕΠΑν ΕΚ και έχ ει δημι ο υργηθ εί και ένα
γενικό έν τυπο με πληρ οφορ ίες για το υς στρατηγι κο ύς στόχο υς, τις
παρεμβάσεις το υ προγράμματος, ενώ οι σχετικές αναρτήσεις για το
πρόγραμμα γίνονται συνεχ ώς στο υς λογαριασμο ύς μας στα κοινων ικά
δίκτυα.
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Στον προγραμματι σμό μας έχουμε ως άμεσες ενέργειες προς
υλοποί ηση, την εξ ειδίκευση του πλάνο υ επικοινωνίας. Τ ην
οριστι κοποί ηση της επικοιν ωνιακής ταυτό τητας το υ ΕΠ ΑνΕΚ.
Τον σχεδιασμό ν έας ιστοσελίδας για το πρόγραμμ α και την
ανασυγκρό τηση νέας ή επανατοποθ έτηση της στρατηγι κής μας, όσον
αφορά τη στρατηγι κή μας για τη παρο υσία μας στα κο ιν ωνικά δί κτυα.
Και βέβαια δεν θα μπορούσα κλείνον τας να μην σας πω , να σας
καλέσω να εγγ ραφεί τε στη σελίδα antag onistik othta.gr, στο
ηλεκτρονι κό ενημ ερωτι κό δελτίο που αποστέλλο υμ ε κά θε Παρασκευή
και αντίστοιχα να προβείτε σε ενέργ ειες like και f ollow στο f acebook,
twitter και LinkedI n.
Ευχαριστώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάει έν ας καινούριος γύρ ος συζητήσεων
πάνω στο σχ έδι ο στρατηγι κής για την επι κοιν ωνία και τη
πληρο φόρ ηση. Έχ ετε το λόγο.
Κος ΣΑΜΠΑΝΙ ΩΤΗΣ:
Καλημ έρα σας και από μένα. Σα μπανιώτης από την Ε υρωπαϊκή
Επιτροπή, από την ίδια Διεύθυν ση με τον κύριο Περο υλάκη, τη Γενι κή
Διεύθυν ση Περ ιφερειακής Πο λιτι κής.
Μερι κά πολύ σύντομα σχόλια για το σχέδιο επικοιν ωνίας. Απλώς
να τονίσο υμ ε από την π λευρά της Επ ιτροπής α υτό που το ξ έρο υν ήδ η
οι Διαχ ειριστι κές Αρχές και από τη προ ηγο ύμεν η περίοδο, ό τι το
σχέδιο δ ημο σιότητας δεν είναι ένα πάρεργο, ούτε πρέπει να
αντιμετωπίζεται έτσι και απλώς να σας θυμίσουμ ε ότι θ εωρο ύμε πάντα
ότι οι υπάλληλο ι ή όποιος είν αι υπεύθ υνος γι α το σχέδιο
δημοσιότητας, θα πρέπει να έχει όλες τις δ υνατό τητες για να το
χειριστεί ως κάτι που έχει προτερ αιότητα και σε ό λη τη διάρκεια
υλοποί ησης το υ προγράμματος, όχι μόνο σαν σκέψ η μ ετά το τέλος ή
όταν έχο υμε υλοπο ιήσει μία πράξη, α λλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της
εφαρμογ ής το υ.
Αυτά τα γνωρίζετε, απλώς είπα να τα ξαναθυμίσω. Κ αι απλώς
μόνο δ ύο σχόλια στο σχ έδιο πο υ εί δαμε προηγ ουμ ένω ς. Το ένα είναι
ότι κάπο υ αναφέρθ ηκε ότι η ο μπρέλα θα είναι, η ταυτότητα θα είναι το
ΕΠΑνΕΚ 20 14 – 2 020.
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Απλώς να θυμίσο υμε ότι στα πλαίσι α του συντονισμο ύ και μιας
σωστής ταυτότητα ς στη δ ημο σιότητα, θα ήτανε να χρησιμ οποιεί ται
πάντα το ΕΣΠΑ 20 14 – 2020 ως η μεγ αλύτερ η ομπρέλα.
Γιατί εντάξ ει, το κοινό δεν έχει συν ήθως τη δυνα τότητα να
διακρίνει τι είναι το ΕΠΑνΕΚ , τι είν αι το ΕΠΠΕΡΑΑ τι είναι το ΠΕΠ
Πελοπονν ήσου, Αττικής και δεν θα γί νει σω στό.
Και απλώς σαν τελευταία σκέψ η, ότι επειδ ή είδαμ ε και τα
κοινωνι κά δί κτυα, αν υπάρχει η σκέψη να δ ημιο υργηθούν βίν τεο με
έργα ή ο τιδ ήποτε ή με δ ράσεις, ότι να μην ξ εχαστεί και το YouTub e
για να υπάρχει πιο εύκο λη πρό σβαση στο υς χρ ήστες .
Αυτά τα σύν τομα από εμάς. Ευχαριστούμ ε πάρα πολύ πάντως για
την πο λύ καλή δο υλειά και τη προετο ιμασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να απαντήσετε στα σχόλια;
Κα ΓΙΑΝ ΝΟΥΔΑ ΚΟΥ:
Θα ήθελα να πω ότι το ΕΣΠ Α θα παραμείνει να φαίνεται ως ομπρέλα
όλων των επιχειρ ησιακών προγραμμά των. Α υτό ι σχύει σε σχ έση με τα
κοινωνι κά δί κτυα και το υς λογαριασμούς μας.
Βεβαίως και παρ ουσιάζο υμε και καλές πρακτι κές. Έχουμ ε
παρουσιάσει καλές πρακτικές της προγραμματικής περιόδου 2007 –
2013. Είναι σίγο υρα στόχος και γι α την περίοδο 20 14 – 2020 και
είμαστε και στο κανάλι YouTube , θα το αξιοποι ήσο υμε δηλαδ ή. Δεν το
είπα, αλλά το εί χα γράψει στη παρο υσίαση, ότι αποτελεί στρατηγική
επιλογ ή η αξιοποί ηση των ψ ηφιακώ ν μέσων πο υ έχουν και λιγό τερ ο
κόστος από τη συμ βατική διαφήμι ση.
Ευχαριστώ πο λύ.
Κος ΓΙΑΚΑΣ:
Μόνο να ρωτήσω ή να το θέσω διαφορετι κά. Η δι κιά μ ας πείρα είναι
ότι ό λα τα προγρ άμματα έχο υνε τη σελίδα το υς και κάποιοι άλλοι
φορείς οριζόντι οι, αλλά δεν τρο φοδο τούνται τακτι κά.
Εμείς ως Ε υρωπαϊ κή Επιτρ οπή και ι διαίτερα Γενική Διεύθ υνση
Απασχόλησης, τεστάραμε τα κτικά, σε κάθε Επι τροπή Πα ρακολο ύθησης
και σε κάθε ετήσια συνάντηση, εάν εί ναι updated η ι στοσελίδα. Είναι
ενημ ερωμ ένη. Και ακόμα και σε αυτές τις συγκεκριμ ένες μέρες, δεν
ήτανε.
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Άρα, λέω , είναι θ αύμα και πολύ ωρ αία να σχεδιάζουμ ε και να
λέμ ε ότι θα έχουμ ε μια ιστοσελί δα αλλά πρέπει να υπάρχει πρόνοια,
οπωσδήπο τε, να τροφο δοτείται, να γίνεται, να εν ημερ ώνεται η
ιστο σελίδα τα κτι κά.
Επίσης, θέλω να προσθέσω σε αυτό το οποίο είπε ο Θ εοδόσης,
ότι πράγματι όσο και να θέλετε και καλά κάνετε, να έχετε την δ ικιά
σας ιστοσελίδα κα ι πρέπει να την έχ ετε, η ομπρέλα πρ έπει να είναι το
ΚΠΣ, και θα πρέπει να φροντίζετε κα ι εσείς και αυτοί ν α υπάρχουν τα
λινκς. Δηλαδ ή…
Κος ΣΑΜΠΑΝΙ ΩΤΗΣ:
Είναι πια ΕΣΠΑ. Δεν είναι Κ ΠΣ.
Κος ΓΙΑΚΑΣ :
Δεν πειράζει. Έχ ω μιλήσει στο ΚΠΣ εγώ. ΕΣΠΑ. Ή ΣΕΣ. Σε ευχαριστώ
πολύ. Να υπάρχουν τα λιν κς για να είναι ολο κληρ ωμέν ο. Δηλαδ ή, να
λέμ ε στο… και να έρχονται σε σας ή το ανάποδο. Αν ήμ ουνα, αν είπα
πιο πολλά από όσο έπρεπε, ζ ητώ συγγνώμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ξεκινών τας από το τέλος το υ σχολί ου σας να σας πω ότι αυτό είναι
κουλτούρα στην επικοινωνία την οπ οία ήδη την έχο υνε κατα κτήσει,
εντός ει σαγωγικών , στο κο μμάτι της πληροφόρησης η σύνδ εση με το
ΕΣΠΑ.gr, στο ο ποίο υπήρχαν ό λα τα λιν κ, οδ ηγούσανε στα
προγράμματα. Νομ ίζω ότι ήταν η πρ ώτη ο υσιαστι κή π ροσπάθεια το υ
να μπούνε τα προγράμματα κάτω από μια ομπρέλα.
Όσον αφορά το πρώτο σχό λιο, δ εν ξέρω αν ήταν μι α γενική
παρατήρηση ή αν ήταν η συγ κεκριμ ένη για το πρόγραμμα. Ναι, η δικιά
σας, που αφορ ούσε το upda te. Όχι. Ωραία.
Γιατί θέλω να πιστεύω και το έχω πει αρκετές φορ ές, θεωρώ ότι
το επίπεδ ο της δουλειάς το υ κο μματιού της πληροφόρ ησης το υ
Επιχειρησιακού Π ρογράμματος εμ έν α ήτανε μ ια δική μου κρίση, ως
εξω τερι κή παρατηρήτρια, πριν βρεθ ώ μέσα στο σύστημα, ότι ήτανε
υψηλής ποιό τητας και θέλω να πιστεύω ό τι θα εξακολο υθήσει να έχ ει
τέτοια χαρακτηρι στικά. Ωραία.
Λοιπόν, άρα υπά ρχει μια εκκρεμ ό τητα από την προηγο ύμεν η
ενότητα. Θα πρέπ ει η επιτροπ ή να εγκρίν ει την μεθ ο δολογία και τα
κριτήρια έν ταξ ης των πράξεων. Εί μ αστε έτοιμ οι, κυρί α Κρητι κο ύ, ως
προς…
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Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ
:
Ένα λεπτά κι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ένα λεπ τάκι. Άρα ας ξεκιν ήσο υμ ε από το δ εύτερο κομμάτι για την
έγκρι ση της στρα τηγι κής επι κοινων ίας για την πληροφόρ ηση και
επικοιν ωνία το υ Επιχειρησιακού Π ρογράμματος Ανταγωνιστι κότητα,
Επιχειρηματι κότητα και Καινο τομία, το οποί ο τίθεται προς έγκρ ιση
από τα μέλη της Ε πιτροπής Παρακολούθησης.
Η Επιτροπή Παρακολο ύθ ησης εγκρίν ει ομόφωνα την στρατηγι κή
για την πληρο φό ρηση και την επικοινωνία το υ επιχειρ ησια κο ύ
προγράμματος
Ανταγωνιστι κότητα,
Επιχειρ ηματικότητα
και
Καινοτομία 20 14- 2020
ΟΜΟΦΩΝ Α ΕΓΚΡ ΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑ ΡΑ ΠΑΝΩ ΘΕΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα δώσο υμε δυο λεπτά κια. Ωραία. Να το θ έσω κατευθείαν το θ έμα
προς έγκρι ση και να πείτε την δ ιατύπωση. Φαν τάζομ αι ότι έχ ει ήδη
συμ φων ηθεί με ό λους το υς, μ ε όλες τις παρατηρ ήσεις που έχ ουν
ενσωμα τωθεί .
Τίθεται προς έγκρι ση η μεθο δολογία και τα κριτήρια έν ταξης των
πράξεων από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, με τις
παρακάτω προσθήκες.
Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ
:
Για ό λα τα έργα έχουμε τρ οποποίηση της εξ ειδί κευσης το υ κριτηρίο υ
2, αποτελεσματι κό τητα, στάδιο 3, σκοπιμότητα πράξεως , ως εξ ής.
Εξετάζεται η συμ βολή της πράξ ης στο υς στόχο υς επενδυτικής
προτεραιό τητας κα ι στην επί τευξ η τω ν αντίστοιχων δ ει κτών εκρο ής.
Δεύτερο. Για όλα τα έργα, επίσης. Σ την εξ ειδί κευση το υ
κριτηρίο υ 5, συμ βολή στην εξασφάλιση της προ σβα σιμότητας των
ατόμων με αναπηρία, προστίθεται σύμ φωνα με το π αράρτημα. Το
παράρτημα θα επισυναφθεί στα κρι τήρια.
Τρίτο. Στο έργο, συστημικές παρεμ βάσεις, το λέω συνοπτι κά,
στην εξ ειδί κευση του κριτηρίο υ 5, συνέργεια και συμπληρωματικό τητα
της πράξης, στάδι ο Β3, η λέξ η, τα παραδοτέα της πράξης, γίν ετα ι
τμήμα των παραδο τέων της πράξης.
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Για το έργ ο, τέταρτον, για το έργο, σχ έδια αναβάθμισης
προσόντων, στην εξειδί κευση τω ν κριτηρίων 1, αναγκαιότητα
υλοποί ησης, και 5 , συν έργεια και συμπληρωμα τικότητα της πράξης, η
λέξ η, παραδοτέα της πράξης, γίν εται τμήμα των παραδοτέων της
πράξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η Επιτροπ ή Παρακολο ύθ ησης εγ κρί νει ομό φωνα την μεθοδολογία και
τα κρι τήρια ένταξ ης, με βάση τις προσθήκες οι οποίες διαβάστηκαν
κατά την συν εδρία ση της επιτροπ ής.
ΟΜΟΦΩΝ Α ΕΓΚΡ ΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑ ΡΑ ΠΑΝΩ ΘΕΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Περνάμε τώρα σε μια άλλη μεγάλη ενότητα, η οποία αφορά το κομμάτι
της ενεργοποί ησης και όλων εκείνων των διαδι κασιών για την έναρ ξη
της ν έας προγραμματικής περιόδο υ.
Εμείς εδώ σχεδ ιάσαμε για να υλοποιηθο ύν ό λα αυτά
προϋποθέτουν
ένα
μεγάλο
κο μμάτι
δουλειάς,
το
οποίο
πραγματοποιείται από τους συν αδέλφους από τις αντίστοιχες
υπηρ εσί ες.
Θα ξεκινήσο υμε μ ε την παρο υσίαση της στρατηγικής της έξ υπνης
εξειδ ίκευσης. Την παρουσίαση θα κά νει η κυρία Σοφο ύλη και θεωρ ώ
ότι είναι μια πάρα πολύ καλή δο υλει ά η οποία έχει πραγματοποιηθεί
από τη Γενι κή Γρα μματεία Έρ ευνας και Τεχνολογίας.
Κα ΣΟ ΦΟΥ ΛΗ:
Καλησπέρα κι από εμένα.
Η Γενι κή Γραμμα τεία Έρευνας και Τ εχνολογίας και η Διεύθυν ση
Σχεδιασμο ύ και Π ρογραμματισμο ύ είναι ο φο ρέας υπεύθυνος για την
κατάρτι ση της στρατηγι κής της έξ υπνης εξ ειδί κευσης. Ακούστηκε
πολλές φορές σήμ ερα αυτή η φράση, θέλω να πω όμως ότι αυτό είναι
αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπά θειας.
Όλα αυτά που θα ακούσετε σήμ ερα είναι αποτέλεσμ α
συν εργασίας τριώ ν χρόνων, ήδη από το 2011 έγινε η πρώτη
παρουσίαση για τι ς περιφέρει ες και στα υπουργ εία για το τι είναι η
έξυπν η εξειδ ίκευση και όλο αυτό το διάστημα, έγιναν ο μάδες εργασίας
σε κάθε στόχο και κάθε το μέα πο υ θα σας παρουσιάσουμ ε, έγιν ε
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συν εργασία με το Υπουργεί ο, με τα διάφορα υπουργ εία , επομένως όλο
αυτό είναι αποτέλεσμα μιας εθνικής συλλογικής προσπά θειας.
Έτσι λοιπόν, ξ εκι νώντας μια στρατηγική, καλό είναι κανείς να
αναπτύξει το όραμ ά του. Πρέπει εδώ να πω ότι και α υτό το όραμα πο υ
θα σας διαβάσω τώρα είναι αποτέλεσμα μιας συμφωνίας των
περισσό τερ ων υπουργεί ων, περι φερ ει ών, προς αυτή την κατεύθ υνση.
Έτσι λοιπόν, αν θέλει κανείς να ορ ίσει τι είναι η στρατηγι κή
έξυπν ης εξ ειδί κευσης, είναι η εστιασμέν η -η κάθε λέξ η έχ ει το νό ημά
της- είναι λοιπόν η εστιασμ ένη παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, με βασικό πυλώνα την έρευν α, την τεχνο λογι κή ανάπτυξ η και
την καινο τομία, με στόχο την άμβλυνση των περιφερειακών
ανισοτήτων και τη δ ημιο υργία μι ας βιώσιμης απασχόλησης, με
σεβασμό στον άνθρωπο και στην κοι νωνία, στο περιβά λλον και στον
πολιτι σμό.
Επίσης, η στρατηγ ική της έξ υπνης εξειδί κευσης αναμένεται να
συμβά λλει στη δημ ιουργία σταθερών σχέσεων εργασίας και γενικό τερα
στη διαμόρ φω ση των κα τάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματική
αξιοποίηση το υ αν θρώπινου δ υναμι κού της χώρας. Και εδώ ερχόμα στε
να προσθέσο υμε κυρίως της ν έας γεν ιάς.
Όταν θέτει κανείς ένα όραμα, καλό είναι να θέσει και κάποιους
δείκτες και κάποι ους στόχο υς, όπου στο τέλος της προγραμματικής
περιόδου θα έρθει να δει κατά πόσο όλη αυτή η προσπ άθεια συνέβα λε
σε αυτο ύς το υς στό χους.
Άρα λοιπόν, όσον αφορά την έρ ευνα και την καινοτομί α, έχο υν
τεθεί δύο βασι κοί στόχο ι. Ποιο θα εί ναι το ποσο στό τω ν δαπανών για
έρευνα και τεχν ο λογική ανάπτυξ η ως προς το ΑΕΠ της χώρας.
Ξεκινών τας από το 2013 είναι το 0, 80%, ο στόχος για το 2020 είναι
1,2%.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μελέτες έχουν δ είξ ει ότι γι α να έχει
η έρ ευνα, τεχνο λογ ική ανάπτυξ η και καινοτομία κάποια επίπτωση στην
οικονομία μιας χώ ρας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1% . Επομένως, το
1,2% είναι αρκετά χαμηλό ποσο στό, αλλά θεωρ ούμ ε ό τι μ ε τις
κατάλληλες συνθ ήκες θα μπορεί να μεγαλώσει, ό χι όμ ως πέφτοντας η
βάση, δ ηλαδ ή το ΑΕΠ της χώρας, ό που το 2013 είχαμ ε 0,80% επει δή
έχει π έσει το ΑΕΠ της χ ώρας.
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Ένας δεύτερος στό χος είναι ότι οι δαπάνες των επιχειρήσεων για
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξ η από το 0,27% πο υ ήταν το 2013 θα
πάνε στο 0,38 % που σημαίνει ό τι ελπί ζουμε μ ε όλη αυτή τη διαδι κασία
να μοχλεύσο υμ ε ιδιωτι κές επενδ ύσεις στην έρευνα. Από εκεί
περιμένο υμε τη μεγαλύτερ η χρηματο δότηση.
Επομένως, αν δ ει κανείς σε μ ια πίτα, οι επι χειρήσεις
αναμένονται να δ ώσο υν το 33 % της χρημα τοδότησης και έχ ουμ ε και
άλλες, το εξω τερικό, είναι ο Ορίζοντας, όταν λέμε εξω τερι κό είναι τα
προγράμματα του Ορίζοντα, υπάρχει εθνική χρ ηματοδό τηση ένα 12 %
που χρειάζεται για να φτάσουμ ε αυτόν τον στόχ ο επιπλέον, τα
διαρθρωτι κά προγράμματα και ο τα κτι κός προϋπο λογισμ ός.
Εκτός όμως από τους δ είκτες για την έρευνα και καινοτομία,
κανείς θα πρέπει να βλέπει και το οικονομι κό αποτέλεσμα. Δηλαδ ή,
όλη αυτή η διαδικασία τι οικονομι κά και κοινων ικά απ οτελέσματα θα
έχει.
Έτσι λο ιπόν, έχ ουμε επι λέξει από το Innova tio n Unio n
Scoreboard 201 3 μια σειρά από δείκτες που θεωρ ο ύμε ότι είναι
σημαντικοί και οι οποίοι στο τέλος της δ ιαχειρι στι κής περιόδο υ θα
πρέπει να δούμε το ΕΣΠΑ, όλη αυτή η προσπάθεια πόσο συνέβα λλε σε
αυτο ύς.
Θα πρέπει να π ει κανείς φυσι κά ότι το ΕΣΠΑ είναι ένα μικρό
ποσοστό και επομένως η συμβο λή το υ, θα πρέπει να δούμε το πο σοστό
της συμβο λής του. Θα είναι και άλλο ι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει
να οδηγήσουν στους στόχο υς αυτο ύς.
Ξεκιν ήσαμε με ένα πολύ σημα ντικό . Δεί κτης είναι οι
μικρομ εσαίες επιχ ειρήσεις μ ε καινοτομία προϊόντος ή διαδικασί ες ως
ποσοστό των μικρ ο μεσαίων επιχειρ ήσεων.
Το 2013 ήταν 33,7 %. Για κάποιο υς μ πορεί να φανεί ό τι είναι ένα
σχετικά καλό ποσοστό. Α λλά αν δει κανείς πιο βαθιά, η καινο τομία
προϊόντος, δηλαδή τα νέα προϊόντα είναι πολύ μικρότερα, είναι γύρω
στο 1 9%.
Άρα, λοιπόν, ενώ φαίνεται ότι υπάρχ ει μία καινοτομία προϊόντος
ή διαδι κασίας, κυρ ίως οι μ ελέτες έχο υν δείξει ό τι αυτό που εννο ούν οι
περισσό τερ ες επιχ ειρήσεις είναι περισσό τερο αγορά μηχανημάτων,
δηλαδ ή αγορά έτοι μης τεχνογνω σίας από το εξ ωτερικό.
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Άρα, λοιπόν, ένας στόχος μας είν αι το να μπορέσουμε να
αναπτύξο υμε ν έα προϊόντα και προς την επιχ είρηση και προς την χώρα
αλλά κυρίως προ ϊό ντα τα οποία έχ ουν εξαγωγικό χαρακτήρα.
Επίσης μικρ ομεσαίες επιχειρ ήσεις μ ε καινοτο μία mar keting ή
οργανωσιακή καιν οτομία ως ποσοστό των μικρ ομεσαίων επιχειρ ήσεων
είναι 45% . Πράγμα τι οι περισσό τερ ες μικρομ εσαίες επιχ ειρήσεις έχο υν
μια καλή επίδο ση στην οργανωσια κή καινοτο μία και το ma rketing την
οποία θέλο υμε να υποστηρί ξουμε.
Τα οικονομι κά αποτελέσματα τώρα. Η απασχόληση. Σίγουρα η
απασχόληση, γεν ι κότερα οι νέες θέσεις εργασίας μ ας απασχολούν
αλλά εμάς ειδικά στον τομ έα της έρ ευνας, της τεχνο λογι κής ανάπτυξ ης
και καινο τομίας, μας ενδιαφέρ ει η αύξ ηση το υ ποσοστο ύ της
απασχόλησης σε τομείς έν τασης γνώσης ως ποσοστό της συνο λικής
απασχόλησης.
Είναι δηλαδ ή όλο αυτό το επι στημ ονικό δυναμι κό, ο ι υψηλού
επιπέδου εργαζόμενοι οι οποίοι φεύγ ουν σωρ ηδόν αυτή τη στιγμή από
την πατρί δα μας.
Θέλο υμ ε, λοιπόν, να δημιουργήσο υμε δράσεις που θα τους
συγ κρατήσο υμε εδ ώ ή και θα φέρουμ ε πίσω α υτο ύς που έχουν φύγει.
Η συμμ ετοχ ή των προϊόντων μεσαί ας, υψηλής τεχν ολογίας στο
εμπορικό ισοζύγιο . Και αυτός ένας σημαντι κός δεί κτης. Πρέπει τα
προϊόντα που εξάγ ουμε να είναι ό σο γίνεται πιο υψηλής τεχνο λογίας.
Εξαγωγές υπηρ εσι ών έντασης γνώσης ως ποσοστό των συνο λικών
εξαγωγών και πω λήσεις καινοτομ ι ών νέων για την επιχείρ ηση ως
ποσοστό των προϊό ντων της επιχείρ ησης.
Πριν, στον ορι σμ ό της έξ υπνης εξ ειδίκευσης μιλήσα με για τη
μαγική λέξ η εστίαση. Ένα χαρακτηρι στι κό της νέας περ ιόδου είναι ότι
ο σχεδ ιασμός μας είναι εστιασμέν ο ς σε δ ιάφορο υς τομείς οι οποίοι
έχουν επιλεγεί και με συν εργασία, είχαμε και μία ιδιαίτερ η
συν εργασία με το ΣΕΒ και άλλο υς συνδέσμο υς οι οποίοι πρότειναν
τους τομ είς αυτούς που θεωρο ύν ό τι είναι σημαντικο ί γι α την ελληνι κή
οικονομία μ ε κρι τήρια την προστιθ έμενη αξία στο ΑΕ Π, τις εξαγωγές,
τις θέσεις εργασία ς που υπάρχο υν ή μπορούν να δημιο υργήσο υν.
Και εμείς προσθέσαμε φυσι κά και την δ υνατό τητα του
ερευνητι κού δ υναμικο ύ να μπορέσει να υποστηρίξ ει αυτούς τους
τομείς.
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Έτσι, λο ιπόν, επι λέχθ ηκαν 8 τομεί ς οι οποίο ι είναι αρχικο ί
τομείς.
Θέλω εδ ώ να πω ότι όταν μιλούμ ε για εξειδίκευση δεν
εννοούμε ούτε φορείς, ο ύτε κλάδους. Εννοο ύμ ε συγ κεκριμ ένες
δραστηριότητες οι οποίες μέσα στους το μείς α υτο ύς μπορούν να
ενισχ ύο υν πολλο ύς κλάδους μαζί. Είναι δηλαδή δρα στηριό τητες οι
οποίες εξ υπηρετούν πολλές επιχειρήσεις.
Για να γίνει αυτό, ήταν μία δύσκολη υπόθεση να μπορέσεις να
σκάψεις σε κάθ ε ένα από αυτούς τους τομ είς που θ εωρήσαμ ε με τα
κριτήρια που είπαμε ότι είναι σημαν τικο ί, να δεις ποιες είναι αυτές οι
δραστηριότητες οι οποίες εξ υπηρ ετο ύν τις ανάγκες τω ν επιχει ρήσεων
έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστι κές αλλά υπάρχει και η
κατάλληλη επιστημονική βάση να τις υποστηρίξει ή να επιλέξεις
δράσεις οι οποίες δημιο υργο ύν αυτή την επιστημον ι κή βάση, την
ερμητι κή βάση των νέων ανθρώπ ων οι οποί ες θα μπορούσαν να
υποστηρί ξουν .
Καταρχήν, λοιπόν λέμ ε ό τι οι τομ είς αυτοί ήταν η αγρο διατροφή,
κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει πόσο σημαντι κός είναι ο τομέας
αυτός. Ο πο λιτισμ ός, ειπώθηκε, συμ φωνο ύμε, σε συνδ υασμό μ ε τον
τουρ ισμό, τις πο λι τιστικές και δ ημιο υργικές βιο μηχανί ες, σημαντι κοί
παράγοντες για την ελληνι κή οι κονομί α και κοιν ωνία.
Η βιο επιστήμ η, η υγεία και τα φάρμ ακα είναι ένας το μέας στον
οποίο σε παγκό σμ ιο επίπεδ ο γίνον ται οι μ εγαλύτερες επενδ ύσεις σε
έρευνα και τεχνο λογική ανάπτυξ η. Ε πομένως η χ ώρα μας βλέποντας
τις διεθνείς αλυσί δες αξίας δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τους τομείς
αυτο ύς.
Και επίσης ένα άλλο κρι τήριο ήταν ότι υπάρχ ει ένα π άρα πολύ καλά
καταρτι σμέν ο
επιστημονικό
δ υν αμικό
στην
Ε λλάδα,
πολύ
ανταγωνιστι κό στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής το οποίο
θα έπρεπε να αξιοπ οιηθεί.
Η εν έργεια, τα προ ϊόντα και οι υπηρ εσίες πο υ σχετίζονται με την
παραγωγή και διαχ είριση ενέργ ειας. Η εν έργεια είναι ένας τομέας πο υ
πάρα πολλές φορ ές σε όλες τις π λατφόρμες καινο τομίας που οργάνωσε
η Γεν ική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ειπώθηκε ως ένας πολύ
σημαντικός παράγ οντας για την ελληνική βιομ ηχανία.
Υπηρεσίες και τεχνο λογί ες μετα φορών και logis tics. Το
περιβάλλον και η βιώσιμ η ανάπτυξ η είναι ένας τομέας που έχει και
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οικονομι κό περ ιεχ όμενο αλλά και κοινωνι κό, είναι μια σημαντική
κοινωνι κή πρό κληση και είναι και επίσης ένας τομέας προτεραιό τητας
του Ορίζοντα και της Ε υρωπαϊ κής Επιτροπής άρα και με αυτό θα
έπρεπε να συνδεθ ο ύμε.
Εδώ μπορο ύμε να πούμε για την οικο καινοτομ ία και τη θαλάσσια
οικονομία που εί ναι σημαντι κά για τη χώρα μας. Οι τεχνο λογίες
πληρο φορι κής και επικοιν ωνιών τόσο ως οικονομι κή δραστηριότητα
είναι αρκετά σημα ντική α λλά και ως οριζόντια τεχν ολογ ία, δηλαδή ως
ke y enablin g techn olog y.
Τα υλι κά και οι κατασκευές πάλι και αυτά ως οι κονομι κή
δραστηριότητα αλλά και όπως η νανοτεχνο λογία παραδ είγματος χάρ η
σαν μια τεχν ολογί α γενικής εφαρμογ ής η οποία διαπνέει όλο υς αυτο ύς
τους τομ είς.
Έτσι
λοιπόν
συγκρο τήθηκαν
οι
λεγόμεν ες
πλατφόρμ ες
καινοτομ ίας για κά θε έναν τομ έα στις οποίες συμμετείχα ν εκπρό σωποι
των επιχειρ ήσεων, επιλέχθηκαν ποι ες επιχ ειρ ήσεις ήταν αυτές που
δαπανούν περισσότερο για έρ ευνα -καινοτο μία, οι σύνδ εσμοι των
επιχειρ ήσεων. Κ λήθηκαν οι περι φέρ ει ες, κλήθ ηκαν τα υπ ουργεία, είναι
πολύ σημαντικό να έχεις σε έναν κάθε ένα τομέα ποια είναι η
πολιτι κή, ποια εί ναι η στρα τηγι κή του Υπο υργεί ου παραδείγματος
χάρη για την ενέρ γεια ή γ ια το περι βάλλον ή και για τις μεταφο ρές.
Πολύ σημαν τικό για να αρχίσει κανείς. Οι ερευν ητι κοί και οι
ακαδημαϊκοί φορεί ς.
Έτσι, λοιπόν, όλοι αυτοί οι οποίοι μ ε ένα δομ ημ ένο δι άλογο, με
ένα κείμ ενο ει σήγησης από τον υπεύθυν ο το υ τομ έα της Γεν ικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογί ας σε συν εργασία με την ΕΥΣΣΑ,
δηλαδ ή το Υπουργ είο Οι κονομίας πο υ ήρθ ε, πάρα πολύ σημαντι κή η
βοήθειά του στο να παρουσιάσει τη λογι κή και τη στρατηγι κή του
ΕΣΠΑ.
Έγινε, λο ιπόν, έν ας δομημένος διά λογος με ερω τημ ατολόγια.
Υπήρχαν θεματι κές πλατφόρμ ες στι ς οποίες υπεύθ υν ος είναι ο κος
Παναγιώτης Χα τζηνικολάο υ στην αγροδιατροφή όπου είχαμ ε 11
θεματι κές ομάδες με δεκάδ ες, χιλιάδ ες ίσως, εκατον τά δες ανθρώπους
οι οποίοι από την πρωτογενή μέχ ρι και την τρι το γενή παραγωγή
ενδιαφέρθηκαν κα ι είπαν προτάσεις . Ήταν πολύ ισχ υρός θεματι κός
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τομέας. Υπ ήρχαν άλλοι οι οποίοι όπω ς η εν έργεια παραδείγματος χάρ η
που ήταν λιγό τερ ο.
Επίσης πρέπει ν α πω ότι υπήρ χε και μια προσπάθεια
διασταύρ ωσης τω ν τομέων αυτών. Δηλαδή πόσο ο κάθε τομ έας
επηρεάζ ει τον ά λλον και έτσι ο ι δρά σεις που θα σχεδι αστο ύν από τη
Γενι κή Γραμματεία Έρευνας και Τεχν ολογίας έχ ουν και αυτό το στόχο,
να γίνεται μ ια οριζ όντια διασταύρ ωση των τομ έων α υτών έτσι ώστε να
υπάρχει προστιθέμ ενη αξία.
Εδώ λοιπόν θα παρουσιά σουμ ε τη στρατηγική το υ κά θε τομέα
και στο κείμ ενο της έξυπν ης εξ ειδί κευσης το οποί ο έχ ει ο λοκληρωθεί
και θα υποβληθεί στην Ευρ ωπαϊκή Επιτροπ ή ί σως και αύρ ιο, θα
υπάρχουν οι επιμέρους δραστηρ ιότητες, τα bud get, οι δ ράσεις, ό λες ο ι
λεπτο μέρ ειες για την στρατηγική της έξυπν ης εξειδί κευσης.
Στην αγροδια τρο φή, λοιπόν, η στρατηγι κή μας στοχεύει στο να
μετατρ έψει τις διαρθρωτι κές αδ υναμίες το υ τομέα σε ι σχυρά
ανταγωνιστι κά πλεονεκτήματα μέσα από την έρ ευνα φυσικά, μ ε στόχο
την είσοδο σε εξειδι κευμέν ες υψηλής τιμής αγορ ές νωπών και
μεταποι ημένων γεωργικών προϊόν τω ν και τρο φίμων ακολο υθώντας μ ια
στρατηγι κή διαφο ροποίησης η οπο ία θα βασίζεται στην ανώ τερ η
ποιότητα, στα ιδιαίτερα χαρακτηρι στικά των προϊόν των όπως είναι η
γεύση και το άρωμ α, η θρεπτι κή αξ ία και η συμβο λή το υς σε έναν υγι ή
τρόπο ζωής καθώ ς η σύνδεσή τους με την τοπι κή ι στορία και τον
πολιτι σμό.
Βλέπουμε εδώ , λοιπ όν, πως διασταυρώνεται και ο
πολιτι σμός σε αυτό ν τον τομέα της αγ ροδιατρο φής.
Πολι τισμός, το υρι σμός, πολι τιστι κές βιομηχανί ες. Στόχ ος είναι η
ενίσχ υση της νέας επιχειρ ηματι κής δραστηρ ιότητας που απορρέει από
τον πολιτι σμό, το ν το υρισμ ό και τι ς πολιτιστικές και δημιο υργι κές
βιομηχανί ες γ ύρω από τον άξονα έμπ νευση και εξ ωστρέφεια έτσι ώστε
να αναδειχθούν νέα ποιοτικά και αναγνωρίσιμα και επώ νυμα προϊόντα.
Βιοεπιστήμες, υγεί α και φάρμακα. Η στρατηγι κή στο χεύει στο να
αναπτυχθούν δι εθ νώς ανταγωνιστικά φαρμακευτι κά προϊόντα και
ιατρικές τεχνολογ ίες και να υπάρξει μια συν εργασί α μεταξύ των
επιστημόνων της βιοϊατρι κής, κλινι κών ερ ευν ητών κα ι επιχειρ ήσεων
στη βιοϊα τρική και μετα φραστι κή έρ ευνα, στο να αναπτυχθούν διεθνώς
ανταγωνιστι κά προηγμένα συστήματα εφαρμογών και υπηρ εσιών στο
χώρο της υγ είας όπως καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσί ες υγείας,
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καινοτόμα ια τρικά , διαγνωστι κά κα ι απεικονι στι κές υπηρ εσί ες και
λοιπά και να διευρυνθ εί επί σης η αλυσίδα αξίας, έτσι ώστε να
υπάρχουν
καινοτόμες
υπ ηρεσίες
τηλεϊα τρικής,
εξειδ ικευμ ένες
καινοτόμ ες υπηρ εσίες για τη φροντίδ α ειδι κών ομάδων πληθυσμο ύ, ο
ιατρικός το υρισμό ς, ο τουρι σμός ευεξίας. Να αναπτυχθούν διεθν ώς
ανταγωνιστι κά φαρμακευτι κά προϊόν τα, τα οποία θα β ασίζονται στην
εγχώρια χλωρίδα.
Η ενέργεια έχει σαν σκοπό την ενεργειακή εξοι κονόμ ηση στα
κτίρια, την ανάπτυξ η τεχνο λογιών εξοι κονόμ ησης ενέργειας στο ν
βιομηχανι κό αγροτικό τομ έα και τη μείωση του εν εργειακού κόστο υς
στη βιομ ηχανία.
Στην ανάπτυξ η π ροϊόντων σχ ετι κά με τις ανανεώ σι μες πηγές
ενέργειας, τα έξυπ να δίκτυα και την αποθήκευση ενέργ ειας. Στα s mart
grids… και άλλα . Να μην πω λεπτομέρει ες, θα υπάρχουν στη
στρατηγι κή η οποί α θα δημοσι ευθ εί.
Για το περ ιβάλλο ν θα δοθεί ιδιαίτερη έμ φαση στην ανάπτυξ η
τεχνο λογιών συλλο γής – δια λογής – δ ιαχωρισμο ύ και αξ ιοποίησης των
προϊόντων πο υ προ κύπτουν από τα υλικά προς ανακύκλω ση.
Στην ανάπτυξη τεχνολογι ών ανάκτησης – ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποί ησης υλικών. Ανάπτυξ η εναλλακτικών λύσεων για
την απορρό φηση και οικον ομική αξ ιοποίηση των εκτεθέντων υλι κών
από ειδικά ρ εύμα τα αποβλήτων.
Στην ανάπτυξη τεχνολογιών εφαρμογής για τα αστικά
απορρίμματα. Βιοα πόβλητα. Τεχνο λογ ίες για την προ στα σία το υ αέρα.
Στην αν τιρρ ύπανση, απορρύπανση, στην πράσιν η επιχει ρηματι κό τητα.
Τεχνολογίες Π ληρ οφορι κής και Επι κοινωνι ών. Θα εν ισχυθ εί η
επιχειρ ηματι κό τητα μέσω της
έρευνας
και και νοτομίας, μ ε
εξυπ ηρέτηση συγ κεκριμέν ων εφαρ μογών αναγκών χρηστών στους
τομείς προ τεραι ότητας της οι κονομ ίας.
Θα προωθηθο ύν νέες τεχνολογί ες αιχ μής ή αν θα αναβαθμιστο ύν
ήδη υπάρχουσες. Θα ενισχυθ εί το δυναμικό των περιφερ ειών στο
σχεδιασμ ό διαχείρ ιση και υλοποί ηση δράσεων στον τομέα των ΤΠΕ
και θα υπάρξει συμμετοχ ή με τις υποδομές ερ ευν ητικές, στον τομ έα
των ΤΠ Ε και στις άλλες.
Δηλαδή, ο ι ερ ευν ητικές υποδομ ές στον τομέα των ΤΠΕ θα έχουν
μία ιδιαίτερ η χρ ήση από όλο υς τους υπόλοιπους τομ είς.
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Στα υλι κά για τις κατασκευές κύρια στρατηγι κή ανάπτυξ ης του
τομέα, είναι να δι ευρυνθ εί η αλυσίδα αξίας με σκοπό την ανάπτυξ η και
παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόν των και υπηρ εσιώ ν στο υς τομ είς
της νανοτεχνολογ ίας, των προηγμ ένων υλικών , τω ν υλικών για
κατασκευές και τω ν χημι κών και ειδι κών πολυμ ερών.
Πρέπει να σημ ειώ σουμ ε ότι η ανάπτυξ η της στρα τηγ ικής του
τομέα κιν είται παράλληλα και αλληλεπιδρά μ ε τις στρα τηγι κές
προτεραιό τητες τω ν άλλων το μέων, κυρί ως σε ό τι αφο ρά την αύξ ηση
της προ στασίας και το υ χρόνο υ ζω ής των τροφίμ ων.
Εδώ β λέπο υμε μία σύνδ εση το υ τομέα των υλικών με τον τομ έα
της αγροδιατρ οφής. Συσκευα σία τροφίμ ων. Της εξοι κονόμ ησης
ενέργειας και τη μ είωση του περιβαλλοντι κο ύ αποτυπώ ματος.
Είναι σημαν τικό λοιπόν κάθε τομ έας να δει τι διασυνδ έσεις έχει
με το υς άλλο υς το μείς.
Και τελειών ω με τις μετα φορές και την εφοδιαστική αλυσί δα,
όπου εδ ώ ο κεντρι κός αναπτυξιακός στόχος είναι η ο λοκλήρω ση της
ανάπτυξης το υ εθ νικο ύ συστήμα τος μεταφορών και η ανάδειξ η της
Ελλάδας σε κυρί α πύλη και κόμ βο μεταφορ ών της Ανατολι κής
Μεσογ είο υ, επαρκώς συνδεδ εμέν η μ ε τα άλλα κράτη – μ έλη και κυρί ως
τον κεν τρικό αναπτυξ ιακό π υρήνα της Ε υρωπαϊκής Έν ωσης, και στο
πλαίσιο αυτό, οι κύριες περι οχές έχ ο υν να κάνουν με την ενίσχ υση του
συστήματος εμπο ρευμα τικών μ ετα φορών και της εφοδιαστικής
αλυσί δας.
Ανάπτυξ η ευφυώ ν υποδομών και συστημάτων μ εταφορών,
αειφορία
και
βιωσιμό τητα
στι ς
μετα φορές,
διατροπικό τητα,
προσβασιμό τητα και της εδαφι κής συνοχής του Ελλαδικού χώρ ου.
Δεν ξεχνο ύμ ε ότι η Ελλάδα είναι μ ι α νησιω τι κή χώρα . Άρα ο
τομέας των μεταφορών είναι σημαν τικός α κόμα και για αυτόν τον
τομέα και η ανάπτυξ η το υ ανθρώπινο υ δυναμι κο ύ στον τομέα α υτό.
Όπως είπαμε πριν, ένα νέο χαρακτηρ ιστι κό α υτής της περιόδο υ,
είναι η ι διαίτερη έμφαση πο υ δ όθηκε στη συνερ γασία με τις
Περιφέρ ειες.
Θεωρο ύμ ε ό τι ο οποιοσδ ήποτε στρατηγικός σχ εδιασμ ός θ α πρέπει
να έχει και μια χωρική διάσταση και πρέπει να οδ ηγεί και στην
ανάπτυξη των Π ερι φερ ειών, ειδι κά αυτών που α υτή τη στιγμή είναι πιο
πίσω.
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Έτσι λοιπόν έγιναν πάρα πολλές συνα ντήσεις με τις Π ερ ιφέρ ειες,
έγινε μία πολύ συστημα τική συν ερ γασία με αυτές, έτσι ώ στε να
αναδειχθούν και α πό τις Π ερι φέρ ειες ποιοι είναι αυτοί οι τομείς που
θα τους ενδι έφερα ν και να μπορέσο υν να υπάρξουν συνέργ ειες και
συμπληρωμα τι κότητες
Εδώ βλέπουμε ποι ες είναι οι προ τερ αιότητες πο υ έχει αναδείξει
κάθε Π εριφέρεια. Είναι στην ουσί α οι προτεραι ότητες σε εθνικό
επίπεδο.
Υπάρχουν μι κρές διαφοροποι ήσεις, όπως παραδείγμ ατος χάρη
στη
Κεν τρι κή
Μακεδον ία
έχει
αναδειχθεί
ο
τομέας
της
κλω στοϋφαντο υργί ας και ένδυσης. Ε ίναι ο τομέας της μεταποίησης,
σημαντικός για τον τομέα α υτόν. Η γούνα στην Δυτι κή Μακεδονία.
Έτσι λο ιπόν έχ ο υμε λάβ ει υπόψη τις προ τεραιό τητες των
Περιφερ ειών α υτών, έτσι ώστε να υπάρχει συν έργεια και
συμπληρωμα τι κότητα στην εθνική RI S.
Τώρα, όλα αυτά πως θα μπορέσο υμε, με ποιες παρεμβ άσεις θα
μπορέσο υμε να ενισχύσουμε το υς τομείς αυτούς. Έ χουμε, λοιπόν,
κάποιες στρα τηγι κές επι λογές οι οπο ίες βγαίνο υν από την μ ελέτη των
αδυναμιών, των ισχυρών σημ είων.
Έχει γίν ει ολό κληρη μελέτη, ποι ες είναι ο ι αδυνα μίες του
συστήματος έρευν ας καινοτομίας κα ι της ελληνι κής οι κονομίας, ποια
είναι τα ισχ υρά σημ εία, ποιες είν αι οι απειλές και ποιες είναι οι
ευκαιρίες.
Έτσι, λοιπόν, έχον τας υπ’ όψιν αυτά διαμορφώθηκε έν α σχέδιο
που έχει στρατηγι κές επιλογές και άξονες παρέμβασης. Έχουμε τρ εις
βασικές στρατηγ ικές επιλογές.
Το πρώτο είναι να επενδύσο υμε στην δημιο υργία και την διάχυση
της νέας γνώσης . Δηλαδή, να υποστηρίξο υμε την έρευνα, την
τεχνο λογι κή ανάπ τυξ η, την καινο το μία, κυρίως την έρευνα, το ν έο
ανθρώπινο ερευν ητικό δ υναμικό , το οποίο με τα αποτελέσματα της
έρευνας που θα αξιοποιηθο ύν και θα επιφέρει καινοτομί ες…
επιχειρ ήσεις και ν α ενισχ υθούν οι ερ ευν ητι κές υποδομ ές.
Η ενδει κτική δημ ό σια δαπάνη είναι 578.000.0 00 για αυτόν τον
τομέα, που έχει να κάνει, λοιπόν, κυρίως μ ε την ενίσχ υση το υ
ανθρώπινου ερ ευν ητι κο ύ δ υναμικο ύ και των υποδομ ών.
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Η δεύτερη επενδ υτι κή προτεραιότητα, η δεύτερ η στρατηγική
επιλογ ή είναι επ έν δυση στην έρευνα και καιν οτομία. Α υτή είναι η πιο
σημαντική στρα τηγική επι λογή που έχουμ ε και έχ ει να κάνει με την
εκκόλαψ η νέων επιχειρ ήσεων, καινοτόμων, την ενί σχυση της έρ ευνας
στις επιχειρ ήσεις, μεγάλες επιχειρ ήσεις, μικρομ εσαί ες επιχειρήσεις.
Έμφαση θα δοθεί στην συν εργασία των μεγάλων με τις
μικρομ εσαίες επιχ ειρήσεις. Να υπάρχουν υποδομές και μηχανισμο ύ
στήριξ ης της καιν οτόμο υ επιχειρ ημα τικό τητας και η επιχειρημα τική
εξω στρ έφεια.
Πρέπει να πω και … παρέμβασης μ έσα σε αυτές τις στρατηγι κές
επιλογές είναι η ανάπτυξη το υ δυναμικού, η ενίσχ υση των
δραστηριοτήτων της έρευνας τεχνο λογικής ανάπτυξης, οι μ ηχανισμ οί
και οι δομ ές υπο στήριξ ης και η εξω στρέφεια και δι κτύω ση.
Ο τρί τος πυλώνα ς είναι ένας καινούργιος πυλώνας. Είναι η
ανάπτυξη καινο το μικής νοοτρ οπίας και θεσμών και διασυνδ έσεων
έρευνας τεχνολογι κής ανάπτυξ ης με την κοινων ία.
Θεωρο ύμ ε, λοιπόν , ότι θα πρέπει ν α ενισχ υθεί η ζήτηση της
καινοτομ ίας και από την Δημόσια Διοί κηση. Ε ίναι ένας τομέας ο
οποίος δεν είχε δ ο θεί ιδιαίτερ η έμ φα ση.
Άρα, λοιπόν, σε α υτή την προγραμματική περίοδο θα ενι σχυθ εί η
ζήτηση για καιν οτομία από την Δημ όσια Διοί κηση, θα υπάρχει
συν εργασία με το υς συναδ έλφους του επιχειρησιακο ύ προγράμματος
για την Διοι κητι κή Μεταρρ ύθμι ση.
Θα υπάρξουν, επίσης, μ ηχανισμοί επιχειρημα τικής αν ακάλυψ ης
και τεκμ ηρίω σης. Αυτοί οι μ ηχανισμοί είναι σημαντι κοί, γιατί πρέπει
να πούμε ό τι η επιχειρ ηματι κή αν ακάλυψ η, δ ηλαδ ή, όλη αυτή η
δραστηριότητα που έγινε μ έσω των πλατφορμών καινο το μίας, δεν είναι
κάτι πο υ τελείω σε με το πο υ βγ ήκαν αυτές οι προτεραιό τητες.
Είναι μια συνεχ ής διαδικασία η οποία θα αναδεικνύει, θα
τσεκάρει τι έγινε. Αν προχωρήσαμε σωστά. Θα βοηθά ει στο να πάμε
ακόμα καλύτερα και να έχο υμε καλύτερα αποτελέσματα, έτσι, σε
διορθωτι κές κιν ήσεις. Και θα αναδεικνύει κάθε φορά νέες
δραστηριότητες οι οποίες ενδιαφέρο υν και τις επιχειρ ήσεις, και την
ερευνητι κή κοινό τητα.
Είναι, λοιπόν, σημαντικό να υπάρξ ει αυτός ο μ ηχανι σμός και
επίσης θα υπάρξει και ανάπτυξη της καινο τομι κής κουλτούρας σε
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διάφορες ομάδες πληθυσμο ύ, για τί θεωρο ύμε ότι η καινοτομία είναι
και ένας παράγοντας όχι μόνο σημαν τικός για την Δημ όσια Διοί κηση
αλλά και την ελληνική κοιν ωνία.
Μια ενδ εικτι κή χρ ηματοδό τηση ανά τομέα στον θεματι κό στόχο
1β, βλέπο υμε ό τι θα δοθεί μεγαλύτερη έμ φαση, από ό τι φαίνεται από
όλη αυτή την διαδι κασία που έχει γίν ει στον το μέα της αγροδιατροφής,
των τεχνο λογι ών της πληρο φορι κής και επικο ινωνιών, περιβάλλον και
τεχνο λογία, τουρ ισμό- πολι τισμό. Λιγ ότερο στα υπόλοιπα.
Όμως είναι μια εν δεικτι κή κατανομ ή η οποία θα αλλάζει καθώς
θα προχωρά η διαδ ικασία της επιχειρ ηματι κής ανα κάλυψης.
Εδώ, ενδεικτι κά, φαίνονται κάποι ες δράσεις σε κάθε ένα από
τους τομ είς. Με κόκκινο είναι αυτές οι δράσεις οι οποίες έχο υνε
προταθεί προς εξ ειδίκευση. Τ ο υπο υργείο θεώ ρησε ό τι σε αυτή την
φάση εμπροσθο βαρείς δράσεις και ώριμες είναι αυτές που έχο υν να
κάνουν μ ε την ενί σχυση των ερευν ητικών μας υποδομ ών, κυρίως στα
επιχειρ ησια κά σχ έδια, όπως είπαμε. Και να ενισχ υθεί το ανθρώπινο
δυναμικό , το οποίο φεύγει.
Άρα, λοιπόν, εδόθ ηκε μια πολύ μ εγάλη έμφαση, για αυτό έχο υμε
και πολλά κό κκινα χρώματα. Στον δεύτερο πυλώνα, που έχει να κάνει
με την έρευνα καιν οτομίας στις επιχει ρήσεις υπάρχει η δ ράση ερευνώκαινοτομ ώ- δ ημιο υργώ.
Θεωρο ύμ ε ότι είνα ι μια καινο τόμα δρ άση η οποία έχει α ρέσει και
πολύ στην επιχει ρηματι κή κοιν ότητα. Και με την διαδικασία της
επιχειρ ηματι κής α νακάλυψ ης θα εξειδι κευθο ύν και οι υπόλο ιπες
δράσεις αυτές.
Στο σχ ήμα αυτό δ είχνει, κάποιος εί πε ότι θα πρέπει οι δράσεις
μας να έχουν μια συν έχεια. Συμ φων ούμε απόλυτα. Δεί χνει τις δράσεις
οι οποίες ξ εκινο ύν από την έρευνα και φτάνο υν μέχρι και την
εξω στρ έφεια και τι ς εξαγωγές.
Άρα θα υπάρχει λοιπόν μια σειρά δράσεων που ξ εκινο ύν και
πιάνουν όλα τα επίπεδα της τεχνολογίας, το λεγόμ εν ο TRL, βα σική
έρευνα, proof of concept, τεχνοβ λαστοί, τα clusters, τα co mpetence
centers, οι δράσεις οι οποίες έχο υν να κάνουν με τη δι κτύωση και τις
εξαγωγές. Άρα λοι πόν, βλέπο υμε τη συν έχεια των δράσεων.
Βασικοί άξ ονες πο υ διαπερνο ύν τα μ έτρα μας είναι η ανάπτυξη
υγιούς και ποιο τι κής επιχ ειρηματι κότητας, η εστία ση σε αποτελέσμα τα
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παραδοτέα και ό χι στις διαδι κασί ες, πολλές φορ ές ειπώθηκε, η
γραφειο κρατία κα ι για εμάς είναι βασανιστι κή, γιατί όλη α υτή η
χαρτούρα μάς εμποδίζει να βλέπουμ ε τα αποτελέσματα πολλές φορ ές.
Η έμ φαση στην αύξ ηση της α πασχόλησης εξ ειδ ικευμέν ου
προσωπικο ύ, άρα λοιπόν ένα κριτήριο για εμάς είναι πόσες νέες θέσ εις
εξειδ ικευμ ένο υ πρ οσωπικού δ ημιο υρ γούνται και η διάθεση δημό σιων
πόρων με στόχο να μοχλεύσο υν το υς ιδιω τικο ύς πόρ ους με πλήρ η
διαφάνεια.
Τελειώνον τας με τη διακυβ έρνηση, ό λο αυτό το σχήμα το οποίο
εμπλέκει υπουργ εί α, περιφέρει ες, επιχειρήσεις, ερ ευν ητι κά κέν τρα,
ακαδημαϊκά, θα πρέπει να έχει μια δ ο μή η οποία θα πρέπει να έχ ει μια
μονιμότητα. Θ εωρ ούμε ό τι δεν θα πρέπει να είναι ευκαιριακή με το
ΕΣΠΑ, θα πρ έπει να δημιο υργ ηθούν λοιπόν μόνιμοι δ εσμοί διαλόγο υ
με όλους α υτο ύς τους εμπ λεκόμεν ους .
Έτσι λοιπόν, έχο υμε ένα σχ ήμα όπο υ στο αποφασι στι κό κομμάτι
για τη RI S έχο υμε τις 13 περι φέρ ει ες με τις 13 π εριφερ ειακές RIS, θα
υπάρχει μια διαπεριφερ ειακή επι τρο πή έξ υπνης εξ ειδί κευσης. Πρέπ ει
να πούμε ό τι για πρώτη φορά υπάρχει δι ϋπουργι κή επι τροπή η οποία
θα ασχολείται μ ε τα θέματα της έρ ευνας και της καιν οτομίας και στο
δεύτερο επίπεδο π ου είναι το επιτελι κό θα υπάρχουν τα περιφερεια κά
συμβο ύλια καινο τομίας, είναι ένας νέος θεσμός ό σον αφορά τις
περιφέρει ες, ένας νέος θεσμός πο υ έχει εισαχθεί με το ν νόμο 43 10 για
την έρ ευνα, όπου θεωρεί ό τι σε περ ιφερ ειακό επίπεδο θα πρέπει να
υπάρχουν μόνιμ οι μηχανισμοί δια λό γου σε επίπεδο π εριφερει ών και
γνωμοδότησης.
Θα υπάρχει ο μ ηχ ανισμός που έχει αναπτυχθεί α υτή τη στιγμή
στη ΓΓΕΤ σε συν εργασία με το Υπ ουργεί ο Οικον ομία ς, που είναι ο
μηχανισμός
επιχ ειρημα τικής
ανακάλυψης
με
τι ς
πλατφόρμες
καινοτομ ίας, το Εθνικό Σ υμβο ύλιο Έρ ευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξ ης, το δ ίκτυο που έχ ει δ ημι ουργηθ εί μ εταξύ του κέν τρο υ και
των περι φερ ειών.
Υπάρχει ένα δί κτυο λοιπόν συζήτησης και δια λόγου μ όνιμο με
τις περιφέρει ες, όπου επιλύοντα ι προβλήματα σε περιφερεια κό
επίπεδο, είναι το περιφερ ειακό και τομ εακό δί κτυο έξυπν ης
εξειδ ίκευσης.
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Και στο τέλος, έχ ουμε το υς φορ είς διαχείρισης και το υς φορείς
υλοποί ησης.
Άρα λοιπόν, τα περισσό τερα από όλα αυτά έχουν θεσμι κά λυθεί,
υπάρχουν δ ηλαδ ή σε νόμο και έχ ουν ήδ η λει το υργ ήσει, δεν είναι
απλώς λοιπόν ένα σχέδιο . Όλα α υτά έχουν λειτο υργ ήσει αυτή τη
στιγμ ή.
Το χρονοδιάγραμμ α, τελειών ω. Η υπ οβολή το υ τελι κού κειμ ένο υ
της στρα τηγι κής έξ υπνης εξειδίκευσης αναμέν εται να γίνει τη
Δευτέρα, επομέν ως θα έχουμε τελευταίες συνενν οήσεις με τα
υπουργ εία σήμ ερ α και αύριο, να είμαστε σίγ ουρ οι ότι είμαστε
σύμ φωνοι σε όλα.
Η διαδικα σία της επιχειρ ηματι κής α νακάλυψ ης από Σ επτέμβριο
μέχρι Δεκέμβρι ο 2 015, με στόχο την τομεα κή εξειδίκευση δράσεων και
διαρθρωτι κά έργα. Έτσι λο ιπόν, όσες δράσεις έχο υμ ε προτείν ει θα
έχουν μια τομ εακή εστίαση η οπο ία θα γίνει με διά λογο.
Και επιμέρο υς συναντήσεις μ ε περιφέρει ες ΣεπτέμβριοςΔεκέμβ ριος 2015, με στόχ ο τις συν έρ γειες και τη συμπληρωματικό τητα
με τις περιφερ ειακές RIS, έτσι ώστε το κείμ ενο πο υ κα ταρχήν υπάρχει
μια θετική στάση από την Ε υρ ωπαϊκή Επι τροπή, της έξυπνης
εξειδ ίκευσης, μέχρ ι το τέλος του 20 15 να έχ ει ο λοκληρώσει ό λα τα
θέματα συν εργει ών με τις περιφέρει ες , όπου χρειάζονται ζυμώσεις, και
τα θέματα της εξει δίκευσης.
Ο κύρι ος Χατζηνι κολάο υ θα δώσει ένα παράδειγμα τώρα μίας
πιλοτι κής δ ράσης για τις υδατοκαλλι έργει ες, πώς βλέπουμε μ έσα από
τη συνεργασία των επιχ ειρήσεων και των υπο υρ γείων μ ε δ ύο
διαφορετι κά ταμεί α, πώς μπορεί να βγει μια πιλοτι κή δράση η οποία
να έχει στόχο να βγουν προϊόντα π ολύ σημαν τικά γι α την ελληνι κή
οικονομία και για τις εξαγωγ ές.
Ευχαριστώ πο λύ γι α την προσοχή σας .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ την κ. Σο φούλη.
Κατάφερ ε μέσα σε μια παρουσίαση 20 λεπτών να μεταφέρει μ ε
έναν πολύ συνοπτι κό και ο υσιαστι κό τρόπο μια πάρα π ολύ σημαντι κή
δουλειά ετών, μ ε πολλο ύς εμπ λεκό μενους φορ είς, με πολύ μ εγάλο
αριθμό φορ έων απ ό τον επιχειρημα τικό και ερευνητι κό κό σμο όπως
σημ ειώθ ηκε.
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Θα συνεχί σο υμε μ ε την παρουσίαση που αφορά το πιλοτικό της
υδατο καλλιέργ ειας. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο
Χατζηνι κολάο υ πο υ είναι προϊ στάμενος της δι εύθ υνσης υποστήριξ ης
δράσεων έρευνας και καινο τομίας της Γενικής Γραμμ ατείας Έρευνας
και Τεχν ολογίας.
Κος ΧΑΤ ΖΗ ΝΙΚΟ ΛΑΟΥ:
Κυρί ες και κύριοι, καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχ ήν
για την πρόσκληση να παρουσιάσουμ ε ένα μέρος της δο υλειάς που έχ ει
γίνει στην Γενι κή Γραμματεία Έρευν ας Τεχνολογίας τα τελευταία τρία
χρόνια σχ ετι κά μ ε το να εκπον ήσουμε στρατηγικές σε θεμα τικούς
τομείς προτεραιό τητας και να μπορέσουμ ε να πάμε αρκετά βαθιά ώστε
στο τέλος τα χρημα τοδο τικά μας εργαλεία να βο ηθήσουν
δραστηριότητες π ου δίνο υν προστιθέμεν η αξία στα παραγόμενα
προϊόντα.
Εγώ δούλεψα στον τομέα της αγροδι ατροφής, δουλέψα με με 11
ομάδες.
Δο υλέψ αμε
και
επιλέξ αμε
να
πάμε
σε
προϊόντα
προτεραιό τητας μ ε κριτήρια πο υ δ ιαμορφώσαμ ε κυρ ίως αυτά που
έχουν έντον η οικο νομική δραστηριό τητα, η έρευνα και η τεχνο λογία
έχει παίξει ένα ρό λο στο παρελθόν αλλά και δίνει τη δυνατό τητα να
μιλάμε ό τι μπορ εί να δώσει και μεγαλύτερ η προστιθ έμεν η αξία και
ένταση.
Και βεβαίως κατα λήξαμ ε σε αυτό το γενικό στόχο στον οποίο
αναφέρθηκε η κυρ ί α Σοφούλη στην π αρουσίασή της.
Οι 11 αυτές θεματικές ομάδες συμπ εριέλαβαν την τριπ λή έλι κα,
δηλαδ ή πάνω από 150 εταιρεί ες, και νοτόμες εταιρ εί ες, και το τονίζω
αυτό, δ εν καλέσαμ ε όλο υς το υς κλάδ ους, κα λέσαμ ε κυρ ίως καινοτόμες
εταιρ είες, τον ερ ευν ητι κό ι στό της χώρας, δημό σιο υς φορ είς και
Περιφέρ ειες.
Όλα αυτά σε μία συζ ήτηση η οποία ήταν, ξ εκιν ώντας από ένα
κείμ ενο βάσης, βα σικό κείμενο βάσης και κα ταλήγοντα ς δίνοντας 11
κείμ ενα προτεραιο τήτων τα οποία αν αφέρον ται σε δρα στηριό τητες σε
αλυσί δες προϊον τι κές.
Αυτό ήταν και το σημαντι κό καινο τόμο κομμάτι στην δουλειά,
αυτής που εγώ χ αρακτηρ ίζω πρω τό γνωρης δο υλειάς που έγιν ε στη
Γενι κή Γραμμα τεία Έρευνας και Τεχν ολογίας.
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Εγώ προσωπικά ανήκω και θέλω να θεωρ ήσω και λέω και θεωρώ
τον εαυτό μ ου ως ένα άνθρωπο πο υ πίστεψα στην έξ υπ νη εξειδίκευση
και ό, τι υλικό τουλάχι στον παρήχ θη σε α υτά τα πράγματα που
συν τόνισα, νομίζω ήθελα να έχει κα ταρχήν την μεθοδ ολογία, όλα τα
μεθοδολογικά εργ αλεία που είχ ε το guidance της π λατφόρμας της
Σεβίλλης.
Αλλά παράλληλα να συνδ υαστο ύν κατάλληλα με την υπ άρχουσα
κατάσταση στη χώ ρα και αυτό που λέω ποια είναι η διάρθρωση γενι κά
της οι κονομίας, της μικρ ής ανά θεματική περιοχ ή ο ικονομίας της
χώρας. Και εδώ είχαμε αρκετά πράγματα και διαφορ οποιήσεις πολύ
μεγάλες και δ υσκο λίες.
Τι είναι η υδ ατοκαλλι έργεια, ερχόμεν ος, λοιπό ν, στην
υδατο καλλιέργ εια που είναι μία ξεχωρι στή ομάδα αυτή η οποία
συμπερ ιέλαβε ό λο τον κλάδο. Και θα σας έλεγα ότι δεν χρ ειάζεται
απολύτως καμία άλλη δ ομή π άνω σε αυτό τον κλάδο της
υδατο καλλιέργ ειας, από την δομ ή πο υ δημιούργησε η ΓΓΕΤ διό τι το υς
περιλαμβάνει όλο υς.
Συμμετείχαν ενεργ ά όλες οι εταιρ εί ες. Συμμετείχαν εν εργά όλα
τα πανεπιστήμια, οι πανεπιστημια κές σχολές πο υ ανα φέρον ται στο
συγ κεκριμέν ο θέμ α. Και συμμετεί χε και το δ ημόσιο και μάλιστα για
πρώτη φορά είχαμ ε και το Αγρο τικής Ανάπτυξ ης σε μεγάλη εμπ λοκή,
που ήταν η δι εύθ υνση αλιείας, αλλά και το ΕΠΑΛ, που είναι το
επιχειρ ησια κό πρό γραμμα αλιείας, με το οποίο είμαστε σε απόλυτα
σύμ φων η γνώμ η και με το οποίο έχουμ ε κοινά εκπον ήσει το
πρόγραμμα το οποί ο ακολο υθ εί.
Τι είναι, λοιπόν, η υδατο καλλιέρ γεια για την Ε λλάδα. Η
υδατο καλλιέργ εια σε λίγα λόγια γιατί πρέπει να δ ώσω έτσι κάπως το
στίγμα.
Η υδατο καλλιέργεια για την Ελλάδ α έχει μία σημαντικό τητα
κοινωνι κή και οι κονομική. Έχ ει 34 χ ρόνια εμπειρίας, π αράγει 120.000
τόνο υς τσιπούρα και λαβράκι, έχει έντονα εξαγωγι κό χ αρακτήρα δ ιότι
το 80% εξάγεται και το 20% απορρο φά η εγχώρια αγορ ά.
Και εάν πάμε στο κοινωνι κό κομμ άτι θα δούμε ό τι υπάρχουν 340
μονάδες παραγωγής κατανεμημ ένες σε όλη τη χώρα, άρα είναι ένας
πυλώνας π εριφερει ακής ανάπτυξ ης. Έχει 18.000 απασχ ολο ύμενο υς και
γύρω στις 70 εταιρ ίες συνολικά.
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Και εδώ θα μπορο ύσα να σας πω ότι εκεί που η M cki nse y στη
μελέτη της στο 10 ye ars ahea d έβαζε το θέμα της αναδιάρθρωσης το υ
τομέα η κρί ση φαί νεται ό τι έδ ωσε μ ι α λύση σε όλα α υτά. Και πράγματι
αυτή τη στιγμή ο χώρος είναι πολύ συγκεντρ ωμένος σε αρκετές
εταιρί ες. Δεν έχο υν κλείσει, δεν έχο υν σταμα τήσει να λει το υργούν ο ι
εταιρί ες διότι ο κλάδος έχει αρκετά μεγάλη δυναμι κή και αυτό είναι
ένα σημαν τι κό στο ιχείο πο υ πρέπει κανείς να κρατήσει στο μ υαλό το υ.
Η δε οικον ομική του συν εισφορά, έχουμ ε 800.0 00.00 0 ετήσια
συν εισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και εξάγο υμε σε 30 χώρες και
μάλιστα από τις χ ώρες θα έλεγα από τις αναπτυγμέν ες χώρες και μ ε
υγιείς ο ικον ομίες.
Τώρα, αυτό το οπ οίο αξίζει να σημ ειωθεί εδ ώ είναι η κρίσιμ η
φάση πο υ βρί σκεται αυτή τη στιγμ ή η ελληνι κή υδατοκαλλιέργεια και
ποια είναι εντέλει αυτό το οποίο πρ έπει να προ σέξ ουμ ε προκειμ ένου
να αναπτυχθεί ο κλάδος περαι τέρ ω και ποια είναι η προστιθέμ ενη
αξία που πρέπει ν α δώσο υμε στον κλάδο όχι μ όνο να συν εχίσει αλλά
να αναπτυχθεί περαιτέρω και να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα, το
ευρ ωπαϊκό πρόγρ αμμα που έχ ει μια συνει σφο ρ ά η ελληνι κή
υδατο καλλιέργ εια το οποίο αναπτύσσεται μ έχρι το 2030 .
Αυτό είναι σημαν τικό και αυτό μα ς έχει κάνει και εμάς το
στρατηγι κό πρόγραμμα για την ελληνι κή υδατο καλλιέργ εια να
αναφέρεται όχι στο 2020 αλλά να αναφέρ εται στο 2 030.
Ο μεγάλος κίνδυνος για την ελληνική υδατο καλλι έργεια και
φαίνεται στην κρ ίση με την έλλειψ η της ρευστότητας είν αι ότι υπ ήρξε
μια διακύμανση της παραγωγής που έπεσε από το 2010 και τώρα ξανά
ανέβηκε το ’12, ξ ανά έπεσε λίγο το 2013 αλλά με μια σταθερ ή άνοδο
της Τ ουρ κίας.
Και εδώ είναι το πολύ σημαντι κό, το πώς μπορ εί κανείς να
σταθεί και να διαφοροποιηθ εί και πως μπορεί η ελληνι κή
υδατο καλλιέργ εια πραγματικά να αποκτήσει μεγαλύτερ η δυναμική από
αυτή που έχει.
Εδώ, λο ιπόν, είνα ι το σημαντικό ζ ήτημα της έρευνας και της
καινοτομ ίας. Η ελληνι κή υδα το καλλιέργεια στα προ ηγ ούμενα χρ όνια
αναπτύχθηκε έντονα συνεργαζόμενη μ ε την έρευνα και την καιν οτομία.
Είναι ένας τομέας που είναι εντάσεω ς γνώσεως, δεν είν αι ένας τομέας
παραδοσιακός ο οπ οίος έρχ εται από κάποιο βάθος χρόνου.
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Και η έρ ευνα και η καινο τομία συνέβαλε σημαν τικά όχι μόνο
στην άνοδο το υ κλάδο υ αλλά και στη σωτηρία πο λλές φορ ές του
κλάδο υ ειδι κά στο κομμάτι των μ υο σκελετι κών παραμορφώσεων όπο υ
τα ερ ευν ητικά κέν τρα έσωσαν την ελληνική υδατοκαλλιέργ εια σε μι α
πάρα πολύ κρί σιμ η φάση.
Όσον αφορά το κο μμάτι γιατί ο κλά δος αυτός έχ ει αξί α επίσης
και πως μπορ εί να συμβάλει η έρευν α και η καινοτομί α, μπορούμ ε να
δούμε υπάρχει μεγάλη συνει σφο ρά εταιριών πο υ δαπανούν ή
λαμβάνουν σε θέμ ατα δαπανών για έρευνα και καινοτο μία. Έχουμ ε τα
στοιχ εία το υ Ε ΚΤ τα οποία είναι σημ αντικά, είναι αρκετά σημαν τικά,
αρκετές εταιρ ίες συμμ ετέχο υν είτε με ίδια κεφά λαια είτε με έργα,
συμμ ετο χές σε έργα της Γενι κής Γρα μματείας ή της Ε υρώπης.
Το δεύτερο σημ είο όσον αφορά τη συνεργασία των εται ριών έχ ει
να κάνει με το ότι υπάρχει παροχή υπ ηρεσιών τω ν ερευνητι κών
κέν τρων προς τον παραγωγικό χώρο και μάλι στα πολύ οργανωμένη.
Το ΕΛΚΕΘ Ε για παράδειγμα έχει πάνω από 250.000 ευρ ώ το
χρόνο την τελευτα ία 15ετία σε παρο χή υπ ηρεσιών προ ς τις εταιρίες.
Το Πανεπιστήμι ο Κρήτης, το Πανεπ ιστήμιο Θ εσσαλίας έχουν πακέτα
τα οποία παρέχο υν προς τις εταιρί ες τα οποία δ εν αφορούν μόνο
τρέχο υσα έρευνα α λλά έρευνα πολύ σημαντι κή σε όλα τα επίπεδα της
παραγωγής, των σταδίων της παραγωγής.
Η πανεπιστημια κή κοινότητα έχ ει μ εγάλο αριθμό δημ οσιεύσεων με
πολύ μ εγάλο δεί κτη απήχ ησης ο οποίος ξεπερνά τον π αγκόσμιο μέσο
όρο σύμ φωνα με τα στοιχ εία που έχουμε συλλέξ ει. Τα ερευν ητικά
έργα της ΓΓΕΤ είν αι αρκετά και στα οποία κυριαρχεί το ΕΛΚΕΘ Ε σε
απόλυτο νούμ ερο όπως το ΕΛΚΕΘΕ κυριαρχ εί, και εδώ είναι ένα άλλο
θέμα, στα ερ ευν ητικά έργα του FP 7. Στα 31 ερευν ητι κά έργα της
Ευρώπ ης για παράδειγμα. Τα 16 έχο υμε ελληνι κές συμμετοχ ές με μία
απόλυτη κυριαρχί α του Ε ΛΚΕΘΕ , το οποίο συντονίζ ει και έργο 11
εκατομμυρ ίων.
Αυτό δείχν ει και την ει κόνα το υ πόσο μπορεί να συν ει σφέρ ουν ε
στην επόμεν η μέρ α αυτοί οι φορ είς. Εμείς δημιο υργ ήσαμε λοιπόν μία
ομάδα και ξεκιν ήσαμε να συζ ητάμ ε μ ε όλο τον κλάδο .
Έτσι λοιπόν βρ ήκαμε ένα δ υναμι κό κλάδο και εκφρασμέν η
πρόθεση να αν απτυχθεί. Υπάρχ ει ερ ευν ητικό δυναμικό πο υ
συν εργάζεται όπως σας είπα.
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Τηρο υμέν ων των αναλογιών της κρ ίσης, ο κλάδος μ πορεί να
συν εχίσει, β εβαίω ς μιλάμε και με τη χώρα, μ ε τις συνθήκες και τις
προϋποθέσεις της χώρας.
Κρατά σημαντι κή θέση και εγώ θεω ρώ ότι είναι ένας από τους
κλάδο υς που η έρευνα πραγματικά μπορεί να παί ξει ένα πολύ
σημαντικό ρόλο.
Εδώ ένα άλλο στοι χείο που βρ ήκαμε στη συζήτηση α υτή, έχ ει να
κάνει με το συντονισμό θα έλεγα καλύτερα, με τα υπόλοιπα
χρηματοδ οτι κά ερ γαλεία της χώρας , όπως είναι το επιχειρ ησια κό
πρόγραμμα αλιείας, όπως είναι τα επενδυτι κά,
εί τε είναι των
Περιφερ ειών, τα Π ΕΠ.
Όλα αυτά έχο υν πολύ μ εγάλη αξία στο πως θα συντονί σουμ ε τα
εργαλεία α υτά κα ι νομίζω ό τι εκεί μπορεί να προ κληθ εί και μία
μεγάλη μόχλευση κεφαλαί ων και ερευνητι κής προσπάθει ας.
Τώρα, το υ να φτιά ξουμ ε αυτό το πιλο τικό πρόγραμμα, ό ταν εμείς
είδαμε όλο αυτό το πλαίσιο, ήτα νε πως θα δημιουργήσουμε μία
πιλοτι κή δράση.
Η πιλο τική δ ράση κατ’ αρχήν θα έπρεπε να εξεταστεί υπό το
πρίσμα των περιο ρισμών των κανον ισμών. Έ τσι λοιπό ν είχαμε έναν
περιορισμό στο άρθρο 30, το υ απαλλακτι κού, το οποί ο μας έδωσε για
αυτή τη φάση μία ερμην εία, να μ ην έχουμε τουλάχιστον παρερμην είες
και αποφασίσαμε η δράση αυτή να είναι μία δράση όπου θα έχει μ έσα
συν εργατι κότητα, αλλά θα έχει δικαι ούχο υς στα ερ ευν ητικά κέντρα και
τα πανεπιστήμια, δημόσι ους δ ηλαδ ή φορείς, μ ε ανάθεση υπεργο λαβίας
σε επιχ ειρ ήσεις.
Το ποσοστό θα το ορίσο υμε μ ε απόλυτο τρ όπο, 35% μ ε 40% και
η υλοποίησή του θ α γίνει σύμφωνα με τον απαλλακτικό 651/2014. Τα
ερευνητι κά
έργα
καλύπτο υν
κατά
χρονική
προτεραιό τητα
δραστηριότητες σε όλη την παραγωγική αλυσίδα το υ κλάδου, που θα
σας αναλύσω κα ι θα προσπαθήσουν να δώσο υν απάντηση σε
προκλήσεις και αν αγκαιότητες, σε συνάρτηση μ ε το χρό νο αυτό.
Τα έργα θα έχο υν διάρκεια 1 2 έως 2 4 μηνών από την υπογραφή
των συμβάσεων. Ο ι προτεραιό τητες καθορίστηκαν από κοινο ύ με τους
παραγωγικούς και ερευν ητικο ύς φορ είς της χώρας και απαντούν στα
σημαντικά προβ λήματα το υ κλάδου αυτή τη στιγμ ή.
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Στη πιλοτι κή δράση δοκι μάζονται τα μεθοδολογικά εργα λεία που
χρησιμ οποιήθ ηκαν για την εκπόν ηση της RIS, καθώς επίσης στη
πιλοτι κή δράση δοκιμάζεται ο συντονι σμός των εργαλεί ων του
ΕΠΑνΕΚ με το ΕΠΑΛ σε μία κοινή προ σπάθεια βελτίω σης της
ανταγωνιστι κό τητα ς του κλάδου.
Η πρόταση λοιπό ν το υ πιλο τι κού προγράμματος δρ άσεων, ο ι
οποίοι είναι συνολικού προϋπο λογισμού 5 εκατομμυρί ων, μ ε
δυνατό τητα να το αυξήσο υμε, γιατί προέκυψαν και κάπο ιες, ζητήθ ηκαν
από άλλους κλάδο υς, από τα υλι κά τις τελευταίες μέρ ες ζητήθηκαν
κάποιες πρόσθετες δράσεις, αρκετά σημαντι κές για τον κλάδο και
εκτιμο ύμε ότι σε α υτό μπορούμ ε να τα αυξήσουμε.
Αυτό θα το συζ ητήσο υμε τώρα που θα ετοιμά σουμε τον οδηγό
εφαρμογ ής και θα το αι τηθο ύμε π ρος τη Διαχειριστική Αρχ ή. Που
λοιπόν αναφέρ εται το πιλοτι κό πρόγ ραμμα; Αναφέρ ετα ι πρώτον, σε
όλη την αλυσίδα α ξίας το υ προϊόντος.
Στην εκτρο φή των θαλασσινών ψαρι ών. Στη βι ώσιμ η παραγωγή
των ιχθυο τρο φών, στη μεταποί ηση κα ι στην επεξεργασί α. Στη γαλάζια
ανάπτυξη. Στα περ ιβαλλον τι κά και κοινωνικοοικονομι κά θέματα, στη
παραγωγή
νέων
βιοτεχν ολογι κώ ν
προϊόντων
και
όλα
αυτά
συνδ υασμένα μ ε εκπαίδευση και εν ημ έρωση.
Ας ξεκιν ήσουμ ε από την εκτρο φή των θαλασσιν ών ψαριών.
Υφιστάμενα και ν έα είδη. Γιατί αξί ζει να πω ορισμένα από αυτά τα
πράγματα.
Αξίζει να τα πω, δ ιότι αυτά τα οποία θα δείτε εδώ, παρ ήχθησαν
από τη δο υλειά πο υ έγινε μέσα στις πλατφόρμ ες. Παρήχθησαν από τη
δουλειά η οποία έγινε από τα ερω τηματο λόγια. Παρ ήχθησαν από τη
δουλειά από τις συναντήσεις πο υ κάν αμε με ό λους το υς stakee ho lders
που συμμετείχαν και ήταν όλος ο κλάδος και πήγαμε αρ κετά βαθιά για
να δούμε ποια είν αι η ανάγκη που την έχει, βέβαια, ό λος ο κλάδος,
όπως είναι, για παράδειγμα, το να βοηθήσο υμε το κόστος παραγωγής
και να δ ώσο υμε υψηλό τερ η προστιθέμ ενε α ξία στο προϊό ν που είναι το
ψάρι.
Έτσι, λοιπόν, έν α, μια από αυτές τις, που θα είναι και
ερευνητι κό έργο , για τις δραστηριό τητες, η δραστηρι ότητα είναι όσον
αφορά την ανάπτυξ η των τρο φώ ν, αλλά ερευνητικά έργα πο υ
αναφέρονται στην ανάπτυξη εποχι κών σι τηρ εσίων για καλύτερ η
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χρησιμ οποίηση της τροφής και αύξηση των εκτρεφομ έν ων πληθ υσμών ,
τα… σι τηρέσια εποχικής προ σαρμο γής, πραγματικά αλλάζουν την
διαδικασία, όπου εδώ προσαρμόζεις και την τρο φή αλλά και σε σχ έση
με την εποχ ή.
Και εδώ θέλο υμε ερευν ητικά έργα, π ραγματικά πολύ σημαντι κά.
Εδώ δεν είναι μόνο ότι προσαρμόζει ς. Είναι ότι έχουμ ε και ανάγκη
μιας καλής αξ ιολόγησης των προ τάσεων που θα έρ θουν, οι οποί ες
πράγματι σε αυτό μας δημιουργο ύν μια νέα πρόκληση κατά την φά ση
της αξι ολόγ ησης των προτάσεων οι ο ποίες θα υποβληθο ύν.
Η διαχείριση των ασθενει ών μ ε πρό ληψ η και εμβό λια και νέες
προληπτικές θερ απείες, χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η
παραγωγή λει το υρ γικών ψαριών. Η εκτρο φή νέων θαλασσινών ψαριών .
Εδώ δεν μπαίνο υμε και αφήνο υμ ε ελεύθ ερα στο πο υ, γενι κά,
ποια ψάρια θα βάλουν και άρα θα έρ χ ονται κάποια ερ ευνητι κά έργα μ ε
οτιδ ήποτε ψάρι κα νείς φαντα στεί.
Εδώ πάμε να δώσο υμε στην προηγο ύμενη ερευνητι κή π ροσπάθεια
που έχει γίν ει πάνω σε δυο ψάρια, δυο μεγάλα ψάρια, που είναι το
Μαγιάτικο και ο Κρανιός. Έχουν ήδη ξ εκινήσει οι ερευν ητι κές
προσπάθειες στην Ευρώπ η.
Το ΕΛΚΕ ΘΕ και ά λλοι ερευν ητι κοί φορείς της χώρας έχ ουν εδώ
καταγράψει πολύ σημαντικές, θα έλεγα, πολύ σημαν τι κή ερευν ητι κή
εργασία και το, ειδικά ο Κρανιός έχει μπει στην π αραγωγή. Ήδ η
παράγεται ο Κρανιός κατά
7.00 0 μέχρι 10.0 00 τό νους ετησίως
σήμ ερα.
Είναι
το
γνωστό
μηλο κόπι,
που
βρίσκεται
στην
υδατο καλλιέργ εια, αλλά αυτό θ έλει πολύ δουλειά ακόμα για να
αυξήσεις την παρ αγωγή και να δώσεις προστιθέμ ενη αξία, γιατί τα
μεγάλα ψάρια αυτά θέλο υμε να τα βάλουμε στην μ εταποί ηση.
Άρα εδώ είναι στην εκτρο φή, λοιπόν, αυτές είναι, α υτά θέλο υμε
να δούμε σε πρώτη φάση. Σ την βι ώ σιμη παραγωγή τω ν ιχθυοτρ οφών
θέλο υμε
να
δο ύμε
την
β ελτιστοποίηση
των
μεθοδολογιών,
μεθοδολογικών ερ γαλείων των πρώτων υλών και συγ κριτι κό έλεγχ ο
διαθέσιμων μ εθο δολογιών για το ν έλεγχο φυσοΪ στρογόν ων σε
μεσογ ειακά είδη.
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Προσδιορι σμό εν αλλακτικών πρώτων υλών από μ ικρο και
μακροφύκια, σκο υλήκια, προν ύμφες, έντομα, και να διερευν ηθεί η
δυνατό τητα παραγωγής σε βιομ ηχανι κή κλίμακα. Ν έες τροφές, δ ηλαδή.
Έλεγχος και αξι ολόγηση το υ ιχθυοτρ οφών για χρ ήση στην
τσιπο ύρα και το λαβράκι και προσδι ορισμός συμπληρ ω μάτων πο υ θα
αδρανοποιούν αντι θρεπτικούς παράγο ντες.
Για την οι κονομί α του χρόνο υ θα επιταχύν ω. Δεν θα σας τα
αναφέρω όλα. Α υτά τα προγράμματα βλέπετε ό τι είναι κοστο λογ ημένα
όλα.
Στην μ εταποί ηση και την επεξεργασία που θέλο υμ ε να δώσο υμε
πολύ μεγαλύτερο βάρος έχ ει να κά νει μ ε την βελτί ωση τεχνι κών,
εξαλείψεις θανάτωσης, β ελτιστοπο ίηση διάρκειας συντήρ ησης το υ
προϊόντος.
Νέοι τρόποι μεταποίησης. Α ύξ ηση στην διάρ κεια ζωής του
προϊόντος σε νέες συσκευασί ες και κατεργασί ες. Α υτό είναι ένα
σημαντικό κομμά τι που δέν εται μ ε τα υλι κά.
Στην Γαλάζια Ανάπτυξ η είναι νέες τεχνολογί ες εκτρ οφής. Πάμε
στις τεχν ολογί ες ανοιχτής θάλα σσας. Εδώ ήδ η θέλο υμ ε να
αξιοποιήσουμ ε ερευνητι κά έργα τα οποία υλοποιο ύνται στα π λαίσια
του… και στα οποί α συμμ ετέχουν ερ ευνητι κοί φορείς ήδη.
Άρα εδώ θέλουμ ε να αξιοποι ήσο υμε αυτό και α νοίγουμ ε
περαιτέρ ω θέμα τα. Σε αυτό το κομμά τι είναι και αυτά που ζητήθ ηκαν
από άλλες πλατφόρμες, όπως είναι η πλατφόρμα τω ν υλι κών, πο υ
ζητάει ειδι κά για τα δίχτυα και σε δι άφορα τα νέα υλικά για κλουβιά
και δίχτυα που χρησιμοποιο ύνται
Εμπλουτισμ ός της βάσης γνώσης γι α την υδατο καλλιέργεια της
ανοιχτής θάλασσα ς. Πλέον ανοιγό μαστε πιο βαθιά. Για πολλο ύς
λόγους πο υ δ εν είν αι της ώ ρας.
Παραγωγή νέων βιοτεχν ολογι κώ ν προϊόντων, π ου είναι
αναγνώριση και α πομόνωση βιοδρα στιι κών ο υσι ών από θαλάσσιους
οργανισμούς, πο υ παρουσιάζουν φαρ μακευτι κό και άλλο ενδιαφέρον.
Αναγνώριση και καλλι έργεια τοπ ικών ειδ ών φυτο πλαγκτο ύ,
παραγωγή
προϊόντων
από
φύκι.
Π εριβαλλοντικά
και
κοινωνι κοοι κονομ ι κά θέματα, διατήρηση και προστασία φυσι κών
πόρων και εδώ κυρίως ερχόμαστε να συνεργα στο ύμε με τα ά λλα
Επιχειρησιακά Πρ ογράμματα, κυρίως το Ε ΠΑ Λ. Το Επι χειρησιακό της
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αλιείας. Και το ΕΠΕΡΑ, για θ έμα τα που έχο υν να κάνουν με το
περιβάλλον.
Το σύστημα δια κυβέρνησης έχον τας σαν μια, ένα αδύνα το σημείο
το ότι έχο υμ ε προγράμματα τα οποία ούτε εμ είς ως… μπορούμε να ,
τουλάχιστον να συντονίσο υμ ε από κο ινού με τα υπουργεία, παρά μόνο
να δώσουμ ε μια έμφαση, ας πούμ ε, καλύτερη, στο … βάλαμε στην
ομάδα εργασίας κα ι στο σύνο λο του κλάδο υ, μ ε τι τρόπ ο μπορούμ ε να
στήσο υμε ένα σύστημα διακυβ έρνησης και ο καλύτερ ος τρόπος τον
οποίο βρήκαμε κα ι εγκρίθ ηκε εν πάση περ ιπτώ σει ο τρόπος είναι η
δημιο υργία ελληνι κής τεχν ολογι κής πλατφόρ μας υδα τοκα λλι έργειας
στα πρότυπα των τεχνολογι κών π λατφορμών της Ε υρώπης.
Αυτές δηλαδή οι πλατφόρμες πο υ επί της ο υσίας θα συντονίζο υν
πολιτι κές, θα δι κτυώνο υν φορείς έρευνας και παραγωγής, θα
συν τονίζο υν φορεί ς και υπουργεία και επίσης, επειδ ή είχε ξ εκιν ήσει
αυτή παλιότερα αυτο ύ του τύπο υ η δραστηριότητα, θέλο υμε να της
δώσο υμε νομι κή μορφή και χρεώθ ηκε αυτό το αντι κείμ ενο και το
αναθέτει το Επιχ ει ρησια κό Πρόγραμμ α Αλιείας.
Ανέλαβ ε λοιπόν ν α δημιο υργήσει αυτή την πλα τφόρμα και εμείς
με την πλατφόρμ α καινοτομίας της ΓΓΕΤ και την ομάδα των
υδατο καλλιεργ ειών θα συμμ ετέχουμε σε ό λη α υτή τη δ ιαδικασία.
Αυτός είναι ένας τρόπος να μπορέσουμε να παρακολο υθήσουμ ε
τις δράσεις τις ο ποίες πρόκει ται να χρηματοδο τήσουμε και να τις
αποτιμούμ ε, να τις βλέπουμ ε, να τις διορθώνουμε. Και βεβαίως, να
ωριμάζουν συν εχώ ς νέα πράγματα, τα οποία θα δίνο υν μεγαλύτερ η
προστιθέμεν η αξία .
Όσον αφορά τις περιφέρει ες, έχουμε συνεργαστεί, υπάρχουν
οχτώ
περιφέρειες
οι
οποί ες
έχουν
προτεραιό τητα
θέμα τα
υδατο καλλιεργ ειών , έχο υμε έρθει μ ε τις τέσσερις καλύτερες σε μια
συνάντηση όσον αφορά τις προτερ αιότητές το υς. Ν ομίζω ό τι στο
επόμενο διάστημ α θα συναν τηθο ύμε με όλες, ο ύτως ώ στε να
διαμορφώ σουμ ε από κοινο ύ το πρόγρ αμμά μας.
Εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εν δεχομέν ως σε ερω τήσεις να
καλύψουμ ε κάποια κενά πο υ μπορεί ν α άφησα στην παρουσία σή μ ου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ευχαριστο ύμε πο λύ τον κ. Χατζ ηνι κολάο υ. Δεν ξέρ ω αν θέλετε να
υπάρξει κάποιος γ ύρος τοποθετήσεω ν ή ερω τήσεων πά νω σε α υτά πο υ
ακούσατε. Κύρ ιε Π ερουλάκη;
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπήκαν απ’ ό,τι ξέρετε. Όπως είπατε
κι εσείς, η κυρία Σοφο ύλη κα τάφερε μ έσα σε μερι κά να συν οψίσει
δουλειά πολλών χρ όνων.
Δεν δι εκδ ικώ καμι ά πατρότητα, αλλά έχω μια αίσθ ηση ότι είναι
σε κάποιον βαθμό και παιδί μου α υτή η διαδι κασία που έρχ εται σε
πέρας αυτή την περίοδο και χωρίς ν α θέλω να είμαι α υστηρός, θέλω
παρ’ όλα αυτά να επιστήσω την προσοχή ό τι η δι κιά μου η κα ταρχήν
έγκρι ση δ εν σημαί νει και την έγ κριση της Επιτροπής εξ αρχής.
Αλλά είναι όμως πάντως κατευθ ύνσει ς που τις έχο υμ ε συζητήσει
με την κ. Σοφο ύλη και με όλους το υς συνεργά τες, κυρίως της ΓΓΕΤ.
Βαδίζουμε σε μια πορεία που έχο υμε χαράξει μαζί. Είμ αι πάρα πολύ
περίεργος να ακο ύσω τις τοποθετήσεις των κοιν ωνικών εταίρων και
του ΣΕ Β που έβα λαν ορισμένα ερ ωτήματα, που νο μίζω πως είναι
συναφή μ ε τη χάρα ξη της στρα τηγι κής της έξ υπνης εξει δίκευσης.
Αλλά νομίζω ό τι παρ’ όλα αυτά θέτο υμε τις βάσει ς για μια
διαφορετι κή προσέγγιση της αναπτυξ ιακής πολι τι κής γι α τη χώρα και
κυρί ως θέτουμ ε τι ς βάσεις για διαδικασί ες οι οποίες ήρθαν για να
μείνο υν για πολλά χρόνια. Δεν ήρθαν για να εκπληρώ σο υν μόνο μια εκ
των προτέρων αιρ εσιμότητα. Τουλάχι στον α υτό θ έλω να πιστεύω.
Βέβαια, απομένει ακόμα να στηθο ύν οι κατάλληλοι μ ηχανισμοί
και αυτο ί οι μηχα νισμοί να επανδρωθούν. Υπάρχο υν ούτως ή άλλως
άξιοι συν εργάτες και νομίζω ό τι η αλλαγή της αντι μετώπι σης της
κουλτούρας της δ ιαδικασίας της τα υτοποί ησης των προτεραιο τήτων
είναι κάτι το οπ οίο είναι από τα πιο θετικά στοι χεία αυτής της
προετοιμα σίας αυτής της προγραμματικής π εριόδο υ.
Για το θ έμα της υδ ατοκαλλι έργειας, π ου είναι μια μέθοδ ος για να
προχωρήσουμ ε στην επιβ εβαίωση των προτεραιοτήτων τις οποίες
θέσαμε μ έσα από τη στρατηγι κή της έξυπν ης εξ ειδί κευσης, μπορώ να
σας μεταφέρ ω ήδ η τον ενθο υσιασμ ό του γραφείου της Επιτρόπου μο υ
για την παρο υσία ση πο υ έκανε ο κύρι ος Χατζ ηνικο λάου και στον
προϊστάμεν ο του γ ραφείο υ της Επιτρ όπου στη διάρ κεια της επί σκεψής
της στην Αθ ήνα.
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Πρέπει ό μως μερικά τεχνι κά θέματα να τα λύσο υμε, ούτως ώ στε
αυτή η πολύ καλή προσπάθεια να υλοποιηθεί το συντο μότερ ο δυνατό.
Και σε αυτό έχω να σας πω ότι η επιτροπή θα προσπαθήσει να σας
παράσχει τη συνδρ ομή της σε οποιοδ ήποτε δυνατό επίπ εδο ακόμα και
την παροχ ή συγ κεκριμέν ης τεχνι κής βοήθ ειας στοχευμένης για την
υλοποί ηση α υτο ύ του πιλο τι κο ύ προγράμματος.
Αυτή είναι η πρώτη τοποθέτησή μο υ, αν έχει κάποιος άλλος να
κάνει μία τοποθέτηση. Η συνάδ ελφο ς από την έρευνα έχει να μας πει
κάτι σε σχ έση με τις δ υνατό τητες πο υ ανοίγ ει μία πιθανή
διαφοροποί ηση της κατάταξ ης της χώ ρας μας ως όχι πια f ollower αλλά
λιγότερο καιν οτόμ ας χώρας η οποία όμως ανοίγει άλλες προοπτι κές
για εκμ ετά λλευση άλλων δυνα τοτήτω ν και θα ήθ ελα και η συνάδελφος
από την έρευνα να τοποθετηθ εί και α υτή σε α υτές τις δ υν ατότητες.
Κα ΛΑΓΙΟΥ :
Παίρνω μία, είναι λίγο ελευθερ ιότητα εκ μέρο υς μου που θα το πω
αυτό, αλλά έχ ω ήδ η κάποια ερ εθίσμα τα τα οποία με κάν ουν να σκεφτώ
έτσι.
Λοιπόν, θα ήθελα να μοιραστώ μ αζί σας αυτή την ιδέα ή
πιθανότητα για την οποία μάλιστα έκανα ένα ενημερω τικό σημεί ωμα.
Μου ζ ητήθ ηκε ενημερω τι κό σημ είωμα για συνάντηση ενός
αναπληρωτή γεν ικού δι ευθ υντή από την υπηρ εσία μο υ με ένα Έ λληνα
υπεύθ υνο για θ έματα έρευνας.
Εργάζομαι για το πρόγραμμα που είναι εκτός κοινωνικών
προκλήσεων, πο υ λέγεται δι εύρ υνση της συμμ ετοχής, επέκταση της
αριστείας: widenin g participation -ext ending excelle nce, το οποίο έχει
ως στόχο να βο ηθήσει τις χώρ ες που έχο υν χαμηλές επιδόσεις σε
θέματα καινο τομία ς, να τις βοηθήσει να αναβαθμίσουν το δυναμικό
τους για καινοτομί α.
Και υπάρχει, λοι πόν, έχει καθορι στεί ένας αριθμό ς χωρών
δικαιο ύχων που είναι στο inn ovation score b oard indicator,
εμφανίζον ται ως l o w perf ormers και είναι όλα τα νέα κρ άτη μ έλη. Και
επιπλέον η Πορ το γαλία και το Λο υξ εμβο ύργο. Το Λο υξεμβο ύργο δ εν
είχε πο λύ έρ ευνα, άλλος τομέας είναι δυνατός στο Λο υξ εμβο ύργο.
Το θέμα είναι ότι αυτό το πρ όγραμμα έχει έν α μεγάλο
προϋπολογι σμό, 5 00 εκατομμύρια. Η Ελλάδα ήταν στο όριο το υ να
είναι μεταξύ μέτρι α χώρα από πλευρά ς καινοτομ ίας και όχι χαμηλή.
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Άρα μαζί με τις h igh perf or mers και τις me diu m pe rf or mers η
Ελλάδα μπορεί να είναι εταίρος στα προγράμματα, στις προτάσεις και
στα έργα που χρ ηματοδοτο ύν ται από το πρόγραμμα αυτό, αλλά όχι
ποτέ κύρι ος ωφελο ύμενος, ο benef ici ary, όχι κύρι ος αποδέκτης.
Θεωρώ ό τι, από ό , τι ξ έρω και από ό ,τι καταλαβαίνω , η Ε λλάδα
είναι αρκετά συγκυριακό το φαινόμενο, θα μπορο ύσε ν α διαμορφωθ εί
ή να έχει διαμορ φωθεί α λλι ώς η θ έση της Ελλάδας σε αυτόν τον
πίνακα.
Δεν ξ έρω εάν, ίσως να υπάρχει ήδ η από την επιτρ ο πή σκέψη,
ίσως να υπάρχει ήδη σε κάποιους πολιτι κά αρμόδιο υς η ίδ ια σκέψ η
και ίσως να έχο υν αρχίσει οι ομι λί ες. Θεωρώ πάντως ό τι θα ήταν καλό
να ξεκινήσει μία τέτοια σκέψη και μ ία προετο ιμασία και ενδεχ ομένως
να προκληθεί από την πλευρά των ελληνι κών αρχών, α πό τη ΓΓΕΤ ή
από τον Υφυπουργ ό, αυτό .
Βέβαια έχ ει γίν ει ήδη, έχ ει ο λο κληρ ωθεί ήδ η ένα πρώ το δι ετές
call, μία πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Τ ώρα οριστικοποι εί ται το
πρόγραμμα εργασί ας με την πρόσκληση υποβο λής π ροτάσεων στο
τέλος το υ χρόνο υ, που θα δημοσι ευτεί τώρα για το υ χρόνου, 20 16,
ήταν ένα 2014-20 1 5, 2016-20 17, 201 8-2019.
Θέλω να πω ότι ήδ η έχ ει περάσει καιρός αλλά είναι πο λλά τα χρήμα τα
και ο σκοπός, υπά ρχουν τριών ειδών μέσα, το tea min g, δεν ξέρ ω πώς
μεταφράζ εται ελληνικά, το t wining και τα era chair s, το πιο σημαντικό
είναι το te a ming όπου τα χρ ήματα δίνονται σε δ ύο δόσεις, είναι
προτάσεις που υποβάλλον ται και αξιολογούν ται σε δύο φάσεις,
αποσκοπούν είτε στην ίδρυση είτε στην αναβάθμιση υπαρχόντων
κέν τρων αριστείας και οι προ ϋπολογι σμοί είναι μεγάλο ι . Σε μία πρώ τη
φάση εγκρίνεται, αξιολογείται ευνο ϊ κά και εγκρίν εται μια εταιρι κή
σχέση, partner shi p agree ment, η οποία στη διάρκεια ενός ή δύο
χρόνων το co ns ortiu m θα πρ έπει να επεξ εργαστεί και να
οριστι κοποι ήσει ένα business plan το οποίο επαναξιολογ είται σε
δεύτερ η φάση και αν πάλι επιλεγεί και ολοκληρωθ εί οι
προϋπολογι σμοί εί ναι μεγάλοι, είναι πάνω από 10.000.0 00.
Λοιπόν, νο μίζω ό τι ακό μα και αν η Ελλάδα μπορ εί να προλάβει
την τελευταία πρό σκληση πο υ θα δημοσι ευτεί για τα δυο τελευταία
χρόνια το υ Ορίζον τα ίσως αξίζ ει τον κόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Σας ευχαριστούμ ε πολύ. Δεν ξέρ ω αν τα στελέχ η της ΓΓΕΤ θέλουν να
συμπληρώ σο υν κά τι και με βάση τα σχόλια που δ ιατυπώ θηκαν.
Κα ΣΟ ΦΟΥ ΛΗ :
Να έχουμ ε μια συνεργασία να δούμ ε με ποιο τρόπο θ α μπορούσε να
υπάρξει ενδιαφέρο ν από πλευράς, αλλά από ότι κατά λαβα η Ελλάδα
δεν είναι ωφελο ύμ ενη σε α υτή τη δια δικασία.
Κα ΛΑΓΙΟΥ:
Προς το παρόν όχ ι. Αλλά κα τά πόσον η Ε λλάδα είναι mediu m ή low
perf ormer…
Κα ΣΟ ΦΟΥ ΛΗ
Όχι, ήμα σταν πάνω από τη βάση.
Κα ΛΑΓΙΟΥ.:
Η Ελλάδα ήταν α κριβώς πάνω από τη βάση.
Κα ΣΟ ΦΟΥ ΛΗ:
Οπότε δεν μπορο ύσαμε να είμαστε ωφελούμ ενοι για αυτό και δεν
υπήρξ ε κάποιο ιδια ίτερο ενδιαφέρον.
Κα ΛΑΓΙΟΥ:
Ενδεχομ ένως όμως να μπορεί να γίνει μια επαναξιολόγ ηση.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ ΡΙΑ:
Ωραία, συν εχίζο υμ ε με τα πιο τεχνι κά κομμάτια της εν ερ γοποίησης της
νέας προγραμματικής περιόδο υ.
Κος ΧΑ Τ ΖΑΝ ΤΩΝΗΣ Συγνώμ η, εί χα πει ότι δεν θα ενοχλήσω ξανά
την επι τροπή Πα ρακολο ύθησης αλλά ο κος Περο υλάκης απηύθ υνε
ερωτήματα-προ κλήσεις οπότε μάλλον είμαι υποχρεωμέν ος να
τοποθετηθώ πο λύ σύν τομα.
Στα ερ ωτήματα το υ κ. Π ερο υλάκη εγώ θέλω να απαντήσω ως
εξής, πιστεύω α κριβώς ότι η μεγα λύτερ η δυσκολία επιτυχίας της
στρατηγι κής της εξειδ ίκευσης θ α είναι η κιν ητοποίηση και η
συμμ ετο χή των επιχειρήσεων στις δ ραστηριό τητες οι οποί ες
εντοπίζον ται και π ροτείν ονται.
Δεν είναι δ εδομ έν η, κύρ ιε Περο υλάκη. Έχ ουμ ε πο λύ δουλειά
στο να μπορ έσο υμε να περάσο υμε αυτές τις προ κλήσεις προς τις
επιχειρ ήσεις και ειδικό τερα προ ς τις μικρότερες και μεσαίες
επιχειρ ήσεις. Οι επιχειρ ήσεις είναι συγκρα τημ ένες, καταλαβαίνετε
πολύ καλά, ό σον αφορά δραστηρι ότητες και επενδ ύσεις οι οποί ες
αντικρίζο υν το μέλλον.
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Έχουμ ε πρόβλημα, έχουμ ε επενδ υτική κρί ση στην Ελλάδα και
αυτό θα το βρο ύμ ε μπροστά μας και όσον αφορά την κι νητοποί ηση, τη
συμμ ετο χή στις δ ράσεις της έξυπν ης εξ ειδί κευσης, αυτές οι οποίες
τόσο καλά προδιαγ ράφονται σήμ ερα εδώ.
Δεν
είναι
απαισιόδοξ η
προ σέγ γιση,
είναι
πρ οσέγγιση
επιφυλακτι κή και επισήμανση της ανάγκης να υπάρξει μ ι α οργανωμένη
ενημ έρω ση, κιν ητο ποίηση, ευαι σθητο ποίηση μ ε ένα στό χο. Να έχο υμ ε
πολλά και καλά pr oject έρ ευνας και καινοτομ ίας.
Οι σύνδ εσμοι των επιχειρήσεων, το είπα και το πρωί, οι πέντε
σύνδ εσμοι των επιχειρήσεων έχο υν κάνει μια πρόταση με σχ έδιο
δράσης για αυτή τη δουλειά. Μπορο ύμε να σας το επι κοινων ήσο υμ ε.
Η πρόταση έχ ει υποβληθ εί στη ΓΓΕΤ , μπορούμ ε να σας τη στεί λουμ ε
αύριο το πρωί ή κα ι απόψε το βράδ υ.
Είναι μια πρόταση νομίζω ιδιαίτερα χρήσιμ η δι ότι ακριβώς
προβλέπει δράσεις με τις οποίες στηρίζονται οι επιχ ειρήσεις για να
μπορούν να προσέλθουν όσο γίν εται αποτελεσματι κότερα σε αυτή τη
διαδικασία. Πρ ος στιγμ ήν δεν μπορ ώ να προσθέσω τίπο τε άλλο απλώς
αυτή τη συμβο λή στην προ σπάθεια.
Μια προσθήκη μό νο στα όσα ακούστηκαν σχ ετι κά με το πώς
βλέπο υμε την καιν οτομία και την πο λιτι κή καινο τομία στην Ελλάδα.
Ορισμέν ες φορές ι κανοποιούμα στε λέγοντας ό τι ξ έρετε επειδ ή με την
τεχνο λογι κή καιν οτομία δεν τα πηγαίνουμ ε και π ολύ καλά και
υπάρχουν και ενα λλακτι κές λύσεις ή προσεγγίσεις στην καινο τομία.
Είναι η οργανωσιακή, είναι η μ άρκετινγκ, είναι άλλες μορφές
καινοτομ ίας κλπ.
Θέλω να σημ ειώ σω, παρακαλώ να σημ ειώ σουμ ε το εξής. Α υτά μ ε
πολύ επιφύλαξη. Η γνώμη μας είναι ότι άλλο υ είδο υς κα ινοτομία χωρίς
τη τεχνο λογι κή, χωρίς ένα ελάχιστο τεχνο λογικό υπόβαθρο από
επιχειρ ήσεις, είναι αρκετά παράδοξο σαν προσέγγιση.
Επιχειρήσεις οι ο ποίες δεν έχο υν τεχνο λογι κό υπόβ αθρο, δεν
μπορούν να αναπτύξ ουν οργανωσια κή καινο τομία μ ε προοπτι κές.
Αυτόν τον μύθο η παράκληση είναι σιγά – σιγά να αρχίσουμε να τον
αποβάλλουμ ε.
Δεν νο ούν ται αυτές οι ενα λλακτι κές μορφές καινο τομίας ως
υποκατά στατα η μ ία της άλλης. Ε ίν αι μορφές καινο το μίας οι οποίες
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συμβαδίζο υν και β οηθο ύν γεν ικό τερα στην ανάπτυξ η της επίδοσης των
επιχειρ ήσεων, στη καινοτομ ία και την ανταγωνιστικό τητα.
Αυτά επειδή ακο ύγονται και κάποια σκορ, ότι ας πούμε στην
οργανωσιακή καιν οτομία μπορεί να πηγαίνουμ ε πολύ καλά, ενώ στη
τεχνο λογι κή καινο τομία εί μαστε σε δ υσμ ενή θ έση.
Ας είμαστε λο ιπόν το υλάχι στον επι φυλα κτι κοί και προ σεκτι κοί
με τη χρ ήση τέτοι ων προσεγγί σεων. Αυτά και στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστο ύμε πολύ. Κ ύρι ε Π ερο υλάκη.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Όχι, εγ ώ θα ήθελα να κάνω ένα επιπλέον σχό λιο. Με δεδομ ένο ότι
έχουμ ε μ ία τοποθ έτηση εδώ
των εκπρο σώπων, τω ν μεγαλύτερων
παραγωγικών δυν άμεων της χώρα ς και η όλη δ ιαδικασία της
στρατηγι κής της έξυπνης εξ ειδί κευσης, προσπαθεί να βοηθ ήσει την
οικονομι κή μεταμό ρφωση των περιφερειών και της χ ώρ ας και μιλάμε
για μία διαφορ ετι κή αφήγηση μέσα σε ένα πολύ αντίξοο
κοινωνι κοοι κονομ ι κό περι βάλλον, το οποίο νομίζω ότι ο ι δικές σας οι
τοποθετήσεις αν δ εν είναι απαισιόδο ξες, είναι πραγματιστι κές, πρέπει
να αποτυπωθούν στο τελικό σχέδ ιο στρατηγικής.
Δηλαδή, νομίζω ό τι για να είμαστε σίγουροι ό τι α υτό που θα
εγκρίνο υμ ε ως το υλάχιστον πρώτο σχ έδιο στρατηγι κής γ ια την έξ υπνη
εξειδ ίκευση για τη χώρα, πρ έπει ν α αποτυπώνει και τις δι κές σας
απόψεις, από τη στιγμή πο υ λέτε ό τι αντιπροσωπεύετε και όλες τις 5
συνομο σπονδίες π ου είναι παρούσες στη σημ ερινή συνεδρίαση, είναι
πολύ σημαν τικό νο μίζω κυρία Σο φούλη να τα λάβ ουμ ε υπόψη μας.
Εγώ νομίζω ότι οι απόψεις που εκφρά ζει ο Σ ΕΒ, νομ ίζω, ούτως ή
άλλως στα πλαί σι α της διαβο ύλευσης απ’ ότι έχω δ ει μέχρι στιγμ ής,
έχουν ε ληφθ εί υπό ψη. Αν υπάρχει κά τι καινο ύριο, δεν ξέρω. Αν εσείς
δεν το έχ ετε δει , γι ατί φαντάζομαι ότι και το τελευταίο σχέδιο το έχετε
δει, θα το δ εί τε.
Είστε μέρος της διαβούλευσης. Θεωρ ητι κά θα έπρεπε να
ήσασταν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
.. η κυρία Κωστοπ ούλου.
Κα Κ ΩΣΤΟΠ ΟΥ ΛΟΥ:
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Ευχαριστώ. Σχετι κά με αυτό, θέλω να πω, ότι όπως γνωρίζετε, το
κείμ ενο της έξ υπνης εξειδ ίκευσης βρ ί σκεται στο τελευτα ίο – τελευταίο
στάδιο πριν από την αποστολή του στην Ε υρωπαϊκή Επιτροπή.
Προφανώς ο ΣΕΒ και άλλοι κοιν ωνι κοί και οι κονομ ικο ί εταίροι,
έχουν συμ μετάσχει συστηματι κά σε ό λες τις διαδικασίες , είτε ήταν σε
επίπεδο πλατφορμ ών, είτε ήτανε σε επίπεδο γενι κότερ ων συναντήσεων
που γίνανε και στο δικό μας το Υπο υργείο και κατά τον σχεδιασμ ό το υ
προγράμματος και συνο λικότερα, εν πάση περιπτώ σει όπου ήτανε
δυνατόν να συμμ ετάσχουν, καλο ύνταν κατά προτεραιότητα.
Ως αποτέλεσμα έχουμε, ότι σημαν τικά κο μμάτια της έκθεσης
αυτής, της στρατηγικής, προφανώς έχουν εμπνευστεί και από τη
συμβο λή το υ ΣΕ Β και των υπο λοίπων εταίρων.
Όμως, σε α υτή τη φάση νο μίζω ότι επειδ ή βρι σκόμαστε
πραγματικά στο τελευταίο, ί σως σχεδόν τη τελευταία μέρα, αν όχι τη
Δευτέρα. Έχ ει ολο κληρωθ εί το κείμενο. Ας μ η ξαναρχί σουμ ε από την
αρχή έναν νέο κύκλο διαβο υλεύσεων.
Απλά, βάζουμε μί α τελεία για να ξεκινήσουμ ε τη καινούρια
περίοδο που θα είναι από εδώ και μπρος, έχουμε έτσι και αλλιώς
προβλέψει, μία δι αδικασία συστημα τικής αναθεώρ ησης θα έλεγα της
στρατηγι κής α υτής .
Ευχαριστώ.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Ευχαριστώ πο υ με εγκαλέσατε στη τάξη. Όντως, έπρεπε να το είχα
έτσι θεωρήσει, ό τι έχ ετε ήδη συμπεριλάβει τις απόψει ς το υς. Α λλά
παρ’ όλα αυτά, απ ό φι λολογι κό ενδια φέρο υν εγώ θα ήθ ελα να το δω το
κείμ ενο σας.
Κα Κ ΩΣΤΟΠ ΟΥ ΛΟΥ :
Ναι.
Κος ΠΑΠΑΣ:
Γιάννη Παπάς από την Σ υνομο σπο νδία Εμπορίου, α πό την ΕΣΕ Ε.
Όντως έχ ει δί κιο η κυρία… ό τι συμ μετείχαμε σε όλη την διαδι κασία
της διαβο ύλευσης , όλοι οι κοινων ικοί εταίροι σε ότι αφορά την
διαμόρφω ση των συμπερασμά των.
Επί της στρα τηγι κής δεν μπορεί καν είς να έχει αυτή την στιγμ ή
κάποιες διαφορ ετικές απόψεις. Ούτε να διαφω νήσει με τα
συμπερά σματα.
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Αυτή την στιγ μή ο ρόλος ο δικός μας, όπως τον
αντιλαμβανόμαστε, είναι το πώς θα δραστηρ ιοποιηθ ούμ ε έτσι ώστε να
υποστηρί ξουμε, ό πως είπε και ο Δημ ήτρης, τις επ ιχειρ ήσεις
να
προσαρμοστούν σε μια νέα κατά σταση.
Ως ΕΣΕΕ εμάς το βάρος πέφτει, έτσι όπως το έχο υμ ε σκεφτεί,
στο να δημιο υργ ήσο υμε μια νέα επιχειρ ηματι κή φιλο σοφία. Να
μεταλαμπαδεύσο υμ ε, δηλαδ ή, μια νέα επιχειρημα τική φιλο σοφία στις
υφι στάμ ενες επιχ ειρήσεις και στις ν έες, ώ στε να προσαρμοστούν σε
αυτά που η στρατηγική της έξ υπνης εξειδί κευσης έρ χεται να φέρ ει.
Άρα και μια μάλιστα από τις προτάσεις που έχο υμ ε υποβάλλει
προς για το συγ κεκριμέν ο Επιχειρ ησιακό Πρόγραμμα αφορά ακριβώ ς
αυτό.
Δηλαδή, ολο κληρω μένες παρεμβάσεις από την δι κή μας πλευρά,
που θα υποστηρί ξουν εκείνες τις επιχειρ ήσεις που έχο υνε την
δυνατό τητα, και είναι λίγ ες στην σημεριν ή συγκυρία, να
προσαρμοστούν γρ ήγορα, να το κάν ουν. Π ως μπορο ύμ ε εμ είς να τις
βοηθ ήσο υμε, α υτό είναι που σχεδιάζο υμε α υτή την στιγμ ή.
Κα :
Ωραία.
Κος ΠΑΠΑΣ:
Απλώς,
για
να
μην
υπάρχ ουν
παρανοήσει ς.
Ήμασταν,
παρακολουθ ήσαμ ε
όλη
την
δια δικασία
της
εκπόνησης
της
στρατηγι κής… τρο φοδοτήσαμε το υς μηχανισμο ύς της Πολι τείας, της
γενικής γραμματεί ας με απόψεις κα ι προτάσεις. Δεν έχουμ ε κανένα
πρόβλημα ως προς την εκπόν ηση της στρατηγι κής.
Απλώς επι σήμανα τους κινδ ύνο υς και την ανάγκη κινητοποίησης,
έγκαιρ ης κιν ητοποίησης των επιχειρ ήσεων της χώρας προκειμ ένο υ να
έχουμ ε συμμετοχ ή από δω και μπρος στα έργα, στις δρά σεις αυτής της
διαδικασίας. Α υτό για να μην υπάρχο υν παρανοήσεις. Ε υχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
:
Ωραία. Προχωρο ύμε στην επόμ εν η παρουσίαση. Θα παρουσιαστούν
από την κυρία Α ναστασία Αρβανίτη, στέλεχος της μονάδας Γ της
ΕΥΘΥ τα βασικά στοιχ εία το υ νέου συστήμα τος δι αχείρισης και
ελέγχου.
Κα ΑΡ ΒΑΝΙΤ Η:
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Ναι, ευχαριστώ πο λύ. Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη, ελπίζω,
παρουσίαση των, κάποιων βασικών στοιχ είων το υ συστήματος
διαχείρισης και ελέγχο υ της νέας περιόδου. Α λλά με προδίδ ει η
παρουσίαση. Διότι αργεί να τα φέρει. Και μάλλον δ εν θα τα φέρει.
Λοιπόν, δεν πειρ άζει. Θα προχωρ ήσω μ όνη μο υ. Είναι, η
παρουσίαση χωρίζ εται σε τρία μέρ η. Το ένα είναι μια παρουσίαση το υ
τι περι λαμβάνει ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχο υ και από πο ύ
προέρχεται αυτή η απαίτηση.
Το δεύτερο μέρ ο ς της παρουσίασης, το δεύτερο μέρος της
παρουσίασης αφορ ά στον τρόπο που ενσωμα τώθηκε η ν έα προσέγγιση
που αποτυπώνετα ι στον κανονισμ ό, στο υπό σχεδίαση ή προς
ολοκλήρωση σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
Και στο πλαίσιο α υτό θα σταθο ύμε σε μερικές νέες υπο χρεώσεις
που προκύπτο υν από το κανονι στι κό πλαίσιο. Και το τρ ίτο μέρ ος, πολύ
συνοπτικά, θα παρουσιά σει το πλάνο ενεργειών.
Τώρα που ήρθε, ό μως, εγώ θα συνεχίσω. Σύστημα δι αχείρισης
και ελέγχου. Όπως κάθε διοικητι κό σύστημα έτσι και αυτό απαντάει σε
μερικές απλές ερω τήσεις οι οποί ες πολύ συχνά κρ ύβο υν από πίσω πολύ
προσπάθεια για να απαντηθούν.
Τι είναι το σύστημα διαχ είρισης και ελέγχο υ; Π ρέπει να
απαντάει στο τι πρ έπει να γίνει, ποιο ς να το κάν ει, πό τε να το κάνει,
γιατί να το κάνει.
Έτσι λοιπόν, το σύστημα διαχείρι σης και ελέγχ ου είναι ένα
σύνο λο δο μών πο υ βρίσκονται σε μια συσχέτιση μεταξύ το υς. Α υτές ο ι
δομές, εν προ κει μένω ο ι διαχειρι στι κές αρχ ές, ο ι ΕΦΔ, η Αρχ ή
Ελέγχο υ, η Αρχή Πιστοποίησης, θα τα δο ύμε στην επό μενη διαφάνεια,
αναπτύσσο υν τις δ ραστηρ ιότητές τους στο πλαίσιο προ καθορισμ ένων
αρμοδιοτήτων, μ ε αντικειμενι κό σκο πό την επί τευξ η των στόχων το υ
προγράμματος.
Όμως υπό έναν ό ρο, όταν μι λάμε γ ια σύστημα διαχεί ρισης και
ελέγχου, τον όρ ο της χρ ηστής δημοσιονομι κής δ ιαχείρισης των
δημοσίων πόρων.
Η νομική βάση το υ συστήματος διαχ είρισης και ελέγχο υ είναι το
κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο καν ονισμός κοιν ών
διατάξεων, οι ειδι κοί κανονι σμοί τω ν ταμείων και μια πληθώρα -γιατί
αυτή είναι η πρ αγματικότητα- μι α πληθώρα κατ’ εξο υσιοδότηση
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πράξεων και εκτελεστι κών πράξ εων , δηλαδή κανονι σμών οι οποίοι
βγαίνουν από την Επιτροπή για ειδ ικότερα θέμα τα και όλο αυτό το
κανονιστικό πλαί σιο συμπληρώνεται επίσης από πολύ λεπτο μερ είς
στην τρέχ ουσα περίοδο οδηγί ες εφα ρμογής αυτού του κανονιστι κο ύ
πλαισίο υ.
Για να μπορέσει αυτό το κανονιστι κό πλαίσιο να εφαρμοστεί
στην Ε λλάδα, εκδό θηκε ο νό μος 431 4 ο οποίος προβ λέπ ει και αυτός μ ε
τη σειρά του κα τ’ εξο υσιοδ ότηση υπ ουργικές αποφά σει ς που α φορο ύν
τον ορι σμό των δ ομών που θα διαχ ειριστο ύν όλα τα ζητήματα πο υ
έχουν να κάνο υν μ ε τη διαχ είρι ση και τον έλεγχο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
Και φυσικά, άλλες υπουργι κές αποφάσεις, οι οποίες α ποτελούν
το κανονιστι κό πλαίσιο υλοποίησης κατά κάποιο τρόπο των έργων και
μπορούν να αφορούν στο υς κανόν ες επιλεξιμό τητας, στον τρόπο
επιβολής δημ οσιον ομικών διο ρθώσεω ν ή στον τρόπο υλοποίησης των
προληπτικών ελέγχ ων.
Εδώ φαίνεται μι α εποπτική παρουσίαση της λει τουργικής
συσχέτισης όλων των δομών που συμμετέχ ουν. Δεν έχει αλλάξ ει
τίποτα σε σχέση με τις προ ηγούμεν ες περιό δο υς, β λέπο υμε
διαχειριστι κές αρχ ές και ενδ ιάμεσο υς φορ είς διαχ είρι σης, τις άλλες
βασικές αρχές των προγραμμάτων, α ρχή πιστοποί ησης, αρχή ελέγχου,
την εθνι κή αρχή συν τονι σμο ύ κα ι τη συσχέτισή τους με την
Ευρωπαϊκή Επι τρο πή.
Στη βάση ό λων αυτών β ρίσκονται οι δικαιο ύχοι, οι οπ οίοι είναι
αυτοί πο υ κάνουν το δύσκο λο έργ ο της υλοποί ησης.
Η νέα προ σέγγι ση. Η ν έα προσέγγι ση σε ό λο το π λαίσιο στην
περίοδο ’14-’ 20, μας ζητάει εστίαση στη στρα τηγι κή, στόχ ευση των
πόρων, προσανατο λισμό στα αποτελέσματα, έμφαση στην εταιρική
σχέση. Έχ ουμ ε σα φέστερους κανόνες επιλεξιμό τητας και ελέγχου και
μας ζητάει για ν α μπορούμ ε να προσανατολι στο ύμ ε σε αυτά τα
αποτελέσματα να απλοποιήσο υμ ε στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν
τη διαχ είρι ση.
Και λέω στον βαθμό που είναι δ υνατό ν, γιατί το ν έο καν ονιστι κό
πλαίσιο είναι αρκετά μεγάλο και απαιτητικό.
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Ποια είναι λο ιπόν η νέα προσέγγι ση, πώς αποτυπώνεται αυτή η
νέα προσέγγιση στο νέο σύστημα δι αχείρισης και ελέγχου. Μ ε απλά
λόγια, σημαίνει δ ι αχείριση βάσει στό χων.
Έτσι, το σύστημ α διαχείρισης κα ι ελέγχο υ πο υ εν πολλο ίς
περιλαμβάνει τα ίδια στοιχ εία όπως και στην προηγο ύμεν η ή στις
προηγούμ ενες περι όδους, το υλάχι στο ν για την προηγούμενη, θα πρέπει
να προσαρμοστεί στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις, α λλά κυρίως στη
φιλο σοφία της ν έας προσέγγι σης που ενσωμα τών εται στη ν έα
προσέγγιση.
Προέχ ει
η
επίτευξ η
των
στόχ ων
το υ
Επιχει ρησια κού
Προγράμματος. Το ακούσαμε πο λλές φορ ές από το πρωί. Α υτό στο
επίπεδο της διαχείρισης μεταφράζ εται σε έγκαιρ η επίτευξ η των
προκαθορισμ ένων στόχ ων της πράξ ης το υ κάθε έργου, ο ι οποίοι στόχ οι
θα συμβάλλουν στην μετρ ούμ εν η απόδοση το υ επιχειρ ησια κο ύ
προγράμματος.
Εδώ, λο ιπόν, ερχ ό μαστε στο ότι δεν κάνουμ ε μόνο δι αχείριση
βάσει στόχων αλλά και υλοποίηση βάσει στόχ ων. Οι γνωστές
διαδικασί ες διαχεί ρισης που δ εν μπορούν να αλλάξο υν και πάρα πολύ,
όπως είναι η επ ιλογή του τι θα χρημα τοδο τήσω αλλά και η
παρακολούθ ηση στη συν έχεια μέσω των επαληθεύσεων και των
ελέγχων ότι τα π ράγματα πάνε όπως είχαν προδιαγραφεί κατά την
επιλογ ή, προσαρμ όζονται για να κα λύψο υν τις νέες α παιτήσεις αλλά
κυρί ως εφαρμόζον ται στο πλαίσι ο της νέας λογι κής.
Έτσι, λοιπόν, πρωτεύον στοιχ είο είναι το φυσι κό αντικεί μενο της
πράξης. Και αυτό απαντά στα ερωτήματα τι χρηματοδ ο τούμ ε; Για τί να
το χρ ηματοδοτήσο υμε; Αν συμφέρει να το χρ ηματοδ οτήσο υμε έτσι
όπως αποτυπώνετα ι στις προ τάσεις των δικαιο ύχων.
Και αν σε όλα αυτά η απάντηση είνα ι ναι, τότε προχωρ άμε στην
παρακολούθ ηση, δ ηλαδ ή στην επαλήθευση σε κάθε στάδιο υλοποίησης
του έργο υ ό τι οι αναμενόμενοι στό χοι από την πράξ η, από το έργο
εξελίσσονται
κα ι
περιμένο υμε
να
γίνουν
κάποια
στιγμ ή
πραγματικότητα.
Σε αυτο ύς το υς στόχο υς, σε αυτή την επαλήθευση σημαντι κό
είναι να τονίσο υμ ε ότι τις υποχρ εώ σεις που υπάρχουν μετά και την
ολοκλήρωση της υλοποίησης των πρ άξεων, γιατί εκεί πραγματικά με
τη διατήρ ηση των εκροών και των αποτελεσμάτων θα μπορούμε να
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δούμε τα αναπτυξ ιακά αποτελέσμα τα που θα έχουμε από αυτή την
υλοποί ηση.
Σχετι κές διαδι κασί ες, λοιπόν, έχουν συμπερ ιληφθ εί στο ΣΔΕ, η
γνωστή επαλήθ ευση των μα κροχρόν ι ων υποχρ εώ σεων. Και επειδ ή η
επίτευξ η των στό χων, θα μπορο ύσε να ρω τήσει κα νείς, είναι ο
πρωταρχικός στόχ ος η ν ομιμό τητα και η κανονικότητα των δαπανών,
μπορούμε να κάνο υμε ό ,τι θ έλο υμ ε;
Η τήρ ηση το υ εφαρμοστέο υ νομικο ύ πλαισίο υ για την υλοποίηση
των έργων και η χρηστή δ ημοσι ονομική διαχείρ ιση των πόρων
θεμελιώδ εις αρχές το υ ΣΔΕ. Α υτή είναι η απάντηση, άρα οι κανόνες
πρέπει να τηρο ύνται.
Μερι κά κρί σιμα σημεία πο υ μπορούν να θεωρηθο ύν ότι πρέπει ν
τύχο υν ιδιαί τερ ης σημασίας, ιδιαίτερης προσοχ ής προκειμ ένο υ όλα
αυτά που σχεδ ιάζουμε να έχο υν κάπο ια ελπίδα επι τυχ ίας.
Κοινή αν τίληψη των αρχών και της φιλοσο φίας που διέπει την
υλοποί ηση των έρ γων από όλους το υς εμπλεκόμ ενους, ελεγχόμ ενους,
ελεγκτές, διαχειρι στές, και κυρί ως από τους υλοπο ιητές, θα μου
επιτρέψ ετε τον όρο , των έργων, δ ηλαδ ή από το υς δι καιούχους.
Γνωστοί εκ των προτέρ ων οι κανόνες διαχείρισης και ελέγχο υ.
Μεγάλη σημασία στον ο ρθό σχ εδια σμό των έργ ων με στόχ ευση στο
αποτέλεσμα. Είναι μία δουλειά πο υ σαφώς είναι των δ ικαιούχων αλλά
και οι διαχειρ ιστικές αρχές συμβάλο υν πολύ μ έσα από την διάχ υση της
ενημ έρω σης α λλά και την υπο στήριξ η πο υ παρέχουν στους
δικαιο ύχους. Και τήρηση των κανόνω ν.
Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στην επίτευξ η αποτελεσμάτων, στην
απορρόφηση και στην απομείωση κιν δύνου επιβο λής δ ημοσιονομι κών
διορθώσεων. Και λέω δ ημοσιον ομικών διορθώ σεων αν αφερόμ ενη όχι
μόνο στο επίπεδο του έργο υ αλλά και στο επίπεδο το υ προγράμματος
μιας και στην τρέχουσα, πια, προγρ αμματική περίοδ ο, δηλαδ ή στην
περίοδο 2014-202 0, η μη επίτευξ η των στόχων το υ επιχειρ ησια κού
προγράμματος
επιφέρει
δ ημοσιο νομικές
διορθώ σεις,
δηλαδή
απομείωσ η των πό ρων του προγράμμ ατος που αυτό σημ αίνει απλά ότι
εμείς θα έχουμ ε δαπανήσει χρ ήματα για να υλοποιήσο υμ ε έργα που αν
αυτά δεν συν εισφέρουν στο υς στόχ ους ένα μέρος των πόρων του
προγράμματος θα πρέπει να επι στραφεί.
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Σχετι κές ρ υθμίσει ς έχουν μπει στο βασικό πλαί σιο για τη
διαχείριση και το ν έλεγχο των προγραμμάτων στην περίοδο ’14-’2 0
στο νόμο 4314 . Έτσι λο ιπόν έχουμε τις πράξεις που αποκλίνο υν από
τους όρο υς της απόφασης έν ταξης ή από το χρονοδιάγρ αμμα πάνω από
50% τίθεν ται σε καθεστώς επιτήρ ησης. Και αν ο δικαιούχος δεν
συμμορ φωθ εί η πράξη απεντάσσεται.
Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης από τον δικαιούχο
πρέπει να γίνει εντός δεσμ ευτι κής προθεσμίας, σε διαφορ ετι κή
περίπτωση υπάρχει η δ υνατό τητα απένταξης.
Έχει μπ ει μ ια ει δική πρόβ λεψη γι α πράξεις για τι ς οποίες
απαιτούνται προπα ρασκευαστικές ενέργειες για τη χρημ ατοδότηση πιο
συγ κεκριμένα των πράξεων αυτών η εγγραφή στο πρόγρ αμμα δημοσί ων
επενδύσεων γίνεται σε δυο στάδια. Επομένως πρώτα θα πρέπει να
ολοκληρωθο ύν έγκαιρα όλες οι προπαρασκευαστικές εν έργει ες για να
χρηματοδ οτηθεί στη συνέχ εια το κυρίως μέρ ος που είναι και το
ζητο ύμεν ο το υ έργ ου.
Άλλες ρυθμί σεις που σχετίζον ται με τη νέα προσέγγιση στο
σχεδιασμ ό είναι ό τι περιορίζον ται οι κατηγορ ίες των μη επιλέξιμ ων
δαπανών που δύνανται να βαρ ύνουν το εθνικό σκέλος το υ
προγράμματος δημ οσίων επενδύσεων.
Επίσης προσδιορί ζονται οι κατηγ ο ρίες δικαιο ύχων που οι μη
επιλέξιμες δαπάνες το υς βαρ ύνουν το υς πόρο υς το υ ίδι ους το υ
δικαιο ύχου και όχι το εθνικό σκέλος το υ προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων.
Και τέλος, οι δ ιαχειριστι κές αρχ ές δ εν μπορο ύν να πρ οβαίνουν
στην ένταξ η έργω ν εφόσον έχο υν δεσμεύσει το 120% της δημό σιας
δαπάνης ανά άξονα προτεραιό τητας.
Από τα παραπάνω φαίν εται ότι είναι πολύ σημαντικό το τι
πράξεις θα πρέπει να επιλεγούν για χρηματοδό τηση π ροκει μένο υ να
επιτευχθο ύν ο ι στόχοι αλλά και ό τι οι πράξ εις αυτές θα πρέπει να
σχεδιαστο ύν σωστά και να κουμπώσο υν με το σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου έτσι ώ στε να περάσουν ό λα τα στάδια των επα ληθ εύσεων και
τελικά να μ ην έχ ουμε δημ οσιον ομικές διορθώσεις.
Να περάσουμ ε τώρα σύν τομα στις νέες υποχρ εώ σεις που
εισάγονται στο σύστημα διαχείρ ι σης και ελέγχο υ.
Είναι η
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καταπολέμηση της απάτης, οι ετήσιοι λογαριασμοί και η δ ήλω ση
διαχείρισης και η ετήσια σύνοψη.
Οι ετήσιο ι λογαρι ασμοί είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται σε
ετήσια βάση. Ο υσι αστικά είναι μια επανεξέταση όλων των αι τημά των
πληρωμ ής που έχει κάνει η χώρα σε ένα έτος και από τα αιτήμα τα
αυτά έχει πάρει τα χρ ήματα αλλά μέσω α υτής της διαδικασίας
επανεξετάζει την κανονι κότητα και τη νομιμ ότητα των σχ ετι κών
δαπανών και τις δηλώνει στην Επι τρ οπή με τη δήλωση διαχείρισης και
την ετήσια σύνοψη που θα δούμε με πολύ απλά λόγια τι είναι αυτά, ότι
δεσμ εύεται για την κανονικότητα και τη νομι μότητα α υτών των
δαπανών που τελι κά μένουν μ έσα στο ν ετήσιο λογαριασμό.
Με απλά λόγια, ό τι δηλώ σαμε στην Ευρωπαϊκή Επι τρ οπή αλλά
επανεξετάζουμ ε στους ετήσιο υς λογα ριασμούς και μπορούμε ο τιδ ήποτε
βρούμ ε μέσω ελέγχων ό τι υπάρχουν κάποι ες παρατυπίες να
αφαιρέσο υμ ε τα σχ ετι κά ποσά.
Έτσι η Διαχειριστι κή Αρχ ή δεσμεύεται, μάλλον απαιτεί ται σε ετήσια
βάση να συν οψίσει όλο υς τους ελέγχους και τις επ αληθεύσεις τις
διαχειριστι κές που έχουν γίνει για αυτές τις δαπάνες και στο τέλος να
δηλώσει μέσω της δήλω σης διαχ εί ρισης ό τι όλα είν αι νόμιμα και
κανονικά, ό τι δ εν υπάρχουν ζ ητήματα απάτης που συν δέονται μ ε τις
συγ κεκριμέν ες δαπάνες, ότι κυρίως ο ι δαπάνες χρησιμο ποιήθηκαν για
το σκοπό για τον οποίο προορίζοντα ν και σύμφωνα με την αρχή της
χρηστής δ ημο σιον ομικής διαχείρι σης και ότι οποι εσδ ήποτε παρατυπίες
έχουν διορθωθ εί.
Θα μου επιτρέψετε και συγνώμ η για την αλλαγ ή στι ς οθόνες,
αλλά αυτό σημαί νει μία αυξ ημ ένη λογοδοσία της Διαχειρ ιστικής
Αρχής σε σχέση μ ε το υς πόρο υς του επιχειρ ησιακο ύ π ρογράμματος σε
αυτήν την περίοδ ο , η οποία σα φώς δεν είναι μόν ο στο κομμάτι των
στόχ ων, αλλά και της νομιμό τητας και κανονικότητας των δαπανών
που τέθηκαν για να εξ υπηρετηθούν α υτοί οι στό χοι.
Καταπολέμ ηση της απάτης. Ν έο στοι χείο, κεν τρι κό σε όλες τις
πολιτι κές της Ένω σης εδ ώ και κάποι ο καιρό. Ειδι κές απαιτήσεις έχο υν
ενσωμα τωθεί στο κανονιστικό πλαίσιο. Έχουν μεταφερθεί και στον
κανονισμό 1303 οι σχετικές ρ υθμίσει ς.
Έτσι είμαστε υπο χρεωμ ένοι στο πλαίσιο που ισχ ύει για την
υλοποί ηση των επι χειρησιακών προγρ αμμάτων, να έχο υμ ε ρυθμ ίσεις οι
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οποίες προλαμβά νουν, ανιχνεύο υν και διορθώνο υν παρατυπίες,
συμπερ ιλαμβανομ ένης της απάτης, να έχουμε αποτελεσματι κά και
αναλογικά μέτρα κατά της απάτης και να έχουμ ε αποτελεσματι κο ύς
μηχανισμο ύς για την εξέταση κα ταγγελιών σχ ετι κά μ ε τα ΕΔΕΤ, με τα
ταμεία.
Σε
εθνι κό
επίπεδο
δ ημιο υργήθ ηκε,
όχι
δ ημιο υργήθηκε,
συν τάχθηκε η δ ήλωση πολι τι κής για την απάτη, με συγχωρείτε, όχι
κατά της απάτης, η οποία πολι τι κή συνοψίζεται στο ότι υπάρχει
μηδενι κή ανοχή σε φαινόμενα απάτης στις διαρθρω τι κές δράσεις.
Στο εθνικό πλαίσιο έχο υν ε γίνει σχετι κές προβλέψει ς με το
άρθρο 52 στο Ν. 4314, εθνι κή στρα τηγι κή κατά της α πάτης. Ειδι κό
σχέδιο δράσης το οποίο εξει δικεύει τις απαιτούμ ενες δράσεις και το
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξ η υλοποί ησης.
Προβλέπεται ένα εσω τερ ικό δ ίκτυο συν εργασίας μεταξύ των
διαχειριστι κών αρ χών, υπό το συντονισμό της Ε Υ ΘΥ. Σε κάθε
διαχειριστι κή αρχ ή υπάρχει, έχει θεσμοθετηθεί μία ομά δα αξιολόγησης
των κινδύν ων απάτης που εμ φανίζονται ή τυχόν εμ φανι στο ύν κατά την
υλοποί ηση το υ επι χειρησιακού προγρ άμματος.
Αυτή η αξιο λόγηση των κινδ ύνων απάτης γίνεται με τη χρ ήση
του εργαλείο υ αξ ιολόγ ησης κινδύν ων απάτης πο υ έχει παρασχεθ εί
αρκετά αναλυτικά από την Ε υρωπαϊκή Επιτρ οπή.
Βεβαίως
υπάρχει
μηχανισμός
υποδοχής
και
εξέτασης
καταγγελιών για τα συγχρ ηματο δοτο ύμενα έργα και έχ ουνε προβλεφτεί
στο σύστημα διαχ είρισης και ελέγχ ου ειδι κές διαδικα σίες, οι οπο ίες
αφορούν στα προ ηγούμενα.
Δηλαδή στον τρό πο με τον οποίο γίνεται η α ξιολό γηση των
κινδύν ων και τα λοιπά, αλλά και ειδικές προβ λέψει ς που έχο υνε
ενσωμα τωθεί στις τρέχ ουσες διαδι κασίες, λοιπ ές δι αδικασίες το υ
συστήματος διαχ εί ρισης και ελέγχο υ, όπως είναι η αξ ιολόγ ηση των
πράξεων ή οι επαληθεύσεις, οι έλεγχ οι, πιστοποι ήσεις που γίνονται για
την παρακολούθ ηση της εξέλιξ ης κα ι τη πιστοποίηση των σχ ετι κών
δαπανών των πράξεων και στις πληρ ωμές.
Δύο από τα σημεία , από τις προβλέψεις που έχουν να κά νουν με
τους τρ εις α υτο ύς τομ είς το υ συστήματος διαχείρι σης. Είναι η
απαίτηση, το προ σωπικό πο υ ασχ ο λεί ται με α υτές τις διαδικασί ες,
εμπλέκεται σε αυτές τις διαδικασί ες, να κάνει δήλω ση περιουσια κής
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κατάστασης σύμφωνα με τα προβ λεπόμενα στη σχετική νομοθ εσία και
να κάνει δήλωση μ η σύγκρο υσης συμ φερόν των πριν την εμπλοκή του,
την απόφαση για την εμπλο κή το υ στις συγκεκριμέν ες διαδικασί ες. Το
βάρος, λοιπόν, πέφτει στην νέα περ ίοδο ή πρέπει να πέσει, από την
διαχείριση των δα πανών στην διαχεί ριση των αποτελεσμάτων και των
στόχ ων.
Και για αυτό υπάρχουν ήδ η από το κανονιστι κό πλαίσιο και
ενσωμα τώνον ται στο σύστημα της νέας περιόδου στοιχ εία ή εργα λεία
απλοποίησης της δ ιαχείρισης.
Μερι κά από αυτά είναι αρκετά γνωστά. Πρόκει ται για τα
απλοποιημένα κό στη και μιλάμ ε για τις επιχορ ηγήσεις οι οποί ες δ εν
εκτελούν ται μ ε δ ημόσιες συμβάσεις, κατ’ αποκλειστικό τητα. Και μ έσα
στον νόμο 4314 επίσης κάποιες προβλέψ εις για το προσωπικό που
απασχολεί ται σε έργα που συν ηθίζουμε να λέμ ε ό τι εκτελο ύνται με την
μέθοδο της α υτεπιστασίας.
Απλοποιημ ένα κόστη. Υπάρχει μια δι ευρ υμέν η, ένας δι ευρυμ ένος
κατάλογος δυνα τοτήτων για απλοποι ημένα κόστη, κα τευθείαν από τον
κανονισμό. Έ τσι έχουμ ε τις κλίμακες μοναδιαίο υ κό στος. Τα κα τ’
αποκοπή ποσά με αυξ ημέν ο για α υτή την περ ίοδο π οσό εφαρμογ ής
μέχρι τα 10 0.000 ευρ ώ δ ημόσια δαπάνη. Και ποσά πο υ υπολογίζονται
ως ποσοστό άλλων κατηγοριών δαπαν ών.
Τι είναι, έτσι, πολύ συνοπτικά, για α υτο ύς πο υ δ εν το γ νωρίζουν,
οι επι λογές απλοποιημ ένου κό στους δίνουν την δ υνα τότητα εφόσον
έχει προηγ ηθεί κάποια μελέτη ή προβλέπεται από το πλαίσιο, το
εφαρμοζόμ ενο πλαίσιο, να αποζημι ώσο υμε τον δικαι ούχο χωρ ίς να
κάνουμ ε έλεγχο των παραστατι κών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει ελεγχθεί πλήρως και με το υς όρους πο υ περ ιγρ άφονται στο υς
κανόνες επιλεξιμό τητας και στις απο φάσεις έν ταξης, οι προδιαγραφές
και το, μάλλον, το φυσι κό αντικείμενο και οι προ διαγραφές το υ
φυσικο ύ αν τικειμένου.
Έτσι, λοιπόν, φεύγουμε από τον έλεγχο των παραστα τικών και
των δαπανών και π ηγαίνουμ ε, εστιάζο υμε στην παραλαβή το υ φυσικο ύ
αντικειμένο υ και σε ποσότητα και σε ποιό τητα, και δίνο υμε,
αποζημιώνουμε τον δικαιο ύχο με προκαθορισμένα ποσά που η
Διαχειρ ιστική Αρ χή έχ ει εκτιμήσει ότι ανταποκρίν ο νται στο μ έσο
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κόστος για την υλοποίηση μας τέτοιας πράξης από συγκεκριμέν η
κατηγορία δικαι ούχων.
Έτσι, λοιπόν, για να πω ένα παράδειγμα και θα εί μαι πολύ
σύν τομη, θα συνεχίσω. Μπορ εί καν είς να κάνει αυτή την Επιτρ οπή
Παρακολο ύθησης που κάνο υμε σήμ ερα εδώ και αν τί ν α πληρώνο υμε
την μ ετάφραση, το βίντεο, το φαγητό, ό λα αυτά και να ελέγχουμε
ξεχωρι στά τα τιμο λόγια, αν έχο υμε προϋπολογί σει το ότι μ ια τέτοια
Επιτροπή Παρακο λούθ ησης κο στίζ ει 40.000 ευρ ώ… 4 0.000 ευρώ, θα
πω, 20, δ εν ξ έρ ω ποιο είναι το νούμ ερο, πραγμ ατικά. Τ ότε θα
μπορούσαμ ε να δ ώσο υμε στον δι καιούχο αυτά τα 2 0. 000 ευρώ χωρίς
να ασχοληθο ύμε καθόλου με τα παραστατι κά, υπό την προϋπόθεση ό τι
ό,τι περι λαμβάνει αυτό έχει υλοποιηθεί και έχο υμε απ όδειξ η για την
υλοποί ηση το υ. Όπ ως έχει προδιαγραφεί να αποδει κν ύεται.
Το νέο κανονιστι κό πλαίσιο μας δίνει άμεσα διαθέσιμες επιλογές
για να τις χρ ησιμο ποιήσο υμε στην επ όμενη πρόσκληση που θα είμαστε
έτοιμ οι να βγάλουμε, χωρ ίς να κάνουμε καμία προμελέτη για να
προσδιορίσο υμ ε πό σο θα είναι αυτό το ποσό που πρ έπει να δώσουμε.
Έτσι, λοιπόν, για τις πράξεις το υ Κ οι νωνικο ύ Ταμείου μ πορούμε
να έχουμ ε ως άμ εσες δαπάνες μόνο τι ς δαπάνες προσωπικού, τις οποί ες
τις ελέγχο υμε εξο νυχιστι κά, και για όλες τις υπό λοιπ ες δαπάνες της
πράξης να δώσουμε μέχρι 40 %, κα τά την κρίση της Διαχειρι στι κής
Αρχής στις επί των δαπανών προσωπικού πο υ θα κρ ιθούν επιλέξιμες.
Μια κατηγορία δα πανών στην οποία βρίσκουν μ εγάλη εφαρμογή
τα απλοποιημένα κόστη, οι γν ωστές έμμεσες δαπάνες, μπορούν μ έχρι
15% επί των επι λέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικο ύ και σε ειδ ικές
κατηγορίες έργων έρευνας ή περ ιβάλλοντος 25% και 7 %.
Προσωπι κό έργων αυτεπιστασίας, μ ια ρύθμιση στον 4314, πο υ
μας επιτρέπει να απλοποιήσο υμ ε λίγ ο τις διαδι κασίες πρόσληψης το υ
προσωπικο ύ που απαιτείται για την υλοποί ηση α υτών των έργων
αυτεπι στασίας.
Διαχειρ ιστική ι κανότητα δι καιούχ ων. Η εκτίμ ηση για τη
διαχειριστι κή ι καν ότητα το υ δι καιούχ ου στο πλαίσι ο της περιόδου ’ 14’20 γίνεται κομ μ άτι της αξιο λόγησης, γίνεται στο πλαίσιο της
αξιολόγ ησης της προτεινόμ ενης πράξης, δεν εκδ ίδεται εκ των
προτέρων πι στοποι ητι κό επάρκειας.
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Σύμφωνα με τις απαιτήσεις το υ κανονισμού, θα π ρέπει να
αξιολογ ηθεί η δι οικητι κή ικανό τητα, η επιχ ειρ ησι ακή και στην
περίπτωση πο υ α παιτείται η καταβ ολή ιδίων πόρ ων, θα πρέπει να
εξεταστεί και η χρ ηματοο ικονο μική ι κανότητα.
Συνοπτι κά, θα πρέπει η διαχειριστική αρχ ή να είναι σί γουρη ό τι
ο δικαιούχ ος έχει τις διαδικασί ες και την οργανωτι κή δομή για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλο ποίησης το υ έργ ου, αλλά και
ειδικότερα σε ό,τι αφορά το συγ κεκριμένο έργο υπάρ χει μια ομάδα
έργου η οποία είναι επαρκής για να μπορέσει να αντι μετωπί σει την
υλοποί ηση και ότι υπάρχει εμπειρία στην υλοποίηση συν αφών έργων.
Πλάνο ενεργ ειών. Σε ό,τι αφορά το σύστημα διαχεί ρισης και
ελέγχου, έχ ουν γίν ει ό λες οι υπουργι κές απο φάσεις για τη συγκρό τηση
των 19 επιτροπών παρακολούθ ησης, οι υπουργι κές αποφάσεις για την
αναδιάρθρωση των δομών που θα ασχ οληθο ύν μ ε τη διαχείριση, 13 για
τα ΠΕΠ, τέσσερ ι ς για τα ΤΕΠ, υπουργι κές αποφάσεις για τις
υπηρ εσί ες συντον ισμού, ορισμ ός των ΕΥ Δ ΠΕ Π, των ειδικών
υπηρ εσιών ως ενδι άμεσων φορέων δι αχείρισης το υ Ταμ είου Συνοχ ής.
Τι απομένει ; Η ο λοκλήρωση των δ ιαδικασιών και ό λων των
άλλων υπο υργικών αποφάσεων επιλεξιμό τητας, δημοσιονομι κών
διορθώσεων και π ροληπ τικών ελέγχ ων, η αξι ολόγ ησή του από την
ΕΔΕ Λ το αργό τερ ο μέχρι το πρώτο αί τημα πληρωμ ής.
Μέχρι τότε όμως, προτεραιό τητα δίνεται στην ο λοκλήρ ωση των
τμημά των το υ Σ ΔΕ που θα πρέπει να είναι έτοιμα, έτσι ώ στε τα
προγράμματα να μπορούν να εν εργοπ οιηθο ύν και αυτό υπολογίζεται να
είναι οι αρχές του επόμενο υ μήνα, ήδ η είμαστε πάρα πολύ κοντά, όπου
ελπίζο υμε ό τι θα έχουν διαμορ φωθ εί όλα τα απαραίτητα στοιχ εία για
την έκδ οση των προσκλήσεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστο ύμε πο λύ την κ. Αρβανί τη για την παρουσίαση.
Κος :
Ευχαριστώ. Απλώ ς μια ερώ τηση για την επάρκεια των τελι κών
δικαιο ύχων.
Είχατε ένα slide που έδειχνε κά ποια πράγματα, αλλά δεν
κατάλαβα, μπορεί να είναι δικό μου λάθος, προς Θεού, ποιες είναι οι
ενέργειες που σκο πεύετε να κάνετε για να ενισχύσετε τους τελι κο ύς
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δικαιο ύχους, ει δικά πριν τις προσκλήσεις. Έχ ετε εντοπίσει ποιες είναι
οι ομάδες που χρει άζονται ενίσχ υση, θα κάνετε κάποιες συγ κεκριμέν ες
ενέργειες;
Υπήρχε παλιότερ α και μια μ ελέτη που είχ ε γίν ει από την
ελληνι κή κυβ έρνηση για την επάρκεια των τελικώ ν δικαιο ύχων.
Υπάρχει κάποιο f ollow-up σε α υτό;
Κα ΑΡ ΒΑΝΙΤ Η:
Εδώ παρουσιάζετα ι το κομμάτι της αξιολόγ ησης σε σχέση μ ε την
απαίτηση του κανονισμού η Διαχειρ ιστική Αρχή να αξι ο λογεί, να είναι
σίγουρ η ότι ο δικα ιούχος έχ ει κάποια εχέγγυα για την υλοποίηση του
έργου.
Σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση της διοικητι κής ικανότητας των
δικαιο ύχων, θα πα ρακαλέσω τον κ. Φακίτσα που έχ ει καλύτερη άποψη
για το θέμα να σας δώσει την απάντηση.
Κος ΦΑΚ ΙΤΣΑΣ:
Πράγματι έχ ει γίν ει μια μελέτη μ ε τη συν εργασία της επι τροπής σε ό,τι
αφορά το υς δι και ούχο υς. Έχ ει κα ταλήξ ει σε κάποια συμπεράσματα,
έχει σχεδια στεί, υπάρχει το σχ έδιο των δράσεων που αφορούν στην
υποστήρι ξη, αυτές οι δράσεις είναι οριζόντι ες δράσεις που αφορούν
κυρί ως την εκπαίδ ευση α λλά υπάρχουν και στο χευμέν ες δράσεις.
Είναι στο τελικό σχέδιο, εμείς β άζουμε μία προτεραιότητα,
θέλο υμε να βάλο υμε το υς κανόνες π οιους θα υποστηρ ί ξουμ ε γιατί το
ΕΣΠΑ δ εν μπορεί να υποστηρί ξει όλους τους δικαι ούχ ους, μπορ εί να
υποστηρί ξει ό λο υς τους δι καιο ύχο υς με οριζόντιες δρ άσεις, κυρίως
εκπαίδευσης, αλλά δεν μπορεί να υποστηρί ξει όμ ως με κάθετες ή
στοχ ευμ ένες δ ράσεις.
Άρα, λοιπόν, η συζ ήτηση πο υ κάνουμ ε αυτή τη στιγμή και πρέπει
να ολοκληρωθεί σύντομα θα είναι: ποιους δι καιο ύχο υς, με ποιο τρόπο
θα υποστηρίξο υμ ε και με ποιο υς καν όνες και ποιοι θα είναι αυτο ί που
θα υποστηρίξ ουμ ε.
Ο προσανατολι σμό ς είναι βασικά σε δικαιούχο υς, υπά ρχει ένας
προσανατολι σμός σε δι καιούχ ους μεγάλο υς ή α υτο ί που είναι
ονοματισμ ένοι ή αυτοί που εξυπ ηρ ετο ύν κυρίως το υς στόχο υς του
προγράμματος. Αλλά δεν μπορούμ ε ν α μην δο ύμ ε και το υς δι καιούχους
οι οποίοι είναι μικροί δι καιούχ οι ή μπορεί να μην στοχεύο υν σε
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ειδικούς στόχ ους και λοιπά αλλά υπάρχει μία σκοπι μότητα για να
υλοποι ήσουν το έρ γο και δεν πρ έπει ν α τους αφήσουμ ε έτσι.
Μέσα στον άλλο μ ήνα θα έχει ολο κληρωθεί η από φαση που θα
καθορίζει το πλαί σιο της υπο στήριξ ης αυτών των δ ικαιο ύχων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστο ύμε. Κύρι ε Γιάκα.
Κος ΓΙΑΚΑΣ:
Επειδή ό ταν πήρα το λόγο νωρίτερα πριν το φαγητό αναφέρθηκα σε
δύο αδύνα τους κρίκους για την υλοποί ηση των δράσεων των
κοινο τικών προγρα μμάτων, ο ένας κρ ίκος ήταν ο συντο νισμός για τον
οποίο είπα πολλά , αλλά ο δεύτερ ος κρί κος ήταν η επάρκεια ή
ανεπάρκεια των δι καιούχ ων αλλά δ εν μπήκα καθό λου στο θέμα αυτό.
Μου δίνεται τώρα η ευκαιρία να απαντήσω λίγο, όχι να απαντήσω, να
ρωτήσω τον Δημήτρη τον Φακί τσα πρ ώτον:
Εάν γίνει επιλογή των δι καιούχ ων, τους οποίο υς θα ενισχύσετε
οριζόντια ή εν πάση περιπτώ σει μ ε οποιοδήπο τε τρ όπο, έργα όχι αυτών
των δι καιο ύχων, θα επιλεγο ύν προς υλοποί ηση από όλα τα
προγράμματα του ν έου ΕΣΠΑ;
Δηλαδή θα υπάρξο υν έργα τα οποία θα υλοποι ήσουν δι καιούχ οι
οι οποίοι είναι δι καιούχ οι λόγω της σκοπιμ ότητας α λλά όχ ι λόγω
επάρκειας ή ότι η επάρκεια τους επιτρέπει να τα υλοποι ήσο υν;
Εμείς, η Ευρ ωπαϊκή Επιτροπ ή δ εν θεωρο ύμε ότι θα έπρεπε να
γίνει α υτό το πράγμα. Εάν δεν έχο υν επάρκεια οι δ ι καιούχ οι πο λύ
απλά δεν πρέπ ει ν α έχο υν και έργα στα κοινο τικά προ γράμματα. Πολύ
απλά.
Για να μ ην πάω και παραπέρα και ν α πω ότι και η εμ πειρία που
έχουμ ε με κάποιο υς δικαιούχ ους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο
αν επιλέγον ται ή δ εν επιλέγον ται. Η πρώτη εμπειρία.
Άρα, θέλουμ ε μ ία, όχι σήμ ερα κατ’ ανάγκη, Δημ ήτρ η, αλλά
κάποια στιγμή πρέπει να μας ξεκαθαρίσετε ποιοι θα υλοποιο ύν
προγράμματα διότι η ουσία α υτό είν αι, τα έργα που θ α υλοποιηθο ύν
μέσα στα προγράμματα το υ ΕΣΠΑ.
Τα έργα δεν υλο ποιούνται μόνα τους, τα υλοποιο ύν κάποιοι,
κάποιοι δι καιούχ οι . Αυτοί οι δι καιο ύχοι θα έχο υν επάρ κεια ή κάποιοι
από αυτούς μπορ εί να μην έχο υν επάρκεια αλλά θα πρέπει να
υλοποι ήσουν έργα;
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Αυτό θα πρέπ ει να ξεκαθαρίσει και τώρα που είναι αρχ ή πρέπ ει
να το πούμ ε αυτό το πράγμα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, κύριε Φακί τσα, μπορείτε.
Κος ΦΑ ΚΙΤΣΑΣ:
Πράγματι, άλλο η εκτίμ ηση της διαχειρι στι κής επάρκειας το υ
δικαιο ύχου πο υ εί ναι κριτήριο επιλογής και άλλο η υποστήρι ξη το υ
δικαιο ύχου.
Αν, λοιπόν, ένας δικαιο ύχος δεν πληροί τα κρι τήρια της
επάρκειας προ φανώς δεν θα μπορεί ν α, αξιολογείται αρ νητι κά, άρα δεν
θα δεχθεί.
Όμως, στο σχ εδιασμό μας λέμ ε ό τι α ν ένας δικαιο ύχος δεν είναι
επαρκής μπορεί να προτείνει κάποια μέτρα υποστήριξ ης . Άρα, λοιπόν,
μπορεί να πει , σαν παράδειγμα το λέω τώρα, αν έχει κάνει μία
προγραμματική σύμβαση ή πάρει ένα τεχνικό σύμβο υλο ο οποί ος
μπορεί να καλύψει τις ελλείψ εις το υ, τότε θεωρ είται ό τι είναι επαρκής
και τό τε εντά σσετα ι το έργο.
Δηλαδή δ εν θα υπάρχει κάποια περί πτωση που ένας μ η επαρκής κατά
την αξιο λόγηση δικαιούχ ος θα μπορεί να ενταχθεί και να μην μπορεί
να υλοποι ήσει το έργο.
Σε κάθε περ ίπτωση, λοιπόν, εί ναι κρι τήρ ιο επιλογής η
διαχειριστι κή επάρκεια. Αν δ εν πληρ οί δεν πρόκει ται να ενταχθεί το
έργο. Θα ενταχθεί μόνο στην περίπτω ση που υπάρχουν υποστηρι κτικά
μέτρα προκειμ ένου να πληροί αυτά τα κριτήρια. Και τα υποστηρι κτικά
μέτρα θα είναι συγκεκριμένα, δεν θα είναι στο μέλλο ν. Μπορ εί σε
αυτό που σας είπα , να υπάρχει ένας τεχνι κός σύμβο υλο ς ο οποίος να
καλύψει τις απαιτήσεις της επιχειρ ησια κής επάρκειας παράδειγμα. Ή
μπορεί, στο νόμο προβλέπεται αλλά δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθ εί,
προβλέπεται το μ ητρώο των εμπειρ ο γνωμόνων οι οποί οι θα μπορούν
να υποκαθιστο ύν τους επιβ λέπον τες Μηχανι κούς.
Αυτό δ εν έχει ακόμα ενεργοποι ηθ εί αλλά στην περίπτωση,
λοιπόν, πο υ δ εν υπάρχει το cap acit y σε ένα δι καιούχο για να
παρακολουθ ήσει το έργο μπορεί να καλυφθεί αυτή η απαίτηση από το
μητρ ώο.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε κα λυφθεί φα ντάζομαι.
Κα ΜΠ ΑΚΑ ΛΗ:
Θα ήθελα κάτι ν α ρωτήσω, παράκληση, στην Υπ ηρ εσία Θ εσμι κής
Υποστήριξ ης για το απλουστευμ ένο κόστος. Αν σχ εδ ιάζετε, αν όχι
τώρα να το έχ ετε υπόψη σας, κάποιο ν εθνικό προγραμμ ατισμό για την
τυποποί ηση κάπο ιων ειδών κόστους εί τε κατ΄ αποκοπή εί τε
τυποποι ημένο .
Δηλαδή αμοιβ ές οι οποίες μπορ ούν και θα διευκο λύνουν και τα
προγράμματα να μην κάνο υν, κα ταλάβατε, για κάποια είδη δαπανών
που είναι οριζόντι α να μην κάνουμε επιμέρο υς μελέτες αλλά να.., αυτό
σαν παράκληση θα διευκό λυν ε πάρα πολύ και το δι κό μας πρόγραμμα
της αγροτι κής ανάπτυξ ης και γενικότερα γιατί και εμείς το
χρειαζόμαστε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κα ΑΡ ΒΑΝΙΤ Η:
Πράγματι είναι πο λύ καλό το θέμα π ου βάλα τε, είναι σωστό . Αλλά οι
τεχνι κές απαιτήσεις για τον υπολο γισμό, τον έγ κυρ ο υπολογ ισμό
τέτοιων απλοποι ημένων κο στών συνδέονται αρκετά με το είδ ος, τη
φύση το υ έργο υ και τις δαπάνες που χρειάζ εται για ν α μπορέσει να
υλοποι ηθεί.
Οπότε χρ ειάζεται κανείς να έχει το υλάχι στον μια ει κόνα των
δράσεων. Σίγο υρ α είναι στόχος. Μια προσπάθεια πάνω σε αυτό
γίνεται ή είναι σε εξ έλι ξη ή ενδ εχο μένως έχει ξ εκιν ήσει και μ ε τη
συν εργασία το υ Υ πουργείο υ Εργασί ας για το μοναδιαίο κό στος της
ανθρωποώρας κατά ρτισης.
Αυτό προφανώς μ πορεί εάν ολοκληρ ωθεί έγ καιρα η πρ οσπάθεια
και μπει μ έσα στο ΕΣΔΕΚ ή μπορεί ν α μην μπει μ έσα στο ΕΣ ΔΕ Κ και
να είναι σε κάποια άλλη φάση, σε κάποιο άλλο κανο νιστι κό κείμενο ,
να αποτελέσει ένα κόστος το οποίο μ πορεί να χρ ησιμοπ οιηθεί από ό λα
τα επιχει ρησιακά π ρογράμματα.
Αντίστοιχα θα ήταν ευκταίο να γίνουν για άλλες, απλώς η
κατάρτι ση είναι κάτι πολύ χαρα κτηριστι κό στο οποίο το μοναδιαίο
κόστος ταιρ ιάζει γ άντι, για αυτό το α ναφέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Σας ευχαριστο ύμε. Προχωράμε στην επόμεν η παρουσία ση που είναι η
παρουσίαση της προόδου κάλυψ ης των αιρεσιμο τήτων. Η κυρία
Πελεκά ση στέλεχ ος της μονάδας Α της ΕΥΣΣΑ θα κάνει την
παρουσίαση.
Θα παρακαλούσα γ ιατί ξέρ ω ό τι η κυρία Πελεκά ση έχει και αυτή
την ι κανότητα να είναι συνοπτι κή και ουσια στι κή, να το κάνει και
σήμ ερα.
Κα ΠΕ ΛΕ ΚΑΣΗ:
Σε κάθε περ ίπτω ση όμ ως νομίζ ω ό τι μπορώ να το κά νω και χωρίς
διαφάνειες. Έ τσι και αλλιώς είστε ό λοι, οι περισσό τερο ι, γνώστες του
αντικειμένο υ. Θα είμαι πραγματι κά όσο πιο συνοπτι κή και π εριεκτική
γίνεται αν και χωρί ς εικόνα. Θα βλέπετε ό λοι εμένα.
Λοιπόν, όπως ήδ η αναφέρθηκε από το πρωί τόσο ο Γενικός
Γραμματέας ο κος Χαρίτσης όσο κα ι ο εκπρό σωπος της Επιτροπ ής ο
κος Περο υλά κης α νέφερε για το σημ αντικό αυτό νέο στοιχείο για την
υλοποί ηση των επιχειρησιακών πρ ογραμμάτων την προγραμματική
περίοδο ’14-’ 20 πο υ είναι οι αιρεσιμό τητες.
Οι αιρεσιμό τητες διακρίνονται σε θεματι κές και γενικές.
Εφαρμόζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα ανάλογα με τις
επενδυτι κές προτεραιότητες και τους στόχο υς τους οπο ίους έχο υν και
το πολύ σημαντι κό στοιχ είο της αυτοαξιο λόγησης, της εκπλήρω σης
των αιρεσιμο τήτων ...
Και όσον αφορ ά την αυτοαξιο λόγηση εκπλήρω σης των
αιρεσιμο τήτων η οποία έγινε κατά την υποβ ολή των προγραμμάτων,
αυτή έγινε μ ε βάση τα κρι τήρια, την εκπλήρω ση ή μη εκπλήρω ση των
επιμέρο υς κρ ιτηρί ων.
Τώρα, έχον τας λοι πόν σαν βάση το εγκεκριμέν ο πρόγραμμα από
το Δεκέμβρ ιο αυτό που μπορο ύμε να πούμε είναι ό τι έχ ουμ ε 19
αιρεσιμό τητες οι οποίες άπτον ται του επιχειρ ησια κο ύ προγράμματος,
12 θεματικές, 8 Ε ΤΠΑ, 4 ΕΚΤ και 7 γενικές. Οι 7 γεν ικές θ εωρο ύμ ε
ότι είναι εφαρμοστέες στο σύνολο τω ν επιχειρ ησιακών προγραμμάτων
της περ ιόδο υ ’14-’ 20.
Επίσης θα ήθελα να σημειώ σω ότι η μικρ ή παρουσίαση πο υ
ακολο υθεί στη συνέχεια αναφέρεται στην πρόοδο εκπλήρω σης των
σχεδίων δράσης των αιρεσιμο τήτων οι οποί ες είχαν κριθεί κατά την
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υποβολή και έγ κριση το υ προγ ράμματος ως μερικώς ή μη
εκπληρο ύμεν ες.
Ξεκινάμε, λοιπόν, από την πρώτη αιρεσιμό τητα. Δεν θα πω
περισσό τερα στοιχ εία καθώς έχει γί νει μια εκτενής και λεπτομερής
αναφορά από την κυρία Σο φο ύλη όσον αφορά την στρατηγι κή, την
εθνική στρατηγική για την έξ υπνη εξειδίκευση.
Αυτό το οποίο μ όν ο θέλω να προσθ έσω είναι ότι τό σο η έγ κριση
της εθνι κής RIS ό σο και των περ ιφερειακών RI S συν δέονται άμεσα με
την εκπλήρω ση και της αιρεσιμ ό τητας 1.2 για τι ς ερευν ητικές
υποδομές.
Αντίστοιχα αναλυτική παρουσίαση εί χαμε από το πρωί και από
τον κ. Τζώρτζ η το Γενι κό Γραμμα τέα Τ ηλεπικοιν ωνι ών. Αυτό πο υ
πρέπει να πω είν αι ότι υπάρχει μ ι α καθυστέρ ηση ό σον αφορά την
υλοποί ηση το υ σχ εδίου δράσης των δ ύο αιρεσιμο τήτων 2.1 και 2. 2. Σε
κάθε περίπτω ση ό μως σήμερα είχαμε το πολύ θετικό νέο ότι για τη
2.2. για την υποδο μή δι κτύων πρό σβ ασης της ν έας γενι άς η στρατηγική
έχει ο λοκληρωθεί και αυτή τη στιγμ ή μάλλον έχουμε και την άτυπη
έγκρι σή της από την Επιτροπ ή και θ α αναρτηθεί άμεσα η στρα τηγι κή.
Αύριο το πρώτο πράγμα που θα γίν ει θα είναι αυτό προκειμ ένο υ να
προχωρήσουν και σχετικές διαδι κασί ες από τη μεριά της Επιτροπής.
Η επόμ ενη αιρεσι μότητα είναι η 4 . 1 αποδοτι κότητα της χρ ήσης
ενέργειας. Α υτό π ου μπορο ύμ ε να πο ύμε είναι ότι έχ ει ολοκληρωθεί ο
σχεδιασμ ός για την ενεργειακή απόδοση. Καταρτίζον τα ι οι ελάχιστες
προδιαγραφές για τις μονο κατοι κί ες, πολυκατοι κί ες και τα κτίρια
γραφείων ενώ εί μαστε σε φάση κατά ρτισης επίσης των προδιαγραφών
για το διαγωνισμ ό που θα γίνει για τι ς υπόλοιπ ες χρήσει ς.
Η επόμεν η αιρεσι μότητα είναι, μπ αίνουμε στις αιρ εσιμότητες που
άπτονται περισσότερο το υ ΕΚΤ , την 8.5 προσαρμογή. Όσον αφορά το
σχέδιο δρά σης για την εκπ λήρ ωση αυτής της αιρεσιμό τητας μπορο ύμε
να πούμε ό τι το Εθνικό Ιν στι το ύτου Εργασίας κα ι Ανθρώπινου
Δυναμι κο ύ εκπονεί μελέτες, έρ ευν ες πεδίου σε κλαδικούς φορ είς και
σε επιχειρ ήσεις μ ε προσωπικό από 1 έως 19 άτομα και από 20 έως 49
και στη συν έχεια η Διεύθυν ση Απασχ όλησης το υ Υπουρ γείου Εργασίας
θα καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης, θα αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για
την αν τιμετώπιση της επαπειλούμ εν ης εργασίας.
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Πηγαίνω στην αιρ εσιμό τητα10.4. Εί ναι ένα θέμα το οποίο θα
έχουμ ε την ευκαιρ ία να το συζητήσουμε και στην συνέχεια με τους
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής, καθώς είναι σαφές από τις
μέχρι τώρα επαφές που εί χαμε μ ε τις αρμόδι ες υπηρ εσί ες το υ
υπουργ είο υ Εργασί ας και υπουργεί ου Παιδείας, που είνα ι συναρμόδιο ι
φορείς για την εκπλήρω ση το υ σχ ετικο ύ σχ εδίο υ δράσης, ότι υπάρχει
ανάγκη μιας αναδι αμόρφωσης του σχ εδίο υ αυτού, το ο ποίο προφανώς
πιο πιθανά θα οδηγήσει σε μια επι καιροποίηση, σε μια αναγκαστική
επικαιροποί ηση το υ χρονοδιαγράμματος.
Σε κάθε π ερίπτω ση ό λα αυτά, ό μ ως, θα γίνουνε σε άμεση
συν εργασία, επαφή, πολύ στεν ή συν εργασία με τις αρμό διες υπηρεσί ες
της Ε υρωπαϊ κής Ε πιτροπής.
Και τελειών οντας τις θεματι κές αιρ εσιμότητες για την 11, όπου
το ζητο ύμενο ήταν για να θεωρηθ εί εκπληρωμέν η, ήταν ε μια μελέτη η
οποία με μι κρ ή καθυστέρηση ενός μήνα έχ ει ο λο κληρωθεί και έχει,
αναρτήθηκε τέλος Απριλίο υ αντί για τέλος Μαρτί ου, και έχει
αναρτηθεί.
Προχωρών τας
στις
γενικές
αιρεσιμότητες,
στην
γενική
αιρεσιμό τητα 4 για τις δ ημό σιες συμβ άσεις, είναι μια αι ρεσιμό τητα για
την οποία είχα μ ια πολύ στενή συνεργασία με την δυο αρμόδιες
υπηρ εσί ες από την Ευρωπαϊκή Επι τρο πή.
Υπάρχει ένα αναλυτικό , πολύ αναλυτι κό σχ έδιο δράσης, το οποίο
έχει αναρτηθεί στην ιστο σελίδα κάθ ε επιχειρ ησια κο ύ προγράμματος.
Η υλοποί ηση των ενεργει ών ακο λο υθεί αυτό το σχέδιο. Στην
προκειμ ένη φάση αυτή, στην παρούσα φάση βρι σκόμα στε σε μια φάση
διαβούλευσης μ ε την… και την… ό σο ν αφορά την επι και ροποίηση μ ιας
ενέργειας για την εκπλήρ ωση το υ πρώτου… από κει και ύστερα οι
δράσεις εξακολο υθούν, ακολο υθο ύν το σχέδ ιο και, συγγνώμη, και η
τελευταία αιρεσιμ ότητα, τα στατιστικά συστήματα, έχουνε, αν και
είχανε θ εωρ ηθεί ως μ η εκπ ληρ ούμεν η κατά την υποβο λή των
προγραμμάτων, στην φάση αυτή θ έλουμε να πούμε ό τι 8 από τις 8
σχετικές εν έργει ες έχουν υλοποιηθ εί.
Προφανώς η ομάδ α λει το υργεί, η ομ άδα εργασίας έχ ει συσταθεί
και λειτο υργεί στην ΕΑΣ. Και επί σης έχει στα λεί στην Ευρ ωπαϊκή
Επιτροπή το εν ιαίο, το έγγρα φο με τί τλο ενι αίο σύστημα
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παρακολούθ ησης των δει κτών, ένα έγγραφο το οποίο καλύπτει ό λα τα
προγράμματα της π εριόδο υ 14- 20.
Νομίζω ό τι με αυτή την δια φάνεια τελείω σα. Θα ήθελα να πω ότι
τα περισσό τερα στοιχεία για την αιρ εσιμό τητα θα τα παρουσιάσει η
συνάδελφος η Ε μμ ανουέλα, γιατί είν αι άμεση, έχ ει άμεση σχέση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
:
Θέλετε να προχωρήσετε και στην επόμενη, ή θέλετε, για να
τελει ώσο υμε το κο μμάτι των αιρεσιμ οτήτων μ ε την συν άδελφο και να
κάνετε συνο λι κά μετά τις… η κυρία Καραπατάκη, στέλεχος της
μονάδας ΑΣτρατηγικής και Παρακολο ύθησης λέω και εγώ. Δεν
υπάρχει. Σ τρατηγι κής και παρακο λο ύθησης των πολι τικών, όχι, ναι.
Θα μας μιλήσει ειδ ικότερα για την αι ρεσιμό τητα 7…
Κα ΚΑ ΡΑΠΑ ΤΑΚ Η:
Ανάμεσα, λοιπόν, στο υς όρους και τις προϋποθέσεις που τίθ ενται για
την επόμεν η περίοδο, είναι κα ι η εκπλήρω ση της γ ενικής
αιρεσιμό τητας 7, στατιστι κά συστήμα τα και δ είκτες απο τελέσματος.
Πρέπει εδώ να πούμε ό τι ο γενι κός κανονισμός και συγ κεκριμένα
το άρθρο 14 2, πρ οβλέπο υν δ υνατό τητα αναστολής συνόλο υ ή μέρο υς
ενδιάμεσων
πληρωμών
προτεραι οτήτων
ή
προγραμμάτων
σε
περιπτώσεις σοβα ρής ανεπάρκειας όσον αφορά την ποιότητα και
αξιοπιστία το υ συστήμα τος παρακολο ύθησης των δ εδομέν ων, για
κοινο ύς και ειδι κο ύς δεί κτες.
Με το υς νέο υς καν ονισμο ύς των διαρ θρωτι κών ταμ είων, δηλαδή,
εισάγεται η προ ϋπ όθεση εκπλήρωσης γενικής αιρεσιμό τητας 7, όπως
είπαμε, όπου εκεί πρέπει πλέον να εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
έγκαιρ η συλλογ ή και συγ κέν τρωση τω ν στατι στικών δεδο μένων.
Η προϋπόθεση αυτή είχ ε οριζόντια εφαρμογή σε όλα τα
προγράμματα
της
Ελλάδας
και
δυστυχώς
αξι ολογήθ ηκε
μη
εκπληρο ύμεν η… γ ια τον λόγο αυτό , λοιπόν, διαμορφώθηκε σχέδιο
δράσης.
Το σχέδ ιο δράσης περιλαμβάνεται στο ν έο ΕΣΠ Α και στα
προγράμματα του και υλοπο ιεί ται από τον Μάιο το υ ‘14 με ορίζοντα
ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του ‘16.
Στην παρούσα φά ση… αιρ εσιμ ότητα, λοιπόν, έχ ει μ ια σειρά
κριτηρί ων που πρέπει να υλοποιηθο ύν. Αυτή την σ τιγμ ή έχο υμε, από
τις 18 κοιν ές εν έργει ες μεταξ ύ των προγραμμάτων το υ σχ εδίο υ
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δράσης, έχ ουν υλο ποιηθεί ο ι οκτώ. Είμαστε σε φάση σύμ φωνα με το
χρονοδιάγραμμα.
Στο πλαί σιο, λοι πόν, το υ σχ εδίο υ δράσης καταρ τί στηκε και
απεστάλη στην επ ιτροπή σχ έδιο εγγ ράφου με τίτλο, ενιαίο σύστημα
παρακολούθ ησης δ εικτών Ε ΣΠΑ 2 01 4- 2020, το οποί ο διαμορφώθ ηκε
από διϋπηρ εσιακή ομάδα εργασίας που λειτουργ εί γι α τις ανάγκες
αυτής της εκπλήρ ωσης αιρ εσιμ ότητα ς στην Εθνική Αρχ ή Συν τονι σμού
και συνεργάζεται μ ε όλες τις αρμ όδιες διαχειριστι κές αρχ ές.
Η Εθνική Αρ χή Σ υντονι σμο ύ κάνει μια σειρά ενεργ ει ών που θα
καταλήξο υν σε έν α σύστημα παρακολο ύθησης δει κτώ ν, το οποίο θα
είναι συμβα τό με το ΟΠΣ. Α υτό περ ιλαμβάνει μεθοδ ολογία μέτρησης
και ορισμ ούς των δ εικτών και διασφαλίζει τη στα τιστι κή επικύρωση.
Δηλαδή, να έρχον ται από την Ε ΛΣΤ ΑΤ ή ά λλο υς φορείς που θα
χρησιμ οποιήσο υμε τα στοιχεία που θέλουμ ε π ρος όλες τις
διαχειριστι κές αρχ ές, ομογεν οποιημ ένα και αξιόπιστα.
Το σύστημα λοι πόν παρακολο ύθησης δ ει κτών περ ιλαμβάνει
προτάσεις με πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή ενδ ει κτι κά να πούμε
γενική επισκόπηση το υ συστήμα τος των δει κτών που ορίστηκαν στα
επιχειρ ησια κά προγράμματα, ρυθμί σεις για μέτρ ηση των δεικτών
εκρο ών το υ ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχ ής, μέτρ ηση δεικτών εκροών
του ΕΚΤ με micr o data πο υ θα χρ ειαστεί να συλλεχ θούν, μ έτρ ηση
δεικτών το υ Ε υρ ωπαϊκού Ταμεί ου Θάλασσας και Α λιείας, μ έτρ ηση
δεικτών αποτελέσματος το υ ΕΤ Π Α και του Ταμείου Συνοχ ής,
οργάνωση υπο συστημάτων δει κτών, μ έτρα προ σαρμογής το υ Ο ΠΣ στις
απαιτήσεις ηλεκτρ ονικής αποθήκευσης δ εδομέν ων και δει κτών και
πλήθος ακό μα πραγμάτων.
Σε εξέλιξ η βρίσκονται οι ενέργειες σύνδεσης με το σύστημα
διαχείρισης ελέγχο υ προσαρμ ογής το υ Ο ΠΣ και συν εργ ασία της Ε ΑΣ
με την Αρχ ή Πρ οστασίας Προσωπικών Δεδομέν ων για καθορισμ ό
σχετικών ρυθμί σεω ν στην παρακολούθηση των δει κτών του ΕΚΤ.
Ο προτεινόμ ενος μηχανισμός στατι στι κής επι κύρ ωσης δεικτών θα
ενεργοποι ηθεί άμεσα, μ εταξ ύ ά λλων με σύναψ η συμ φωνιών
συν εργασίας με την ΕΛΣ ΤΑΤ και άλλους φορ είς που παρέχουν
διοικητι κά δεδομ ένα, με διαδικασία σταδιακής ηλεκτρ ονικής
καταχώρ ησης στο ΟΠΣ του ΕΣΠΑ, των μεθόδ ων μέτρ ησης ό λων των
δεικτών μ ε χρ ήση δελτίο υ τα υτό τητα ς για τον κάθε δεί κτη.
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Ταυτόχρ ονα, έχ ει προταθεί από την ΕΑΣ στην Επιτροπή μια
μεθοδολογία αλλαγών στο υς δεί κτες, εξαιτίας επικαιροποί ησης,
ομογενοποί ησης, κ.λπ, και θα δοθούν αναλυτικότερ ες οδηγί ες για
αυτό.
Τώρα, ειδι κά για τις άμεσες α νάγκες εν εργοποί ησης των
προγραμμάτων μέσω προσκλήσεων και αναφορικά μ ε τον χειρι σμό
δεικτών και την ει σαγωγή νέων τροπ οποιήσεων τεχνι κώ ν διορθώσεων,
θα πρέπει οι διαχειριστι κές αρχές να συν εργάζονται με την Ε ΑΣ και
τις υπ ηρεσίες, ΕΥ ΣΕΚΤ, κ.λπ, για την επιβ εβαίωση της ορθής χρ ήσης
των δ εικτών σε προσκλήσεις, ειδ ικά σε κοιν ές μεταξ ύ των 13 Π ΕΠ και
εξέταση πιθανών τεχνικών τροποποι ήσεων πριν τη δημ ο σίευσή τους.
Δεδομ έν ης λοιπόν της σύνδ εσης με την αιρεσιμό τητα και τη
δυνατό τητα επιβ ολής κυρ ώσεων, είναι σημαν τι κό μέχρ ι την
οριστι κοποί ηση κα ι ανάπτυξ η του συστήματος για τυχό ν νέο υς δεί κτες,
κ.λπ, να επι κοιν ω νούν οι δ ιαχειρι στικές με την ΕΑ Σ και ό ταν θα
στηθεί πλέον το σύστημα, τα αιτήματα θα γίνονται μέσω το υ helpde sk
του ΟΠΣ και θα γίνονται όλα πιο οργανωμένα και τυποπ οιημ ένα.
Αναλυτική παρο υσίαση για ό λα αυτά βέβαια τα ζητήμα τα με πιο
πολλές λεπτομέρ ει ες θα γίνει στην Επιτροπή Παρακο λούθ ησης το υ
ΕΣΠΑ, εν ώ για την τεχνι κή κα τάρτιση ό λων των διαχειριστι κών
εξετάζεται εν ημέρ ωση, ειδι κά για τις διαχειριστι κές, το ν Σεπτέμ βριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύρι ε Γιάκα; Όχ ι; Συνεχίζετε, κυρία Καραπατάκη και θα μας κάνετε
μια ενημ έρω ση σχετικά μ ε το περιεχό μενο του πλάνο υ α ξιολόγ ησης.
Κα ΧΡΙΣ ΤΟ ΦΗ:
Έχει συμπερι ληφθ εί η γ ενική αιρ εσι μότητα 3 για την αναπηρία σαν
πλήρως ο λοκληρω μένη. Η απάντηση είναι ναι, δεν αναφέρθηκε στις
μερικώς ικανοποι ημένες αιρ εσιμό τητες.
Η ερώ τησή μας είν αι ότι ό σον α φορά το κριτήριο εκπλήρωσης το
τρίτο , πο υ αναφέρ εται σε ρυθμ ίσεις σχετικές μ ε την π αρακολο ύθηση
της εφαρμογ ής το υ Άρθρο υ 9 της σύμβασης για τα δικαιώματα των
ατόμων μ ε αναπηρία που αναφέρ εται σε θ έματα πρ οσβασιμό τητας
ποιες είναι αυτές οι ρυθμίσεις που σας κάνο υν να θεωρεί τε ό τι
εκπληρο ύται π λήρ ως η αιρ εσιμό τητα αυτή;
Κα ΚΑ ΡΑΠΑ ΤΑΚ Η:
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Δυστυχώς, δ εν μπ ορώ να σας πω αναλυτικά αυτή τη στιγμ ή, αλλά
έχουμ ε θεωρήσει κατά την υποβ ολή των προγραμμάτων, κατά την
αξιολόγ ηση που κάναμε, είχαμε συμ φων ήσει ότι είχε θεω ρηθ εί
εκπληρο ύμεν η.
Και αυτό δ εν το κάναμε μόνο από καθ’ εαυτο ύ μόνοι μας, αλλά
είχε γίνει και σε συνεργασία με το υς συναδ έλφο υς εκεί νη την εποχ ή,
δεν ήσασταν εσείς από την Ομο σπον δία των ΑΜΕ Α, μ ε τους οποίο υς
είχαμε συν εργαστεί.
Υπάρχει δουλειά η οποία είχε γίν ει π ίσω από αυτό, την οποία τη
γνωρίζετε, γι’ αυτό κάνουμ ε και τα προγράμματα εκπαίδευσης και
ευαισθ ητοποίησης, που γίνονται σαν ημερίδ ες μέσα στο πλαίσιο της
διαδικασίας που έχ ουμε στο πλαίσι ο υλοποίησης της αιρεσιμότητας.
Αν θέλετε να σας π ω συγ κεκριμ ένα….
Κα ΧΡ ΙΣΤΟ ΦΗ
:
Αυτό, συγνώμ η, αλλά α υτό αφορά το κρι τήριο 2 πο υ έχει να κάνει με
την εκπαίδευση του προ σωπικο ύ των διαχειρ ιστικών αρχών. Α υτό
όντως έχει ο λο κληρωθεί.
Αλλά οι ρ υθμίσει ς για τον έλεγχο της εφαρμογής και της
παρακολούθ ησης του άρθρου 9 θα μπορούσαμ ε να θεωρ ήσο υμε ό τι
στην περί ληψ η, α ς πούμε, το υ ειδι κού κρι τηρίο υ είν αι μία από τις
ρυθμίσεις, αλλά ένα θέμα που έχ ει βάλει στα Μ Ε Α
και στην
προηγούμ εν η περ ίοδο και σε α υτή εδώ τώρα, το υ πώς θα
πιστοποι ήσο υμε π ραγματικά την προσβασιμό τητα των παραδοτέων,
αυτό θα ήταν μία ά λλη ρ ύθμιση αλλά δεν υπάρχει αναφορά σε αυτό.
Κα ΚΑΡΑΠΑ ΤΑΚΗ :
Αυτή τη στιγμ ή δεν μπορώ να σας απαντήσω με συγ κεκριμένα στοιχεία
γιατί δεν είχα π αρακολο υθήσει, εγώ προσωπι κά τη συγ κεκριμ ένη
αιρεσιμό τητα και επειδ ή δεν ήταν στο πλαίσιο των αιρεσιμο τήτων τις
οποίες παρουσιάζουμε τώρα, δ εν είχ α προετοιμαστεί γ ια κάτι τέτοιο,
ζητώ συγνώ μη, αλλά μπορώ να επικο ινωνήσω μαζί σας και να σας πω
με ποια στοιχεία απαντήσαμε.
Αν είχαμ ε ένα επιχ ειρησιακό πρόγραμ μα αυτή τη στιγμή μαζί μας
θα σας το έλεγα και αμέσως α λλά τέλος πάντων να μην ….
Κα ΧΡ ΙΣΤΟ ΦΗ
:
ΟΚ, όχι τώρα, απλά θα θέλαμε μία τέτοια εν ημέρ ωση.
Κα ΚΑΡΑΠΑ ΤΑΚΗ :
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Θα πάρω τα στοιχεία σας από τους συναδέλφο υς που έχ ουν οργανώσει
την επιτροπή παρ ακολο ύθησης και θα έρθουμε σε επ αφή άμεσα μαζί
σας.
Αλλά θα ήθ ελα να ξέρετε, πραγματικά, για να μην αφή σω κάποιο
κενό, ότι μπορ εί να μην έχ ω εγώ αυτή τη στιγμ ή τη γνώση αλλά
προφανώς υπ ήρχε συγ κεκριμ ένη α πάντηση σε κάθε επιχειρ ησιακό
πρόγραμμα και η α πάντηση α υτή και υπήρχ ε στενή συνεργασία και με
τους συναδ έλφο υς της… .
Κα ΧΡ ΙΣΤΟ ΦΗ
:
Επειδή εγώ το δια χειρίζομαι, για αυτό σας λέω, ει δικά για αυτό το
τρίτο κρι τήριο δ εν … Θα μας ενδι έφερε να έχο υμε την α πάντησή σας.
Κα ΚΑΡΑΠΑ ΤΑΚΗ :
Την απάντηση έτσι και α λλι ώς μπ ορείτε να τη βρεί τε και από τα
επιχειρ ησια κά προγράμματα, απλά να σας το πω. Αλλά θα σας την
προωθήσο υμ ε εμ εί ς άμεσα.
Κα ΧΡ ΙΣΤΟ ΦΗ
:
Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση για τις αιρεσι μότητες; Κ υρία
Καραπατάκη, συνεχίζετε σχ ετι κά με την εν ημέρωση και το
περιεχόμ ενο υ το υ πλάνου αξιο λόγ ησης.
Κα ΚΑ ΡΑΠΑ ΤΑΚ Η:
Λοιπόν, στην επό μενη προγραμμα τι κή περίοδο, μάλλον αυτή πο υ
είμαστε ήδη, οι αξι ολογήσεις πο υ προ βλέπον ται έχο υν ω ς εξής.
Είναι η αξιο λόγηση κατά την υλο ποίηση των προγραμμάτων,
είναι η i mple me ntation evaluati on , όπου εξυπ ηρετεί την ομα λή
υλοποί ηση των πρ ογραμμάτων καθώ ς εστιάζ ει στο πώ ς εφαρμόζεται
ένα πρόγραμμα και επομένως μπ ορεί να είναι πιο χρήσιμο να
ολοκληρωθεί κατά τα πρώτα στάδια του κύκλο υ ζωής των
προγραμμάτων.
Είναι μετά η αξι ολόγηση των επιπ τώσεων, i mpact e valuation,
που έχ ει στόχ ο να διερευν ήσει τα απ οτελέσματα των πα ρεμβάσεων και
εστιάζει στο κατά πόσο επι τεύχ θηκαν οι στόχ οι κάθε άξονα
προτεραιό τητας.
Αυτή θα πρέπει ν α υλοπο ιηθ εί τουλάχιστον μία φορά κατά τη
διάρκεια της προγρ αμματικής περιόδο υ.
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Οι διαχειρι στι κές αρχές οφείλο υν να υποβάλλο υν στην επιτροπή
έως τις 31 Δεκεμ βρίου 2022 έκθεση που παρουσιάζει συνοπτι κά τα
συμπερά σματα τω ν αξιολογ ήσεων που πραγματοποιήθηκαν και τις
κύρι ες εκρο ές και αποτελέσμα τα το υ προγράμματος διατυπώνον τας
σχόλια σχετικά μ ε τις κο ινοποιηθ είσες πληρο φορί ες.
Η συνοπτι κή αναφορά αξιολόγ ησης, report su mmarizing
evaluation, έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να
προετοιμα στο ύν γι α την επόμεν η προ γραμματική περίοδ ο αλλά και να
υποστηρί ξει την εκ των υστέρ ων αξι ολόγηση που θα πραγματοποιηθεί
από την επι τροπή σε συν εργασία με τα κράτη μέλη.
Είναι σημαντι κό, βέβαια, κάθε αξιο λόγηση να συνδ έεται με τη
λογική της παρέμ βασης και συγ κεκριμένα μ ε τους ει δικο ύς στόχο υς
και το υς δείκτες α ποτελέσμα τος του προγράμματος.
Τώρα, όλες οι αξιολογ ήσεις εξετά ζονται από την επιτροπή
παρακολούθ ησης η οποία παρακο λο υθεί τα συμπερά σματα όλων των
αξιολογ ήσεων κα ι δύναται να υποβάλλει παρατηρήσεις στη
διαχειριστι κή αρχ ή αναφορικά μ ε την υλοποίηση και την αξιολόγ ηση
του προγράμματος συμπερι λαμβανομ ένων ενεργ ειών που σχετίζον ται
με τη μ είωση της δ ιοικητι κής επιβάρ υνσης των δι καιούχ ων.
Επιπλέον η επι τρ οπή παρακολο ύθ ησης παρακο λουθ εί τα μέτρα
που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των παρατηρ ήσεώ ν της.
Όλες,
βέβαια, οι αξιο λογ ήσεις διαβιβάζον ται στην Ευρ ωπαϊκή Επι τροπή και
δημοσιοποιο ύνται στο κοινό.
Σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 114 του γεν ικο ύ κανο νισμού η
διαχειριστι κή αρ χή ή το κράτος μέλος καταρ τίζουν σχέδι ο
αξιολόγ ησης, το evaluation p lan, το οποίο μπορ εί να καλύπ τει
περισσό τερα από ένα επιχειρ ησια κά προγράμματα.
Το σχ έδιο αυτό υποβάλλεται γι α έγκρι ση στην επιτρ οπή
παρακολούθ ησης κάθε προγράμματος το αργότερο ένα έτος μ ετά την
έγκρι ση το υ προγρ άμματος, δηλαδή τον επόμενο Δεκέμβ ριο.
Σκοπός το υ σχεδίο υ αξιο λόγησης είν αι να βελτιωθεί η ποιότητα των
αξιολογ ήσεων
που
διεν εργο ύντα ι
κατά
την
διάρκεια
της
προγραμματικής
περιόδο υ
δι αμορφώνον τας
ένα
στρατηγ ικό
προγραμματισμό των αξι ολογ ήσεω ν που κρίνον ται απαραίτητες
προκειμ ένο υ να εκτιμηθ εί η απο τελεσματικό τητα, η απο δοτι κότητα και
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οι επιπτώσεις των προγραμμάτων και να βελτιωθεί ο σχ εδιασμός και η
υλοποί ησή το υς.
Πρέπει επίσης να διασφαλίζ εται η δι αθεσιμό τητα των στοιχ είων
που θα πρέπει να τροφοδο το ύν κάθε φορά τις ετήσιες εκθέσεις και τις
εκθέσεις προόδου.
Τα σημαν τικότερα στοιχ εία τώρα πο υ θα πρέπει να περι λαμβάνει
ένα σχέδ ιο αξιο λό γησης είναι ενδεικτική λίστα των αξι ολογήσεων που
σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν και των μ εθό δων που θα
χρησιμ οποιηθο ύν, διατάξεις για τη διασφάλιση της διαθεσιμό τητας
των δεδομέν ων που είναι απαραίτητα για τη δι ενέργεια των
αξιολογ ήσεων, χρ ονοδιάγραμμα και ενδει κτι κός προϋπολογισμός των
αξιολογ ήσεων, τρό πος παρακολούθ ησης και δ ιάδοσης των ευρημά των,
ανθρώπινοι πόροι βέβαια που είναι απαραίτητοι .
Για την κα λύτερ η τώρα υπο στήριξ η και το συν τονι σμό των
διαχειριστι κών αρ χών και προκειμένου τα σχ έδια αξιολόγ ησης να
έχουν ολο κληρ ωθεί και εγ κριθ εί από τις επι τροπές παρακολο ύθ ησης το
αργότερο ένα έτος μετά την έγ κριση κάθε προγράμματος, η ΕΥΣΣΑ
και η ΕΥΣΕΚ Τ προγραμματίζουν μ έχρι και το τέλο ς Σεπτεμ βρίο υ
κάπου να γίνει α ποστο λή οδηγι ών για τη δ ιαμόρφω ση των σχ εδίων
αξιολόγ ησης, συν άντηση του εθνι κού δ ικτύο υ αξι ολόγησης και
διοργάνωση ημ ερί δων, σεμιναρί ων σε θέμα τα αξιολό γησης για τις
μεθόδο υς και τα ερ γαλεία που πρό κει ται να χρησιμοποι ήσουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, κύριε Γιά κα.
Κος ΓΙΑΚΑΣ:
Πολύ σύντομα να πω ότι μια πρακτι κή πο υ ακο λουθ εί το Κοινων ικό
Ταμείο μ ε τα πρ ογράμματα της περασμένης περιόδ ο υ ακολο ύθ ησε,
όταν επαναλαμβάνεται μια δράση, έν ας καινούργιος κύκλος συχνά, όχι
πάντα, αλλά συχν ά η Επιτροπή ζητάει από την ελληνική πλευρά να
γίνεται πρ ώτα μ ια αξιολόγηση το υ πρώτου κύκλο υ ας πούμ ε ώ στε ο
δεύτερος κύκλος, ο σχ εδιασμός το υ δ εύτερο υ κύκλο υ να λαμβάνει
υπόψη τα μαθήματα του πρώ το υ κύκλου.
Αυτό το λέω μόνο να το έχετε υπόψ η σας ότι κάποια στι γμή ί σως
και από εσάς ζητηθεί κάτι τέτοιο, α πό την Επιτρ οπή δηλαδ ή από το
Κοινωνι κό Ταμείο.

214

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαρι στο ύμε. Προχωράμε σε μι α άλλη παρουσία ση σε ένα πο λύ
ενδιαφέρον θέμα που αφορά την ολοκληρωμ έν η χωρι κή ανάπτυξ η. Η
κυρία Κωστοπο ύλου που είναι προϊ σταμέν η της μ ονάδας Α θα μας
κάνει την εισήγ ηση.
Κα Κ ΩΣΤΟΠ ΟΥ ΛΟΥ:
Ευχαριστώ και πά λι. Λέω να μην π αρουσιάσω τις δια φάνειες για να
είμαι ό σο γίν εται συν τομό τερ η και επίσης να προ λάβουμε το δ ελτίο
των 20: 00 γιατί μα ς ενδιαφέρει ό λο υς νομίζω.
Λοιπόν, ο λο κληρω μένες χ ωρι κές επενδύσεις είναι ένα εργαλεί ο
χωρικής ανάπτυξ ης. Είναι ένα εργαλείο, το υπογραμμίζω αυτό.
Υπάρχουν και άλλα εργαλεία α λλά επειδ ή τα επιχειρ ησιακά
προγράμματα κατά το πλείστον έχουν προβ λέψ ει πόρους για τις
ολοκληρωμ ένες χ ω ρικές επενδ ύσεις για αυτό το λόγο ολοκληρώσαμ ε
και μια εγκύκλιο η οποία έμαθα ότι υπογράφηκε σήμερα οπότε ή αύριο
ή το πολύ τη Δευτέρα αν δ εν προλάβουμε να το στείλουμε, θα την
έχετε λάβει.
Οπότε έχο υμ ε ετοι μάσει α υτή την εγ κύκλιο πο υ αναφέρ εται στον
τρόπο σχ εδιασμ ο ύ και υλοποί ησης, διαχ είρισης πιο πολύ των
ολοκληρωμ ένων χ ωρικών επ ενδύσεω ν που σημαίνει μι α επιλογή μιας
συγ κεκριμέν ης χ ωρ ικής περιοχ ής που αντιμετωπίζει προ βλήμα τα ή έχ ει
αναπτυξιακές δυνα τότητες.
Επίσης το χαρα κτηρι στικό των Ο ΧΕ, είπαμ ε ο λοκληρ ωμέν ες
χωρικές επενδ ύσει ς, το χαρακτηριστι κό των ΟΧ Ε είναι ότι μπορεί να
γίνει
συνδυασμό ς
διαφορετικών
επενδυτι κών
προτεραιο τήτων,
συνδ υασμός διαφορετι κών ταμείων με συμπλήρω ση μάλιστα από
πόρους από την αγροτι κή ανάπτυξ η και από την αλι εία.
Στην εγκύκλι ο που παρουσιάστηκε και φτιάχτηκε από την
ΕΥΣΣΑ και δίνει κάποιες δι ευκρι νίσεις συγ κεκριμ ένες για το υς
κανονισμο ύς, γιατί το πλαίσιο ήτα ν εξαιρετικά περί πλοκο και μας
πήρε πάρα πολύ χρόνο για να το κατανοήσουμ ε καταρ χήν, τέθ ηκε σε
διαβούλευση με ό λα τα επιχειρ ησια κά προγράμματα τα οποία έχουν
προβλέψει πόρους για ΟΧΕ και είπαμε ότι υπογράφηκε σήμ ερα.
Επίσης π εριλαμβά νει ό λες τις κατηγ ορίες των π εριοχώ ν που μπορο ύν
να γίνουν οι ΟΧΕ, το υς φορ είς, τα β ήματα σχ εδιασμ ού, το ρό λο των
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ενδιάμεσων φορέων, τους τύπους των προσκλήσεων.
Ενδει κτικά
κριτήρια και το λέμε αυτό, ενδ ει κτι κά. Κάθε πρόγραμμα μπορεί από
εκεί και πέρα να προσθέσει ή να αφαιρέσει από τα κριτήρια που
έχουν ε προταθ εί, και κάποια συγ κεκρ ιμένα παραρτήμα τα.
Έχει ενδια φέρ ον να πούμε ότι πρόκει ται για στρα τηγικές που
αφορούν υποπερι φερ ειακές περιοχές, περιοχές ή δι απεριφερ ειακές
περιοχές και επιπλέον να πούμε ό τι ο ι ΟΧΕ διακρίν οντα ι σε αυτές του
αστικού χ ώρο υ και τις άλλες των υπό λοιπων περι οχών.
Η διάκρι ση αυτή γίνεται για τί κανο νιστι κά προβλέπεται ότι οι
ΟΧΕ της βιώ σιμης αστι κής ανάπτυξης θα πρέπει να σχ εδιάζονται και
να επιλέγον ται τουλάχιστον οι πράξ ει ς, από τις αστικές αρχές, δηλαδή
στη περίπτωση της χώρας μας από Δήμους.
Έναν Δήμο, συν εργασία Δήμ ων κα ι τα λοιπά, νομι κή μορφή
Δήμ ων, αλλά εν πάση περιπ τώσει Δήμους. Είναι το 5% το υ ΕΤΠ Α και
έχει ενδιαφέρον αυτό τουλάχιστον το 5% να το α φήσουμ ε να το
σχεδιάσουν και ν α επιλέξουν τις πράξεις οι Δήμο ι , δηλαδ ή μία
πρόταση από τα κά τω.
Τι άλλο να πούμε; Υπάρχουν οι αρμόδιοι φορ είς. Ανάλογα με το
αν πρόκει ται για α στι κή ΟΧΕ ή για άλλη, δια φοροποιο ύνται οι φορ είς
σε σχέση με τη π ρόβλεψ η το υ ΕΤ Π Α που σας είπα, του κανόνα του
ΕΤΠΑ του άρθρο υ 7.4 πο υ προβ λέπει για τις αστι κές αρχ ές που
επιλέγο υν τις πράξ εις και τι άλλο να πούμε;
Ότι η επιλογ ή είν αι της διαχειριστι κής αρχ ής. Η διαχ ειριστι κή
αρχή επιλέγει αν θα γίνει διαγωνιστι κή διαδι κασί α, δηλαδή μ ε
προσκλήσεις ή θα επιλέξει συγ κεκρι μένη περι οχή και θα το δώσει σε
συγ κεκριμέν ο φορ έα.
Όμως, όλα τα κριτήρια και η επιλογ ή αυτή θα πρέπει να εγκριθεί
από την Επι τροπή Παρακολο ύθησης. Να πω επίσης ένα τελευταίο, ότι
είναι χρήσι μο νομίζουμε και για αυτό το σημ ειών ουμε, να είναι
μεγάλος ο αριθμ ό ς των Ο ΧΕ πο υ θ α υλοποι ηθο ύν, ώ στε να έχο υμ ε
πολλαπλάσια αποτελέσματα εάν μαζέψουμ ε πόρους σε συγκεκρ ιμέν ες
στρατηγι κές.
Το πρόγραμμα ΕΠ ΑνΕΚ έχει προβλέψει 25 εκατομμ ύρι α για τη
βιώσιμ η αστική α νάπτυξ η, για την υποστήρι ξη των π εριφερει ών σε
βιώσιμ η αστική αν άπτυξ η.
Σας ευχαριστώ πο λύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας ευχαριστο ύμε πολύ. Τα στελέχη της Ε ΥΣΣΑ παρουσιάζουν
εξαιρετι κή προσα ρμοστι κό τητα σε νέα δεδομένα και συνθήκες. Θα
προχωρήσουμ ε με τη παρουσίαση τω ν βασικών αρχών του ΟΠΣ για τη
νέα προγραμματική περίοδο. Τη παρουσία ση θα κάνει η κυρ ία Αιμιλία
Ζησίμ ου. Είναι α ναπληρώ τρια Προϊ σταμέν η της Ειδι κής Υπηρ εσίας
ΟΠΣ.
Κα ΖΗΣΙ ΜΟΥ:
Θα προσπαθήσω ν α συν εχίσω τη πα ράδοση και να εξο ικονομ ήσω και
εγώ χρόν ο. Ήδη η παρουσίαση είν αι σύν τομ η, α λλά θα κάνω και
περικοπ ή στον αρι θμό διαφανειών . Μ ην ανησυχ είτε.
Ήδη
το
πληρο φοριακό
σύστημ α
έχει
ξ εκινήσει
και
προσαρμόζεται στι ς ανάγκες της προ γραμματικής περιό δου, οι οποί ες
όπως αναφέρθηκα και από το υς συναδέλφους είναι πολλές.
Το ΟΠΣ όλοι το γνωρίζουμ ε, το έχουμε χρησιμοποι ήσει , για αυτό
ξεπερνάω γρήγορα αυτές τις δ ιαφάνει ες και ερχ όμαστε στο ό τι σε αυτή
τη
προγραμματι κή
περί οδο
έχ ουμε
πο λλές
προκλήσεις
να
αντιμετωπίσο υμ ε,
εί τε
είναι
κανονιστικές,
τεχνολογι κές,
οι
αιρεσιμό τητες που αναφέρθηκαν προ ηγουμ ένως και κυρίως αυτή της
αιρεσιμό τητας 7, όσο και δια φορ ετι κές απαιτήσεις τω ν ταμείων πο υ
υποστηρίζον ται
σε
α υτή
τη
προγραμματική
περίοδο,
θα
υποστηρίζον ται α πό το πληροφο ριακό σύστημα για αυτή τη
προγραμματική περίοδο.
Το θεσμι κό πλαίσι ο αναφέρθηκε αναλυτικά, δ εν θα συν εχίσω . Θα
κάνω όμ ως μία γρ ήγορη αναφορά στις κανονιστι κές απ αιτήσεις για τη
ψηφια κή συνοχ ή, οι οποίες έχο υν τεθεί σε Ε υρωπαϊκό επίπεδο και το
ΟΠΣ καλύπτει όλες αυτές τις απαιτήσεις και αναφέρουμε κάποιες
ενδει κτι κά, όπως η μοναδι κό τητα στην ει σαγωγή της πληρ οφορ ίας,
έχει κατάλληλες ρυθμίσεις ώ στε τόσο οι δι καιο ύχο ι όσο και οι
Διαχειρ ιστικές να μπορούν αυτόν τον κανόνα στην δουλειά το υ να τον
χρησιμ οποιούν ε. Σ την δο υλειά το υς μ έσα στο σύστημα εννοούμ ε.
Πλήρ η ηλεκτρονι κή διακίν ηση των εγγράφων και των δελτίων
από τους δι καιο ύχ ους προς τις Διαχειριστι κές Αρχ ές. Κ αθώς και χρ ήση
ηλεκτρονι κών φορ μών οι οποί ες θα αντικα ταστήσουν ό λα τα έντυπα.
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Δηλαδή, δ εν θα υπάρχουν ε στις διαδικασί ες, το μ εγαλύτερο
κομμάτι των πληρ ο φοριών θα διακινεί ται με ηλεκτρονι κές φόρμες αντί
για έντυπα.
Μοναδική, μοναδι κό σημείο για την πρόσβαση των δι καιούχ ων
από κοινή διαδικτυακή πύλη. Α υθεν τικοποί ηση των χρ ηστών, για να
εξασφα λιστεί
η
ακεραιότητα
και
η
εμπιστευτι κό τητα
των
πληρο φοριών.
Και τέλος, στο νέο ΟΠΣ θα ενσωμα τωθούν ε και λειτουργίες πολύ
χρήσιμ ες στην δουλειά την καθημ ερι νή, στις καθ ημερ ινές ανάγκες των
Διαχειρ ιστικών Α ρχών όσο και των δικαιο ύχων γ ια αυτόματες
ειδοποι ήσεις, τόσο στους δικαι ούχο υς όσο και στις Διαχ ειριστι κές, για
διάφορες εν έργει ες οι οποίες εκκρ εμούνε ή υπάρχουν ε συγ κεκριμ ένα
χρονικά ορό σημα γ ια την ο λο κλήρω ση το υς.
Εδώ παρουσιάζεται έτσι, συν οπτικά, το διάγραμ μα της
αρχιτεκτον ικής τω ν συστημά των, όπως σχ εδιάζονται και υλοποιο ύνται
για αυτή την προ γραμματική περίο δο. Το Ο ΠΣ όπως ξέρο υμε όλοι,
είναι κεντρι κό σύστημα και τα υτόχ ρο να και το λογιστι κό σύστημα και
καλύπτει όλα τα επ ιχειρ ησια κά προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Κάτι που είναι πολύ σημαντι κό γι α αυτή την προγραμματική
περίοδο,
δίν ουμ ε,
δ ηλαδ ή,
μ εγάλη
σημα σία,
είναι
στην
διαλει τουργικό τητα
του
πληρ οφοριακο ύ
συστήμ ατος
με
τα
πληρο φοριακά συστήματα της Δημ όσιας Διο ίκησης τα οποία σιγάσιγά όλο και αυξάνονται, ευτυχώς.
Οπότε ελπίζουμε ότι θα αξιοποιήσουμε πληρο φορί ες που θα
είναι, είναι διαθέσιμες σε αυτά με στόχο, και την άμεση πληρο φόρ ηση
των εμπλεκομ ένων όσο και την αποφυγή το υ διοι κητι κο ύ φόρ το υ.
Ενδεικτι κά να αναφέρο υμε το … το οποίο ήδ η διαλειτουργεί μ ε
το… θα δοθεί περαιτέρω ενί σχ υση αυτής της διασύνδεσης μέσω και
του συστήματος των ηλεκτρονικώ ν πληρωμών . Δηλαδή, έχ ουμ ε,
σχεδιάζεται η δ ήλωση των δαπανών σε μεγάλο τμ ήμα της να γίνεται
αυτόμα τα μέσω το υ συστήμα τος των ηλεκτρονι κών πληρωμών και να
αποφεύγ εται, δ ηλαδή, αυτή η δ ιπλή καταχώρηση.
Βλέπετε εδώ πέρ α διάφορα. Είναι ενδει κτι κά όλα αυτά τα
συστήματα. Ε λπίζουμε ότι θα προστίθεν ται και άλλα. Να πω, να
αναφερθώ μόνο στο ηλεκτρονι κό σύστημα των δ ημοσίω ν συμβάσεων.
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Μέσω της διασύν δεσης αυτής στοχ εύο υμ ε να υπάρχει άμεση
πληρο φόρ ηση των εμπλεκομ ένων γι α την εξ έλι ξη των διαγωνιστικών
διαδικασιών για τις οποίες, όπως αναφέρθηκε και αρχικά από την,
στην παρουσίαση της … είναι πο λύ κρ ίσιμο για τις Διαχειρ ιστικές
Αρχές να έχουν ενημέρ ωση για την πορεία αυτή, γιατί είναι κάποια
σημ εία πο υ ο νό μος τα θ εωρ εί π ολύ σημαντι κά και πρέπει να
εξετάζονται από την Διαχειρ ιστική Αρ χή.
Η ασφάλεια είν αι κάτι το οποί ο υποστηριζόταν και θα
εξακο λο υθεί να εί ναι προτεραιότητα για το σύστημα μας. Η αλλαγή
στο
νέο …
γίνεται,
θα
παρουσιαστεί
μια
αλλαγή
και
ο
προσανατολι σμός πια στις διαδι κασίες.
Έχουμ ε στόχο όλες οι διαδικασίες ν α πραγματοποιούνται μέσα
από το σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Με τα νέα εργαλεία θα
μπορούμε να τίθεν ται οι προτεραιότητες και να είναι, θ α είναι δυνατή
η παρακολούθ ηση των διαδι κασιών ό σο και η β ελτιστοπ οίηση τους.
Και τέλος θα υπά ρχει μια ξεκάθαρη ει κόνα τόσο γ ια των ό λων
των διαδι κασιών όσο και των χ ρό νων που απαιτο ύνται για την
υλοποί ηση το υς.
Τα δεδομένα, η α ξιοποίηση των δεδ ομένων είναι κάτι που ήδη
γνωρίζουμ ε. Γίν εται σε πολλά επίπεδα, τόσο από τα ίδια τα δεδομένα
του συστήμα τος ό σο και μέσω των εργαλείων και των εφαρμογών
του… όπως και διά φορες αναλύσεις.
Αυτά θα δοθεί περαιτέρω δυνατότητα στους χρ ήστες για τις
αναφορές. Η εξ ωστρ έφεια, λοιπό ν, το… εκτός από εργαλείο
παρακολούθ ησης των πράξεων και των προγραμμάτων αποτελεί και
κόμβο ενημ έρω σης για την πορεία υλοποί ησης των πράξεων το υ
ΕΣΠΑ. Σ υνεχ ίζουμε την προ σπάθεια που έχει ξεκινήσει μ ε το
Ανάπτυξ η gov.gr, που έχει στόχο την εν ημ έρωση και τη διαφάνεια
προς όλο υς και τέλος, μ έσω της πύλης αυτής σχ εδιάζεται στην
προγραμματική αυτή να διαθέτο υμε και μια πληθώρα ανοιχτών
δεδομέν ων, όπως προβλέπονται και στο σχ ετι κό θεσμι κό πλαίσιο, στο
εθνικό.
Άμεσες βελτιώσει ς στο ν έο ΟΠΣ. Ενιαίο, φι λι κό και ευέλικτο
περιβάλλον για όλα τα δελτία και τι ς διαδικασίες, ενι αίο περιβάλλο ν
για τις διαχειρι στι κές και το υς δι και ούχο υς, θα ενοποι ηθεί δηλαδή.
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Μοναδικός κωδι κό ς για όλη την πορ εία του έργο υ, δ ηλαδή ακό μα
κι αν χρειαστεί ο δ ικαιούχος με μία πρόταση, αν μπορεί να συμμετέχ ει
σε περι σσό τερ ες από μία προσκλήσεις ενός το μεακο ύ ή ενός
περιφερεια κού, θα μπορεί να αξιοποι είται το ίδιο το δελτίο το υ και δ εν
θα χρειάζεται επιπλέον διαδι κασί ες.
Προσυμπληρωμέν ες δαπάνες, αναφερθήκαμ ε σε αυτό. Μεγάλη
ποικιλία έτοιμων αναφορών και εκτυπώσεων, οι οποίες θα εξάγονται
σε πολλά διαφο ρετι κά f ormat , πλήρ η υποστήρι ξη ηλεκτρονι κής
διακίνησης
των
δελτίων
και
των
εγγράφω ν
και
τέλος,
διαλει τουργικό τητα στην οποία αναφερθήκαμε.
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει παράδοση σε δύο φάσεις. Η
πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί 31/12/201 5 και σταδιακά θα
παραδίδονται τα βασικά δ ελτία και οι διαδι κασί ες. Και τέλος, η
δεύτερ η φά ση 3 1/12/2016, θα ο λοκληρωθεί η α ναβάθμιση το υ
συστήματος, η β ελτιστοποί ησή το υ για ό λες τις δ ιαδικασί ες και
λει το υργίες.
Και τώρα τα επόμ ενα βήμα τα. Μ έσα στον Ιο ύλιο το υ 2015 θα
μπορούν ήδη οι δι καιούχ οι να αιτηθ ούν πρόσβα ση στο σύστημά μας,
ώστε να μπορο ύν ν α προχωρήσουν στην υποβολή των πρ οτάσεών τους.
Η δεύτερη ενέργ ει α που μπορεί να υλοποιηθ εί σχετίζεται με την
έκδο ση των προσκλήσεων. Και όπως ανέφερ ε η συνάδ ελφος, η κυρία
Καραπατάκη, με τη γνω στή διαδι κασία το υ help d esk θα πρέπει
εγκαίρως να υποβ ληθο ύν οι δεί κτες οι οποίοι θα χρειαστο ύν για την
έκδο ση των πρώτων προσκλήσεων, ώστε αυτοί να εί ναι διαθέσιμοι,
ώστε τελικά οι δι καιούχοι να μπορέσουν να υποβάλο υν τις προ τάσεις
τους.
Η Υπηρ εσία είνα ι πάντα στη διάθεσή σας. Προετοιμάζουμε
οδηγο ύς για να βοηθ ηθούν οι δ ικαιούχοι, ώ στε να υλοποι ηθο ύν
έγκαιρα και επιτυχ ώς οι στόχοι σας.
Δεν ξέρω αν υπάρχ ει κάποια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν ξέρω, όχι. Σας ευχαρι στο ύμ ε πολύ.
Η τελευταία παρουσίαση αφορά την e x-ante το υ χρημα τοδοτι κού
μέσο υ που αφορ ούσε τη δράση, μια από τις δημοφιλείς δράσεις και της
προηγούμ εν ης προγραμματικής περιόδου, το «Εξο ικονομώ Κατ’
Οίκον ».
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Γνωρίζω ότι ο συν άδελφος, ο κύριος Κουτρούκης, Προ ϊ στάμενος
της μονάδας Β1 έχει ετο ιμάσει μια πολύ ενδιαφέρο υσα παρουσίαση,
αλλά θα τον παρακαλούσαμε να π αρουσιάσει λίγες από τις πολύ
ενδιαφέρουσες δια φάνειές το υ.
Κος ΚΟΥΤΡ ΟΥΚ ΗΣ:
Όπως ξέρ ετε, στη χώρα, θα τα πω λίγο χωρ ίς slides , θα σας δείξ ω
μερικά, όχι όλα, όπως ξέρ ετε, η χ ώρα έχ ει μ εγάλο έλλειμμα στην
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων .
Ο καθηγ ητής μου, ο Σανταμούρ ης, όταν έκανα μεταπτυχια κό,
έχει πει και α υτό καταδ ει κνύει το πρόβλημα ό τι οι εν εργεια κές
ανάγκες μιας μ έσης κατο ικίας στην Αθήνα, δηλαδή το πόσο
καταναλών ει σε ενέργεια, είναι ί διες μ ε αυτές στη Δανία. Πο υ
σημαίν ει ότι έχο υμ ε μεγάλο πρόβλημ α ενεργεια κής κατανάλωσης.
Πού οφείλεται; Οφεί λεται στο ότι τα κτίρ ια δεν διαθέτο υν
θερμομόνω ση, ό τι είναι τεράστιο το μέγεθος και άρα η πολιτεία
έπρεπε να παρέμβει, ότι αν εμ εί ς είχαμε κτίρια όπως είναι οι
προδιαγραφές το υ ΚΕΝΑΚ, θα είχαμ ε ακριβ ώς τη μι σή κατανάλω ση,
εξοι κονόμ ηση 68 % , σας τα δείχν ω.
Η πολιτεία λο ιπόν αρχής της κρί σης προσπάθησε να β οηθήσει
τους πο λί τες, να παρέμβει σε α υτή τη διαδικα σία και σχεδία σε το
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚ ΟΝΟΜ Ω.
Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟ ΜΩ, λοιπόν, το παλιό, διέθ εσε 400
εκατομμύρ ια για αυτή τη δράση και υλοποι ήθ ηκε μέσα από το ΕΤΕ ΑΝ
και τέσσερις τράπεζες που επιλέχθηκαν από το f und ma nager για να τη
διαχειριστο ύν.
Ήταν πολύ επιτυχ ημένο στο τέλος του. Στην αρχή το υ δεν ήταν
επιτυχημ ένο. Γιατί δεν ήταν επι τυχ ημένο; Γιατί τα κίν ητρα, λοιπόν,
που δίνον ταν δεν ήταν τα κα τάλληλα, όταν, λοιπόν, ν ομίζω τον Μάιο
του 2012 , τα κίν ητρα αυτά ά λλαξαν και βελτιώθ ηκαν σε σχέση κυρί ως
με τα χαμ ηλό τερα εισοδ ήματα, το πρ όγραμμα αυτό εκτι νάχθηκε.
Στα χρημα τοδο τικά εργαλεία και αυτό ισχ ύει και σε α υτό, πρέπει
πρώτα να αποδείξ εις μέσα από αυτή την ανάλυση πο υ έχει γίν ει και
ανέθεσε η υπηρ εσία μας, το κεν ό της αγοράς. Το κενό της αγοράς
υπάρχει, είναι σχεδόν αυταπόδει κτο, όμως μπορούμε ν α το δείξο υμε
και θα σας το δ είξ ουμε λίγο πιο κάτω .

221

Το δεύτερο πράγμ α που πρέπει να κάνεις είναι να δεις πώς θα
παρέμβεις και αν αυτός ο τρ όπος με τον οποί ο θα παρέμβεις έχ ει το
μεγαλύτερ ο δυνα τό αποτέλεσμα.
Αποδείχθηκε ότι παρεμβήκαμ ε μ ε π ερισσότερα κίνητρ α, δώσαμε
περισσό τερα κίνητρα από όσα ίσως θα χρειαζόταν η δράση. Για αυτό
το λόγο, το 70 % δηλαδ ή άμεσης επ ιχορήγ ησης. Θυμίζ ω ότι η δράση
είχε δάν ειο και είχ ε και άμ εση επιχορ ήγηση, έχ ει ένα δι πλό σύστημα.
Η άμεση επιχορ ήγ ηση ήταν το βασικό κίν ητρο, για τα φτωχ ότερα
νοικο κυρ ιά ήταν στο 70% . Το υπόλο ιπο πήγαινε μ ε δά νειο το οποίο
δινόταν από το ταμείο, ΕΞΟΙΚΟΝ Ο ΜΩ κατά το 1/3 του και κατά τα
2/3 από τις συστημ ικές τράπεζες.
Με βάση, λοιπόν, αυτό το εργαλείο, όπως υλοποι ήθηκε τελι κά,
υποβλήθηκαν πάν ω από 250. 000 αιτήσεις και προεγκρίθ ηκαν οι
110.000.
Αυτό το νούμ ερο, δηλαδή έχουμ ε περίπου 6 στις 10 που δεν
προεγκρίθ ηκαν πο υ σημαίνει ό τι α υτο ί οι άνθρωποι για διάφορο υς
λόγους, και ένας από τους κύρ ιους λόγους είναι η ο ικονομι κή το υς
κατάσταση, ήταν η φερ εγγυό τητά τους η οι κονομι κή. Δεν προχώρησαν.
Από αυτο ύς το υς 110.000, τελι κά αποφασίστηκαν 50.000
αποφάσεις, περίπο υ είναι αυτά, με 5 20 εκα τομμ ύρια προϋπολογι σμό,
από αυτά ήταν τα 230 εκατομμ ύρια δάνεια, 290 εκατομμύρια ήταν η
επιχορήγ ηση. Μ έσος προϋπολογι σμό ς κάθε παρέμβασης στα 10.500
ευρ ώ.
Και το 55% α υτώ ν των αποφάσεων αφορούσε στα χα μηλό τερα
εισοδ ήματα, σε α υτά δηλαδή πο υ πηγαίνανε και λαμβά νανε το gra nt,
το 70%.
Η μόχλευση τω ν δημόσιων πόρ ων που δια τέθ ηκαν στο
προηγούμ ενο Ε ΞΟ ΙΚΟΝΟΜ Ω σε σχ έση μ ε το υς συνο λι κούς πόρος πο υ
κινήθ ηκαν γύρω από αυτή τη δράση, που κιν ήθηκαν τα 52 0
εκατομμύρ ια, αυτό ς ήταν ο προϋπο λο γισμός, ήταν 520 π ρος 320, γιατί
αφαιρώ τα 80 εκατομμύρια τα οποία είναι επιστρ επτέα προς το ταμείο
και αυτό μας δίνει το λόγ ο 1,62.
Ένα άλλο χαρακτηριστι κό είναι ότι το 10% ακόμα και α υτών πο υ
πήραν προέγκρι ση για να πάνε να υπογράψουν δάνει α, δεν πήγε να
υπογράψει τελι κά, για τους δι κο ύς το υς λόγο υς.
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Άρα, λοιπόν, εδ ώ έχουμ ε το εξ ής πρ όβλημα. Πρέπει να δώσο υμε
κίνητρα στο υς πολίτες για να προχωρήσο υν σε ενεργ ειακές
παρεμβάσεις γιατί είναι απαραίτητες για την εθνική οι κονομία.
Πρέπει να απλοποι ήσο υμε όσο το δυν ατόν, με βάση την εμπειρία,
τον μ ηχανισμό επιχορήγησης χρήσης που θα προτείνουμ ε και να
αξιοποιήσουμ ε προφανώς με τον πλέον αποδοτι κότερο τρόπο να
περάσουμ ε, δ ηλαδ ή, το δ είκτη μόχ λευσης 1 προς 62 πο υ είχαμε ό σο το
δυνατόν περ ισσότερο.
Ποια είναι η κα τάσταση σήμ ερα στα κτί ρια. Τα 2/3 του
κτιρια κο ύ αποθέματος της χώρας ανήκουν στην κα τηγο ρία ΕΖΗ. Από
αυτά τα κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, που
θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε ο κα νονισμός θερμ ομό νωσης, το 80 %
ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Μό λις το 3 τοις χιλί οις σε αυτά τα
κτίρια υπερβαίν ει τα όρια το υ κανονι σμού και να είναι Β, Β+, Α.
Ποιοι κατοι κο ύν σε αυτά τα κτίρια; Προφανώς α υτοί οι οποίοι έχουν
τα μικρ ότερα ει σοδήματα. Αυτό, λοιπόν, μας λέει εμάς ότι κα τά
προτεραιό τητα πρέπει να καλέσο υμ ε το υς φτωχο ύς. Για να έρθουν
όμως τα χαμ ηλό τερ α εισοδ ήματα πρέπ ει να αυξ ήσουμ ε το grant.
Έχουμ ε δυο αντίρρ οπες τάσεις εδώ. Αν δώσο υμε μ εγάλα κίνητρα
θα μειώσο υμε τον αριθμό των σπι τιώ ν που θα φτιάξο υμ ε, αν δώσο υμε
μικρά κίν ητρα δεν θα έρθουν, είναι μια ισορροπία, ένα παιχνίδι το
οποίο πρέπει να το δεις.
Αυτό, λοιπόν, η σύμβο υλος που προσλάβαμε για την ex ante
assess ment α υτού του χρ ηματοδοτι κού εργαλείο υ το έκανε, έκαν ε
διάφορα σενάρια και καταλήξαμ ε στο εξής:
Η μέση
άμεση
επιχορήγ ηση να μ ην υπερβαίνει το 38%, ο βαθμός μόχλευσης του
χρηματοπι στω τι κο ύ συστήματος ν α είναι μεγαλύτερος του 2.
Καταρχήν να μ ην επιδοτήσουμε το μ έρος το υ δανεί ου πο υ θα παρέχο υν
τα χρηματοπιστωτι κά ιδρύμα τα. Αυτό γινόταν στην τρ έχουσα δράση.
Να μην παίρνουμ ε τόκο υς από το τμ ήμα του δαν είο υ το υ ταμείο υ.
Και το παλιό Ε ξοι κονομώ, οι επιστρ οφές πο υ έρχον ται αυτή τη
στιγμ ή στο ταμείο να έρθει να προ στεθεί στην καινούργια δράση. Αν
συμβο ύν αυτά τό τε η μόχλευση και α υτό το λέω στον κ. Περο υλάκη ο
οποίος πάντα μου κάνει την ερώ τηση ποια είναι η μ όχλευση.
Η μόχλευση, λοι πόν, θα μεγεθυν θεί και από το 1,62 της
προηγούμ εν ης περιόδου θα φτάσο υμ ε στο 2,62 διό τι αυτός είναι ο
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λογαριασμός που κάνουμ ε εδ ώ πέρα. Θα αναβαθμίσουμ ε 45. 000
κατοι κίες μ ε έναν προϋπολογισμό δ ημόσιας δαπάνης, αυτής πο υ θα
αναλωθεί δ ηλαδ ή, 190.000.0 00 σε ένα συν ολι κό προϋπολογι σμό
495.000.0 00 που θ α κινητοποιηθ εί δ ημόσι οι και ιδι ωτι κοί πόροι γύρ ω
από τη δράση. Α υτό μας δίνει, λοιπόν , αυτό το νο ύμ ερο.
Disclai mer εδώ. Όλα αυτά και το ν έο εργαλείο υπόκειται στην
αιρεσιμό τητα 4. 1, είναι η αιρεσιμό τητα για την ενεργ ει ακή απόδο ση,
λήψ η μέτρων γι α τη θ έσπιση συστήματος πιστοποίησης της
ενεργειακής απόδ οσης κτιρίων όπο υ δ εν καλύπτοντα ι οι απαιτήσεις
που αφορο ύν στον υπολογι σμό των βέλτιστων από πλευράς κόστο υς
των ελάχιστων απα ιτήσεων που απαιτούνται.
Αυτή, λοιπόν, η αιρεσιμό τητα π ου είπε και η Σταυρο ύλα
προηγουμ ένως μ όλις επιτευχθεί θα μ πορέσο υμε να ξεκι νήσο υμε το να
βγάλουμ ε αυτό το χρηματοδ οτι κό εργ αλείο.
Ποια θα είναι η δ ιαχειριστι κή δ ομή. Η διαχει ριστική δομή θα
είναι το ΕΠΑνΕ Κ το οποίο θα επιλέξει τον f und ma na ger, μάλλον το
ΕΤΕΑΝ, είναι η επ ενδυτική επι τροπή του ταμείο υ η οποί α θα αναλάβει
να υπάγει τις προ τάσεις, να ανακατα νείμει το υς πόρο υς κλπ., είναι οι
ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδ ότησης π ου θα επι λεγο ύν ή ο ενδιάμ εσος,
αυτό θα το αποφασίσει ο f und man ager. Και οι δύο υπηρεσίες, η
επιτελι κή δ ομή και η Διαχ ειρι στι κή αρχή ανάλογα με τι ς αρμοδιότητές
τους έχ ουν την ευθύνη για την εφαρ μογή αυτού του χ ρηματοδ οτι κο ύ
εργαλεί ου.
Στο νέο οδ ηγό θα επιλέγον ται, θα προσδιορίζον ται ποιο ι θα είναι
οι επιλέξιμοι κα ι ποια θα είναι η διαδικασία και βέβαια θα
θεσμοθετηθεί και ένα σύστημα παρακολο ύθ ησης το υ χ ρηματοδ οτι κο ύ
μέσο υ όπου θα μετράει ουσιαστικά την αποτελεσματι κότητά το υ έτσι
ώστε να μπορο ύμε να παρεμβαίν ουμε σε κάθε π ερίπτω ση όπως
παρενέβημ εν και στο προηγο ύμ ενο ερ γαλείο.
Αυτά ήταν. Μια σύγ κριση ανάμεσα στις δ ύο περι όδ ους είναι
αυτή που φαίν εται ξεκάθαρα ποια εί ναι η διαφορά. Τα μεγέθη είναι
ανάλογα, γύρω στι ς 50.000 κατο ικί ες πάλι στοχεύο υμε, πλην όμως την
περίοδο 200 7-201 3 αναλώσαμε 320. 000.000 ενώ τώρα προσδοκο ύμ ε
και επιθυμούμ ε να αναλώσο υμε λιγό τερα.
Ευχαριστώ πο λύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια
ερώτηση, κάποια τοποθέτηση. Όχι. Οπότε αισί ως φτά νουμε προς το
τέλος μιας κο υραστικής αλλά ελπίζω ενδιαφέρ ουσας, τουλάχι στον για
εμένα διαδι κασίας .
Θα προχωρήσο υμ ε στην ανάγνωση και στην έγ κριση των
συμπερα σμάτων. Θα με βο ηθήσει λίγο η κυρία Φέτση, τα
συμπερά σματα περ ιλαμβάνουν τις εγ κρίσεις των επιμ έρο υς αποφάσεων
τις οποί ες λάβαμ ε τις προ ηγούμεν ες ώρες και τα συμ περάσματα θα
έχουν και κάποιες επισημάνσεις και σχόλια που δια τυπώθηκαν από
τους εταίρους, από τα στελέχ η της Επιτροπ ής και από τους
εκπροσώπους των θεσμι κών φορέων.
Κα ΦΕΤΣΗ:
Ελπίζω μ ε την άδειά σας να μ ην διαβάσω τον τίτλο ακριβ ώς της
υπηρ εσίας και τα σχετι κά και να μπω κατευθείαν στα σημαντικά.
Λοιπόν, αποφά σει ς-συμπερά σματα.
Πρώ τον, σύγ κλι ση της
Επιτροπής Παρα κο λούθ ησης, ημερ ήσι α διάταξης.
Η Επιτροπ ή Παρακολο ύθησης το υ Επι χειρησιακού Προγ ράμματος
κλπ. η οποία συγ κροτήθ ηκε μ ε την υπ΄ αριθμ. κλπ. ΚΥ Α, συν ήλθ ε σε
1 η συν εδρίαση στην Αθήνα σήμ ερα 25 Ιουνί ου σε συνέχ εια της υπ ΄
αριθμ. κλπ. πρόσκλησης της Πρ οέδρ ου της Επιτροπ ής κυρίας Ευγ ενίας
Φωτονιά τα Ειδι κής Γραμματέας κλπ., με τα α κόλο υθα θέματα της
ημερ ήσιας διάταξης.
Εδώ είναι ακρ ιβ ώς η ημερ ησία διάταξη, α κολο υθ εί, όπως
στάλθ ηκε στα μέλη. Πρώ τον, λοιπό ν, διαπίστω ση απαρτίας, έναρξ η
συν εδρίασης, έγ κρ ιση της Ημερ ήσιας Διάταξ ης της 1 η ς Συνεδρ ίασης
της Επι τροπής Παρακολο ύθησης το υ ΕΠΑνΕΚ.
Στην πρώ τη συνεδρίαση της Επι τρ οπής Παρακο λούθ ησης το υ
ΕΠΑνΕΚ παρέστησαν 41 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλο υ 48
μελών και 27 μέλη χωρίς δικαί ωμα ψήφο υ σύμ φωνα με το συνημμένο
κατάλογο των συμ μετεχόντων.
Αφο ύ διαπιστώθ ηκε απαρτία μετά από πρόταση της Προέδρο υ
της εγ κρίθηκε ομ όφωνα από τα μέλη η ημερ ήσια δι άταξη της 1 η ς
συν εδρίασης με προσθήκη των εξής θεμάτων: Το ποθέτηση το υ
εκπροσώπου της Γενικής Δι εύθ υνσης Περιφερεια κής Α νάπτυξ ης μετά
από εισήγ ηση της Προέδρο υ. Τοπ οθέτηση το υ Γενι κού Γραμματέα
Τηλεπικο ινωνιών και Ταχ υδρομεί ων για τις αιρ εσιμότητες πο υ
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αφορούν στην ψηφιακή πολιτι κή και την ενεργοποί ηση του θ εματι κο ύ
στόχο υ 2 και παρουσίαση της ex ante α ξιολόγ ησης το υ
χρηματο οικον ομικού εργα λείο υ Εξ οι κονομώ κατ΄ Ο ίκο ν στο πλαί σιο
της ενότητας λοιπά θέματα.
Δεύτερον, σύν τομ οι Χαιρετισμ οί. Ο ι παρευρι σκό μενοι Γεν ικοί
Γραμματείς κ. κ.,
αναφέρον ται όλα τα ονό ματα και ο τίτλος,
απηύθυναν χαιρετισμό στους παριστάμενο υς και έκα ναν σύντομ ες
τοποθετήσεις για θέματα αρμοδιό τητάς το υς και σχ ετικά με το ρόλο
του ΕΠΑνΕ Κ ως π ρος αυτά.
Από τον Γενι κό Γρ αμματέα Βιομ ηχαν ίας έγινε σύντομη αναφορά
στον προγραμματι σμό δράσεων εν ίσχ υσης επιχ ειρηματι κότητας.
Τρίτον, Εσωτερικός Κανονισμός Λει το υργίας. Η Επιτροπή
Παρακολο ύθησης ενέκριν ε ομό φωνα τον εσω τερ ικό κανονι σμό
λει το υργίας της ο οποίος επισυνάπτεται στο συνημμένο παράρτημα.
Τέταρ τον,
η
ει σήγ ηση
της
Προέδρο υ
της
Επιτροπής
Παρακολο ύθησης του ΕΠΑνΕ Κ, το ποθετήσεις των εκπροσώπων των
Γενι κών Διευθύν σεων Περιφερ ειακής Ανάπτυξ ης και Απ ασχόλησης της
Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής και το υ Γενι κού Γραμματέα Τ ηλεπικοιν ωνιών
και Ταχυδρ ομεί ων.
Στην εισήγ ησή της η Πρό εδρος της Επιτροπής Παρα κο λούθ ησης
του Ε ΠΑνΕΚ, ειδι κή Γραμματέας κλπ., τόνισε το σημα ντικό ρ όλο το υ
ΕΠΑνΕΚ ως ανα πτυξια κο ύ εργαλείου πο υ θα συμ βάλει στη νέα
προσέγγιση της π αραγωγικής ανασυγκρότησης της χ ώ ρας και εξό δου
από την κρίση.
Ο
εκπρόσωπος
της
Γεν ικής
Διεύθυν σης
Π εριφερεια κής
Ανάπτυξ ης της Ε Ε στην τοποθέτησή το υ τόνι σε ό τι χαρακτηριστικό
της νέας περιό δου είναι η συγκέντρ ω ση πόρων για την επίτευξ η απτών
αποτελεσμάτων. Ως εκ το ύτου απαιτούνται στοχευμέν ες παρεμβάσεις
για την υλοποί ηση μετρ ήσιμ ων στόχ ων με διαφαν είς δ ιαδικασί ες. Το
ζητο ύμεν ο είναι η στήριξ η της υγιο ύς καινο τόμο υ και εξω στρ εφο ύς
επιχειρ ηματι κό τητας ενώ βασική πρ οϋπόθεση είναι η εκπλήρω ση των
εκ των προ τέρων αιρεσιμ οτήτων.
Τα κριτήρια επι λο γής είναι εξαιρετι κά σημαν τικό εργ αλείο για
την επίτευξ η των στόχ ων του προγρ άμματος. Η έξυπ νη εξειδίκευση
είναι η στρα τηγι κή που βοηθάει στη συγκέντρ ωση πόρων όπου υπάρχει
ανταγωνιστι κό π λεονέκτημα.
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Η διαβούλευση εγ γυάται την εμπιστοσύν η το υ επιχ ειρ ηματι κο ύ
κόσμο υ πο υ καλεί ται να συνει σφέρει και ιδ ιωτικο ύς π όρους για την
υλοποί ηση του επ ιχειρ ησια κού προγ ράμματος.
Σημα ντική είναι η
χρήση των χρ ηματοδοτι κών εργαλεί ω ν.
Ιδιαίτερ η προ σοχ ή πρέπει να δοθ εί στην κα ταπολέμηση της
διαφθοράς και της απάτης, κύρι α αίτια της φυγής των νέων
επιστημόνων . Εξ ίσου σημαν τική είνα ι η απλοποίηση τω ν διαδικασι ών
και η ενίσχ υση των τελικών δι καιούχ ων.
Ο εκπρόσωπος της Γεν ικής Δι εύθυνσης Απασχόλησης της
Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής στην τοποθ έτησή το υ ζήτησε την εκπροσώπ ηση
στην Επιτρ οπή Παρακολο ύθησης το υ ΕΠΑνΕΚ το υ ειδι κού γραμματέα
αρμόδιου για τα τομεακά επιχ ειρ ησια κά του ΕΚ Τ δεδομέν ης της
σημαντικής συμμ ετοχής του ταμεί ου στο ΕΠΑν ΕΚ.
Η πρόταση έγινε α ποδεκτή από το Σ ώμα. Επισήμανε επίσης την
αναγκαιότητα για συν εργασία μεταξύ των αρμοδί ων υπηρεσιών
προκειμ ένο υ να επιτυγχάνεται οι συντονι σμός μ εταξ ύ των δράσεων
που συγχρ ηματοδο τούν ται από το Ε ΚΤ στο πλαί σιο των τομεα κών
προγραμμάτων ΕΠ ΑνΕΚ και ΑΠΑΣΧ ΟΛΗΣΗ - ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΣΗ
Η εκπρόσωπος της Γενι κής Διεύθυν σης Έρευνας και Τεχνολογίας της
Ευρωπαϊκής Επιτρ οπής στην τοποθέτησή της υπογράμμι σε την ανάγκη
να δοθεί έμφαση στις συνέργ ειες μ εταξ ύ διαρθρωτι κών ταμείων και
διαφόρων χρ ηματο δοτι κών μέσων, πα ρένθεση, Ορ ίζοντα ς και λοιπά.
Αναφέρθ ηκαν σχ ετι κά ενδει κτι κά παραδείγματα. Ενίσχ υση
μέτρων κο ινωνι κής οικονο μίας, ενί σχ υση και τα λοιπά… ακριβώς όπως
μας τα διάβασε. Π αραδείγματα.
Ο γενικός γραμ ματέας τηλεπικοι νωνιών και ταχ υδρομ είων
ενημ έρω σε την επι τροπή για τις αρχ ές το υ υπό διαβούλευση σχ εδίο υ
της Γενι κή Γραμματεία τηλεπι κοινωνι ών και ταχυδρομ εί ων για πρόοδο
στην κά λυψ η της αιρεσιμό τητας 2 .1 και την προγ ραμματιζόμεν η
αποστολή της στην Ευρωπαϊκή Επι τρο πή ως 30/6.
Επίσης, για την αναμενόμενη έγ κριση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το υ σχ εδ ίου για την εκπ λήρ ωση της αιρεσιμότητας 2.2.
Πέντε. Επιχ ειρησι ακό ανταγωνιστι κό τητα και τα λοιπά …
5.1. Παρο υσίαση το υ ΕΠΑν ΕΚ. Παρουσιάστηκε από την
Διαχειρ ιστική Αρ χή η στρατηγι κή, οι στόχοι και οι άξονες
προτεραιό τητας το υ προγράμματος.
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5.2.
Εξειδίκευση
του
Ε ΠΑνΕΚ.
Προσοχ ή
τώρ α
εδώ.
Παρουσιά στηκε από την Διαχ ειριστι κή Αρχή συνοπτι κά η εξειδί κευση
εφαρμογ ής το υ ΕΠ ΑνΕΚ, η οποία περιλαμβάνει σύμφω να με το άρθρο
19 του νόμο υ 4314 την μεθοδο λογία και την διαδικα σία εξειδί κευσης,
το περ ιεχόμ ενο της εξειδ ίκευσης μ ε βάση το εγ κεκριμέν ο
επιχειρ ησια κό ήτο ι τις δράσεις πο υ π ρόκει ται να ενεργο ποιηθούν μέσω
αντίστοιχων προσκλήσεων και τρί τον, τον προγρα μματισμό των
προσκλήσεων και των εντάξ εων για το έτος 2 015.
Η Επιτροπή Παρα κολο ύθ ησης το υ Ε ΠΑνΕΚ μετά από εισήγηση
της προέδρο υ της και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εν έκριν ε
ομόφωνα, πρώτο ν, την μεθοδο λογία, την διαδικασία και το
περιεχόμ ενο της εξειδ ίκευσης εφα ρμογής το υ ΕΠΑ νΕΚ και τον
προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, όπως περιλήφθ ησαν
στο φά κελο και παρουσιάστηκαν στην πρώτη συν εδρί αση με τις εξ ής
διορθώσεις.
Στην σελίδα; 86 το υ εγγράφο υ εξειδί κευσης εφαρ μογής το υ
επιχειρ ησια κο ύ
προγράμματος
προστίθ εται
στις
κατηγορίες
παρεμβάσεων της δράσης οι ακόλουθες περιπτώσεις . Δράσεις για
απλούστευση και πρωτο τυποποί ηση διαδι κασιών της Δημ όσιας
Διοί κησης και των ΟΤΑ. Δράσεις που αναβαθμίζουν την ικανότητα της
Δημ όσιας Διο ίκησης και των ΟΤ Α να αξιοποιούν την ψηφιακή
τεχνο λογία με στόχο την παροχή ηλεκτρονι κών υπηρεσι ών στις
επιχειρ ήσεις.
Επίσης,
στην
σελίδα
125
το υ
παραπάνω
εγγράφου
αντικαθίστανται ο ι αναφερόμενοι εν δεικτι κοί δικαιο ύχ οι της δράσης
03-6-5.03, προστα σία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών
χώρων και μνημ εί ων μείζονος σημασίας ενταγμένων στον κα τάλογο
μνημεί ων της παγκόσμιας κληρ ονομιά ς της Ο υν έσκο.
Η έγκριση μελετώ ν και τα λοιπά και εκτέλεσης μουσεί ων και τα
Ταμείο Αρχαι ολογι κών Πό ρων, αντικαθίστανται μ ε το ορθό, αρμόδιες
υπηρ εσί ες το υ υπουργείο υ Πο λιτι σμού, Παιδ είας- Θρησκευμάτων
τομέας πολιτι σμο ύ.
Ακο λούθ ησε γόνιμ ος διάλογος και κατάθεση απόψεω ν από τα
μέλη της, μι σό λεπτό, όχι, α υτό δ εν θα το βάλο υμε έτσι. Ό χι, μι σό
λεπτό . Από το υς εκπροσώπους της Ευρ ωπαϊκής Επιτροπής, των
φορέων πολι τικής, καθώς και το υ κοινωνικούς εταίρο υς τονί στηκε η
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ανάγκη συντονισμού ό λων των εμπλεκομένων για την επίτευξη
συν εργειών και συμπληρωμα τικότητα ς των παρεμβάσεω ν για την καλή
επίτευξ η
των
καλύτερων
αποτελεσμάτων
και
την
αποφυγ ή
επικαλύψεων.
Αυτό καλύπτει όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν πάνω σε αυτά τα
θέματα. Και κοιν ωνικό ταμείο και γεωργικό και λο ιπά. Η Επιτρ οπή
Παρακολο ύθησης, αυτό επίσης να δοθεί μια προσοχή, ό πως και σε όλα
τα επιχ ειρησιακά προγράμματα και σε συνεννό ηση με την Εθνική
Αρχή Συν τονι σμο ύ, για διαχειριστι κο ύς λόγο υς και για να μπορέσει να
γίνει εφι κτό να πρ οχωρήσο υν οι προσκλήσεις σύμφωνα με το πν εύμα
και όσα συζ ητήσαμ ε σήμερα, βάζο υμε και την εξής παρά γραφο.
Η Επιτρ οπή Παρακολο ύθ ησης του επιχειρησιακο ύ ανα γνωρίζει
ότι η εξειδίκευση το υ προγράμματο ς αποτελεί ένα π ρογραμματισμό
σταδιακής εν εργοπ οίησης του εγκεκρ ιμένο υ επιχειρησια κού εκ μέρο υς
της Διαχ ειριστι κής καθώς και ό τι τα δεδομένα των προ σκλήσεων, αυτό
προστέθ ηκε από τον κύρ ιο Π ερ ουλά κη εδώ , εξασφαλίζο υν την
συμμόρ φω ση μ ε τις εκ των προτέρ ων αιρεσιμ ότητες και ή άλλο υς
σχετικο ύς περ ιορ ισμούς πο υ περ ιλαμβάνονται στο εγκεκριμ ένο
Επιχειρησιακό Πρό γραμμα.
Κατά
τον
χ ρό νο
ενεργοποί ησης
το υς
ενδέχ εται
να
διαφοροποι ηθούν ανάλογα με τις ανάγκες το υ επιχ ει ρησια κού… για
τον λόγ ο αυτό εξο υσιοδ οτείται η Δια χειριστι κή Αρχή ν α προβαίνει σε
τροποποίηση προ σαρμογή των στοιχείων των προ σκλήσεων που
περιλαμβάνονται στο εγκεκρ ιμένο έγγραφο εξειδ ίκευσης μόν ο ότα ν
αυτό κριθεί ανα γκαίο, χωρίς άλλη έγκρι ση από την Επιτρ οπή
Παρακολο ύθησης.
Προσέχ ουμ ε τώρ α το εξ ής. Λέει , η τροποποί ηση και οι
προσαρμογές θα εί ναι μικρ ής κλί μακας στο πλαίσιο της απόφασης της
Επιτροπής Παρα κο λούθ ησης.
Η τροποποίηση μπ ορεί να αφορο ύν στα στοιχ εία που στον νόμο
4314/2014 άρθρο 19 αναφέροντα ι ως ενδει κτικά, ήτοι στο υς
δικαιο ύχους και στον προϋπολογισμό ή σε οποιοδ ήποτε άλλο στοιχεί ο
το οποίο πρέπει να διαφοροποιηθεί, προ κειμ ένο υ να εκδοθ εί
απρόσκοπτα η πρό σκληση.

229

Η Εθνική Αρχ ή Σ υντονισμο ύ, στο πλαίσιο των αρμοδιο τήτων της,
παρακολουθ εί την εφαρμογ ή τω ν αποφάσεων της Επιτροπ ής
Παρακολο ύθησης του ΕΠ ΑνΕΚ, από τη Διαχειρι στι κή Α ρχή.
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟ Υ ΛΟΣ:
Για το έργο στις περιοχές U NESC O υπάρχει στην εξειδ ίκευση ο
επιμερι σμός της π εριφέρ ειας 4-4- 2, 4 εκατομμύρ ια, 4 εκατομμύρ ια και
2.
Είχα ζητήσει να συμπερ ιληφθ εί η εξουσιοδό τηση προς τη
Διαχειρ ιστική Αρχ ή, εφό σον το κρίν ει σκοπιμότερο, αυτό να μπορέσει
να το αλλά ξει χ ωρί ς να χρειάζεται ν έα απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εφόσον μπαίνει αυτή η παράγραφος όμως υπάρχουν δ υνατό τητες να
εξεταστεί ό λο α υτό .
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟ Υ ΛΟΣ:
Χαίρομαι. Εάν αυτό καλύπτει, δεν θ έλω κάτι άλλο. Ε υχ αριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αυτό τώρα έχ ει την έννοια ό τι μ ικρές προ σαρμογές μπορούν να
υπάρξουν στον επό μενο χρόνο, ό ταν φτάσει να βγει στην οριστι κή της
μορφή η πρό σκληση και αν είναι αναγκαίο.
Βεβαίως όμως, κύρι ε Σιδηρ όπουλε, οι περι φέρει ες, η
περιφερεια κότητα γενικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψ η.
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟ Υ ΛΟΣ:
Αν το μι κρό είναι 3-4 εκατομμ ύρια, εντάξει.
Αν είναι α υτό και αν χρειαστεί για λόγους λει τουργικο ύς, όχι για
κάποιους ά λλο υς, όχι ότι θα χάσο υμε κάποιο έργο, να πούμε τα 4
εκατομμύρ ια από τη μια κατηγορία π εριφέρειας τα πάμ ε στην άλλη ή
τα 2, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία. Μένο υμ ε έτσι σε αυτό.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
Ναι, αλλά η τροπο ποίηση των δικαι ο ύχων δεν είναι μι κρή λεπ τομέρ εια
όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι οποιαδ ήποτε τροποποίηση. Είν αι τα στοι χεία, λέει, που είναι
ενδει κτι κά.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
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Συγκεκρι μέν ης δρά σης, αν θέλετε να βάλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι. Οι τρ οποποιήσεις θα είναι μ ικρ ές. Μπορεί να αφο ρούν, δ εν λέει
ότι οποιαδ ήποτε τρ οποποίηση, μ ε την προϋπόθεση ό τι είν αι μικρές.
Η πρόταση λέει: Ο ι τροποποιήσεις-πρ οσαρμογές θα είνα ι μικρ ής
κλίμα κας στο πλαί σιο της απόφασης της Επι τροπής Παρακολο ύθησης.
Και λέει, μπορεί να αφορούν στα στοιχ εία, που στον νόμο τάδε
αναφέρονται ως ενδει κτι κά. Αλλά έχει ήδη πει ότι είναι μικρ ής
κλίμα κας.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
Μικρ ής κλίμα κας αλλά συγκεκριμέν ης δράσης, όχ ι να μεί νει ανοιχτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάντα αυτό ί σχυε, δεν έχ ει α υτό την έννοια ότι μια δράση που είναι να
γίνει από έναν, πώ ς να σας πω;
Στην επιλογ ή των δικαιούχ ων ούτω ς ή άλλως ακολο υθούν ται
κάποιοι κανόν ες πάντα. Είναι προσδιορι σμένο ι β άσει νόμο υ ή
προκύπτουν άμεσα από κάποιο πρόγραμμα, κάποια αρμοδιότητα ή από
κάποια αξιολόγ ηση, οι δυν ητικο ί.
Δηλαδή, δ εν είναι ένα θέμα που μπορεί η Διαχειριστι κή να το
αλλάξει χωρίς να υπάρχει κάποια δι αδικασία τέτοια. Δεν έχει α υτό το
νόημα, αυτό θέλω να πω.
Κα ΚΡ ΗΤΙΚ ΟΥ:
Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κοιτάξ τε, εδ ώ είμ αστε και όλα θα παρακολο υθούν ται και τα κρ ιτήρια
θα εγκρίνον ται πάντα από την Επιτρο πή.
Εγώ νομίζω ότι είναι μια δι ευκόλυνση α υτό, θα γίν ει νομίζω,
έχει μπει και στα άλλα προγράμματα , η ήπια μο ρφή χρ ήσης. Δεν ξέρω
αν θέλετε να γρα φτεί κάτι άλλο. Γι’ αυτό περνάει στις επιτροπές ο
προγραμματισμός. Όχι για να τον αλλάζει η Διαχ ειρ ιστι κή, για να
μπορεί αυτό που λέει, να κάνει μι κρ ές προσαρμογές. Α υτό.
Δεν μπορ ούν να γ ραφτο ύν όμως όλες οι περιπτώσεις σε χαρ τί.
Και εμείς λάβαμ ε υπόψη, η σύσταση που υπήρ ξε από την Εθνική Αρχ ή
Συντον ισμο ύ και εφαρμόστηκε και α πό άλλα προγράμματα. Γι’ αυτό
και το βάλαμε έτσι .
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟ Υ ΛΟΣ:
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Σε κάθε περ ίπτω ση, δεν μιλάμ ε και δεν υπάρχει στον κανονισμό
κριτήριο επιλογής δικαιο ύχων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι επόμενο θέμ α, μιλάμε για την εξειδί κευση τώρα.
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟ Υ ΛΟΣ:
Ναι, αλλά δεν εί ναι θέμα επιλογής δικαιούχων . Είν αι εξειδί κευση
πράξης, για τις πρ άξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μιλάμε για την εξειδ ίκευση, για τον προγραμματισμό. Αυτό που
αναφέραμε, ποι ες είναι οι πρώτες δρά σεις πο υ θα ενεργο ποιήσο υμε.
Έχουμ ε μια περ ι γραφή, το αντιμ ετωπί σαμε και τώρα που
γράφαμε τις δράσεις αυτές. Μέχρι να φτάσει μια δράση να βγει στην
τελική- τελική μο ρ φή της πρόσκλησης, ακόμα και μια μ έρα πριν ή δ ύο,
κάτι μπορεί μι κρό να υπάρξει μια αλλαγή. Α υτό λέμ ε, με αυτή την
έννοια το λέμε. Δεν λέμ ε μ ε την έννοια να αλλάξ ει η δράση. Η
εξειδ ίκευση είναι ένα βήμα λίγο πιο π ριν χρονικά.
Κα ΚΡΗΤΙΚ ΟΥ:
(Ομιλία μα κριά από το μι κρό φωνο)
Το μικρής κλίμα κας νομίζω ότι δεδομένο υ ότι είχ ε αναπαραχθεί και
στα υπό λοιπα υπάρ χει μία κοιν ή συμφωνία πάνω στο τι εννοούμ ε πάνω
σε αυτό.
Κα ΦΕΤΣΗ:
Ναι, αυτό , αυτό νο μίζω ότι είναι. Μπ ορώ να προχωρ ήσω ;
Να προχωρήσω. 5. 3 μεθοδολογία και κριτήρια επι λογής πράξεων.
Παρουσιά στηκε απ ό τη διαχειριστι κή αρχή συνοπ τικά η μ εθοδολογία
και τα κρι τήρ ια επιλογής πράξεων πλην κρα τικών εν ισχύσεων το υ
ΕΠΑνΕΚ, πο υ αφορούν σε δράσει ς για τις οποίες πρόκει ται να
εκδοθο ύν προσκλήσεις εκδήλω σης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το
έγγραφο εξειδ ίκευσης επιχειρ ησια κο ύ προγράμματος.
Πρόκειται για τα κριτήρια 15 έργων με συγ κεκριμ ένο δικαιο ύχο
λόγω θεσμικής, αποκλει στι κής αρμοδιότητας ή τμ ηματοποι ημένα
(phasing).
Δεύτερον, τα έργα τεχνι κής βοήθ ειας.
Τρίτον, τα έργ α της δράσης, συστημικές παρεμβάσεις,
μηχανισμο ί
για
την
παρακο λούθηση
το υ
επιχειρημα τικού
περιβάλλοντος κα ι τη συστημική παρακολο ύθηση αλλαγών στο
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ελληνι κό και διεθν ές περιβάλλον με δικαιούχους τους πέντε θεσμ ικο ύς
κοινωνι κο ύς εταίρ ους.
Τέταρ το, τα έργ α της δράσης σχέδια για την αναβάθμιση
επαγγελματι κών προσόντων αυτοαπασχολο υμ ένων και εργαζομένων σε
επιχειρ ήσεις κα τά προτεραιό τητα στο υς εννιά στρατηγι κούς το μείς το υ
ΕΠΑνΕΚ με δικαιο ύχο υς θεσμι κούς κοινωνικούς εταίρο υς, συνδ έσμο υς
επιχειρ ήσεων και κλαδικο ύς φορείς.
Η επιτροπή παρακολο ύθησης ενέκριν ε ομό φωνα την μεθ οδολογία
και τα κρι τήρ ια επιλογής πράξ εων, πλην κρατι κών ενι σχύσεων, όπως
αναφέρονται στην εισήγηση της δι αχειριστικής αρχής με τις εξής
διευκρινί σεις-προ σθήκες.
Πρώτον, για όλα τα έργα γίνεται τρο ποποίηση της εξει δίκευσης
του κρι τηρ ίου 2, αποτελεσματικό τητα, στάδιο Β3 , σκοπιμότητα της
πράξης ως εξής: εξετάζεται
- προστέθ ηκε και από τον κύριο
Περο υλά κη – και προσδιορίζ εται η συμβολή της πράξης στο υς στόχο υς
της επενδ υτικής π ροτεραιό τητας και στην επίτευξη των αντί στοιχ ων
δεικτών εκρ οής.
Δύο , για όλα τα έργα στην εξειδίκευση το υ κριτηρί ου πέν τε
συμβο λή στην εξ ασφάλι ση της προσβασιμό τητας των ατόμων μ ε
αναπηρία προστίθ εται η φράση «σύμφωνα με το παράρτημα », το
παράρτημα θα επισυναφθεί στα κρι τήρια.
Τρία. Στο παραπάνω έργο Γ στη εξ ειδίκευση το υ κρι τηρί ου 5
συν έργεια και συμπληρωμα τικότητα της πράξ ης, στά διο Β3, η λέξ η
παραδοτέα της πράξης αντι καθίσταται με την φρά ση τμήμα των
παραδοτέων της πρ άξης.
Τέσσερα, για το παραπάνω έργο Δ στην εξειδίκευση το υ
κριτηρίο υ 1 αναγκαιότητα υλοποί ησης και το υ κριτηρίο υ 5 συν έργεια
και αποτελεσμα τικότητα της πράξης, η λέξ η παραδοτέα της πράξης
αντικαθίσταται μ ε τη φράση «τμήμα των παραδοτέων της πράξης ».
5.4, παρουσίαση της στρατηγικής για την πληρο φό ρηση και
επικοιν ωνία του Ε ΠΑνΕΚ. Παρουσιά στηκε από την διαχειριστι κή αρχή
συνοπτικά η στρατηγι κή για την πληροφόρηση και επ ικοινωνία το υ
ΕΠΑνΕΚ. Η επι τροπή παρακολο ύθησης ενέκρινε ομόφωνα τη
στρατηγι κή π ληρο φόρησης και επικο ινωνίας το υ ΕΠΑν ΕΚ κλπ.
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6..
Ειδικά
θέματα
υλοποί ησης
των
επιχειρ ησια κών
προγραμμάτων 20 1-2020. 6.1. Παρο υσίαση της στρατηγικής έξ υπνης
εξειδ ίκευσης προ ώ θηση πιλο τι κών δρ άσεων.
Τα μέλη της επι τρ οπής εν ημερώθ ηκαν αναλυτι κά από τα αρμόδια
στελέχη της ΓΓΕ Τ για την υπόορι στι κοποίηση εθνική στρατηγική για
την έξ υπνη εξ ειδί κευση και το υς π αρουσιάστηκε η πιλοτική δράση
στον κλάδο των υδ ατοκαλλι εργειών που σχ εδιάζεται στο πλαίσιό της.
6.2. Βασικά στοι χεία του νέου συστήμα τος διαχεί ρισης και
ελέγχου, εφαρμοστικός νόμος, διάρ θρωση δομών, ν έα στοιχ εία και
λοιπά.
Η επιτροπή παρακολο ύθησης εν ημερ ώθηκε για το καν ονιστι κό
πλαίσιο το υ συστήμα τος διαχείρι σης και ελέγχο υ ΣΔΕ, τις ν έες
υποχρεώ σεις και τα στοιχεία απλο ποίησης το υ Σ ΔΕ καθώς και τα
βασικά στοιχ εία το υ νέο υ νόμ ου 4 314 /2014.
6.3. Παρακολο ύθ ηση προόδου κά λυψ ης αιρεσιμο τήτων. Η
επιτροπή παρακο λούθησης εν ημ ερώθ ηκε για τις 19 εκ των προτέρων
αιρεσιμό τητων, 7 γενικές και 12 θεματι κές που εφαρμόζονται στο
ΕΠΑνΕΚ, καθώς επίσης και για την πορεία υλοποίησης των σχεδί ων
δράσεων που αφορ ούν τις 10 αιρεσιμ ότητες, 2 γενι κές και 8 θεματικές
που έχ ουν α ξιολογηθεί ως μ η ή μερι κώς εκπληρούμεν ες στο
επιχειρ ησια κό πρό γραμμα κατά την έγκρισή του.
Οι υπόλο ιπες 9 αιρεσιμό τητες 5 γεν ικές και 4 θεματι κές εί χαν
αξιολογ ηθεί ως εκπληρωμέν ες καθ ώς ικανοποιο ύν ται οι απαιτήσεις
των επιμ έρο υς κρ ιτηρίων.
6.4. Πρόοδος ανά πτυξ ης το υ ενιαί ο υ συστήμα τος παρακολο ύθησης
δεικτών ΕΣΠΑ, α ιρεσιμ ότητα 7, στατιστικά συστήμα τα και δεί κτες
αποτελέσματος.
Παρουσιά στηκε στα μέλη της Επι τροπής Παρακο λο ύθησης, η
πρόοδος ανάπτυξ ης το υ εν ιαίου συστήματος παρακολο ύθησης δεικτών,
ΕΣΠΑ 2014 – 202 0 από την αρμόδια ομάδα εργασίας που λει το υργεί
στην ΕΑΣ για το σκοπό αυτό.
Έγγραφο το οποί ο εστάλη στις υπηρεσί ες της Ε υρωπαϊκής
Επιτροπής και η πρόοδος εκπλήρω σης της γενικής αιρεσιμ ότητας 7,
στατι στι κά και δείκτες αποτελέσμ ατος που περιλα μβάνεται στο
πρόγραμμα.
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6.5, ενημέρω ση γ ια το περιεχόμ ενο του πλάνο υ αξιο λόγησης.
Παρουσιά στηκαν στην Επιτροπή Πα ρακολο ύθησης οι απαιτήσεις των
κανονισμών ως πρ ος τα θέμα τα των αξιολογ ήσεων, πο υ θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρ κεια της περ ιόδο υ ’14 – ’20.
Οι απαιτήσεις για την κατάρτιση το υ σχεδίο υ αξιο λόγ ησης του
επιχειρ ησια κο ύ προγράμματος, καθώ ς και αρμοδιότητες της Επιτρ οπής
Παρακολο ύθησης ως προς τις αξιολο γήσεις και το σχέδ ιο αξιολόγ ησης
του προγράμμα τος.
6.6. Εν ημέρ ωση για την ο λοκληρ ωμέν η χωρ ική α νάπτυξ η,
παρουσίαση εγ κυκλίο υ. Παρο υσιάστηκε στα μέλη της Επι τροπ ή
Παρακολο ύθησης η πρόσφα τη εγ κύκλιο ης ΕΥΣΣ Α για την εφαρμογή
της ο λο κληρωμ έν ης χωρι κής ανάπτυξ ης μέσω τον ο λοκληρωμέν ων
χωρικών επενδύσεων βιώσιμ ης ανάπτυξ ης για τις αστικές περιοχές και
άλλων ο λοκληρωμ ένων χωρι κών επενδύσεων ΟΧΕ για περιοχές εκτός
αστικών συγκεντρ ώσεων.
6.7. Παρο υσίαση βασικών αρχ ών Ο ΠΣ για τη προγρ αμματική
περίοδο ’14 – ’20. Τα μέλη της Επιτροπή Πα ρακολο ύθησης
ενημ ερώθ ηκαν από την ΕΥΟΠΣ για τις βασικές αρχές το υ
ολοκληρωμ ένου πληροφοριακο ύ συστήματος τη ν έα περί οδο.
7 άλλα θέμα τα. Πα ρουσιά στηκα από τη Διαχειρι στι κή αρχή η EX
ANTE αξιο λόγ ηση που απαιτεί ται για την εν ερ γοποίηση του
χρηματοδ οτι κο ύ μ έσο υ για δράσεις εξοι κονόμ ησης ενέργειας στον
οικιακό τομ έα κα τά τη περ ίοδο 20 14-2020.
Και προστέθηκε τώρα ένα κείμενο από τον κύριο Π ερουλά κη,
αντί να το κάνει δι ασώζεις.
Κος ΠΕΡΟΥ ΛΑ Κ ΗΣ:
Αντί να το διαβάσει η κυρία Φέτση, προτιμώ να το πω εγώ. Υπάρχει
μία πλατφόρμα η οποία είναι διαθέσιμη για τα κρά τη – μέλη, η οποία
λέγεται FI COMP ASS και π εριλαμ βάνει καλές πρακτικές για την
εφαρμογ ή και την επιλογ ή κα τάλληλων χρημα τοδο τικώ ν εργαλεί ων για
την υλοποίηση δ ιαφόρων δράσεων.
Ενημερ ώνω ό σους ήρωες έχο υν απομείνει για αυτήν την
πλατφόρμα και για το ότι τον Δεκέμβριο του 2015 είναι
προγραμματισμένο ένα σεμινάριο στην Αθ ήνα για τη π αρουσίαση της
πλατφόρμας α υτής.
Ευχαριστώ.
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Κα ΦΕΤΣΗ:
Μπαίνει λοιπόν σε αυτό το σημείο και η ενημέρ ωση και η τελευταία
πρόταση όπως πάντα, η Επιτροπ ή Π αρακολο ύθησης εξ ουσι οδοτεί την
Πρόεδρό της κυρία Ευγενία Φωτονιάτα, Ειδική Γραμματέα Διαχ είρισης
Τομεακών Επιχειρ ησια κών Προγραμ μάτων το υ ΕΤΠ Α και Ταμείο υ
Συνοχ ής, όπως υπο γράψει τις αποφάσεις και τα συμπερ άσματα της 1 η ς
συν εδρίασης.
Κος ΓΙΑΚΑΣ:
Μία συμπλήρω ση παρακαλώ στο σημ είο αυτό που είπατε, ότι κα τά την
εισήγησή μο υ ζήτησα καλύτερ η συν εργασία. Να προσθέσετε όχι μόν ο
το ΕΠΑ ΝΑ Δ, αλλά και το πρόγραμμα της
Διοι κητι κής
Μεταρρ ύθμισης .. ναι. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ότι εάν δεν υπάρχει ά λλο σχόλιο ή παρατήρηση, έχο υμε
τελει ώσει και έχ ουμε εγκρίν ει και τα συμπεράσματα της 1 η ς
συν εδρίασης της Ε πιτροπής Παρακολούθησης.
Η απόφαση θα ανέβει στο Δία υλο . Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
τη συμμ ετοχ ή σας. Ήταν μία πολύ ζω ντανή διαδικασία. Η δουλειά για
εμάς συνεχ ίζεται και προβλέπεται έν α δύσκο λο καλοκα ίρι και ήδη από
τώρα έχο υμε δ ώσει ένα δεύτερο ραντεβού, το οποί ο το π ροσδιορίζο υμε
προς τα τέλη το υ Ο κτώ βρη το υ τρ έχον τος έτο υς.
Σας ευχαριστώ πο λύ. Τα στελέχ η της Επιτροπής θα τα δ ούμε και
αύριο στην τεχν ική μας συνάν τηση για το screenin g της τρ έχο υσας
περιόδου.
Σας ευχαριστώ πο λύ.

ΛΗΞ Η ΕΡΓΑΣΙ ΩΝ
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