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ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Καλημέρα σε όλους.   Μπορούμε να αρχίσουμε.  Να καθίσουμε γιατί  
ήδη νομίζω ότι  με βάση τον αρχικό μας προγραμματισμό είμαστε λίγο 
πιο πίσω.  
 Κυρίες και κύριοι ,  αγαπητά μέλη και προσκεκλημένοι της  
Επιτροπής Παρακολούθησης,  έχω τη χαρά να σας καλωσορίσω στη 1η  
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος,  Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα,  Καινοτομία 
2014 – 2020.  
 Συνεδρίαση, η οποία σηματοδοτεί  την ουσιαστική ενεργοποίηση 
του προγράμματος  για τη νέα περίοδο.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
μου έχετε δώσει μέχρι πριν λίγο,  η Γραμματεία η οποία υποστηρίζει  τη 
λειτουργία και  τη συνεδρίαση της σημερινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης,  παρόντα στην αίθουσα είναι 32 μέλη με δικαίωμα 
ψήφου, επί  συνόλου 48 μελών, οπότε και διαπιστώνεται η απαρτία.   
 Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την έγκριση της ημερήσιας 
διάταξης,  σχέδιο της οποίας έχει  αναρτηθεί  στο δίαυλο,  καθώς και στο 
δικτυακό τόπο του προγράμματος.   
 Επισημαίνω ότι  μετά από κάποιες παρατηρήσεις έγγραφες ή  
εισηγήσεις που γίνανε πριν λίγο στο Προεδρείο,  η ημερήσια διάταξη η 
οποία θα τεθεί  προς έγκριση, περιλαμβάνει  επίσης  στην ενότητα 
Ειδικά θέματα υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της  
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, μετά από σχόλιο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  θα υπάρξει  μία παρουσίαση της … 
αξιολόγησης,  του εξοικονομώ κατ’ οίκων από τον Προϊστάμενο της  
Οικίας μονάδας της διαχειριστικής αρχής.   
 Έχει ζητηθεί  από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  τον 
κύριο Περουλάκη, να υπάρξει  μία εισήγησή του μετά την εισήγηση της  
Προέδρου της Επιτροπής,  καθώς και μία εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,  του κυρίου Τζώρτζη 
σχετικά με την ενημέρωση για  τη πορεία της αιρεσιμότητας 2.1  και τις  
τελευταίες εξελίξεις  σχετικά με την αιρεσιμότητα 2.2.   
 Στο σημείο αυτό καλείται  όποιο άλλο μέλος της Επιτροπής 
επιθυμεί  να προσθέσει κάποια υποενότητα στη συγκεκριμένη σημερινή 
ατζέντα,  να το κάνει  γνωστό στο Προεδρείο,  προκειμένου να 
προστεθεί  στις  συνολικές αλλαγές.   
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 Δεν υπάρχει  κάποια.  Οπότε,  η ημερήσια διάταξη με τα τρία 
σημεία που μόλις σας  ανέφερα, τίθεται προς έγκριση από τα μέλη της  
Επιτροπής Παρακολούθησης.    
 Η ημερήσια εγκρίθηκε ομόφωνα, οπότε μπορούμε να 
ξεκινήσουμε με το 1ο  σημείο,  στο οποίο θα έχουμε κάποιους 
σύντομους χαιρετισμούς από τους εκπροσώπους των Υπουργείων,  των 
Φορέων πολιτικής,  που συμμετείχαν στην εξειδίκευση  του 
προγράμματος.   
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
  

 Είναι τιμή και ιδ ιαίτερη χαρά μας να έχουμε κοντά μας τον 
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων  -  ΕΣΠΑ, τον κύριο Χαρίτση ,  
ο οποίος θα κάνει  μια πρώτη τοποθέτηση.  
 
Κος ΧΑΡΙΤΣΗΣ:  
Καλημέρα σε όλες και όλους  και  από μένα.  Να ευχαριστήσω την κυρία 
Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης.   
 Θα προσπαθήσω να μην χρονοτριβήσω  πάρα πολύ.  Έχουμε 
μπροστά μας μια συνεδρίαση η οποία έχει  πάρα πολλά θέματα 
σημαντικά,  τα οποία πρέπει  να αντιμετωπιστούν και  να επιλυθούν 
σήμερα.  
 Νομίζω όμως, ότι  μιας και πρόκειται  για τη 1η  συνεδρίαση της  
Επιτροπής Παρακολούθησης των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
της περιόδου 2014 – 2020, έχει  μία σημασία να θέσουμε αν θέλετε το 
γενικό πλαίσιο της  αναπτυξιακής πολιτικής όπως την αντιλαμβάνεται  
και την έχει  ήδη εξαγγείλει  και υλοποιεί  η κυβέρνηση.  
 Μέσα στο οποίο βεβαίως θα κληθούν να λειτουργήσουν και τα 
Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.  
 Ύστερα λοιπόν από μία σημαντική προετοιμασία,  τόσο σε 
επίπεδο προγραμματισμού, όσο και σε επίπεδο δ ιαβούλευσης μεταξύ 
φορέων χάραξης πολιτικής και  κοινωνικοοικονομικών εταίρων, 
καταλήξαμε στο στρατηγικό και επιχειρησιακό πλαίσιο,  με το οποίο η 
Ελλάδα θα προχωρήσει στην επόμενη προγραμματική περίοδο.   
 Καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου  
ΕΣΠΑ, θα διαδραματίσει  ο Εθνικός Στρατηγικός  Αναπτυξιακός 
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Σχεδιασμός,  ο οποίος θα ανταποκρίνεται ,  βεβαίως,  στη σημερινή 
συγκυρία και στις  προτεραιότητες  οι  οποίες έχουν τεθεί  για την 
ανάπτυξη της χώρας και θα απαντάει  ταυτόχρονα και στις  πολύ 
βασικές,  πιεστικές οικονομικές και κοινωνικές  ανάγκες που 
αντιμετωπίζει  η χώρα μας.   
 Σε αυτό το πλαίσιο οι  ευρωπαϊκοί  πόροι,  βεβαίως,  οι  πόροι των 
διαρθρωτικών ταμείων,  έχουν να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο.  
Αποτελούν την βασική,  αν θέλετε,  πηγή χρηματοδότησης για το 
επόμενο διάστημα.   
 Εδώ, όμως,  θα μου επιτρέψετε να πω ότι  μιας και μιλάμε για 
Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό, ο σχεδιασμός αυτός  δεν μπορεί  να 
βασίζεται μόνο σε πόρους των διαρθρωτικών ταμείων.  Πολιτική 
προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι  η ενίσχυση και των εθνικών 
πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι  οποίοι  θα 
χρηματοδοτήσουν αυτό το σχέδιο και σε αυτή την κατεύθυνση, αν  
θέλετε,  εδράζεται  και η προσπάθεια που γίνεται από την ελληνική  
κυβέρνηση και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης αυτό το διάστημα, 
ούτως ώστε να δημιουργηθεί  εκείνος ο δημοσιονομικός χώρος ο οποίος 
θα επιτρέψει την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων για την υλοποίηση 
του Αναπτυξιακού μας Σχεδίου.   

Να θέσω μερικά πάρα πολύ σημαντικά,  κατά την γνώμη μας,  
γενικότερα στοιχεία της  συγκυρίας,  της οικονομικής  συγκυρίας,  τα  
οποία επηρεάζουν,  βεβαίως,  και την υλοποίηση των Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ.  

Πρώτα από όλα θα πρέπει  να είναι  σαφές ότι  η σημερινή 
κατάσταση χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη πίεση και από ασφυκτική 
έλλειψη ρευστότητας.  Να δηλώσουμε,  λοιπόν,  ευθύς εξ αρχής ότι  παρ’ 
όλο που βεβαίως οι  χρηματοροές του ΕΣΠΑ έχουν την δική τους 
δυναμική και αυτή η δυναμική θα πρέπει  να διασφαλιστεί  με κάθε 
τρόπο και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε σκληρά.  

Ταυτόχρονα θα πρέπει  να είναι  προς όλους σαφές ότι  χωρίς  
δημοσιονομική κυριαρχία  ο βαθμός υλοποίησης του ΕΣΠΑ δεν είναι  
εξασφαλισμένος.   

Η πολιτική της κυβέρνησης,  λοιπόν,  ε ίναι  προς αυτή ακριβώς την 
κατεύθυνση, της εξασφάλισης δημοσιονομικής κυριαρχίας,  γεγονός 
που θα ωφελήσει  τόσο τους αναπτυξιακούς θεσμούς όσο και  τους 
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αναπτυξιακούς πόρους.  Χωρίς δημοσιονομική κυριαρχία  η μόχλευση 
επιπλέον πόρων πάνω στους ήδη υπάρχοντες  στα διαρθρωτικά ταμεία,  
πόρων, δηλαδή, και από τον ιδιωτικό τομέα και από τον κοινωνικό 
τομέα,  δεν θα μπορεί  να επιτευχθεί .   

Δεύτερο σημαντικό σημείο σε σχέση με την κατάσταση της  
ελληνικής οικονομίας σήμερα, πέρα από το ΕΣΠΑ απαιτείται  μια 
δέσμη παρεμβάσεων στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών θεσμών και 
μείωσης του ιδιωτικού χρέους,  έτσι ώστε να προκύψουν θεραπευμένες,  
αν θέλετε,  υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις  που θα 
στραφούν εκ νέου σε επενδύσεις  και δεν θα κατευθύνουν την 
ρευστότητα τους στην γνωστή μαύρη τρύπα του χρέους.   

Η αποκατάσταση των δυναμικών αλλά υπερχρεωμένων 
επιχειρήσεων από κοινού με νέες μορφές επιχειρηματικότητας,  θα 
ωφελήσει συνολικότερα τον βιόκοσμο της επιχειρηματικότητας στην 
χώρα μας.   

Τρίτο σημείο και συναφές  με αυτό που μόλις ανέφερα.  
Χρειαζόμαστε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.  Σε αυτή την κατεύθυνση η 
ίδρυση ενός νέου δημόσιου αναπτυξιακού χρηματοδοτικού Θεσμού, 
μιας  αναπτυξιακής επενδυτικής τράπεζας,  δηλαδή, ε ίναι  ένα άκρως 
απαραίτητο βήμα γ ια τον εξορθολογισμό της πιστωτικής επέκτασης σε 
εξασφαλισμένους και χαμηλού ρίσκου ανακυκλούμενους πόρους στις  
δημόσιες υποδομές .   

Σε αυτή την κατεύθυνση και με αυτή την λογική η κυβέρνηση 
έχει  ήδη εξαγγείλει  και προχωράει στην υλοποίηση του σχεδίου για 
την ίδρυση αναπτυξιακής επενδυτικής  τράπεζας.   

Ποιοι είναι  ο ι  κύριοι  άξονες  στρατηγικής  του νέου ΕΣΠΑ για την 
περίοδο 2014- 2020. Πρώτα από όλα θα πρέπει  να είναι  σε όλους  
σαφές ότι  το ΕΣΠΑ, όπως προείπα,  είναι  βεβαίως οι  πόροι από τα 
διαρθρωτικά ταμεία,  μάλλον,  για να είμαστε πιο  σαφείς,  είναι  
βεβαίως,  αυτή την στιγμή, ίσως το βασικότερο χρηματοδοτικό 
εργαλείο το οποίο έχουμε στα χέρια μας αλλά και αυτό ακόμα το 
εργαλείο θα πρέπει  να αποτελεί  τμήμα, θα πρέπει  να συνδέεται με το 
συνολικό αναπτυξιακό μας σχέδιο και  όχι  το αντίστροφο.  

Το ΕΣΠΑ, λοιπόν,  είναι  ένα εργαλείο.  Το ΕΣΠΑ δεν είναι  σχέδιο 
από μόνο του,  καθ’ εαυτό.  Θα πρέπει  να υπάγεται στις  βασικές 
αναπτυξιακές προτεραιότητες.  Ποιες είναι  αυτές.   
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Πρώτη προτεραιότητα,  βεβαίως,  η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής  
κρίσης,  η  καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού.  
 Σε αυτό θα μου επιτρέψετε μια σύντομη παρένθεση. Η 
χρηματοδότηση βεβαίως από τα διαρθρωτικά ταμεία δεν μπορεί  να 
ανατρέψει την κατάσταση η οποία έχει  δημιουργηθεί  στη χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια  με τις  πολιτικές λιτότητας οι  οποίες έχουν 
εφαρμοστεί  και είναι  και λίγο οξύμωρο να προσπαθούμε μέσω της  
αξιοποίησης κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων να 
αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο παίρνει  τόσο εκρηκτικές  
διαστάσεις.  
 Η κυβέρνηση λοιπόν παλεύει  ακριβώς για την ανάσχεση των 
πολιτικών οι  οποίες δημιουργούν αυτό το πρόβλημα στη ρίζα του,  των 
πολιτικών της λιτότητας,  των πολιτικών οι  οποίες ενισχύουν την 
ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  
 Το μόνο που μπορούν να κάνουν τα διαρθρωτικά ταμεία σε αυτή 
την κατεύθυνση είναι  να προσπαθήσουν έστω και προσωρινά να 
ανακουφίσουν ή να θεραπεύσουν μερικώς αυτά τα  αποτελέσματα 
αυτών των πολιτικών.  
 Δεύτερη βασική συναφής με την πρώτη αναπτυξιακή 
προτεραιότητα,  η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  η ενίσχυση της 
έρευνας και της  καινοτομίας είναι  επίσης μια πολύ σημαντική 
προτεραιότητα η οποία βεβαίως θα απασχολήσει και  την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος 
φαντάζομαι σε σημαντικό βαθμό.  
 Οι επενδύσεις  στον τομέα του περιβάλλοντος και  της ενέργειας 
αποτελούν επίσης πολύ σημαντική αιχμή του Προγράμματός μας.  
 Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις  διαγνωσμένες ανάγκες της  
χώρας,  την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η στόχευση των πόρων 
έχει  κατευθύνσεις  σε συγκεκριμένους  άξονες.   
 Ενίσχυση των επιχειρήσεων,  μετάβαση στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα με στόχο την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας,  ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού,  ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση, προστασία 
του περιβάλλοντος,  το περιβάλλον όχι  ως πρόσχωμα  στην ανάπτυξη 
αλλά ως παραγωγικός συντελεστής,  ανάπτυξη,  συγχρονισμός ,  
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συμπλήρωση των υποδομών για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη.   
 Και βεβαίως ένα σημείο πολύ σημαντικό,  το  οποίο έχει  
υποτιμηθεί  πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και στο οποίο η χώρα μας 
υπολείπεται κατά πολύ και έχει  πολύ μεγάλη σημασία,  βελτίωση της  
θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας  της δημόσιας 
διοίκησης.  
 Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Ελλάδα στοχεύει  
σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα στηρίζεται πλέον στην 
κατανάλωση και  τον δανεισμό, αλλά σε υγιείς  επενδύσεις  που 
δημιουργούν βιώσιμες και  ικανοποιητικά αμειβόμενες θέσεις  εργασίας,  
προσελκύουν νέες επενδύσεις  και  στηρίζονται σε νέα μοντέλα 
επιχειρηματικής διακυβέρνησης,  κοινωνικής οικονομίας και νεανικής  
ή άλλης startup επιχειρηματικότητας.  
 Αυτό είναι  το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται και τα 
Προγράμματα της νέας περιόδου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν.  
Θα κλείσω, με κάποιες σημαντικές διαφορές οι  οποίες εντοπίζονται 
μεταξύ των Προγραμμάτων των δύο περιόδων, 2007-2013 και 2014-
2020 και οι  οποίες  θα πρέπει  να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των νέων Προγραμμάτων.  
 Η προγραμματική περίοδος λοιπόν 2014-2020 χαρακτηρίζεται 
από ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις.  Το κανονιστικό 
πλαίσιο της  νέας περιόδου όπως είναι  γνωστό περιλαμβάνει  πολλούς 
περιορισμούς που πρέπει  να ληφθούν υπόψη, τόσο κατά τον σχεδιασμό 
όσο και κατά την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  
Μερικοί από αυτούς τους περιορισμούς και τις  νέες δυνατότητες όμως 
που διανοίγονται με τα νέα Προγράμματα είναι  οι  εξής.  
 Πρώτον,  ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα. Η ισχυρή λογική 
της παρέμβασης  με καθορισμό σαφών στόχων ,  και ποσοτικών, με τους 
οποίους θα μετρηθεί  η πρόοδος.  
 Δεύτερον,  η στρατηγική εστίαση και στοχοθέτηση των πόρων 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
θεματική συγκέντρωση και  στο απαιτούμενο ελάχιστο μερίδιο για  
δράσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  
 Εδώ να πω ότι  ε ίναι  βασική προτεραιότητα,  βασική αντίληψη για 
το πώς θα πρέπει  να λειτουργήσουν τα Προγράμματα της νέας 
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περιόδου,  ότι  θα πρέπει  να δοθεί  βάρος στην αποτελεσματικότητα των 
δράσεων και των έργων.  
 Εμείς θεωρούμε,  επειδή γίνεται  και πολλή συζήτηση για την 
πληροφόρηση, για  την επικοινωνία των Προγραμμάτων της  νέας 
περιόδου, ότι  η καλύτερη διαφήμιση για τέτοια Προγράμματα δεν 
μπορεί  να είναι  παρά η αποτελεσματικότητά τους  και  η δημιουργία 
κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος των ίδ ιων των έργων. Και 
σε αυτό θα επιμείνουμε.  
 Ένας ακόμα σημαντικός περιορισμός,  ο οποίος όμως θα πρέπει  
να ικανοποιηθεί ,  είναι  η εξασφάλιση του αναγκαίου πλαισίου 
ρυθμίσεων και συνθηκών μέσω της εκπλήρωσης των εκ των προτέρων 
αιρεσιμοτήτων για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.  
 Και τέλος,  θα έλεγα,  δύο πολύ σημαντικά εργαλεία τα οποία θα 
πρέπει  να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, η στρατηγική των  
Ολοκληρωμένων Χωρικών προσεγγίσεων και η Στρατηγική της  
Έξυπνης Εξειδίκευσης,  ο ι  γνωστές  περιφερειακές και εθνικές  RIS ,  που 
μπορούν να δημιουργήσουν υλοποιήσιμα  αναπτυξιακά προγράμματα 
στις  Περιφέρειες  και να συγκεντρώσουν πόρους σε εντοπισμένες  
αναπτυξιακές  προκλήσεις.   

Στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 οι  Επιτροπές 
Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελούν 
ουσιαστικό σημείο έναρξης υλοποίησής τους και ροής ,  βεβαίως,  της  
χρηματοδότησης προς τη χώρα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
Ταμεία.   

Ο ρόλος  τους είναι  στρατηγικής σημασίας,  δεδομένου ότι  ε ίναι  
υπεύθυνες τόσο για τον έλεγχο της πορείας όσο, και σε αυτό θα πρέπει  
να δώσουμε και ιδιαίτερη σημασία,  στις  επιλογές που θα γίνουν ώστε 
οι  δράσεις  που θα χρηματοδοτηθούν να έχουν προστιθέμενη αξία στις  
περιοχές παρέμβασης.   

Θεωρώ, λοιπόν,  και κλείνω με αυτό,  ότι  όλοι από κοινού έχουμε 
πολύ σοβαρή δουλειά μπροστά μας .  Ήδη έχει  γίνει  πολύ μεγάλη 
πρόοδος,  νομίζω, ως προς την ενεργοποίηση των νέων Προγραμμάτων 
βάσει των απαιτήσεων του νόμου, του 4314 που ψηφίστηκε λίγο πριν 
το τέλος του 2014,  βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο,  ούτως ώστε 
με την ολοκλήρωση αυτής  της διαδικασίας σύγκλησης των πρώτων 
επιτροπών παρακολούθησης,  η οποία θα ολοκληρωθεί στις  αρχές 
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Ιουλίου,  6 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος,  με την Επιτροπή 
Παρακολούθησης,  την Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, 
να μπορούμε μετά να ξεκινήσουμε,  να κινήσουμε τα νέα Προγράμματα 
και να αρχίσουν να βγαίνουν οι  πρώτες προσκλήσεις.   

Σε αυτή την προσπάθεια,  βεβαίως,  όλοι οι  εμπλεκόμενοι,  το 
κράτος,  η κεντρική διοίκηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση,  οι  παραγωγικοί 
και κοινωνικοί φορείς  έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και  
σας καλώ όλους από κοινού να δώσουμε αυτή την πολύ μεγάλη 
προσπάθεια.   

Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ευχαριστούμε πολύ το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ.  

Μέχρι στιγμής τρεις  Γενικοί Γραμματείς  έχουν εκδηλώσει την 
πρόθεσή τους να απευθύνουν ένα σύντομο χαιρετισμό. Επειδή βλέπω 
και άλλους να παρευρίσκονται,  μπορούμε να συνεχίσουμε.   

Συνεχίζουμε με την κυρία  Βλαζάκη, Γενική Γραμματέα  
Πολιτισμού, από την οποία ζητώ και συγνώμη για την αστοχία της  
θέσης και της διοργάνωσης και την ακούμε.   
Κα ΒΛΑΖΑΚΗ:  
Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα σε αυτή την πρώτη συνάντηση 
που πιστεύω από όλους θα ακουστούν πράγματα τα οποία θα 
ξεκαθαρίσουν ορισμένα στοιχεία και  βεβαίως θα προχωρήσουμε όλοι  
μαζί  στο επόμενο στάδιο και  στην περαιτέρω εξειδίκευση, ας πούμε 
έτσι,  στη συνέχεια.   

Εγώ θα μιλήσω απλώς για τον τομέα του πολιτισμού. Όπως 
γνωρίζετε τα έργα του πολιτισμού είναι  εμβληματικά,  ο πολιτισμός 
οπωσδήποτε συνδέεται με τον τουρισμό, το βλέπετε συνέχεια το πώς 
ακριβώς ένα πρόβλημα να υπάρξει  στον πολιτισμό, σε μνημεία και  
χώρους,  τι  αντίκτυπο έχει  διεθνώς.  Είναι,  δηλαδή, καθαρά 
αναπτυξιακά τα έργα και επομένως θα μπορούσε να πει  κανείς  
αδιαπραγμάτευτα.   

Βεβαίως η εξειδίκευση είναι  ένα δυναμικό εργαλείο που δεν 
εξαντλείται  στο 100% του Προγράμματος κατά τη διάρκεια αυτής της 
πρώτης συνεδρίασης,  το ξέρουμε πολύ καλά. Υπάρχουν ανάγκες που 



 

  

12 

έχουν καταγραφεί και υποβληθεί  στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, σε 
εσάς μέσω των δελτίων εξειδίκευσης.   

Ορισμένες από αυτές βλέπουμε ότι  τώρα δεν αντιμετωπίζονται  
όλες,  έχουμε ακριβώς πάνω σε αυτό που είπατε,  κύριε  Χαρίτση, στη 
Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης και πιστεύουμε να το δείτε και  
εσείς  και στην πορεία να ενταχθούν και αυτές οι  συγκεκριμένες.   

Και βεβαίως πιστεύουμε ότι  από τ ις  δράσεις,  που λίγο πολύ 
έχουμε καταθέσει ,  οι  περισσότερες βλέπουμε ότι  προχωράνε.  Αλλά 
φανταζόμαστε,  όπως μας είπατε και εσείς ,  στα επόμενα στάδια θα 
αυξηθούν και θα ολοκληρωθούν.   
Εμείς ε ίμαστε έτοιμοι,  έχουμε ώριμες προτάσεις  και πιστεύουμε ότι  
εφ '  όσον υπάρχει  μία συνεχής και στενή συνεννόηση και επικοινωνία 
μαζί  σας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα 
όλο αυτό που πρέπει  να γίνει  σύντομα και να τελειώνει .  Να μην 
παραμένει  έτσι σε εκκρεμότητα ποια έργα θα ενταχθούν στη νέα 
Προγραμματική Περίοδο και να αναλωνόμαστε συνέχεια με διάφορες 
συζητήσεις και τροποποιήσεις .  
 Σας ευχαριστώ. Τίποτε άλλο και καλή αρχή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Σας ευχαριστούμε πολύ.  Θα δώσω το λόγο στον κ.  Τόλιο Γενικό 
Γραμματέα Βιομηχανίας για το δικό του σύντομο χαιρετισμό.  
Κος ΤΟΛΙΟΣ:  
Κυρία Πρόεδρε,  κύριε Γενικέ,  αγαπητέ φίλε Χαρίτση αγαπητοί φίλοι  
και σύντροφοι.   Ναι,  κάτι  λέει  και αυτό.  

Επιτρέψτε μου να κάνω μια καταρχήν επισήμανση που αφορά το 
γενικότερο ζήτημα το αναπτυξιακό γιατί  υπάρχει  ένας αυθόρμητος  
τεχνοκρατισμός στα κείμενα τα οποία συζητάμε τα οποία έχουν πίσω 
τους  μια ουρά. Είναι κείμενα τα οποία προέρχονται  από την κατεξοχήν 
ας πούμε παραδοσιακά κείμενα τα οποία εκπέμπονται από τις  
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία όμως αναπαράγονται 
και από τις  υπάρχουσες δομές.  

Ωστόσο όμως μερικές φορές μας διαφεύγει  η κοινωνική διάσταση 
όταν μιλάμε για ανάπτυξη. Και επιτρέψτε μου,  δεν θα κάνω τώρα 
κάποια διάλεξη περί ανάπτυξης,  αλλά νομίζω δυο-τρία πράγματα είναι 
αναγκαία.  
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Το πρώτο είναι  όταν μιλάμε για ανάπτυξη να υπολογίζουμε 
πάντα και στα Προγράμματά μας αυτά τα οποία τα επιμέρους  ή  τις  
επιμέρους δράσεις ,  τις  κοινωνικές ανάγκες κατά προτεραιότητα και  
αυτές δεν είναι  αυτονόητες κάθε φορά και δεν πηγάζουν ,  και δεν 
εκπέμπονται από τα Προγράμματα.  

Το δεύτερο είναι  το μεγάλο θέμα της απασχόλησης το οποίο 
είναι  το υπ΄ αριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και όπως 
καταλαβαίνετε και όλοι βιώνουμε αυτή την αιμορραγία των νέων 
επιστημόνων να φεύγουν στο εξωτερικό και όχι  μόνο.  

Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιοδήποτε Πρόγραμμα, 
οποιαδήποτε δράση αν δεν επικεντρώνουμε στη διάσταση της 
απασχόλησης.    

Με αυτή την έννοια,  λοιπόν,  προτεραιότητα στην αξιολόγηση 
των Προγραμμάτων πρέπει  να  είναι  οι  θέσεις  εργασίας .  Και βεβαίως 
εδώ μπορεί  να πει  κανένας ,  εντάξει  μιλάμε τώρα δηλαδή για 
δραστηριότητες εντάσεως εργασίας,  δραστηριότητες στο πεδίο νέων 
τεχνολογιών δεν πρέπει  να έχουμε;   Όχι,  ασφαλώς και πρέπει  και  
πρέπει  να κοιτάζουμε το μέλλον,  να κοιτάζουμε προς τα μπρος και όχι 
προς τα πίσω αλλά έτσι και αλλιώς αυτό το ζήτημα πρέπει  να είναι  
πρώτη προτεραιότητα.  

Το τρίτο σημείο που θέλω να πω είναι οι  πολιτικές λιτότητας ,  
είναι υφεσιακές πολιτικές και με αυτή την έννοια  η τόνωση της 
ενεργούς ζήτησης.  Η  οποία ενεργός  ζήτηση έχει  τις  εξής διαστάσεις,  
θυμίζω, είναι  και κατανάλωση είναι και επένδυση.  Είναι και δημόσια 
και ιδιωτική.  

Άρα, λοιπόν,  αυτή η τόνωση της ενεργούς ζήτησης ,  και ιδιαίτερα 
της καταναλωτικής ,  ναι είναι  αναγκαία προκειμένου να τονωθεί η 
παραγωγή και στη συνέχεια η επένδυση και παραπέρα η απασχόληση 
κλπ.  Να το έχουμε και αυτό στις  θεωρήσεις μας γιατί  καμιά φορά μας 
διαφεύγει .  

Τρίτο και τελειώνω για να περάσω με δυο λόγια στα θέματα της  
βιομηχανίας,  θεωρώ ότι  πρέπει  να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στο 
επιχειρείν και στην επιχειρηματικότητα.  Επιχειρηματικότητα δεν  είναι  
ιδιωτική σε κάθε περίπτωση. Είναι και δημόσια επιχειρηματικότητα,  
είναι  και η επιχειρηματικότητα της κοινωνικής οικονομίας.  Και 
εντέλει  η επιχειρηματικότητα ιστορικά θα υπάρχει  πάντα αλλά όχι  
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οπωσδήποτε με τις  τρεις  μορφές που ανέφερα.  Είναι ένα φιλοσοφικό 
ερώτημα.  

Κατά συνέπεια,  λοιπόν,  ας έχουμε υπόψη μας ότι  δεν πρέπει  να  
ταυτίζουμε την επιχειρηματικότητα απαραίτητα με τον ιδιωτικό τομέα.   
Ασφαλώς και ο ι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και  οι  μεγάλες  
επιχειρήσεις  έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο να παίξουν αλλά 
ταυτόχρονα έχουν σημαντικό ρόλο να παίξει  και ο δημόσιος τομέας 
και ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας.   

Για να περάσω στο ζήτημα που είπα ,  επειδή είναι  σύντομος 
αυτός ο χαιρετισμός,  και άλλα πράγματα μπορούσαμε να πούμε.  Από 
την πλευρά της βιομηχανίας το ερώτημα τι  αναπτύσσει δεν θα το 
απαντήσουμε τώρα η βιομηχανία.   Σχηματικά δυο ενότητες θα έλεγε 
κάποιος.   

Είναι οι  παραδοσιακοί κλάδοι οι  οποίοι  παράγουν προϊόντα τα  
οποία είναι  αναγκαία είτε άμεσα είτε ενδιάμεσα προϊόντα αλλά είναι  
και οι  νέες τεχνολογίες.  Θα σας έλεγα ανάμεσα σε ένα κινητό και σε 
ένα σάντουιτς με βάση τις  κοινωνικές ανάγκες  ποιο έχει  
προτεραιότητα;  Ασφαλώς έχει  το σάντουιτς προτεραιότητα από το 
κινητό.  Και αν μου πεις  ένα πουκάμισο ή ένα κινητό ποιο έχει  
προτεραιότητα;  Έχει  το πουκάμισο και όχι  το κινητό.  Δηλαδή,  είμαι  
και υπέρ του κινητού και υπέρ του κομπιούτερ αλλά είμαι και υπέρ της 
ιεράρχησης των κοινωνικών αναγκών. Αυτές  οι  ανάγκες πρέπει  κατά 
προτεραιότητα να καλυφθούν .   

Σε αυτή την βάση, λοιπόν,  θέλω να πω όλα αυτά τα 
Προγράμματα, και  εμείς  έχουμε ετοιμάσει ένα ολόκληρο σετ σαν 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,  θα το καταθέσω στην κυρία Φωτονιά,  
και καλό είναι  πριν γίνουν  οι πρώτες επιλογές πρέπει  να υπολογίζονται  
και οι  συγκεκριμένες προτάσεις  των Γενικών Γραμματειών.  Αλλά,  
εντάξει ,  αυτό έχουμε καιρό,  θα το συζητήσουμε.  Δεν είναι ,  καλή είναι  
η συνεργασία μας  με την κυρία Φωτονιά,  δεν είναι ,  δεν έχει  καμία 
άλλη προέκταση αυτό.   

Συνοπτικά καταθέτω αυτή την στιγμή, πολύ επιγραμματικά,  και  
με μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης,  και στο επίπεδο της  
απασχόλησης,  εφτά προγράμματα τα οποία θεωρούμε ότι  μπορούνε να 
δώσουνε μια ώθηση σε αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση.  
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Γιατί  αυτή η κυβέρνηση, όπως είπα,  δεν ε ίναι  ιδεολόγημα όταν  
είπα και  σύντροφοι στην αρχή.  Είναι  μια κυβέρνηση όχι  συνηθισμένη.  
Είναι μια κυβέρνηση Αριστερή η οποία είναι  σε συνεργασία με ένα 
κόμμα, του ΑΝΕΛ. Είναι  γνωστό αυτό.  Άρα, λοιπόν,  θέλουμε να 
κάνουμε και κάτι  διαφορετικό από την μέχρι τώρα πορεία των 
πραγμάτων.  

Αυτό, λοιπόν,  ε ίναι  θεμελιώδες και πρέπει  να το τονίσουμε και 
να το αναδείξουμε.  Με αυτή την έννοια,  λοιπόν,  πρώτο πρόγραμμα 
είναι η ευέλικτη μεταποίηση. Δεύτερο έπεται η επιχειρηματικότητα,  να 
αξιοποιήσουμε ένα κόσμο που έχει  εμπειρίες αλλά είναι  άνεργος,  και 
αξιοποίηση αυτής  της επιχειρηματικής  εμπειρίας.  Να δούμε την 
καινοτομική επιχειρηματικότητα,  το καινοτομικό επιχειρείν θα έλεγα,  
έτσι,  και  μεταξύ μας ορισμένα πράγματα έχουν σημασία τ ι  
σηματοδοτούν σαν ορολογίες.  Σημειολογικά.   

Το τέταρτο,  το τρίτο,  το τέταρτο στοιχείο είναι  η ενίσχυση 
αλυσίδας προστιθέμενες αξίας,  συνεργατικοί συνεταιρισμοί… και τα 
λοιπά.   

Εδώ, λοιπόν,  μπαίνει  σε όλο τον πλούτο.  Δεν έχει  αναπτυχθεί  
ούτε και θεσμικά,  ούτε και σε όλη την έκταση, αξιοποιώντας και τις  
εμπειρίες σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα στην Γαλλία ,  από ότι  έχω 
υπόψη μου,  στο μεγάλο αυτό θέμα που μπορεί  να αυξηθούνε και οι  
θέσεις  εργασίας.  Αυτό που λέμε ο τομέας της κοινωνικής  οικονομίας.   

Έπειτα έχουμε το πέμπτο πρόγραμμα, που είναι  η Πράσινη 
Επιχείρηση, έτσι την λέμε,  αλλά είναι  ολόκληρο φάσμα τι  σημαίνει  
αυτή η Πράσινη Επιχείρηση.  

Πάρτε το θέμα της  ανακύκλωσης.  Εδώ το θέμα της ανακύκλωσης 
το βιώνουμε στην Αττική και αν θέλετε και στον Πύργο, επειδή 
κατάγομαι από αυτή την περιοχή,  τόνους σκουπίδια.   

Λοιπόν,  εδώ  μπαίνει ,  δεν είναι  μόνο ιδιώτες που μπορούνε να 
παίξουνε και  μάλιστα ισχυρά συμφέροντα,  μπορούνε να παίξουνε στην 
ανακύκλωση.  

Καλούνται τώρα οι  δήμοι να παίξουνε ρόλο.  Δημοτικές  
επιχειρήσεις ,  λοιπόν.  Διαδημοτικές επιχειρήσεις .  Υπερτοπικές τέτοιες  
επιχειρήσεις  ανακύκλωσης.   

Να λοιπόν,  να ανοίξει  ο ορίζοντας της θεώρησης και της  
εμβέλειας και όχι  σε μια πεπατημένη να κινούμαστε τώρα. Είναι 
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δύσκολο το εγχείρημα. Έτσι;  Είναι δύσκολο. Πρέπει  να  σκεφτούμε,  να 
προσπαθούμε να σκεφτούμε και διαφορετικά.  Να βάλουμε  αυτές τις  
ιεραρχήσεις.  Είναι  αναγκαίες να γίνουν οι  νέες,  και σε… επίπεδο αλλά 
και σε επίπεδο προτεραιοτήτων.  

Τέλος και τελειώνω για τις  Πράσινες Υποδομές που όλοι είναι  
αυτονόητο το τι  σημαίνει  εδώ αλλά και εδώ, όμως,  δεν ε ίναι  
αυτονόητα το τι  συνεπάγεται όταν μιλάμε για τις  Πράσινες αυτές 
Υποδομές.   

Πρέπει πάντα να υπολογίζουμε το περιβάλλον,  να υπολογίσουμε 
εργασιακά δικαιώματα, να υπολογίζουμε τους  κατοίκους,  να 
υπολογίζουμε,  να υπολογίζουμε,  να υπολογίζουμε.   

Λοιπόν,  με αυτά προσπάθησα, έτσι,  να τονώσω και να θίξω 
κάποιες πτυχές οι  οποίες είναι ,  έτσι ,  συμβάλλουν στο να δούμε τα νέα 
δεδομένα, μια νέα ποιοτική θεώρηση αυτών των αναπτυξιακών, του 
αναπτυξιακού ζητήματος που σηματοδοτείται  με την λέξη Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση και πιστεύω ότι  έχοντας και εμπειρίες,  έχοντας και  
ένα   πλεονέκτημα, το πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτή την 
στιγμή για την  Ελλάδα είναι  το επιστημονικό της δυναμικό.   

Αφού κατά μέσο όρο το επιστημονικό δυναμικό στην χώρα είναι  
μεγαλύτερο και από της Γερμανίας κατά μέσο όρο.  Κατά κεφαλή, πώς 
να το,  με οποιοδήποτε ποσοστό να το μετρήσουμε.  Και αυτό το 
χάνουμε.   

Άρα, λοιπόν,  προτεραιότητα.  Σε αυτό πρέπει  να σκύψουμε.  Και 
νομίζω ότι  πολλά μπορούμε να καταφέρουμε.  Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστούμε το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας.  Τα θέματα που 
έθιξε,  κάνοντας και ένα,  μια γέφυρα ρίχνοντας προς το επόμενο θέμα, 
της εξειδίκευσης,  θα συζητηθούνε αναλυτικά σε εκείνη την ενότητα 
και δεν θα ήθελα να κάνω κάποια αναφορά τώρα.  
 Δίνω τον λόγο στην κυρία  Δήμητρα Χαλκιά,  Γενική  Γραμματέα 
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας.    
Κα ΧΑΛΙΚΙΑ:  
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.  Κύριε Γενικέ,  αγαπητοί 
συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας 
καλέσατε και είμαστε μέλη αυτής της  Επιτροπής.   
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 Η εισήγηση μου, η παρέμβασή  μου θα είναι  σύντομη. Έχει  να 
κάνει  με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο 
Πρόγραμμα της Επιχειρηματικότητας και όχι  μόνο.   
Θα προσπαθήσω να κάνω μια μικρή σύνδεση με αυτά που ανέφερε και 
ο Αλέξης ο Χαρίτσης,  αλλά και ο Γιάννης ο Τόλιος  προηγούμενα, σε 
σχέση με την κοινωνική οικονομία.   
 Θέλω να σας πω ότι  όλο αυτό το δ ιάστημα και μπροστά από τις 
εξειδ ικεύσεις  των Προγραμμάτων,  σαν Υπουργείο Εργασίας και  Γενική 
Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων προσπαθούμε δυο πράγματα, και αυτό 
το κατορθώσαμε σε μεγάλο βαθμό και με το δικό σας Πρόγραμμα, 
μέσα από τις  συνεργασίες των υπηρεσιών,  να κάνουμε δυο πράγματα.  
 Το να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τους πόρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και να συνδέσουμε αυτό που γίνεται 
στο δ ικό σας Πρόγραμμα με αυτά που γίνονται,  θα γίνουνε στο 
Πρόγραμμα της Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης καθώς και  στα 
Περιφερειακά  Προγράμματα  που έχουνε σχέση με το Κοινωνικό 
Ταμείο.  Αυτό είναι  το ένα.   
 Θέλουμε να δούμε και θα το δείτε στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ ότι  ξεκινάμε με έναν άλλο τρόπο να 
αντιμετωπίζουμε και την κατάρτιση αλλά κυρίως την συμβουλευτική 
των ανέργων και  κυρίως το πώς δημιουργούνται οι  νέες θέσεις  
εργασίας και το πόσο αυτές είναι  βιώσιμες.   
 Φαίνεται από την αξιολόγηση που έχει  γίνει  κατ’ αρχήν,  στα 
προηγούμενα χρόνια,  ότι  οι  νέες θέσεις  εργασίες,  έτσι  όπως 
δημιουργήθηκαν,  δεν ήτανε βιώσιμες.  Ήτανε,  η Πολιτεία λειτούργησε 
πυροσβεστικά και χρονικά,  ε ίτε 5,  είτε 6,  ε ίτε 7 μηνών.  
 Σε ότι  αφορά την Κοινωνική Οικονομία το Υπουργείο 
Εργασίας μέχρι τώρα είναι  αυτό το Υπουργείο το οποίο έτρεξε αυτό 
που λέμε Κοινωνική Οικονομία,  έτσι όπως μέχρι τώρα το ορίζει  η 
νομοθεσία.   
 Υπάρχουν αρκετά πράγματα που έχουνε γίνει .  Στο πλαίσιο και 
των κυβερνητικών επιλογών και δεσμεύσεων η Κοινωνική Οικονομία 
είναι  κάτι  το οποίο θα  προχωρήσει και μέσα από τα Προγράμματα του 
Κοινωνικού Ταμείου.   
 Έχουμε κάνει  εξειδικεύσεις .  Πιστεύω, όμως,  ότι  για να 
κάνουμε την καλύτερη δυνατή,  τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό 
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και για να έχουμε αποτελέσματα,  χρειάζεται ένας  συντονισμός 
αναμεταξύ μας,  έτσι ώστε όλοι να κάνουμε τα ίδια και χωρίς  
επικαλύψεις.  Σας ευχαριστώ πολύ.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χαλικιά.  Γνωρίζει  ότι  η συνεργασία μας 
έχει  ξεκινήσει και  θεωρούμε και εμείς ,  ως Ειδική Γραμματεία και ως 
Πρόγραμμα ότι  είναι  σίγουρα αναγκαία,  αναγκαίος και ο συντονισμός 
και η συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας,  τον κύριο φορέα 
πολιτικής για τα θέματα εργασίας και ανεργίας,  και σε σχέση με την 
τεχνογνωσία που έχει  από τα προηγούμενα χρόνια και την διαχείριση 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά και τον καινούργιο 
σχεδιασμό και τ ις  καινούργιες πολιτικές προτεραιότητες που βάζει  για 
τα θέματα της εργασίας.  Σας ευχαριστούμε.   
 Ο τελευταίος Γενικός Γραμματέας που έχει  ζητήσει τον λόγο 
είναι  ο Γενικός  Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή, κύριος Παπαδεράκης,  τον οποίο ευχαριστώ.  
Κος ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ:  
Ευχαριστώ,  κυρία  Πρόεδρε.  Καλημέρα σε όλους σας.  Είμαι πολύ 
χαρούμενος  που έχω την τύχη να βρίσκομαι σε αυτή τη πρώτη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ενός,  κατά την γνώμη 
μου,  από τα πιο σημαντικά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.  
 Θεωρώ ότι  είναι ,  θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ένα 
πρόγραμμα-  καρδιά όλου του ΕΣΠΑ, με την έννοια ότι  απευθύνεται σε 
δυο πολύ σημαντικούς τομείς  και στόχους,  θα έλεγε,  που ανέφερε και 
ο Αλέξης ο Χαρίτσης στην τοποθέτηση του.   
 Το ζήτημα, ο  εθνικός στόχος σήμερα είναι  η ανάπτυξη της 
παραγωγής.  Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για  
αντιμετώπιση του προβλήματος της  ανεργίας και πολύ περισσότερο 
αυτό που λέμε ενίσχυση της  απασχόλησης,  της σταθερής 
απασχόλησης.   
 Προαπαιτούμενο,  κατά την γνώμη μου,  για αυτή την προσπάθεια,  
για την ανάπτυξη της παραγωγής είναι  η ανασυγκρότηση της 
επιχειρηματικότητας.  Σε όλες τις  μορφές της.   

Είτε αυτό λέγεται  κοινωνική επιχειρηματικότητα,  είτε ιδιωτική 
πρωτοβουλία,  που είναι  βασικός τομέας της επιχειρηματικότητας στην 
χώρα μας,  είτε την δημόσια επιχειρηματικότητα.   
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Για την ανάπτυξη της  επιχειρηματικότητας,  σημαντικός τομέας 
είναι ,  σημαντικό ζήτημα είναι  η δομική αναδιάρθρωση της  
παραγωγικής βάσης της χώρας μας.   
Η υφιστάμενη παραγωγική βάση, κατά την γνώμη μου δεν μπορεί  να 
υπηρετήσει αυτό τον στόχο.  Με αυτή την έννοια πρέπει  να 
στοχεύσουμε σε δυο πράγματα. Την αξιοποίηση του επιστημονικού 
δυναμικού,  τις  γνώσεις  που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας και έξω 
από αυτήν πολύ περισσότερο.  Και το δεύτερο,  τη δομική 
αναδιάρθρωση μέσα από προγράμματα ενίσχυσης των συνεργειών,  
συνενώσεων των επιχειρήσεων.  
 Κατά τη γνώμη μου λοιπόν αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει  να είναι 
βασικά κριτήρια όλων των προγραμμάτων και των δράσεων που θα 
αναπτύξουμε μέσα στα πλαίσια αυτού του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.  
 Με αυτή την έννοια νομίζω ότι  πρέπει  να υπηρετήσουμε αυτά τα 
δύο βασικά κριτήρια,  ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ισχυρή 
πολλαπλασιαστική αναπτυξιακή δυναμική μέσα από τις  δράσεις που θα 
αναπτυχθούν.  
 Κλείνοντας,  ήθελα να επισημάνω ότι  μια αδυναμία των 
προηγούμενων προγραμμάτων ήταν ότι  δεν υπήρχαν προγράμματα που 
διασταυρώνονταν,  προγράμματα τα οποία  συνεργούσαν ως 
προγράμματα. Υπήρχαν αλληλεπικαλύψεις ή δημιουργούσαν χάσματα 
μεταξύ τους,  κάτι  το οποίο νομίζω ότι  πρέπει  να είναι  στην ιδιαίτερη 
μέριμνά μας στο επόμενο διάστημα.  
 Με αυτά εύχομαι καλή δουλειά σε όλους μας.  Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστούμε,  κύριε Παπαδεράκη, πολύ.  Ήσασταν ο πρώτος που 
δηλώσατε ότι  θέλετε να μιλήσετε,  αλλά επειδή σας θεωρούμε δικό μας 
άνθρωπο, του Υπουργείου,  και με την ευρύτερη έννοια,  παραχωρήσατε 
τη σειρά στους φιλοξενούμενους.  
 Τον λόγο έχει  ο  κύριος Αλεξόπουλος,  Γενικός Γραμματέας 
Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων.  
Κος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ:  
Κυρία  Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι ,  σας χαιρετώ και σας καλημερίζω,  
θα είμαι σύντομος και επιγραμματικός.  
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 Ξεκινάμε σήμερα μια σημαντική διαδικασία.  Ελπίζω ότι  θα 
έχουμε μια γόνιμη συνεργασία για το καλό του τόπου μας,  για το καλό 
της κοινωνίας.  Και επιπλέον,  για να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη 
διαδικασία να θέσουμε τις  βάσεις  για ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης για 
τα επόμενα χρόνια.  
 Μακάρι οι  τελικές επιλογές μας να ενισχύσουν τόσο την 
ανταγωνιστικότητα όσο και την επιχειρηματικότητα,  αλλά εγώ θα 
επιμείνω ιδιαίτερα και θα δώσω ιδιαίτερη σημασία στην καινοτομία.  
 Εύχομαι με κατανόηση, με αμοιβαία εμπιστοσύνη, με 
εργατικότητα και σωστές επιλογές,  παρά την πίεση του χρόνου, αυτός 
ο χρόνος μάς  κυνηγάει  και  πολλές φορές δεν ε ίναι  καλός σύμβουλος,  
να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.  
 Θέματα τα οποία αφορούν την ενέργεια και την αξιοποίηση των 
ορυκτών πόρων θα μας δοθεί  η ευκαιρία να αναπτύξουμε όταν θα 
περάσουμε σε επόμενες συνεδριάσεις  και κλείνω, ευχόμενος σε όλους 
μας καλή δύναμη και καλή συνέχεια.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για  τις  εισηγήσεις,  οι  οποίες αν και 
σύντομες κατάφεραν να δώσουν το στίγμα μιας διαφορετικής 
προσέγγισης,  αντιμετώπισης των πραγμάτων και μιας πρόθεσης 
άσκησης  του παραδείγματος πολιτικής και των μέσων που 
χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν.  
 Συνεχίζουμε με την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα,  Καινοτομία 
2014-2010» το οποίο σας έχει  κοινοποιηθεί  μέσα από τον Δίαυλο και  
μέσα από το si te της Υπηρεσίας,  τ ίθεται προς έγκριση από τα μέλη της 
Επιτροπής.  
 Ναι,  κύριε Γιάκα.  
Κος ΓΙΑΚΑΣ:  
Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.  
 Δεν ξέρω αν εδώ θα πρέπει  να πω αυτό που θα ήθελα να πω σε 
σχέση με τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης,  διότι  δεν  
υπάρχει  κάποιο ειδικό θέμα για τη σύνθεση. Έχει  γίνει  βεβαίως,  έχει  
οριστικοποιηθεί  αυτό,  τουλάχιστον στο επίπεδο του νόμου, αλλά αν 
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δεν κάνω λάθος,  βλέπω ότι  δεν περιλαμβάνονται στα μέλη ο Ειδικός  
Γραμματέας για τα τομεακά του ΕΚΤ. Ή οι  προϊστάμενοι των 
Διαχειριστικών Αρχών.  
 Αλλά θα  έλεγα εμάς μας καλύπτει  αν είναι  ο  Γραμματέας των 
τομεακών του ΕΚΤ μέλος,  που δεν υπάρχει ,  αλλά δεν  μπορεί  να μην 
υπάρχει  ως μέλος.  Και ότι  ναι  μεν  η τελική δομή του Υπουργείου 
Εργασίας υπάρχει ,  αλλά δεν είναι  μόνο αυτή που είναι  απαραίτητη.  
Πρέπει  να υπάρχει  και ο αρμόδιος για  τα Προγράμματα.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Επισημαίνετε ένα στοιχείο,  το οποίο μάλλον έχει  δημιουργήσει  μια  
μικρή στρέβλωση,  με τη λογική ότι  ούτε η Ειδική Γραμματέας των 
τομεακών του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής,  δεδομένου ότι  ένας  
μεγάλος προϋπολογισμός προέρχεται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο,  δεν συμμετέχει  στις  Επιτροπές  του ΕΠ Εργασίας – Παιδειας .  
 Θεωρώ πως είναι  βάσιμη αυτή η παρατήρησή σας και  σε άμεση 
τροποποίηση της σύνθεσης της  Επιτροπής Παρακολούθησης θα πρέπει  
να προστεθεί  ως μέλος και ο  Ειδικός Γραμματέας.   

Οπότε προχωράμε,  φαντάζομαι,  προς έγκριση ,  η σύνθεση έχει  να  
κάνει  προς έγκριση  του Κανονισμού Λειτουργίας της  Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία 2014-2020 
και στα  πρακτικά θα μπορέσουμε να σημειώσουμε και την 
παρατήρηση του κυρίου Γιάκα,  εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.   

Θα συνεχίσουμε με μία εισήγηση δική μου με την ιδιότητα της 
Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης,  θα είμαι αρκετά  σύντομη, 
δεδομένου ότι  οι  συνάδελφοι με τις  τοποθετήσεις  τους,  Γενικοί  
Γραμματείς ,  με έχουν καλύψει σε μεγάλο βαθμό σχετικά με τις  νέες  
πολιτικές προτεραιότητες και τη στρατηγική.   

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,  
Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία 2014-2020 ενεργοποιείται  σε μία 
ιδιαίτερα  κρίσιμη στιγμή, όπως έχει  διατυπωθεί και  έχει  ακουστεί  
αρκετές φορές από το πρωί σήμερα, και ο ρόλος του ως ένα 
αναπτυξιακό εργαλείο,  και εδώ θα σημειώσω την παρατήρηση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ότι  αντιμετωπίζουμε 
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το κομμάτι  των διαρθρωτικών ταμείων και των  
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων ως ένα εργαλείο και  όχι  ως  
αποκλειστικά μία στρατηγική,  αποκτά μία βαρύτητα ως ένα εργαλείο 
σε ένα γενικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση.   

Και αυτό γιατί  αναγκαία προϋπόθεση για τη χάραξη μίας 
βιώσιμης διεξόδου από την κρίση προϋποθέτει  την παραγωγική 
ανασυγκρότηση και τη στροφή προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης το 
οποίο θα αξιοποιεί  τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους και θα 
ενισχύει  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας.   

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται  και το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία με προσανατολισμό προς την ενίσχυση εξωστρεφών 
και καινοτόμων αναπτυξιακών παρεμβάσεων αλλά παρεμβάσεων οι  
οποίες θα αξιολογηθούν και  θα επιλεγούν με οδηγό την δημιουργία 
βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.   

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ αντιλαμβάνεται κανείς  ότι  δεν  
υπάρχει  το περιθώριο για επανάληψη αστοχιών του παρελθόντος.  
Αστοχίες οι  οποίες πηγάζουν από συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές  
υλοποίησης έργων χαμηλής προστιθέμενης αξίας,  αποσπασματικού 
χαρακτήρα και αμφιβόλου σκοπιμότητας.   

Επιτρέψτε μου να πω, μιας και είμαστε σε μία τομή περιόδων  και  
παρακολουθούμε και την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων της 
περιόδου 2007-2013, ότι  αυτές οι  αστοχίες τείνουν να αποβούν 
μοιραίες για κάποια από τα Προγράμματα.  

Είναι,  λοιπόν,  ένα μεγάλο στοίχημα, και για αυτό το Πρόγραμμα, 
η απομάκρυνση από ένα τέτοιο μοντέλο επιλογών και η μετατόπιση 
προς ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο δράσης με σαφή 
προσανατολισμό, με συγκεκριμένους στόχους και με μετρήσιμα 
αποτελέσματα.  

Αναγκαίες προϋποθέσεις  για την επίτευξη αυτού του στόχου 
κατά τη γνώμη μου είναι  ουσιαστικά δύο.  Η υιοθέτηση αυτής της  
στρατηγικής προσέγγισης  σχεδιασμού, η κουλτούρα σχεδιασμού, 
επιτρέψτε μου,  από το σύνολο των εμπλεκόμενων θεσμικών, 
ερευνητικών, επιχειρηματικών φορέων που εμπλέκονται στην 
εξειδ ίκευση του κάθε Προγράμματος.   
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Αυτό σημαίνει  ότι  θα υιοθετήσουμε μία κοινή κουλτούρα που δεν  
θα αντιμετωπίζει  τον επιμέρους σχεδιασμό του κάθε φορέα με 
εσωστρεφή χαρακτηριστικά.  Αλλά θα αντιλαμβάνεται τον διακριτό του 
ρόλο σε ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό.   

Η δεύτερη προϋπόθεση, η οποία  δ ιατυπώθηκε και ε ίναι  ένας 
διαχρονικός στόχος επίτευξης,  είναι  η επίτευξη των συνεργειών,  η 
οποία θα περιορίζει  το κατακερματισμό των δυνάμεων, θα αυξάνει  την 
αποτελεσματικότητα και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη των 
παρεμβάσεών μας.   

Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι  ενώ η ενεργοποίηση των 
Προγραμμάτων, των τομεακών και  των  περιφερειακών, συναντά τη 
μεγάλη πρόκληση σε μία μακρο-κλίμακα οικονομικού περιβάλλοντος 
με χαρακτηριστικά αβεβαιότητας,  αστάθειας και ρευστότητας,  η 
μικρο-κλίμακα, στην οποία καλούνται να υλοποιηθούν τα 
Προγράμματα, δηλαδή το τεχνικό περιβάλλον στο οποίο  θα τα 
υλοποιήσουμε,  ε ίναι  αρκετά πιο οριοθετημένο και πιο σαφές σε 
σύγκριση με το παρελθόν.   
Η ολοκλήρωση της  Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδ ίκευσης ορίζει  
ένα πλαίσιο κρίσιμων δεδομένων,  μια χαρτογράφηση του πεδίου 
παρέμβασης και των δράσεων παρέμβασης  που κατά τη γνώμη μου 
διασφαλίζει  μέσα από τη σωστή χρήση το στοχευμένο προσανατολισμό 
της υλοποίησης των έργων.   

Και παράλληλα δημιουργεί  εκείνα τα εργαλεία που μας 
επιτρέπουν να προσεγγίσουμε και  να προσδιορίσουμε έννοιες όπως η 
καινοτομία ,  που πιστεύω  ότι  για ένα μεγάλο βαθμό παραμένουν 
ασαφείς.  

Και αυτό είναι  γεγονός και αποδεικνύεται νομίζω από τον τρόπο 
με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο όρος καινοτομίας στι  προηγούμενες  
προγραμματικές  περιόδους,  επιτρέψτε μου να πω ότι  θεωρώ ότι  η 
χρήση του ήταν προσχηματική καθώς οι  δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν έτσι όπως αποδεικνύεται δεν έχουν καταφέρει  να 
φέρουν ένα σημαντικό παραγωγικό αποτέλεσμα και πλεονέκτημα.  

Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδ ίκευσης θα αποτελέσει  ένα 
ουσιαστικό εργαλείο όχι  μόνο για το τώρα αλλά  για το σύνολο της  
περιόδου αν ειδωθεί από το πρίσμα μιας δυναμικής διαδικασίας.  
Δηλαδή αν θα καταφέρει  να διασφαλίσει  τη συνεχή και ενεργό 
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συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.  Αν θα καταφέρει  να διασφαλίσει  
εκείνες τις  διαδικασίες ανατροφοδότησης και εμπλουτισμού.  

Τους τελευταίους δύο μήνες υλοποιείται  όλη αυτή η διαδικασία 
της εξειδ ίκευσης.  Υλοποιείται  μέσα σε ένα περιβάλλον καινούργιας  
αρχιτεκτονικής για  όλους μας.   Και γ ια τις  πολιτικές ηγεσίες οι  οποίες 
καλούνται να αποτυπώσουν τις  στρατηγικές και τις  προτεραιότητές  
τους με τεχνικούς  δεσμευτικούς όρους αλλά και τους εργαζόμενους  
και τους  διοικητικούς σε όλο αυτό το σύστημα που αλλάζουν οι  ροές 
εργασιών και θα έπρεπε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα όλο αυτό 
να αποτυπωθεί και να οδηγήσει σε ένα πρώτο κομμάτι εξειδίκευσης.  

Σε αυτό,  λοιπόν,  το πλαίσιο θεωρώ ότι  υπήρξε μια πάρα πολύ 
καλή συνεργασία μεταξύ των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του 
Προγράμματος και των Επιτελικών Δομών για αυτή την τεχνική 
αποτύπωση λαμβάνοντας υπόψη όλες  τις  δεσμεύσεις τις  οποίες θεωρώ 
ότι  δεν θα πρέπει  να αγνοούμε διότι  είναι  αναγκαστικά ένα δομικό 
στοιχείο των διαρθρωτικών ταμείων.  

Διαμορφώθηκαν, λοιπόν,  35 συνολικές δράσεις  συνολικού 
προϋπολογισμού 1,41 δις  ευρώ δημόσιας  δαπάνης  και θεωρώ πως το 
σύνολο των αξόνων και των θεματικών περιοχών έχουν ενεργοποιηθεί .   
Αυτό σημαίνει  ότι  στη συνέχεια  θα μιλήσουμε για εξειδίκευση 
δράσεων που αφορούν την επιχειρηματικότητα,  την έρευνα και την 
τεχνολογία,  την ενέργεια,  τον πολιτισμό, τον τουρισμό,  το περιβάλλον 
και τις  δράσεις  που αφορούν  τους κοινωνικούς φορείς  καθώς και τη 
δημόσια διοίκηση.  

Επισημαίνεται επίσης ότι  υπήρξαν προτάσεις από Επιτελικές  
Δομές και κοινωνικούς εταίρους σε συγκεκριμένες  επενδυτικές 
προτεραιότητες τις  οποίες τις  λάβαμε υπόψη για τη διαμόρφωση 
ομαδοποιημένων δράσεων. Θα διατυπωθούν συγκεκριμένα σε ποιους 
τομείς  είναι .  

Να επισημάνω τώρα ως προς  το τεχνικό κομμάτι ότι 
προσπαθήσαμε στην αποτύπωση των δράσεων τις  οποίες θα δείτε να 
βάλουμε μικρά στοιχεία,  θέλω να είμαι σαφής,  μικρά στοιχεία  
τεχνικής καινοτομίας.  Αυτό σημαίνει  ότι  προσπαθήσαμε στο λίγο 
χρόνο που είχαμε να εμπλουτίσουμε τις  δράσεις με όλα εκείνα τα 
παραδείγματα και όλη εκείνη την ανατροφοδότηση που είχαμε από τα  
Προγράμματα που ήδη υλοποιούνται.  
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Τα προγράμματα των κρατικών ενισχύσεων όπως θα δείτε,  οι  
δράσεις που αφορούν start  ups ,  οι  δράσεις που αφορούν αποφοίτους 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έγιναν με μια λογική συνδυασμού των δύο 
Ταμείων,  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με τη χρήση της ρήτρας ευελιξίας 
προκειμένου να καλύψουν τις  πραγματικές ανάγκες των ωφελουμένων 
και έτσι όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί κατά την διάρκεια των 
Προγραμμάτων τα οποία υλοποιήθηκαν το 2007-2013.  

Ένα μεγάλο κομμάτι το  οποίο δεν εξειδ ικεύεται  στην παρούσα 
Επιτροπή Παρακολούθησης και του  οποίου  ανέλυσε τις  στρατηγικές 
και την προσέγγισή του ο Αλέξης ο  Χαρίτσης αφορά τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία.  
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα οποία διατυπώθηκε και έχει  γίνει  
σαφής η ανάγκη και από συγκεκριμένες επιχειρηματικές ομάδες και 
από  συγκεκριμένες  θεματικές περιοχές θα αντιμετωπιστούν με έναν 
ενιαίο τρόπο, θα αντιμετωπιστούνε με μία άλλη λογική απ’ ότι  της 
προηγούμενης περιόδου.   
 Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τα  μέγιστα,  συνδυάζοντάς τα 
και με το κομμάτι  των επιχορηγήσεων και ένα διακριτό κομμάτι των 
χρηματοδοτικών εργαλείων,  το οποίο θα αναπτυχθεί  και θα ενισχυθεί  
και είναι  προτεραιότητα του Υπουργείου.  Είναι  το Ταμείο 
Μικροπιστώσεων,  το οποίο δεν θα περνάει  απαραίτητα από τις 
συστημικές τράπεζες,  έτσι  όπως συνέβη στη προηγούμενη περίοδο,  με 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία,  γιατί  δεν   υπήρχε ταμείο μικροπιστώσεων, 
αλλά θα μπορεί  να περάσει από μη χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο 
θα επιλεγεί .  
 Κλείνοντας θέλω να πω, ότι  με αυτές τις  αρχικές προσκλήσεις  
και τ ις  δράσεις κρατικών ενισχύσεων, δεν  παγιώνεται ο σχεδιασμός 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.   
 Οι στρατηγικές κατευθύνσεις  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
ορίζουν ένα πλαίσιο,  μέσα στο οποίο κινούνται οι  προτάσεις .  Η 
διαμόρφωση των προτάσεων παραμένει  μία δυναμική διαδικασία.   
 Αυτό θέλω να το καταλάβουμε.  Εξελίσσεται,  λαμβάνοντας υπόψη 
την ανατροφοδότηση,  τις  πρόσφατες  εξελίξεις .  Η κρίση κάνει  το  χρόνο 
και τη συμπύκνωση των γεγονότων και των αποτελεσμάτων και των 
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αναγκών, πολύ πιο  έντονη.   Απαιτείται  μία συνεχής  ζύμωση των 
προτάσεων.  
 Υπό αυτό λοιπόν το πνεύμα, η Επιτροπή Παρακολούθησης που 
συνεκλήθη σήμερα, αποτελεί  ένα κρίκο μιας δυναμικής διαδικασίας 
που θα συνεχιστεί .   
 Θα συνεχιστεί  κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με πάρα πολύ 
δουλειά για την επί  μέρους εξειδίκευση των δράσεων που προτείνονται  
σήμερα και  θα υπάρξει  σύγκληση  της επόμενης Επιτροπής 
Παρακολούθησης,   που ήδη προγραμματίζεται  προς τα τέλη Οκτωβρίου 
αυτού του έτους,  αρχές Νοεμβρίου.   
 Κλείνω, λέγοντας πως προσδοκώ οι  εργασίες της Επιτροπής να 
αποτελέσουν ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου, να  καταφέρουμε να 
εντοπίσουμε και να προσδιορίσουμε τους κοινούς μας στόχους,  τις  
κοινές μας  προσεγγίσεις  και τους στόχους για την επόμενη περίοδο.   
 Σας ευχαριστώ πολύ.   
  
Σύμφωνα λοιπόν με την ημερήσια διάταξη και τις  τροποποιήσεις  που 
ενέκρινε η Επιτροπή, το λόγο έχει  για έναν χαιρετισμό ο κύριος 
Περουλάκης,  εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.   Κύριε Γενικέ,  κυρίες και κύριοι ,  ε ίναι  
μεγάλη μας χαρά που σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να 
σηματοδοτούμε την έναρξη ενός  Προγράμματος,  το οποίο ένας 
προλαλήσας το απεκάλεσε καρδιά,  εγώ θεωρώ ότι  είναι  η σπονδυλική 
στήλη της υλοποίησης των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων 
στην Ελλάδα για τη περίοδο ’14 – ’20.   
 Το πρόγραμμα αυτό είναι  ένα προϊόν μιας μακράς 
διαπραγμάτευσης,  η οποία στηρίχθηκε πάνω στην αρχή, ότι  η νέα 
προγραμματική περίοδο θα πρέπει  να  αποφέρει  απτά αποτελέσματα.  
 Ένα βασικό ζητούμενο της επόμενης  περιόδου, ε ίναι  ότι  εκ των 
προτέρων θα έχουμε καθορίσει  τους όρους πάνω στους οποίους  
οποιαδήποτε παρέμβαση  θα πρέπει  να τις  ικανοποιεί .  Είναι ο όρος των 
εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, ο οποίος είναι  πάρα πολύ σημαντικός  
και θα πρέπει  να χρησιμοποιηθεί  ένα σύστημα παρακολούθησης,  το 
οποίο θα παρακολουθεί  στόχους διαφανείς ,  μετρήσιμους σε όλη τη 
διάρκεια της υλοποίησης των προγραμμάτων.  
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 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε,  ε ίναι  ξανά 
μετά από μία περίοδο που η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της  
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,  ήταν ένα ξεχωριστό 
πρόγραμμα.   
 Έχουμε εκ νέου ένα πρόγραμμα πολυπεριφερειακό, πολυθεματικό 
και πολυταμειακό.  Έχουμε περιλάβει  σε αυτό το πρόγραμμα και τις  
δράσεις  για  τις  τεχνολογίες των πληροφοριών,  οπότε είναι  ένα 
πρόγραμμα που συνολικά,  όπως αναφέρθηκε και πριν ,  προσπαθεί  να 
καλύψει χάσματα που υπήρχανε στις  προηγούμενες παρεμβάσεις,  όπως 
επίσης,  να αποφύγουμε τις  επικαλύψεις.   
 Πολλά πράγματα τα οποία ήθελα να πω αναφέρθηκαν ήδη από 
τον κύριο Γενικό και από τη κυρία Φωτονιάτα και  από μερικούς 
άλλους προλαλήσαντες.  Θα αναφερθώ εν τάχει  οπότε,  αλλά θα 
επιμείνω σε ορισμένα βασικά θέματα που νομίζω ότι  είναι  πολύ 
σημαντικά.   
 Το πρόγραμμά μας όπως είπα και πριν,  έχει  μία σειρά από εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητες,  τις  οποίες πρέπει  να ικανοποιήσει .  Θα ήθελα 
να αναφερθώ ιδιαίτερα στη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης,  την 
οποία θεωρώ ότι  ε ίναι  το βασικό εργαλείο,  το οποίο μας επιτρέπει  να 
στοχεύσουμε εκεί  που η χώρα έχει  ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, να  
προωθήσουμε αυτό που κάνουμε καλά, να το κάνουμε καλύτερο,  να 
προωθήσουμε και  να υποστηρίξουμε την υγιή,  την καινοτόμο και 
εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.   
 Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στην εξωστρεφή 
επιχειρηματικότητα η οποία νομίζω ότι  θα έχει ,  θα πρέπει  να έχει  την 
διάσταση όχι  μόνο να προωθήσουμε τις  εξαγωγές ή την υποκατάσταση 
των εισαγωγών,  αλλά να προωθήσουμε θέματα πολύ σημαντικά,  όπως 
είναι  οι  συνεργασίες με οργανισμούς,  επιχειρήσεις  του εξωτερικού,  να 
προχωρήσουμε την διακρατική-  διασυνοριακή συνεργασία,  να έχουμε 
μια διάσταση η οποία δεν θα είναι  μόνο η χρηματική,  σε σχέση με τις  
συνεργασίες του εξωτερικού,  αλλά θα είναι  μεταφορά τεχνολογίας,  θα 
είναι  συνεργασίες,  συμπράξεις  ο ι  οποίες θα πρέπει  να είναι  
σημαντικές,  σημαντικά στοιχεία της υλοποίησης του νέου 
προγράμματος.   
 Με ιδιαίτερη χαρά νομίζω ότι  η θέση της επιτροπής να 
προωθήσει την συνεργασία των ταμείων  σε αυτή την περίοδο που 
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περνάει  και η χώρα είναι  πάρα πολύ σημαντικό το ότι  παράλληλα με 
την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με τομεακές  προτεραιότητες,  
όπως είναι  και ο όρος που χρησιμοποιεί  το πρόγραμμα, έχουμε και την 
προσαρμογή των εργαζομένων και τις  δράσεις κατάρτισης,  παράλληλα,  
για παράλληλη υλοποίηση μέσα στο πρόγραμμα μας.   

Υπάρχει ,  σε σχέση και με την ανάγκη της στόχευσης σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες,  η έξυπνη εξειδίκευση ανάδειξε ένα 
σημαντικό μειονέκτημα του συστήματος καινοτομίας της χώρας,  η 
οποία ήτανε η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής και της  
επιχειρηματικής κοινότητας.   

Νομίζουμε ότι  με τις  διαβουλεύσεις  οι  οποίες  διαρκούν εδώ και  
τρία χρόνια,  ότι  έχουμε καταφέρει  να  προχωρήσουμε σε ένα πάρα πολύ 
σημαντικό βαθμό συνειδητοποίησης του συγκεκριμένου προβλήματος  
και προώθησης συγκεκριμένων δράσεων που μπορούν να προσφέρουν 
στην αντιμετώπιση του και  να προωθήσουμε επί  τέλους τις  κατάλληλες 
συνεργασίας οι  οποίες θα δώσουνε στον επιχειρηματικό κόσμο την 
δυνατότητα να προωθήσει δραστηριότητες που προωθούν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας.   

Εδώ μπαίνει  ένα βασικό ζήτημα, το ότι  οι  επιχορηγήσεις τις  
οποίες προβλέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία δεν θα πρέπει  να είναι  η 
μόνη πηγή χρηματοδότησης όλων των παρεμβάσεων οι  οποίες θα 
υλοποιηθούν στην διάρκεια της περιόδου 14-  20.   

Θα είναι  περισσότερο ο καταλύτης της  υλοποίησης αυτών των 
παρεμβάσεων αλλά είναι  πάρα πολύ σημαντικό η αντιμετώπιση των 
αναγκών της επιχειρηματικής κοινότητας ούτως ώστε να 
προκαλέσουμε και  την πραγματική ιδιωτική συμμετοχή η οποία  είναι  
ένας σημαντικός παράγοντας της υλοποίησης του προγράμματος και 
όλων των προγραμμάτων που υλοποιούν τα διαρθρωτικά ταμεία.   

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που ήθελα να αναφερθώ είναι η 
καταπολέμηση της  διαφθοράς και της απάτης.  Δεν ξέρω αν έτυχε να 
διαβάσετε μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στις  εφημερίδες,  η 
οποία προσπάθησε να αναζητήσει  τις  αιτίες της  διαφυγής των 
εγκεφάλων από την ελληνική κοινωνία προς το εξωτερικό.   

Νομίζω ότι  θα ήτανε ιδιαίτερα σημαντικό να το έχετε υπ’ όψιν 
σας ότι  από τους  2.500 ερωτούμενους που χρησιμοποιήθηκαν ως 
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δείγμα, οι  εργασιακές σχέσεις  και η αμοιβή κατατάσσεται ως η όγδοη 
αιτία για την οποία  οι  νέοι  μας φεύγουν στο εξωτερικό.   

Η πρώτη αιτία ήταν η έλλειψη αξιοκρατίας.  Η δεύτερη ήτανε η 
διαφθορά. Και  υπήρχε μια άλλη σειρά από όρους για τους οποίους οι  
νέοι  θεωρούν ότι  τα προσόντα τους δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε 
στον ελλαδικό χώρο.  

Ως εκ τούτου,  είναι  ιδιαίτερα σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το 
θέμα της καταπολέμησης της απάτης,  της διαφθοράς και της απάτης με 
έναν ιδιαίτερα αποφασιστικό τρόπο στην επόμενη προγραμματική 
περίοδο.   
Επίσης ένα άλλο ζητούμενο το οποίο αναδεικνύεται σχεδόν σε κάθε 
προγραμματική περίοδο και πρέπει  επί  τέλους  να αντιμετωπίσουμε 
είναι  η ενίσχυση της θεσμικής  επάρκειας,  τόσο της Δημόσιας  
Διοίκησης όσο και των τελικών δικαιούχων και νομίζω ότι  αυτό θα 
πρέπει  να είναι  ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει  να 
αντιμετωπίσουμε.  
 Ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει  να 
εστιάσουμε την προσοχή μας στη σημερινή συνάντηση είναι  η 
υιοθέτηση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων.  
 Όπως είπα και πριν,  οι  παρεμβάσεις μας αυτή την περίοδο πρέπει  
να είναι  μετρήσιμες,  πρέπει  να ε ίναι  στοχευμένες και τα κριτήρια 
επιλογής πρέπει  να υπηρετούν αυτή την αρχή. Πρέπει  να είναι 
κριτήρια,  τα οποία θα μας δίνουν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουμε αυτούς τους στόχους που έχουμε θέσει  εξαρχής 
για το πρόγραμμα.  
 Δεν θα σας κουράσω άλλο. Νομίζω ότι  θα υπάρξει  συζήτηση 
ούτως ή άλλως στα ιδιαίτερα θέματα που έχει  η Ημερήσια Διάταξη.  
Σας ευχαριστώ  πολύ και εύχομαι καλό υπόλοιπο εργασιών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστούμε τον κ.  Περουλάκη.  
 Θα ακολουθήσει μια εισήγηση από τον κ.  Τζώρτζη,  Γενικό 
Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,  το οποίο θα δώσει και 
μια απάντηση σε επιμέρους θέματα που έθεσε ο κύριος Περουλάκης 
και αφορούν την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων.  
 Ο κύριος Τζώρτζης θα μας μιλήσει για τις  αιρεσιμότητες οι  
οποίες είναι  αρμοδιότητα της Υπηρεσίας του.  
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Κος ΤΖΩΡΤΖΗΣ:  
Καλημέρα και από εμένα, χαιρετίζω όλον τον κόσμο εδώ που ήρθε να 
μας ακούσει,  χαιρετίζω την πολύ καλή προσπάθεια της κυρίας 
Φωτονιάτα,  του Γενικού και των υπόλοιπων Γενικών.  
 Παίρνω την πάσα από τον κ.  Περουλάκη βέβαια και θα μιλήσω 
λίγο για αιρεσιμότητες στον θεματικό στόχο 2 που είναι  τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχω να  πω για αυτό ότι  τα χρήματα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση βαίνουν μειούμενα, το ξέρετε κι  εσείς  πολύ 
καλά ότι  από ΚΠΣ 3 σε ΕΣΠΑ περσινό και  στο ΣΕΣ είμαστε δηλαδή 
περίπου στα μισά εδώ που ξεκινάμε.  
 Οι τεχνολογίες ΤΠΕ για εμάς στη Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και γενικότερα στο Υπουργείο συνιστούν ένα προϊόν 
της Ελλάδας,  ένα παραγωγικό προϊόν,  εκτός από οριζόντια βρίσκεται  
σε κάθε δραστηριότητα της Ελλάδας,  συνιστούν και ένα εξαγώγιμο 
προϊόν.   
 Αυτό θέλουμε να κάνουμε,  αυτό είναι  το όραμά μας,  να 
μοχλεύσουμε  και  να σηκώσουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα,  
παράλληλα με τουρισμό, με ναυτιλία,  με ποιοτικά αγροτικά προϊόντα.  
Και όπως είπε και  ο κύριος Περουλάκης βέβαια,  δεν  θα βασιστούμε 
στο να μοιράσουμε κάποια χρήματα που έχουν έρθει  εδώ. Θα 
προσπαθήσουμε σε συνεργασία με τη Διαχείριση αυτά τα χρήματα να 
μοχλεύσουν και ιδ ιωτικές  επενδύσεις  και την ιδιωτική πρωτοβουλία 
γενικότερα.  
 Και βέβαια,  μιλάμε και για δουλειές.  Ο κόσμος ,  υπάρχει  
τεράστια ανεργία αυτή τη στιγμή και μιλάμε και για  brain drain,  
δηλαδή φεύγουν τα καλύτερα μυαλά μας,  200.000 από τα καλύτερα 
μυαλά μας είναι  στο εξωτερικό.  Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις  
προϋποθέσεις  να μείνουν εδώ,  να είναι  εδώ η ανάπτυξη.  
 Υπάρχει  μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  θα το 
ξέρετε,  Grand Coali t ion for Digital  Jobs ,  που μιλάει  για 900.000 νέες  
θέσεις  εργασίας  στην Ευρώπη,  οι  οποίες είναι  και  εξειδικευμένες.  
Σεκιούριτι ,  cloud engineering ,  και  ούτω καθεξής.  Θέλουμε η Ελλάδα 
να έχει  ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εκεί  μέσα.  
 Όπως είπε λοιπόν και ο συνάδελφος,  ο Γενικός Γραμματέας,  ο 
κύριος Τόλιος,  η κυρία Χαλικιά,  μετά η Ευγενία,  η κυρία Φωτονιάτα 
στη δεύτερη παρέμβασή της,  ο κόσμος περιμένει  από αυτήν την 
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κυβέρνηση τομές,  περιμένει  καινούργια πράγματα.  Άμα δεν τα 
κάνουμε τώρα, πότε θα τα κάνουμε;  
 Τώρα, φοβάμαι ότι  θα είμαι λίγο τεχνικός,  αλλά δεν θα σας 
καθυστερήσω πολύ. Περνάω κατευθείαν στο επόμενο βήμα.  
 Αυτές ε ίναι  οι  παθογένειες.  Είναι γνωστά τα προβλήματα στις  
τεχνολογίες ΤΠΕ, είναι  γνωστό πού έχουμε φτάσει,  το  ανέφερε και η 
κυρία Φωτονιάτα πιο πριν,  και δεν είναι  μόνο ελληνικό φαινόμενο,  
είναι  σε πολλές χώρες αυτό το πράγμα. Υπάρχουν καθυστερήσεις,  
έλλειψη συντονισμού, μιλάω ειδικά για τον θεματικό στόχο ΙΙ ,  ΤΠΕ ,  
που είναι  οριζόντια παντού σε όλα τα προγράμματα, σε όλες τις  
δραστηριότητες.   

Αυτό που θα πούμε τώρα έχει  πολλά κοινά με αυτά που 
εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες,  την εμπειρία που πήραμε μελετώντας 
τις  υπόλοιπες χώρες,  από πολύ προηγμένες μέχρι και τρίτες.   

Αυτή είναι  η αιρεσιμότητα,  αυτό το αγκάθι κατά κάποιο τρόπο 
μου έχει  χρεωθεί,  είναι  χρεωμένο στη Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.  Είναι η εκκρεμότητα για την 
αιρεσιμότητα 2.1.  Θα σας πω και για τη 2 .2 μετά.   

Αφορά στην ψηφιακή ανάπτυξη, στους άξονες προτεραιότητας 
2B και 2C του θεματικού στόχου 2 όπως τον λέμε.  Αυτά είναι  τα  
τέσσερα σημεία της αιρεσιμότητας.   

Αυτό που θα σας πω τώρα είναι  ένα σχέδιο που επεξεργαστήκαμε 
τον τελευταίο ενάμιση μήνα και έχουμε ζυμώσει και με τους άλλους 
φορείς  που είναι  συνδικαιούχοι σε αυτόν τον τομέα.   

Η αιρεσιμότητα,  όπως θα ξέρετε πολύ καλά πολλοί από εσάς,  
είναι  ένα βασικό προαπαιτούμενο.  Δηλαδή αν δεν καλυφθεί και αν δεν  
καλυφθεί επαρκώς δεν μπορούμε να προχωράμε σε εξειδίκευση,  
συγνώμη, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στις  δράσεις τις  καινούριες.   

Προχωρώ κατευθείαν,  θα σας πω τώρα κάποια σχέδια,  μία 
πρόταση που είναι  υπό διαβούλευση με τους αντίστοιχους φορείς .  
Προχωράω στο σχήμα μας,  περνώντας ένα-ένα τα bullets  της 
αιρεσιμότητας.   

Επικαιροποίηση,  εξειδίκευση δεικτών αποτελέσματος.  
Ακούστηκαν και από πριν,  από τον κύριο Περουλάκη και από την 
κυρία Φωτονιάτα,  με πιο τρόπο θα αξιολογήσουμε κάποιες προτάσεις .   
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Το σχέδιο το δικό μας είναι  ότι  θα βάλουμε τους δείκτες του 
DESI ,  που είναι  Digital  Economy and Society Indexes ,  αν τον ξέρετε 
αυτό τον δείκτη,  και πρόσφατα βγήκε η καινούρια μελέτη όπου η  
Ελλάδα βέβαια είναι  πίσω από τη Βουλγαρία,  Ρουμανία ,  προτελευταία.   

Αυτό που σκεφτόμαστε εμείς  είναι  να κάνουμε mapping,  
ακριβώς,  αυτούς τους δείκτες που αναφέρονται στο DESI στους τομείς  
παρέμβασης της ψηφιακής πολιτικής  μας,  δίνοντας με αυτό τον τρόπο 
ένα βάρος,  δηλαδή ένα αρχικό βάρος τεχνικό κατά πόσο μία  δράση 
καλύπτει  αυτό που θέλουμε και να πάρει  κάποια προτεραιότητα.   

Οπότε το συνολικό σχήμα βγαίνει  κάπως έτσι ,  δηλαδή με ποιο 
τρόπο θα βγάλουμε την λίστα προτεραιότητας κάποιων δράσεων. Είναι 
μία συνάρτηση των δεικτών DESI ,  όπως σας είπα,  τώρα εδώ, αν 
βλέπετε κιόλας,  υπάρχουν κάποια αυθαίρετα νούμερα, μία πρώτη 
προσέγγιση δηλαδή σε νούμερα, του SWΟT ,  δηλαδή του ελέγχου του 
κινδύνου, κατά πόσο δηλαδή αυτό το πράγμα είναι  ώριμο,  θα έχει  ζωή 
μετά,  όλα αυτά που αναφέραμε πιο  πριν,  θα μπορεί  να εφαρμοστεί  και 
να αφήσει κάποια ουρά.  

Και τρίτο,  βέβαια,  τρίτος παράγοντας με ένα βάρος που θα δίνει  
ένα σταθμικό δείκτη από όλα αυτά,  ε ίναι  η πολιτική προτεραιότητα.  Η 
πολιτική προτεραιότητα όπως εκφράζεται από τις  τομεακές πολιτικές  
και όπως θα συναποφασίζεται στο σχήμα που θα σας πούμε.   

Όπως ανέφεραν και οι  προηγούμενοι Γενικοί  Γραμματείς  
υπάρχουν κάποιες  πολιτικές προτεραιότητες στις  οποίες θέλουμε να 
δώσουμε προτεραιότητα.   

Αυτό είναι ,  τώρα,  το σχήμα του πώς θα ξεχωρίσουμε τη λίστα  
έργων από ώριμα και προς ωρίμανση, δηλαδή πώς θα βάλουμε 
προτεραιότητα στα Προγράμματα.  

Δεν θα επεκταθώ τώρα σε αυτό το πράγμα περισσότερο αλλά 
είναι  ορισμένα κριτήρια που πρέπει  να τηρεί  κάθε Πρόγραμμα, όπως 
αν συμμορφώνεται  με τις  οδηγίες κλεισίματος,  αν έχει  συνάφεια,  αν 
έχουμε μιλήσει με το Πρόγραμμα υποδοχής και εδώ μιλώ γενικότερα 
για τις  ΤΠΕ, δηλαδή ο φορέας έχει  συνεννοηθεί ,  ο  δικαιούχος έχει  
συνεννοηθεί  με το Πρόγραμμα υποδοχής;  Υπάρχει  ή ονειρευόμαστε 
εμείς;    
Και βέβαια υπάρχει  και η αίρεση να είναι  αποδεκτό αυτό το έργο για 
phasing από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  



 

  

33 

Αυτό είναι  ένα πρώτο σχήμα σε συνέχεια του νόμου ΕΣΠΑ που 
έχουμε επεξεργαστεί  για το πώς μπορεί  να δουλέψει μια  κεντρική δομή 
αποφάσεων στα έργα ΤΠΕ.  Υπήρχε μια Επιτροπή από 8 μέλη επιπέδου 
Γενικών Γραμματέων, ξέρουμε ότι  είναι  πολύ δύσκαμπτες τέτοιες  
επιτροπές πληροφορικής,  επικοινωνιών και  ηλεκτρονικής  
διακυβέρνησης.   

Αυτό που προτείνουμε εμείς  είναι  να  συρρικνωθεί αρκετά χωρίς 
να χάσει τη λειτουργικότητά της και την ευελιξία της  βάζοντας ένα 
μέλος ακόμα επισκέπτη ας πούμε Γενικό Γραμματέα,  ανάλογα τη 
θεματική κατηγορία που μιλάμε.  Μπορεί να είναι  από το εμπόριο,  
μπορεί  να είναι  από τη βιομηχανία.  

Το όργανο που συντονίζει ,  το  εκτελεστικό όργανο που συντονίζει  
από κάτω αυτά είναι  η κεντρική δομή, επιτελική δομή τύπου ΤΠΕ η 
οποία συνεργάζεται με την αντίστοιχη Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
δίνοντας προτεραιότητα και εκτελώντας με βάση τους δείκτες που σας  
είπα αυτά τα έργα.  

Αυτές είναι  αρχές για την υλοποίηση των έργων ΤΠΕ.  
Αναφέρουμε εμείς  στο πως τα υλοποιούμε τώρα και όχι  ποια 
υλοποιούνται,  δεν είναι  θέμα που θα το εισηγηθούμε εμείς .  

Μιλάμε για βασικές αρχές όπως επαναχρησιμοποίηση λύσεων,  
τον έλεγχο δαπανών, το αποθετήριο εφαρμογών ΤΠΕ, δηλαδή κάθε 
δουλειά που γίνεται να είναι  επαναχρησιμοποιήσιμη και από επόμενες 
προτάσεις.  Να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την αποτυχία και να 
δώσουμε ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.  Δεν θέλω να επεκταθώ 
παραπάνω σε αυτά,  θα τα δείτε και στη συνέχεια,  να μην σας κουράσω 
τώρα.  

Και μιλάμε και για απλοποίηση του πλαισίου υλοποίησης.   
Μιλάμε για προτεραιοποίηση, απλοποίηση των προδιαγραφών των 
διαφόρων έργων, δηλαδή έναν μπούσουλα κατά κάποιο τρόπο στο πως 
υλοποιούνται αυτά τα έργα.  Συστηματική αξιολόγηση,  ανάδραση,  
διορθώσεις,  κοινή βάση δεδομένων δηλαδή για αυτά τα έργα.  Και 
βέβαια ενσωμάτωσης όλης αυτής  της  διαδικασίας στο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ.  

Και για το τέλος κρατώ ένα καλό νέο,  δουλέψαμε αρκετό καιρό 
πάνω στο NGA plan και στην Αιρεσιμότητα 2.2 και έχουμε ήδη την 
ανεπίσημη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι  αυτή η 
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αιρεσιμότητα έχει  καλυφθεί.   Δουλεύουμε τώρα, σας έχω ένα l ink εδώ,  
είμαστε στο να ανεβάσουμε την καινούργια version που θα απαντά και 
σε αυτό που ζήτησε ο κος Περουλάκης σχετικά με την παρακολούθηση 
του πλάνου υλοποίησης.  

Και  ευχόμαστε,  δηλαδή την πρόταση θα την κατεβάσουμε μέχρι 
30/6 και για την Αιρεσιμότητα 2.1 και στη συνέχεια θα προβούμε σε 
όλες αυτές τ ις  διαρθρωτικές αλλαγές  που χρειάζονται ώστε να αρθεί 
και αυτή η Αιρεσιμότητα.   Ευχόμαστε ότι  όλα θα είναι  καλά και 
είμαστε βέβαιοι  ότι  στη συνεργασία που έχουμε με όλους τους  
γενικούς γραμματείς  και όλα τα υπουργεία θα είναι  άλλο ένα καλό 
νέο.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Θα σας δώσω το λόγο,  ευχαριστούμε πολύ τον κ.  Τζώρτζη.   
Κάναμε μια απότομη μετάβαση από το πολιτικό στο  πολύ Τεχνικό που 
για κάποιους ίσως παρά ήταν απότομη αλλά κάνοντας,  λοιπόν,  τη 
σύνδεση και επιτρέψτε μου για σήμερα να υιοθετήσω τον άχαρο ρόλο 
αυτού που θα υπενθυμίζει  τις  δεσμεύσεις  και τις  τεχνικές λεπτομέρειες 
για  την υλοποίηση των Προγραμμάτων. Πρέπει  να πω, ότι  η 
παρουσίαση που έκανε ο κύριος Τζώρτζης,  συνδέεται  άμεσα με το 
κομμάτι των δράσεων και της πρόσκλησης στην οποία έχουμε 
προδιαγράψει και θα παρουσιαστεί  στη συνέχεια στην αναλυτική 
παρουσίαση της Εξειδίκευσης,  η οποία αποτελεί  εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας αυτής,  προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της  
πρόσκλησης ,  και έχει  ιδ ιαίτερη σημασία,  γιατί  ένα μεγάλο σύνολο 
προτάσεων από φορείς  που είναι  παρόντες σήμερα εδώ και από φορείς  
της δημόσιας διοίκησης,  προσανατολίζουν τα έργα τους σε ΤΠΕ, τα  
οποία θα πρέπει  να γνωρίζουμε ότι  για να υλοποιηθούν,  θα πρέπει  να 
έχει  προηγηθεί  η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας.   
 Έχω την αίσθηση ότι  έχουνε γίνει  πολλά βήματα από τη 
τελευταία φορά που εγώ είχα μία ενημέρωση και  για τις  δύο 
αιρεσιμότητες,  και δίνω το λόγο στον  κύριο Περουλάκη για ίσως 
κάποια διευκριν ιστική.   
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Μία σύντομη παρέμβαση σε σχέση με όσα μας είπε ο κύριος Τζώρτζης,  
τον ευχαριστώ πολύ.   



 

  

35 

 Θα ξεκινήσω εγώ  από εκεί  που ο κύριος Τζώρτζης  τελείωσε.  
Όντως,  υπάρχει  το  καλό νέο,  ότι  συμφωνούμε με το next generation 
access network ,  στα οποία μας έχετε προτείνει .  Περιμένουμε την 
επίσημη υποβολή,  ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην οριστική 
έγκριση.  
 Αντιθέτως όμως,  έχω την αίσθηση ότι  έχουμε πάρα πολύ δουλειά 
ακόμα να κάνουμε για τη Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και θα ήθελα να 
σας παρακαλέσω, επειδή δεν ε ίναι  μόνο θέμα της σημερινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,  αλλά οι  
δράσεις  ΤΠΕ έχουν αναδειχθεί  σε όλα τα Περιφερειακά Προγράμματα, 
ως ένας τομέας στον οποίον θέλουν να επενδύσουνε.   
 Νομίζω ότι  αυτή τη στιγμή οι  υπηρεσίες σας με τις  υπηρεσίες  
μας πρέπει  να συνεδριάσουνε το συντομότερο δυνατόν και να βρούμε 
μία φόρμουλα,  ούτως ώστε το συντομότερο δυνατό αυτή η εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητα,  να ικανοποιηθεί .   
 Νομίζω ότι  έχουμε  ήδη σημαντική καθυστέρηση και επιπλέον 
καθυστέρηση δεν ωφελεί  ούτε εσάς,  ούτε εμάς.  Ευχαριστώ πολύ.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Απ’ ότι  είπε ο κύριος Τζώρτζης και στην τοποθέτησή του,  θεωρεί 
δεδομένη μία συνεχή διαδικασία και τη συνεργασία με την Επιτροπή. 
Προχωράμε στην ενότητα κορμό της σημερινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης,  που αφορά την Εξειδίκευση.  
 Θα γίνει  μία αρχική παρουσίαση του Προγράμματος  από την 
κυρία Φέτση, η οποία είναι  Προϊσταμένη της  μονάδας Α1, 
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας  
Διαχείρισης,  η οποία θα μας παρουσιάσει τη στρατηγική,  τους στόχους 
και τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος.   
Κα ΦΕΤΣΗ:  
Αναφέρθηκαν ήδη στη διάρκεια μέχρι τώρα της  συνεδρίασης αρκετοί 
από τους ομιλητές ,  η Ειδική Γραμματέας,  ο Γενικός Γραμματέας του 
ΕΣΠΑ, αλλά και  οι  επί  μέρους τοποθετήσεις  για  το ρόλο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος,  Ανταγωνιστικότητα,  
Επιχειρηματικότητα Και Καινοτομία,  στη περίοδο ’14 – ’20.   
 Δόθηκαν πολλοί χαρακτηρισμοί για το ρόλο του.  Εδώ στη 1η  
διαφάνεια υπάρχει  η έκφραση «σημαιοφόρος» .  Αναδεικνύεται  
πράγματι  ότι  στη νέα περίοδο και στη στρατηγική που επιχειρεί  το νέο 
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ΕΣΠΑ σε έναν νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τη χώρα, το Πρόγραμμα 
καλύπτει  πολύ,  τη καρδιά αυτού ακριβώς του τομέα, αυτού του 
προτύπου.  
 Ήδη από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ, στις  5 από 
τις  προτεραιότητες  που έχει  ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας,   το 
ΕΠΑνΕΚ συμβάλει  σε όλες.   
 Συμβάλει στην  ποιοτική επιχειρηματικότητα,  συμβάλει  στις  
παραγωγικές υποδομές,  συμβάλει στο στόχο της θεσμικής επάρκειας 
για τη δημόσια διοίκηση, αλλά συμβάλει και στο ανθρώπινο δυναμικό 
μέσα από την ομπρέλα της επιχειρηματικότητας,  ακόμα και στο 
περιβάλλον σε κάποιο,  όχι  πολύ μεγάλο ,  βαθμό.  
 Είναι το Πρόγραμμα εκείνο το οποίο ταυτίζεται πάρα πολύ με 
αυτήν την εστίαση, τη στροφή στους κλάδους από τους οποίους  
αναμένεται πλέον περισσότερο να προέρχεται η ανάπτυξη της χώρας 
και είναι  κλάδοι με υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία.  Οι 
κλάδοι  εκείνοι  στους οποίους έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
και συγκεντρώνονται στους εννέα τομείς  προτεραιότητας .   
 Οι κλάδοι εκείνοι  οι  οποίοι  διακρίνονται από περισσότερη 
εξωστρέφεια και φυσικά, σαν αποτέλεσμα όλων αυτών αναμένουμε και  
την δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης,  που τόσο όλοι 
υπογραμμίζουμε ότι  έχει  ανάγκη σήμερα η χώρα.  
 Στο ΕΠΑνΕΚ έχει  διατεθεί  από τον σχεδιασμό της χώρας το 1/4 
των πόρων του ΕΣΠΑ, αφαιρουμένων των πόρων του αγροτικού τομέα,  
που αποτελούν,  έτσι,  αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο και ε ίναι  
βέβαια ένα αρκετά πολυτομεακό πρόγραμμα με μεγάλη ευρύτητα 
τομέων, όπως αντανακλά και η  παρουσία όλων, τόσων  στη  συνεδρίαση  
της  Επιτροπής Παρακολούθησης,  που για πρώτη φορά έχουμε τόσο 
μεγάλο αριθμό μελών και βέβαια είναι  ένα πολυταμειακό πρόγραμμα, 
καθ’ όσον για να μπορέσει  να πετύχει  τους στόχους  του συνδυάζει  και  
το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά με το ΕΚΤ,  σε συνέργεια 
και συμπληρωματικότητα,  όσο είναι  εφικτό.   
 Από ένα μέγιστο,  από ένα συνολικό,  λοιπόν,  προϋπολογισμό 4,67 
δις ,  τα 3,65 προέρχονται από τα δυο αυτά ταμεία και τα υπόλοιπα 
είναι οι  εθνικοί πόροι.  Καλύπτει  το  σύνολο της χώρας με διαφορετικά,  
βέβαια,  ποσά, όπως θα δούμε στην συνέχεια,  στις  κατηγορίες των 
Περιφερειών.  
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 Έξυπνη εξειδίκευση, εστίαση σε βιώσιμες επενδύσεις  και  
εξωστρέφεια είναι ,  λοιπόν,  τα βασικά χαρακτηριστικά για τη νέα 
περίοδο,  για το νέο μοντέλο  που θα υποστηριχθεί ,  και  βέβαια μεγάλη 
έμφαση στη νέα επιχειρηματικότητα,  που βασίζεται στις  
δραστηριότητες έντασης γνώσης.   
 Η έξυπνη εξειδίκευση είναι  ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό 
το οποίο θα μπορέσει ,  θα διαπνέει  πλέον τις  προσπάθειες και θα 
οδηγήσει στο να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα της χώρας που 
μπορεί  να έχουν βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.   
Η επικέντρωση σε περιοχές,  δραστηριότητες πραγματικής δυναμικής 
και ισχύος θα διασφαλίσει  ότι  οι  πόροι φτάνουν σε ένα επίπεδο 
κρίσιμης  μάζας και γίνονται αυτοσυντηρούμενοι.  Ενώ παράλληλα 
σημαντική και η συνολικότερη παρέμβαση σε αυτό που λέμε 
επιχειρηματικό περιβάλλον,  το οποίο υποστηρίζει  επίσης όλη αυτή την 
παραγωγική κατεύθυνση.  

Οι τέσσερεις  βασικοί πυλώνες για  το νέο αυτό αναπτυξιακό 
πρότυπο είναι  ο πρώτος πυλώνας που έχει  να κάνει  με την ενίσχυση 
της προσαρμογής των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού 
στις  νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις .   

Ο δεύτερος πυλώνας έχει  να κάνει  με την επικέντρωση στους  
παραγωγικούς ανταγωνιστικούς και  εξωστρεφείς  τομείς  της οικονομίας  
:  αγροδιατροφή,  βιομηχανία τροφίμων,  ενέργεια,  εφοδιαστική 
αλυσίδα ,  πολιτιστικές  και  δημιουργικές βιομηχανίες ,  περιβάλλον,  
τουρισμός,  τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία,  υλικά 
και κατασκευές.   

Ο τρίτος πυλώνας έχει  να κάνει  με την στοχευμένη επιλογή 
επενδύσεων, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν,  που 
συγκεντρώνουν τις  ιδιότητες  και  που είναι  οι  πιο κοντά στο νέο 
αναπτυξιακό υπόδειγμα.  

Οι σημαντικότερες είναι  η εξωστρέφεια,  η καινοτομία και η 
υψηλή προστιθέμενη αξία.  Υπάρχουν,  φυσικά,  και άλλες.  Και  
φτάνουμε στον τέταρτο πυλώνα που συνδέεται με την εξασφάλιση των 
παραγόντων εκείνων που υποστηρίζουν την δραστηριοποίηση των  
επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.   

Εδώ έχουμε τις  παρεμβάσεις της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και  
την ανάπτυξη των δομών και υποδομών που συνδέονται με τον 
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παραγωγικό τομέα της  οικονομίας.  Ήπια ενέργεια,  τουρισμό ,  
πολιτισμό, εφοδιαστική αλυσίδα.   

Συγκεντρωτικά,  λοιπόν,  όλα αυτά οδηγούν στον στρατηγικό 
στόχο του ΕΠΑΝΕΚ που είναι  η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας  των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα με αιχμή της καινοτομία και την αύξηση της 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας.   

Στον σχεδιασμό του ΕΠΑΝΕΚ που ξεκίνησε περίπου ενάμιση 
χρόνο πριν πιο  συστηματικά,  έπαιξε μεγάλο ρόλο η δημιουργία 
τομεακών ομάδων σχεδιασμού,  μέσω των οποίων κλήθηκε ένα μεγάλο 
δείγμα κοινωνικών εταίρων και εμπλεκόμενων φορέων να 
συμμετάσχουν στον διάλογο μαζί  και με τους φορείς  της Δημόσιας  
Διοίκησης,  μαζί  με  τους  φορείς  από την ακαδημαϊκή κοινότητα,  μαζί  
με στελέχη από την βιομηχανία,  από συναρμόδια υπουργεία.   
Στόχος ήταν ο σχεδιασμός αυτή τη φορά να πάρει  πολύ ευρύτερη 
διάσταση, να ανιχνευθούν τα πραγματικά προβλήματα και οι  ανάγκες 
στους παραγωγικούς τομείς  της οικονομίας.  
 Σημαντικός σταθμός σε αυτή την πορεία ήταν η Ημερίδα που 
έγινε στο Χίλτον το 2014, η διαβούλευση η ηλεκτρονική μέσα από το 
si te της Διαχειριστικής Αρχής,  αλλά και βέβαια έκτοτε αυτό που θα 
πρέπει  να επισημανθεί ,  ότι  η διαδικασία αυτή είναι  συνεχής,  συνεχώς 
έρχονται κείμενα,  γίνονται επιμέρους  συναντήσεις ,  μπορούμε να πούμε 
ότι  ακόμα και τώρα συνεχώς υπάρχει  ένα άνοιγμα του Προγράμματος 
σε όλους αυτούς τους τομείς  που περιλαμβάνει .  
 Το ΕΠΑνΕΚ έχει  συμπληρωματικότητα σχεδόν με όλα τα 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ, λόγω των τομέων ακριβώς,  της ευρύτητας 
της στρατηγικής που έχει .  Έχει  συνέργειες και συμπληρωματικότητα 
με τα  Περιφερειακά Προγράμματα, με τα Προγράμματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,  δηλαδή »Ανθρώπινο Δυναμικό,  
Εκπαίδευση και Δια Βίου  Μάθηση» ,  αλλά και με τη «Μεταρρύθμιση 
του Δημόσιου Τομέα» ,  με το πρόγραμμα της Αγροτικής  Ανάπτυξης για 
τα θέματα του αγροδιατροφικού τομέα,  με το Πρόγραμμα των 
Υποδομών.  
 Φυσικά, συνεχίζει  και με τις  δράσεις της προηγούμενης 
περιόδου,  όπως θα δούμε και στην Εξειδίκευση, ένα μέρος των έργων 
προέρχεται,  ξεκίνησε από την προηγούμενη περίοδο.  
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 Στη διαφάνεια αυτή παρουσιάζεται  συνοπτικά για όσους δεν 
είναι  κυρίως πολύ εξοικειωμένοι,  αλλά χρήσιμο σε κάθε περίπτωση 
και για όλους,  ο τρόπος που είναι  διαρθρωμένο το  Ππρόγραμμα.  
 Με τη μορφή που ήταν πλέον οι  προδιαγραφές τους,  αντί  για τον 
παραδοσιακό τόμο που έμοιαζε με ένα ενιαίο κείμενο,  το  Πρόγραμμα 
πλέον είναι  ένα πάρα πολύ δομημένο και  τυποποιημένο κείμενο,  με 
πίνακες συνεχώς,  με επιμέρους στοιχεία και θεωρήσαμε ότι  είναι  
χρήσιμο να δοθεί  και αυτή η εικόνα,  όπου μπορεί  κανείς  πολύ 
συνοπτικά να βλέπει  πώς δομείται  ένα Πρόγραμμα, από πού ξεκινάμε 
και πού καταλήγουμε και πώς συνδέονται οι  επιμέρους όροι δηλαδή με 
τους οποίους θα είμαστε πλέον σε επαφή όλη αυτή τη νέα 
προγραμματική περίοδο.  
 Να έρθουμε και λίγο στο θέμα το επιχειρησιακό των Αξόνων 
Προτεραιότητας.  Το 50% περίπου του Προγράμματος ε ίναι  οι  άξονες  
ανάπτυξης,  επιχειρηματικότητας,  με τομεακές προτεραιότητες.  Από τα 
4,6 δισ.  δηλαδή τα 2,3.   
 Το 18% είναι οι  δύο Άξονες που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και αφορούν την προσαρμογή των εργαζομένων και 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,  τ ις  νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις ,  
περιλαμβανομένων και των παρεμβάσεων για τη δημόσια διοίκηση και 
εδώ, το 29% είναι οι  Αξονες που περιλαμβάνουν αυτό που ονομάζουμε 
με τον κλασσικό όρο υποδομές,  αλλά περισσότερο είναι  ένα ολόκληρο 
πακέτο από μηχανισμούς και μέσα στήριξης συνολικά του 
παραγωγικού περιβάλλοντος της χώρας.  
 Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε τους  θεματικούς στόχους,  όπως 
είναι  και τυπωμένοι στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και έχουν 
διαρθρωθεί,  έχουν μπει  στο Πρόγραμμα.  
 Βλέπουμε αναλυτικά για κάθε θεματικό στόχο ποιες  επενδυτικές 
προτεραιότητες το Πρόγραμμά μας από τον Εθνικό Αναπτυξιακό 
Σχεδιασμό γ ια ποιες προτεραιότητες  έχει  ρόλο,  ποιες  δηλαδή μπορεί  
να χρηματοδοτήσει ,  με τα αντίστοιχα ποσά.  
 Αυτά εφόσον υπάρχουν στη διαφάνεια και  είναι  στην 
παρουσίαση που θα δοθεί  στα μέλη, δεν χρειάζεται  να αναλυθούν 
πολύ.  
 Εδώ βλέπουμε συγκεντρωτικά για τον κάθε Άξονα πάλι όλες 
αυτές τ ις  προτεραιότητες και τ ις  βαρύτητές τους.  Βλέπουμε,  για  



 

  

40 

παράδειγμα, τη βαρύτητα την υψηλή που έχουν οι  θεματικοί άξονες 1,  
3 και 8,  που αναφέρονται στην επιχειρηματικότητα,  την έρευνα, την 
καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό.  
 Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε την κατανομή της χρηματοδότησης 
του Προγράμματος  ανά κατηγορία περιφερειών.  Αυτό έχει  ιδιαίτερη 
σημασία,  καθώς θα πρέπει  να γνωρίζουμε ότι  λόγω του διαφορετικού 
επιπέδου και βαθμού ανάπτυξης των περιφερειών,  έχουν και 
διαφορετικούς όρους με τους οποίους λαμβάνουν τη χρηματοδότηση, 
με αποτέλεσμα να έχουμε στις  λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  
συγκεντρωμένο το 60% των πόρων, στις  δύο ανεπτυγμένες  
περιφέρειες,  που είναι  η Αττική και το  Νότιο Αιγαίο,  το  21% των 
πόρων  στις λιγότερο αναπτυγμένες,  ενώ στις  Περιφέρειες σε μετάβαση 
το 16% των πόρων.   

Αυτό είναι  και κάτι  που θα πρέπει  να το λαμβάνουμε υπόψη στις  
προτάσεις και στη στρατηγική μας,  γιατί  ένα πρόβλημα που είχε  
παρατηρηθεί  πολύ στην προηγούμενη περίοδο ήταν,  ε ιδικά για τους 
τομείς  που παρακολουθεί  αυτό το Πρόγραμμα, η συγκέντρωση, η 
καταρχήν τάση όλων των φορέων ήταν να συγκεντρώνουν τις  
προτάσεις στην Αττική.   

Εδώ βλέπουμε την ίδια διάκριση ανά κατηγορία Περιφέρειας σε 
ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, πόσο δηλαδή πάλι  οι  Περιφέρειες επηρεάζονται από 
αυτή την ποσόστωση που υπάρχει .   

Επίσης βλέπουμε τη συμβολή του Προγράμματος στην κλιματική 
αλλαγή, όπως φαίνεται  στους αντίστοιχους στόχους  στη διαφάνεια ,  
ανέρχεται σε ένα ποσοστό 11,55% και προέρχεται κυρίως από τον 
άξονα 3,  από τις  ενεργειακές παρεμβάσεις και σε μικρότερο βαθμό και  
από τον άξονα 1,  παρεμβάσεις για το περιβάλλον.   

Και πηγαίνουμε στους πρώτους άξονες.  Άξονες ,  είπαμε, 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες.  Εδώ 
έχουμε την επικέντρωση της επιχειρηματικότητας σε τομείς  
παραγωγικούς και  εν δυνάμει εξωστρεφείς,  όπως είπαμε,  που τους  
θεωρούμε μοχλούς ανάκαμψης της οικονομίας και δημιουργίας 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.   

Και δράσεις που έχουν στόχους ανάπτυξη καινοτομίας,  κυρίως 
μέσα από το θεματικό στόχο 1 αλλά και λιγότερο τον 3 ,  ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας  μέσα από το θεματικό στόχο 3 ,  αξιοποίηση των 
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τεχνολογιών πληροφορικής  και επικοινωνιών, θεματικός στόχος  2, 
πράσινη επιχειρηματικότητα 3 και 6 ,  και  υποστήριξη της ενεργειακής 
εξοικονόμησης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στις  ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μέσα από το θεματικό στόχο 4.  

Στην κάθε περίπτωση έχουμε επιμέρους ε ιδικούς στόχους που 
απλώς να πούμε ένα παράδειγμα για τον 1 .  Η έννοια της διατύπωσης 
του ειδικού στόχου, σύμφωνα με τον τρόπο που είναι  δ ιαρθρωμένα τα 
Προγράμματα, είναι  ουσιαστικά μία  έκφραση του αποτελέσματος της 
αλλαγής,  της επιδιωκόμενης αλλαγής σε ένα τομέα.  

Έτσι,  βλέπουμε για παράδειγμα, ότι  στην θεματική 
προτεραιότητα 3c επιδιώκουμε την αναβάθμιση του επιπέδου 
επαγγελματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, με την 
προτεραιότητα τους εννέα τομείς .  Στο 3d μιλάμε για τις  εξαγωγές,  στο 
1b για την ενίσχυση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και  
συνεργασιών για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στους τομείς  RIS 
και λοιπά.   

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων στην πρώτη κατηγορία των 
αξόνων είναι  καταρχήν οι  στοχευμένες ενισχύσεις  επιχειρήσεων στους 
οποίους χρησιμοποιούμε και,  ανάλογα με την περίπτωση μπορούμε  να 
χρησιμοποιήσουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία με κατευθύνσεις  στην 
ανάπτυξη εξωστρέφειας σε επιλεγμένες αλυσίδες  αξίας,  στην 
καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.   

Έχουμε συνεργατικές  δράσεις δημόσιου  -  ιδιωτικού τομέα 
έρευνας και  καινοτομίας για τους τομείς ,  σύμφωνα  με τη εθνική 
στρατηγική της έρευνας και της  καινοτομίας για την έξυπνη 
εξειδ ίκευση, αλλά και δράσεις που προκρίνουν τις  νέες  
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για εκμετάλλευση της γνώσης που 
προκύπτει  από την ερευνητική δραστηριότητα και με αντίστοιχες 
υποδομές  εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,  για 
παράδειγμα θερμοκοιτίδες.  Επίσης  και δράσεις προώθησης της  
εξοικονόμησης ενέργειας και ανακύκλωσης,  επαναχρησιμοποίησης 
αποβλήτων και απορριμμάτων.  

Προχωρώντας στους δύο άξονες που χρηματοδοτούνται από το 
Κοινωνικό Ταμείο,  εδώ έχουμε κυρίους στόχους την ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων, νέων βιώσιμων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.    
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Τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων προκειμένου 
να μπορέσουν να κάνουν τις  αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και 
αναπροσαρμογές σύμφωνα με τις  αναπτυξιακές απαιτήσεις  της  χώρας 
στην παρούσα συγκυρία.   

Την ενίσχυση της  συμμετοχής των επιχειρήσεων σε συστήματα 
εκπαίδευσης,  κατάρτισης και τη μεγαλύτερη συνεργασία και συνέργεια  
των δύο πλευρών.  

Και την προτεραιότητα αυτή που αναφέρθηκε ήδη και άλλες  
φορές,  την ενίσχυση της ικανότητας  της δημόσιας διοίκησης και των 
μηχανισμών της να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον πιο  υποστηρικτικό 
για την επιχειρηματική δραστηριότητα.   

Προχωρούμε.  Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων. Είναι 
επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία  νέων επιχειρήσεων που 
δίνουν έμφαση στην καινοτόμο νεοφυή επιχειρηματικότητα αλλά και  
την απασχόληση.   
Έχουμε δράσεις όπως είπαμε πριν της δημόσιας διοίκησης.  Για  
παράδειγμα, έλεγχο αγοράς,  προώθηση εξωστρέφειας,  δράσεις  σε 
συνάφεια με διαλειτουργικότητα υπηρεσιών κλπ.    

Μηχανισμούς και  εργαλεία παρακολούθησης και υποστήριξης 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,  σχέδια  διαρθρωτικής  
προσαρμογής των εργαζομένων και σχέδια επίσης  αναβάθμισης 
προσόντων, δεξιοτήτων σε συνδυασμό με πιστοποίηση με βάση 
αναγνωρισμένα πρότυπα.  

Στους άλλους δύο άξονες  που αφορούν την ενίσχυση των 
μηχανισμών και υποδομών στήριξης της επιχειρηματικότητας εδώ 
συγκεντρώνονται μια σειρά από υποδομές στην έρευνα, στον τομέα 
των ΤΠΕ, στα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας.  

Οι υποδομές που συνδέονται με την ενεργειακή απόδοση αλλά 
και με την αποτελεσματικότερη διαχείριση της διανομής ενέργειας και 
φυσικά μια μεγάλη κατηγορία αφορά υποδομές που συνδέονται με την 
προστασία,  αξιοποίηση του φυσικού κεφαλαίου και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς  λαμβάνοντας υπόψη κυρίως και  τη συμβολή τους στον 
τουρισμό.  

Αυτό νομίζω ότι  έχουμε ήδη περίπου αναφερθεί .  Και τελευταίοι  
Άξονες  αφορούν την Τεχνική Βοήθεια μέσα από την οποία 
υποστηρίζεται,  δίνεται όλη η αναγκαία υποστήριξη στο σύστημα 
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διαχείρισης και διοίκησης  για το Πρόγραμμα μέσα από τους πόρους 
της οποίας  υποστηρίζονται όλες οι  δραστηριότητες για  να μπορεί  να 
λειτουργήσει  το  Πρόγραμμα, οι  φορείς  του και  να υπάρξουν όλες οι  
αναγκαίες μελέτες και υποστηρικτικοί  μηχανισμοί.  

Υπάρχουν τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία που προβλέπονται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  Περιλαμβάνονται οι  βασικότερες  μορφές 
που συνδέονται με τους θεματικούς τους στόχους.  Αναφέρθηκε ήδη η 
Ειδική Γραμματέας στο σημαντικό ρόλο που θα υπάρξει  στον τομέα 
της μικροπίστωσης.  Αλλά υπάρχουν φυσικά και τα δάνεια για 
επενδύσεις ,  γ ια προώθηση της εξωστρέφειας και κεφάλαιο κίνησης,  οι  
εγγυήσεις αλλά και επιχειρηματικά κεφάλαια που κυρίως μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε νεοσύστατες,  νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις .  

Υπάρχει  επίσης στο πρόγραμμα και η δυνατότητα  της  χρήσης των 
ολοκληρωμένων δράσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη.  Μια ειδική 
μορφή για την οποία θα υπάρξει  μια αναλυτικότερη εισήγηση στο 
πλαίσιο της ενότητας στο σημείο 6.    

Ουσιαστικά εδώ δίνεται η δυνατότητα το Πρόγραμμά μας σε 
συνεργασία όμως με κάποιο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
να αξιοποιήσει  ένα άρθρο του Κανονισμού για ολοκληρωμένες δράσεις  
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.   Αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός δεν έχει  
εδώ προχωρήσει,  ωστόσο έχει  προβλεφθεί  στο Πρόγραμμα και με την 
οριστικοποίηση και του πλαισίου υλοποίησης αυτού του εργαλείου και  
σε συνεργασία με τα ΠΕΠ θα υπάρχει  στη συνέχεια και κάποια 
εξειδ ίκευση.  

Ένα σημαντικό κομμάτι που επηρεάζει  το Πρόγραμμα και είναι  
αρκετά πολύπλοκο, το  κάνει  αρκετά δύσκολο σε κάποιο βαθμό και  
στην εξειδίκευση είναι  η ύπαρξη αυτών των όρων που αναφερθήκαμε 
ήδη στο πλαίσιο και της ε ισήγησης για την Ψηφιακή Σύγκλιση αλλά 
και για το θέμα της Έξυπνης Εξειδ ίκευσης για το οποίο θα υπάρξει  και  
επόμενη εισήγηση.  

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2014 παραμένοντας  
όμως αρκετά κομμάτια του σε κάποια εκκρεμότητα μέχρι την 
οριστικοποίηση όλων των αιρεσιμοτήτων.  Αυτή τη στιγμή είμαστε σε 
μια διαδικασία στην οποία προχωρούν κάπως τα πράγματα και 
μπορούμε να πούμε ότι  σε αυτό που βλέπουμε με κόκκινα γράμματα το 
σημαντικό που μας αφορά είναι  η 1.1 και 1.2 που συνδέονται την 
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περίοδο αυτή σε εκκρεμότητα προς οριστικοποίηση αιρεσιμότητες που 
αφορούν την Έξυπνη Εξειδίκευση.  

Για την 2.1 που αφορά την ψηφιακή στρατηγική αναφέρθηκε 
ήδη.  Η 2.2 μόλις σήμερα σχεδόν,  αυτές τις  ημέρες,  θεωρούμε ότι  έχει  
εγκριθεί .  Οι άλλες που είναι  πράσινες δεν έχει  νόημα να αναφερθούν.  
Υπάρχει  όμως ακόμα σε εκκρεμότητα αιρεσιμότητα για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και για  το ανθρώπινο δυναμικό,  για τη 
διαρθρωτική προσαρμογή αλλά και γ ια τη θεματική προτεραιότητα 10 
που συνδέεται με την επαγγελματική εκπαίδευση.  
Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να πούμε ότι  σε αυτό το Πρόγραμμα με 
όλους αυτούς τους περιορισμούς,  τους κανόνες  και  τη στρατηγική 
στόχευση αισιοδοξούμε ότι  με βάση κιόλας και  την προηγούμενη 
εμπειρία  θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά που πρέπει  
να κάνουμε σαν πρόγραμμα και θα πρέπει  να μας μείνουν ορισμένα 
πράγματα που τα θεωρούμε αρκετά σημαντικές κατευθύνσεις ,  λίγο αν 
όχι  ακριβώς διαφορετικές,  που λίγο όμως το κάνουν πιο διακριτό από 
τη προηγούμενη περίοδο και αυτές ολοκληρώνοντας ,  μπορούμε να 
πούμε ότι  είναι  αυτή η στόχευση σε δυναμικούς  και εξωστρεφείς  
κλάδους,  αλυσίδες  αξίας που έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
αντί  για την οριζόντια προσέγγιση που χαρακτήριζε τα  πράγματα έως 
τώρα, η ο οποία δημιουργεί  και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και 
απασχόληση.  
 Η εστίαση, η μεγαλύτερη ,  στις ανάγκες και προοπτικές των 
επιχειρήσεων, ήδη αξιοποιείται  περισσότερο η συμμετοχή τους στη 
διαμόρφωση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.  
 Αυτό έγινε και στον κεντρικό σχεδιασμό του ΕΠΑνΕΚ, αλλά και 
στην Έξυπνη Εξειδ ίκευση. Η αξιοποίηση των συνεργιών σε Εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο,  είναι  οι  συνέργειες των δύο ταμείων ΕΤΠΑ και 
ΕΚΤ, αλλά και ο ι  συνέργειες των διαρθρωτικών ταμείων με τον 
Ορίζοντα,  με το πρόγραμμα,  με το CEF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .   
 Οι συνέργειες με τις  γενικότερες αναπτυξιακές πολιτικές της 
χώρας.  Αναφέρθηκαν ήδη πρωτοβουλίες για τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία,  για την ανάπτυξη και τα λοιπά.   
 Η έμφαση σε θεσμικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν και  
συμπληρώνουν τις  δυνατότητες του Προγράμματος.  Η μεγαλύτερη 
αξιοποίηση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία αναφέρθηκε ήδη.    
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  Η αυξημένη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εκπόνηση 
και υλοποίηση των δράσεων, ο  σχεδιασμός του Προγράμματος με σαφή 
προσανατολισμό στα αποτελέσματα.  
 Αυτό εκφράζεται  πολύ συγκεκριμένα μέσα από τους δείκτες  
παρακολούθησης,  οι  οποίοι  αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία πια 
και αξιολογούν με αρκετά δεσμευτικό τρόπο και υποχρεώσεις πλέον 
την πορεία μας.   
 Η θέσπιση στοχευμένων κριτηρίων επιλογής πράξεων,  
προκειμένου να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι  στόχοι και βέβαια 
περισσότερο απ’ όλα,  ίσως απ’ ότι  αφορά και τους  χρήστες του 
Προγράμματος,  η γενική επιθυμία,  δ ιάθεση και προσπάθεια όλων, γ ια 
ουσιαστική βελτίωση των διαδικασιών εφαρμογής,  απλοποίηση και  
ευελιξία,  ιδιαίτερα στο μεγαλύτερο όγκο των ωφελούμενων από το 
πρόγραμμα, που είναι  οι  επιχειρήσεις ,  μέσα από τον ταχύτερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο διεκπεραίωσης και εφαρμογής των 
επιχειρηματικών σχεδίων.   
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστούμε πολύ την  κυρία Φέτση. Η παρουσίασή της έδωσε το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι  προτάσεις  εξειδίκευσης.  Δεν θα 
κουραστώ να λέω, ελπίζω να μη κουραστείτε και  εσείς ,  ότι  η 
εξειδ ίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία.   
 Είναι ταυτόχρονα, υπάρχει ,  μία αντίφαση, αλλά είναι  μία  
πραγματικότητα που υπάρχει .  Ένας αγώνας δρόμου από το 
διαχειριστικό κομμάτι και ένας μαραθώνιος για το κομμάτι της  
ωρίμανσης και της επιλογής σκόπιμων και έργων προτεραιότητας.   
 Τη πρώτη εκροή αυτής της προσπάθειας εξειδίκευσης,  θα 
παρουσιάσει στη συνέχεια η κυρία Φέτση. Θέλω να επισημάνω ότι  και  
εσείς  ως εμπλεκόμενοι σε όλη αυτή τη διαδικασία το έχετε 
συνειδητοποιήσει ,  ότι  όλο αυτό έγινε πάλι σε ένα περιβάλλον 
καινούριας αρχιτεκτονικής.   
 Θα χρειαστεί  χρόνος για να βρούμε το βηματισμό  μας,  αλλά 
θεωρώ πως αυτό που έχετε εισπράξει  και από την Ειδική Γραμματεία 
και από την Υπηρεσία Διαχείρισης ήταν μία διάθεση εξωστρέφειας,  
ήτανε μία διάθεση βοήθειας πολύ μεγάλης τεχνικής.   
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 Αρκετές  προτάσεις  ερχόντανε με όρους αρκετά γενικούς  και  
πολιτικούς.  Εμείς  δεν μπαίνουμε στη λογική του να κρίνουμε τη 
σκοπιμότητα των έργων. Από τη στιγμή που έρχονται από τους φορείς  
πολιτικής,  θεωρούμε ότι  έχουνε την έγκριση της νέας πολιτικής  
ηγεσίας και αυτές εκφράζουν τις  καινούριες προτεραιότητες.   
 Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τα όρια ευελιξίας,  που όπως 
βλέπετε και δεν ε ίναι  δικαιολογία,  γιατί  έχουνε τεθεί  και από τους 
εκπροσώπους της Επιτροπής και από τη παρουσίαση της κυρίας Φέτση,  
φάνηκαν τεχνικές δεσμεύσεις ,  ώστε αυτά τα πράγματα να καταλήξουνε 
σε μία πρόσκληση που δεν θα αλλοιώνει  τον αρχικό σχεδιασμό και τη 
στρατηγική στόχευση των φορέων πολιτικής.   
 Κυρία Φέτση ο λόγος σε εσάς.   
Κα ΦΕΤΣΗ:  
Η Εξειδίκευση προέκυψε σαν ανάγκη από το επίπεδο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος,  να δοθεί  μία μορφή πιο λεπτομερής,  
παίρνοντας τη μορφή ενός εργαλείου για την,  να  μπορέσει  να 
υλοποιηθεί  αυτή η στρατηγική όταν φτάνει  σε συγκεκριμένες  πια 
προσκλήσεις.   
 Και κυρίως για να μπορέσει  να εξασφαλιστεί  ότι  αυτό το οποίο 
θα βγαίνει  πια σε τελική μορφή,  στην μορφή μια πρόσκλησης,  
εναρμονίζεται με την στρατηγική πίσω από την οποία υπάρχουν,  όπως 
όλα, όπως είδαμε πριν σε όλα αυτά,  όλη αυτοί οι  θεματικοί στόχοι,  ο ι  
δείκτες,  οι  ειδικοί  στόχοι,  τα  ποσά, όλες αυτές,  όλος αυτός  ο  
πολύπλοκος σχεδιασμός που πρέπει  να οδηγήσει στα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.  
 Για αυτό τον λόγο και παρότι  δεν υπάρχει  αναφορά στον 
ευρωπαϊκό κανονισμό για τα δ ιαρθρωτικά ταμεία,  προβλέφθηκε στον 
εθνικό νόμο του ΕΣΠΑ ως ένα αναγκαίο υποστηρικτικό εργαλείο για 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή.  

Και για αυτό τον λόγο δόθηκε και ως αρμοδιότητα στο όργανο,  
το ανώτατο και το  μοναδικό ουσιαστικό όργανο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, δόθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης η 
αρμοδιότητα να εγκρίνει  στην συνεδρίαση της την Εξειδ ίκευση.  

Η Εξειδ ίκευση,  λοιπόν,  η οποία καταλήγει  και στον 
προγραμματισμό των προσκλήσεων που θα υλοποιηθούν από την μια 
περίοδο στην άλλη. Δηλαδή, τ ίθεται αυτή την στιγμή στο τραπέζι  αυτό 
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όλη η εξειδίκευση αλλά και  όπως λέμε και ο ετήσιος προγραμματισμός 
προσκλήσεων και εντάξεων.   

Αναφέρθηκε ήδη πολλές φορές από την Ειδική Γραμματέα ότι  η 
εξειδ ίκευση είναι μια αρκετά ανοιχτή διαδικασία και δυναμική.  

Λαμβάνουμε υπόψη για αυτή την διαδικασία τα διαθέσιμα 
δεδομένα υλοποίησης.  Όχι τα δεδομένα, επομένως,  γενικώς του 
σχεδιασμού αλλά κατεβαίνουμε σε ένα λίγο πιο  πρακτικό επίπεδο και  
τελικά θέλουμε να δούμε αφ’  ενός μεν που είμαστε πιο ώριμοι,  σε τ ι 
βαθμό ωριμότητας είμαστε για την έκδοση προσκλήσεων που θα μπουν  
στους άξονες,  αλλά λαμβάνοντας,  βέβαια,  πάντα υπόψη και τις  
ανάγκες,  την στρατηγική του Προγράμματος,  την ανταπόκριση σε 
δείκτες και λοιπά.   

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν σε συνέχεια της  έκδοσης 
της εγκυκλίου για  όλα τα προγράμματα, για όλο το ΕΣΠΑ, από την 
Εθνική Αρχή Συντονισμού.  

Η αποστολή επιστολής προς τις  επιτελικές δομές ή τις  αρμόδιες 
υπηρεσίες των υπουργείων που συνδέονται με αυτό το Πρόγραμμα 
όλους αυτούς τους  τομείς ,  προκειμένου να υποβάλλουν τις  προτάσεις 
τους.   

Αυτές οι  υπηρεσίες ε ίναι  πολλές.  Όλοι γνωρίζουμε ότι  η 
περίοδος αυτή ήταν σε μετεξέλιξη δ ιάφορα πράγματα.  Αρμοδιότητες 
δεν είχαν  ανατεθεί  από την αρχή.  Επομένως θα πρέπει  να 
δικαιολογηθεί  και κάποιου είδους καθυστέρηση που υπήρξε σε όλους  
να ανταποκριθούν,  να συνεννοηθούν και τα λοιπά.   

Για αυτό τον λόγο ουσιαστικά,  παρότι  υπήρξε αυτή η προθεσμία 
5/5,  στην πράξη συζητήσαμε,  οι  προτάσεις ερχόταν συνεχώς,  και 
προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε μέχρι και την τελευταία στιγμή.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι  μέρες τις  οποίες,  οι  μέρες που 
είχαν στην διάθεση τους τα μέλη γ ια να δουν τα κείμενα να μην 
υπάρχουν.  Και πραγματικά αυτό,  ως,  έτσι,  Διαχειριστική Αρχή που 
έχουμε,  και εμείς  είχαμε αυτό το καθήκον,  θα πρέπει   να το 
επισημάνουμε και να απολογηθούμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης .   

Ωστόσο, αν επιμέναμε στο παλιό σύστημα, που είχαμε πολλές  
μέρες πριν,  δεν θα είχαμε μπορέσει  να  εξετάσουμε τις  προτάσεις .   
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Στις 19/6,  λοιπόν,  ολοκληρώθηκε η παραλαβή των προτάσεων,  
των πλέον των τελευταίων,  τις  τελευταίες,  δηλαδή,  μέρες δεν  ε ίχε  πια 
νόημα να μιλάμε και για άλλες.  

Υπήρξε όλο αυτό το διάστημα επικοινωνία,  διαβούλευση,  
τεχνικές  συναντήσεις εργασίας με τις  Επιτελικές Δομές,  όλες  αλλά και 
με τους φορείς  πολιτικής στις  περιπτώσεις που εμπλέκονταν και δεν  
υπήρχε αντίστοιχη Επιτελική Δομή,  ενώ έγινε και ένα άνοιγμα του 
Προγράμματος στους κοινωνικούς εταίρους,  στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.   

Επίσης,  έγιναν αναλυτική επεξεργασία των προτάσεων, 
ομαδοποιήθηκαν κάποιες προτάσεις,  εκεί  που εξυπηρετούσε τους 
σκοπούς του Προγράμματος.  Και αυτό έγινε κυρίως στο Κοινωνικό 
Ταμείο κατά βάση.  Στις  προτεραιότητες 8.v ,  και  11 όπου οι  προτάσεις 
παρουσιάζονται στην εξειδίκευση για το σύνολο των δυνητικών 
δικαιούχων (συνολικά οχι  σε ατομική βάση) .   

Με βάση όλα αυτά που εξετάστηκαν,  έχουμε καταλήξει  σε 35 
δράσεις.  συνολικού προϋπολογισμού 1.41 δις ,  ποσό που αντιστοιχεί  
περίπου στο 30% του προϋπολογισμού του Προγράμματος.    
Τι εξειδ ικεύουμε.  Εξειδικεύουμε,  όπως είπαμε,  τις  πιο ώριμες δράσεις  
για τις  οποίες με βάση το ρεαλιστικό χρονοπρογραμματισμό, και εδώ 
εννοούμε τεχνική και διαχειριστική ωριμότητα,  αιρεσιμότητες και  
αυτοδεσμεύσεις,  θεωρούμε ότι  θα έχουμε σε εύλογο διάστημα τη 
δυνατότητα να έχουμε προσκλήσεις,  λαμβάνοντας βέβαια πάντα υπόψη 
και τη στρατηγική σπουδαιότητα και το επείγον για ορισμένους τομείς  
του προγράμματος.  
 Επομένως,  οι  ομάδες αυτές ε ίναι  καταρχήν ώριμα έργα 
υποδομών, μέρος του οποίου τους καλύπτεται είτε από έργα phasing 
όπως ονομάζονται,  τμηματοποιημένα,  είτε σε πολύ λίγες περιπτώσεις 
μεταφερόμενα,  ψηφιακής  σύγκλισης,  ενεργειακές υποδομές,  
περιβάλλον,  τουρισμό, πολιτισμό και  εξοικονόμηση.  
 Έχουμε προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 
για την υποστήριξη και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας 
σε συνθήκες κρίσης.   
 Εδώ έχουμε κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων που 
υλοποιούν την Έξυπνη Εξειδίκευση και παρέχουν τη δυνατότητα να 
έχουμε input για  τη συνέχιση και εκβάθυνση της διαδικασίας 
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επιχειρηματικής ανακάλυψης,  έργα που συνδέονται με την αναβάθμιση 
της δημόσιας  παρέμβασης και την υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας,  ο θεματικός στόχος 11 εδώ, και βέβαια έργα για 
την τεχνική υποστήριξη,  για να μπορέσει  να ξεκινήσει η λειτουργία 
του Προγράμματος ,  η διαχείριση και η διοίκηση.  
 Στους πρώτους Αξονες για να επιταχύνουμε και λίγο,  από την 
επενδυτική προτεραιότητα 1β,  που αφορά τον ειδικό στόχο που 
συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική RIS ,  έχουμε ένα σύνολο περίπου 
340 εκατομμύρια,  που αφορά δράσεις και συνεργασίες  στην έρευνα,  
τεχνολογία και καινοτομία,  όπου οι  δ ικαιούχοι είναι  είτε επιχειρήσεις  
μεμονωμένες είτε επιχειρήσεις  σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς  
και συνεργάζονται  για όλων των βασικών κατηγοριών ενεργειών που 
θα είχε νόημα για  αυτές έρευνα, τεχνολογία,  καινοτομία,  ανάπτυξη 
νέων προϊόντων,  αλλά και υποστήριξη για κατοχύρωση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, με μια σχετικά ευέλικτη διαδικασία,  όπου θα μπορούν 
με έναν ενιαίο τρόπο να επιλέγουν ποια κατηγορία  επιμέρους τις  
εξυπηρετεί  και σε δύο ή και τρεις  ακόμα κύκλους αξιολόγησης,  που θα 
προσδιοριστούν οι  ημερομηνίες εκ των προτέρων.  
 Για αυτόν τον σκοπό είναι  280 εκατομμύρια,  ένας  σχετικά 
μεγάλος προϋπολογισμός,  που θα εξειδικευθεί  και θα προσκληθεί  σε 
τρεις ,  είπαμε,  κύκλους.  
 Οι τομείς  θα είναι  φυσικά εδώ οι  τομείς  της  Έξυπνης 
Εξειδίκευσης,  όπως έχει  εγκριθεί  το  Πρόγραμμα και όπως ισχύει  και  
για την προτεραιότητα 1β  αλλά και  για την προτεραιότητα 1α.  Το 
τονίζω, γιατί  είναι  ένα θέμα που επανέρχεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και θέλει  να το βλέπει  έτσι και στα κείμενα.  
 Αυτό το θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ,  από την έγκριση ακόμα 
του Προγράμματος .  Υπάρχουν διμερείς  ερευνητικές και  τεχνολογικές  
συνεργασίες,  στις  οποίες συμμετέχουν δημόσιοι  φορείς  ερευνητικοί,  
συνήθως σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά  σε κάποιες περιπτώσεις και 
αρκετές επιχειρήσεις ,  σε τομείς  δηλαδή αμοιβαίου ενδιαφέροντος δύο 
χωρών, προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων.  
 Υπάρχει  η δράση που αφορά την υποστήριξη ελληνικών 
ερευνητικών ομάδων για να συμμετέχουν σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές  
δραστηριότητες.   
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 Συνδέεται δηλαδή όχι  χρηματοδοτικά αλλά από άποψη στόχου 
και περιεχομένου με τον «Ορίζοντα» ,  με 4 εκατομμύρια,  είναι  το  
Πράσινο Νησί,  ένα έργο που ξεκίνησε αλλά υλοποιήθηκε σε πολύ 
μικρό βαθμό στο τρέχον ΕΣΠΑ και  αφορά μια επιδεικτική,  μεγάλης 
έκτασης εφαρμογή σε αυτόνομο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής,  το οποίο 
για τη μείωση των συμβατικών μορφών και τη χρήση αποκλειστικά 
ανανεώσιμων πηγών.  
 Είναι το πιλοτικό πρόγραμμα δράσεων υδατοκαλλιεργειών.  Αυτό 
αφορά ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που σχεδιάζεται από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας,  για να μπορέσει  η Στρατηγική 
της  Έξυπνης Εξειδίκευσης να εφαρμοστεί  άμεσα σε έναν τομέα 
πιλοτικά και για το οποίο στο πλαίσιο του υπ’ αριθμόν 6 θέματος,  
όπου θα συζητηθεί  γενικά από τη ΓΓΕΤ η πρόοδος της Εθνικής  
Στρατηγικής  για την Έξυπνη Εξειδίκευση, θα υπάρχει  ξεχωριστή 
τοποθέτηση, έχει  προβλεφθεί  ένα ποσό 5 εκατομμυρίων για την 
εμβάθυνση της RIS στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών.  
 Και τελειώσαμε με την επενδυτική προτεραιότητα 1β  και πάμε 
στη 2β.  Η 2β  είναι  μια  προτεραιότητα που αφορά επιχειρηματικότητα 
σε ΤΠΕ  αλλά και υποδομές που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα.  
Και εδώ είναι αυτή η περίπτωση που αναφέραμε ήδη αρκετές φορές ότι  
υπάρχει  αιρεσιμότητα και αυτοδέσμευση της χώρας,  ωστόσο εμείς  σε 
αυτή τη φάση, επειδή πρόκειται  για έργα που ήδη έχουν αναληφθεί  
υποχρεώσεις,  είναι  έργα phasing και ουσιαστικά θεωρούμε ότι  πρέπει  
να μπουν στον προγραμματισμό και με την παρακίνηση της  
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφ'  όσον πρόκειται  για έργα που προέρχονται  
από την προηγούμενη  περίοδο,  τα αναφέρουμε εδώ, είναι  δύο έργα του 
τομέα του πολιτισμού που μέρους  τους έχει  ήδη υλοποιηθεί ,  το  
Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο και ο Εμπλουτισμός Ψηφιακών Συλλογών 
και Κινητών Μνημείων,  9 εκατομμυρίων.  

Αυτό σημαίνει  βέβαια ότι  η ενεργοποίηση της  πρόσκλησης,  όπως 
πρέπει  θα ακολουθήσει την οριστική εκπλήρωση της αιρεσιμότητας.  

Έχουμε την επενδυτική προτεραιότητα 3α.  Η επενδυτική 
προτεραιότητα 3α,  έχουμε μπει  πλέον στο θεματικό στόχο της  
επιχειρηματικότητας ωστόσο είναι  η επιχειρηματικότητα που έχει  να 
κάνει  περισσότερο με το καινούριο,  συνδέεται και με καινοτομία και  
συνδέεται και με νέες μορφές επιχειρηματικότητας.   
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Εδώ έχουμε μία πρόταση για cluster  και με τα clusters  στους  
στρατηγικούς τομείς  της χώρας.  Προσβλέπουμε στο να ξεκινήσει η 
πρώτη φάση η  οποία αφορά κυρίως στη δημιουργία του πρώτου 
βήματος που είναι  η χαρτογράφηση, ο φορέας γύρω από το cluster ,  η 
οριοθέτησή του και οι  πρώτες  ενέργειες οι  υποστηρικτικές του 
facil i tator.   

Και με αυτό το σκεπτικό υπάρχει  ένας προϋπολογισμός 2,5  
εκατομμυρίων ανά ένα από τους 9 τομείς .  Ενώ στη συνέχεια όσοι  
προχωρήσουν θα υπάρχει  και δεύτερη φάση για  εξειδικευμένες 
ενέργειες στις  οποίες θα συμμετέχουν επιχειρήσεις ,  μπορεί  να 
συμμετέχουν ερευνητικοί φορείς  αλλά επίσης και σύνδεσμοι και 
φορείς  εκπροσώπησης επιχειρηματικών κλάδων που συνδέονται με τα 
αντικείμενα των clusters.   

Στη συνέχεια,  πάλι  στην επενδυτική προτεραιότητα 3γ,  πάλι στον 
τομέα της επιχειρηματικότητας έχουμε προχωρήσει στην εξειδίκευση 
δύο δράσεων στις  οποίες συμμετείχε αρκετά η Διαχειριστική Αρχή ,  
συμμετείχε και η Επιτελική Δομή του τομέα του τουρισμού ξεκινώντας  
από μία πρότασή της και αναμορφωμένη λίγο.   

Έχουμε δύο περιπτώσεις.  Στην πρώτη περίπτωση, στην ίδια 
λογική,  απευθυνόμαστε στις  μικρές  επιχειρήσεις ,  δηλαδή μέχρι 50 
άτομα, υφιστάμενες επιχειρήσεις  και δίνουμε ένα ευρύ φάσμα 
κινήτρων που θα αναβαθμίσουν τις  ικανότητές  τους.  Θα τις  
εκσυγχρονίσουν,  θα βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην 
παρούσα φάση και  παράλληλα θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν και 
για πρόσληψη προσωπικού.   

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε την προκήρυξη χωρίς τον κλάδο 
του τουρισμού,  τους πρώτους,  τους άλλους οκτώ στρατηγικούς τομείς  
με συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατομμυρίων,  δύο κύκλους,  στην 
λογική,  όπως είπαμε πριν και για τ ις  προκηρύξεις  στην έρευνα να 
υπάρχει  ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας και σχεδιασμού όλων των 
εμπλεκομένων, επομένως ο πρώτος  κύκλος ενεργοποιείται  μέσα στο 
έτος και ο επόμενος σε εύλογο χρόνο μετά.   

Και υπάρχει  και αντίστοιχη δράση που αφορά τις  τουριστικές  
επιχειρήσεις  για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών τους με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια και 
δύο κύκλους.   
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Και για τις  δύο αυτές δράσεις  θα πρέπει  εξαρχής να 
επισημάνουμε ότι  η αναλυτική,  η περισσότερο αναλυτική μορφή από 
όση έχει  περιληφθεί στο σχέδιο εξειδίκευσης  που έχουν τα μέλη, θα 
υπάρξει  μέσα στον Ιούλιο που θα έχει  και τη μορφή της  
προδημοσίευσης,  ενώ η τελική πρόσκληση με την πρόοδο και όλων 
των διαχειριστικών ενεργειών που απαιτούνται και η έγκριση των 
τελικών κριτηρίων αναμένεται για το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.  
Επομένως τα κριτήρια και  η οριστική τους  μορφή τότε θα 
οριστικοποιηθεί .   
Προχωρούμε τώρα στον άξονα του Κοινωνικού Ταμείου.  Εδώ, εντάξει  
με το μπλε χρώμα δείχνουμε τι  έχουμε εξειδικεύσει.  Εδώ λοιπόν 
έχουμε δύο παρεμβάσεις και λαμβάνοντας υπόψη  βέβαια όχι  έτσι πολύ 
εύκολα ή επιπόλαια τις  αντικειμενικές δυνατότητες του Άξονα, έχουμε 
προχωρήσει  και σε μια εν δυνάμει  μεταφορά πόρων μεταξύ των δύο 
περιοχών,  των δύο προτεραιοτήτων.  Δίνουμε ένα μεγάλο ποσό 
σχετικά για κίνητρα που αφορούν την αυτοαπασχόληση στη μια 
περίπτωση και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων με πόρους 
του κοινωνικού ταμείου.  

Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι  ότι  απευθυνόμαστε στη μεν μια 
περίπτωση στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας συναφους με την ειδικότητά τους,  
δηλαδή είναι  αρκετά στοχευμένη η παρέμβαση.   

Και στη δεύτερη περίπτωση απευθυνόμαστε πάλι ουσιαστικά σε 
άτομα που είναι  είτε σε καθεστώς απασχόλησης ε ίτε και άνεργοι,  αλλά 
κυρίως ανεξαρτήτως της προέλευσης ,  σε εν δυνάμει επιχειρηματίες 
στους τομείς  στρατηγικής στόχευσης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος,  στους 8 τομείς  πλην του τουρισμού.  

Εδώ σε αυτές τις  δυο δράσεις σημαντική κατεύθυνση είναι  να 
αξιοποιηθούν και  πόροι του ΕΤΠΑ μέσω της ρήτρας ,  από τους 
οποίους θα μπορεί  να χρηματοδοτηθεί  ο εξοπλισμός δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα για πιο ολοκληρωμένη και συνολική παρέμβαση στην 
περίπτωση και  της αυτοαπασχόλησης και  της μικρής 
επιχειρηματικότητας αλλά και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού.   
Υποστήριξη νέων θέσεων εργασίας,  ασφαλιστικών εισφορών κλπ.   

Στη συνέχεια έχουμε την επενδυτική προτεραιότητα 8.v που έχει  
να κάνει  με την προσαρμογή των επιχειρήσεων και εργαζομένων στις  
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νέες ανάγκες.  Εδώ, λοιπόν,  έχουμε δυο προσκλήσεις.  Στη μεν πρώτη 
περίπτωση απευθυνόμαστε σε κοινωνικούς εταίρους  αλλά και σε 
επαγγελματικούς,  κλαδικούς  φορείς  για σχέδια για την αναβάθμιση 
επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις ,  κατά προτεραιότητα στους 9 τομείς .   Σχέδια τα οποία θα 
οδηγήσουν σε π ιστοποίηση με έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό 
15.000.000.  

Και στη δεύτερη περίπτωση, συστημικές παρεμβάσεις.  Εδώ 
απευθυνόμαστε στους 5 θεσμικούς κοινωνικούς  εταίρους και  
προβλέπουμε την υλοποίηση δράσης γ ια την ανάπτυξη μηχανισμών για  
την παρακολούθηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη 
συστημική παρακολούθηση των αλλαγών  στο ελληνικό και διεθνές 
περιβάλλον.  

Αυτή η προτεραιότητα,  σε αυτή τη δράση έχουμε δώσει  τα 
10.000.000,  έχουμε προβλέψει 10.000.000 και εδώ πρόκειται  για τις  
περιπτώσεις που όπως είπαμε λήφθηκαν υπόψη πολλές επιμέρους  
προτάσεις οι  οποίες συνδυάστηκαν,  αξιολογήθηκαν και κατέληξαν σε 
κάτι  που είναι  πιο συνθετικό και πλήρες.  

Και φτάνουμε στο θεματικό στόχο 11.   Εδώ είναι μια πολύ 
ενδιαφέρουσα προτεραιότητα που έχει  να κάνει  με το ρόλο της 
δημόσιας διοίκησης και όχι  μόνο με τη στενή έννοια των δημοσίων 
φορέων αλλά και όσων φορέων ας πούμε ασκούν τέτοιου είδους ρόλο 
και μπορούν να παρέμβουν για τη βελτίωση των δυνατοτήτων και της 
απόδοσής της  ως προς την υποστήριξη του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος,  της επιχειρηματικότητας αλλά και της εξωστρέφειας 
των ελληνικών επιχειρήσεων. Τομέα που μας ενδιαφέρει  αρκετά σαν 
Πρόγραμμα.  

Εδώ υπάρχει  πραγματικά μια μεγάλη επεξεργασία και 
ομαδοποίηση προτάσεων από αρκετούς φορείς .   Τώρα, για την 
περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει  να επισημανθεί  ότι  έχει  προβλεφθεί  
στο νόμο για το ΕΣΠΑ ότι  για να μπορέσει  να αξιολογηθεί  και να 
προχωρήσει η ενεργοποίηση αυτών των παρεμβάσεων αναγκαία 
προϋπόθεση είναι  η ίδρυση και η λειτουργία μιας Επιτελικής  Δομής 
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.    

Οπότε αναφέρουμε μέσα και στο κείμενο και στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης ότι  η ενεργοποίηση της δράσης αυτής θα 
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ολοκληρωθεί όταν λειτουργήσει  και αυτή η υπηρεσία η οποία θα δει  
συνολικά για όλα τα υπουργεία,  θα βλέπει  όλες αυτές τ ις  παρεμβάσεις  
του θεματικού στόχου 11.  
Πάμε τώρα και στην τελευταία ομάδα Αξόνων που είναι ο Άξονας με 
τους μηχανισμούς και τις  υποδομές.   Εδώ ξεκινώντας από το θεματικό 
στόχο 1 έχουμε τις  υποδομές της έρευνας.    Στις υποδομές  της 
έρευνας εξειδικεύουμε στη παρούσα φάση, κατ’ αρχήν,  την  πρώτη 
δράση που αφορά τις  ερευνητικές υποδομές εθνικής εμβέλειας.   
 Εδώ θεωρούμε ότι  όπως έχει  περιγραφεί και στο κείμενο της 
στρατηγικής  RIS,  στη πρώτη φάση έχουμε μία προετοιμασία όλων των 
φορέων που έχουν επιλεγεί  και περιλαμβάνονται στη πρόταση του 
οδικού χάρτη,  26 και 6  φορείς ,  να υλοποιήσουν σχέδια δράσης για  τη 
μετεξέλιξή τους,  επιχειρησιακά σχέδια ουσιαστικά,  ενώ στη συνέχεια 
θα ακολουθήσουν το κύριο βάρος των παρεμβάσεων.  
 Κατά προτεραιότητα σε αυτές έχουνε ερευνητικές υποδομές,  οι  
οποίες από προηγούμενες παρεμβάσεις έχουν υλοποιήσει  αναγκαία 
έργα και μπορούν πλέον να περάσουν σε ένα στάδιο ανοιχτής 
πρόσβασης σε χρήστες  που είναι  έτσι  ένα πολύ σημαντικό κομμάτι  για 
όλη αυτή την λειτουργία τους.   
 Έχουμε στη 2η  περίπτωση τη Δράση Ανάπτυξης των Ικανοτήτων 
των Ερευνητικών Φορέων,  προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ και 
μία 3η  δράση, που αφορά τη δυνατότητα να υποστηριχθούν από 
χρήματα των διαρθρωτικών ταμείων,  οι  Έλληνες ερευνητές οι  οποίοι  
έχουνε πετύχει  υψηλές αποδόσεις  στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό ERC, 
δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο,  αλλά λόγω ελλείψεως 
εκεί  χρημάτων δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν.   
 Αυτό είναι  ένας  ενδεικτικός προϋπολογισμός γύρω στα 10 
εκατομμύρια.  Είχε ήδη χρηματοδοτηθεί  και στη προηγούμενη περίοδο 
ανάλογα και έχει  και αυτό τη σκοπιμότητα να μην μείνουν εκτός όσοι  
είχαν εξαιρετικές επιδόσεις .  
 Θα ήθελα να επισημάνω στο σημείο αυτό,  πριν φύγουμε από την 
προτεραιότητα 1α,  ότι  όπως και για τη προτεραιότητα 1β,  το 
Πρόγραμμα εγκρίθηκε με την υποχρέωση όλες οι  χρηματοδοτήσεις  του 
να έχουν άμεση σχέση με την Εθνική Στρατηγική RIS, πράγμα που 
σημαίνει  ότι  όλες  αυτές οι  δραστηριότητες στην εξειδ ικευμένη τους 
μορφή και στα τελικά τους κριτήρια,  που δεν περιλαμβάνονται στα 
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κριτήρια που εξειδ ικεύουμε στη παρούσα Επιτροπή Παρακολούθησης,  
θα περιλαμβάνουν και τη δέσμευση να εξυπηρετούν τη στρατηγική 
RIS.  
 Προχωρούμε τώρα και στην επενδυτική προτεραιότητα 2α,  είναι  
η προτεραιότητα που αφορά τη ψηφιακή σύγκληση, που όπως 
ενημερωθήκαμε σήμερα, έχει  εκπληρωθεί η αιρεσιμότητα.   
 Ωστόσο,  λόγω  και  της γενικότερης ανάγκης να επανασχεδιαστεί  
όλος ο  τομέας και  να καταλήξουμε από κοινού όλοι,  ούτως ή άλλως 
δεν υπάρχει ,  παρά μόνο ένα έργο εδώ. Το παλιό έργο,  το  έργο Phasing,  
το Rural ,  το οποίο αφορά ευρυζωνικές υποδομές σε αγροτικές λευκές 
περιοχές της ελληνικής επικράτειας.   
 Αυτό το έργο ανήκει  στο Πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλησης 
και υπάρχει  ένας  ενδεικτικός προϋπολογισμός 48 εκατομμυρίων. 
Ωστόσο υπάρχει  μία αβεβαιότητα ακόμα σε σχέση με το πώς τελικά θα 
χρηματοδοτηθεί  και από ποια Προγράμματα.  
 Από τη στιγμή όμως που το πιθανότερο είναι  να μπει  στο δικό 
μας Πρόγραμμα, έχει  προτεραιότητα ως έργο προερχόμενο από τη 
προηγούμενη περίοδο,  ως έργο Phasing.   
 Υπάρχει  στη συνέχεια η  επενδυτική προτεραιότητα για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των δημόσιων υποδομών και της 
στέγασης.   
 Εδώ περιλαμβάνουμε τη δράση «Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Κατοικιών».  Η Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών είναι μία δράση, η 
οποία υλοποιήθηκε ήδη στο τρέχον Πρόγραμμα και προκειμένου να 
μπορέσει  κάτι  αντίστοιχο,  βελτιωμένο,  με  καλύτερους όρους να 
υπάρξει ,  έχει  ανατεθεί  και η εκ των προτέρων αξιολόγηση, η οποία  
βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης,  για τη δυνατότητα χρήσης 
χρηματοδοτικού εργαλείου.   
 Δηλαδή, παράλληλα με επιχορήγηση και ενός μηχανισμού 
δανείων.  Ακριβώς λεπτομέρειες θα αναφερθούν στο πλαίσιο του 
θέματος που προστέθηκε στην ατζέντα,  όπως ανέφερε η Ειδική 
Γραμματέας,  στη συνέχεια,  στο θέμα 6.   
 Θα πρέπει  εδώ να πούμε ότι  η δράση πλέον έτσι  όπως έχει  μπει  
στο Πρόγραμμα, αφορά αφενός μεν τους ιδιοκτήτες με χαμηλά 
εισοδήματα και αφορά και εκείνους οι  οποίοι  θα υλοποιήσουν 
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παρεμβάσεις πιο,  αναβαθμισμένες ,   παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 
ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.   
 Και για αυτή την δράση τα κριτήρια  και η οριστική μορφή θα 
υπάρξει  στο επόμενο διάστημα. Δεν θα βγει  άμεσα η πρόσκληση.  

Ειδικοί στόχοι,  τώρα, στην συνέχεια,  έχουμε τον θεματικό στόχο 
6 και  στο πλαίσιο αυτού την επενδυτική προτεραιότητα   6c ,  όπου εδώ 
έχουμε μια σειρά,  δράσεων που συνδέονται με το πολιτιστικό,  
τουριστικό απόθεμα της χώρας,  καθώς και με το περιβάλλον.   

Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε τέσσερα έργα που προέρχονται  
από την τρέχουσα περίοδο τα οποία έφτασαν σε έναν αρκετό,  έχουν 
φτάσει σε κάποιο βαθμό υλοποίησης και τα οποία θα τα προχωρήσουμε 
ως έργα phasing.   

Τα έργα αυτά αφορούν   παρεμβάσεις αποκατάστασης και  
βελτίωσης στο Αχίλλειο,  στον Δυρό και επίσης μια παρέμβαση στο 
Mουσείο Χανίων.  Συνολικά είναι  τέσσερις παρεμβάσεις συνολικού 
προϋπολογισμού 25.000.000 και προέρχονται  από φορείς  υλοποίησης 
που είναι  ε ίτε η ΕΤΑΔ, είτε το Υπουργείο Πολιτισμού, όσον αφορά το 
μουσείο Χανίων.   

Ναι,  μόνο το μουσείο Χανίων.  Οι άλλες είναι  από την ΕΤΑΔ. 
Είναι το Αχίλλειο,  είπαμε,  ο Δυρός.  Είναι και ένα ακόμα μουσείο που 
το ξεχάσαμε.  Είναι  το μουσείο Σάμου.  

Στην συνέχεια έχουμε  μια πρόταση που έχει  γίνει  από τον τομέα 
του Πολιτισμού καθαρά, για την αναβάθμιση των προσφερομένων 
υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους.  Για παράδειγμα, για μουσεία,  
είτε πολιτιστικές υποδομές.   

Σε αυτή την φάση εξειδ ικεύουμε με το κριτήριο της ωριμότητας 
έναν προϋπολογισμό γύρω στα 2.000.000 και στην συνέχεια έχουμε 
μια άλλη κατηγορία που αφορά προστασία,  αποκατάσταση και  
ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων ιδιαίτερα σημαντικών, που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μνημείων Ουνέσκο.  

Σε αυτή την κατηγορία έχει  προτεραιοποιηθεί  από το υπουργείο  
Πολιτισμού μια παρέμβαση σε σημαντικούς,  σε πολύ σημαντικούς,  
εμβληματικούς,  έτσι,  στόχους.  Βλέπουμε εδώ Ακρόπολη, Βεργίνα και 
τα λοιπά,  Ρόδο.  Και εδώ βάζουμε με ένα κριτήρια ωριμότητας έναν 
προϋπολογισμό γύρω στα 10.000.000.   
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Στον ίδιο θεματικό στόχο αλλά σε άλλη προτεραιότητα έχουμε 
ένα έργο που προέρχεται,  που ξεκίνησε μάλλον,  αλλά δεν υλοποιήθηκε 
καθόλου στην τρέχουσα περίοδο,  για διαχειριστικούς λόγους,  που 
αφορά το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.   

Είναι έργο απορρύπανσης,  αποκατάστασης,  πολύ σημαντικό.  Σε 
μια περιοχή που έχει ,  έτσι ,  ιδιαίτερη σημασία και κάπως είναι 
αναγκαίο και αναγκαία προτεραιότητα για να μπορέσουν να 
υποστηριχθούν και  ήδη ενέργειες που έχουν γίνει  και να  μην υπάρξουν 
προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης στον χώρο εκείνο.  Αλλά  με 
κίνδυνο ακόμα και περισσότερο και για την γύρω περιοχή.   

Αυτό το έργο δεν  μπόρεσε να υλοποιηθεί  για διαχειριστικούς 
λόγους κατά την τρέχουσα περίοδο και μπαίνει  σε  προτεραιότητα 
τώρα, με  προϋπολογισμό 2.500.000.   

Προχωρούμε στην συνέχεια στην  επενδυτική  προτεραιότητα 7ε .  
Πρόκειται  για τα έργα του ενεργειακού τομέα. Έχουμε την Διασύνδεση 
των Κυκλάδων.  Το έργο αυτό είναι  ένα σημαντικό,  πολύ μεγάλο έργο,  
το οποίο ξεκίνησε από την τρέχουσα περίοδο.  Έχει  ήδη υλοποιηθεί  ένα 
πρώτο κομμάτι του.   

Η σκοπιμότητα  του είναι  βέβαια έτσι,  εκ των ων ουκ άνευ.  Για  
τα νησιά αλλά και για το συνολικό μηχανισμό της χώρας και την 
ασφάλεια και για  την διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος αλλά 
και για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών. Ένας προϋπολογισμός 
γύρω στα 40.000.000.  

Και το δεύτερο στάδιο της  αναβάθμισης του Τερματικού 
Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου  στην Ρεβιθούσα, το κομμάτι 
που δεν πρόλαβε,  δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί ,  δεν  προλαβαίνει  να  
υλοποιηθεί  στο τρέχον ΕΣΠΑ, γύρω στα 24.000.000.   

Επίσης,  δυο μεταφερόμενα έργα από τον τομέα της ενέργειας 
είναι  η Κατασκευή Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειαςπου συνδέει  το ΚΥΤ  Λαγκαδά με το ΚΥΤ  Φιλίππων,  
10.000.000.  Και το Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και διαχείρισης 
της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας,  ένα έξυπνο σύστημα που 
επιτρέπει  την εξοικονόμηση, την καλύτερη διαχείριση στην ενέργεια,  
γύρω στα 20 εκατομμύρια.  
 Και τέλος,  έχουμε την Τεχνική Βοήθεια,  όπως είπαμε,  στην 
οποία εξειδικεύουμε μια σειρά ενεργειών για τη λειτουργία των 
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ενδιαμέσων φορέων, για τη δημοσιότητα,  την αξιολόγηση, μελέτες,  
την υποστήριξη των φορέων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, των 
Επιτελικών Δομών, των φορέων προγραμματισμού, αλλά και έναν 
ακόμα μηχανισμό για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής RIS ,  ο  
οποίος θα απαιτήσει αρκετού  τύπου ενέργειες που μπορούν να 
υποστηριχθούν από την Τεχνική Βοήθεια,  κάτι  όμως το οποίο θα 
μπορούσε στη συνέχεια να δούμε αν καταλληλότερο είναι  να πάει  στον 
άξονα 1.  
 Αυτή τη στιγμή πάντως,  περιλαμβάνεται εδώ. Δεν υπήρχε και  
διαφορετική πρόταση από τη Γενική Γραμματεία στην παρούσα φάση.  
 Εδώ βέβαια είναι  αδύνατον να δει  κανείς ,  έχει  όμως ενδιαφέρον 
όταν έχει  το USB ,  είναι  ανά περίπτωση πού καταλήγουμε σε όλη αυτή 
τη διαδικασία εξειδίκευσης.  
 Να δούμε λοιπόν μόνο την τελευταία γραμμή και να πούμε ότι  
από  τα 4,6 δισ. ,  συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος,  βγαίνει  
αυτό το νούμερο που είπαμε,  το  1,4 δισ.  και στη συνέχεια 
προβλέπουμε από αυτή και μόνο την ένταξη, από αυτήν και μόνο την 
εξειδ ίκευση, οι  εντάξεις  να είναι  1,3 δισ. ,  24%, η ΝΟΔΕ 571εκ.  και οι  
δαπάνες 241εκ.,  με ορίζοντα βέβαια  όπως είπαμε την περίοδο 2015-
2016, στην ουσία μέχρι το μέσον του ’16.  
 Εδώ είναι ένα σχήμα στο οποίο βλέπουμε η κάθε επενδυτική 
προτεραιότητα πώς έχει  εξειδικευθεί .  Το μωβ είναι  το εξειδ ικευμένο,  
το κίτρινο ε ίναι  το υπόλοιπο.  Και  εδώ βλέπουμε την πρόβλεψη που 
κάνουμε για αυτή την Εξειδίκευση.  
 Προλαβαίνουμε να πούμε όσοι το κρίνουν μικρό αυτό το 
ποσοστό,  να επαναλάβουμε μάλλον ότι  δεν θα καλυφθεί όλη αυτή η 
περίοδος μόνο από αυτή την εξειδίκευση, αυτή είναι  η πρώτη σήμερα,  
αλλά θα υπάρξει  και δεύτερος γύρος τουλάχιστον μέσα στον χρόνο,  
όπως αναφέρθηκε ήδη, απλώς αυτή τη στιγμή το σχήμα αυτό 
παρουσιάζει  τη ροή ,   με βάση την παρούσα εξειδίκευση.  
 Αντίστοιχα,  βλέπουμε για τους Άξονες πώς πηγαίνουν οι  
προσκλήσεις,  οι  εντάξεις ,  οι  ΝΟΔΕ, κ.λπ.  Και στο τελικό σχήμα 
βλέπουμε αυτό το 30,2%, 1,4  δισ,  πώς πάει  ανά ΕΤΠΑ και ανά 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Αρκετά εξισορροπημένα μπορούμε να 
πούμε.  Και εδώ πάλι,  πώς πάει  ανά περιφέρεια.   
 Αυτά. Ευχαριστούμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστούμε πολύ την κ.  Φέτση. Αυτό που σας παρουσίασε μέσα σε 
περίπου 20 λεπτά κρύβει  από πίσω του πάρα πολλές  εργατοώρες  από 
τα στελέχη της Υπηρεσίας και των αρμόδιων μονάδων.  
 Η κυρία Φέτση στην αρχή παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα που 
ακολουθήθηκε για  την εξειδίκευση. Όπως είδατε,  είναι  μια διαδικασία 
που ξεκίνησε στις  8 Απριλίου με έναν ορίζοντα να ολοκληρωθεί ενός  
μήνα.  
 Παίρνοντας το ρίσκο και μάλιστα επιβαρύνοντας και τους 
συναδέλφους με έναν πολύ μεγάλο διαχειριστικό φόρτο ο οποίος  
συγκεντρώθηκε τις  τελευταίες μέρες,  πρέπει  να αναγνωρίσουν όλα τα 
μέλη της Επιτροπής ότι  δόθηκαν αρκετές παρατάσεις για  την κατάθεση 
των προτάσεων, ότι  οι  αρχικές προτάσεις  οι  οποίες δεν θα μπορούσαν 
να αξιολογηθούν καν με τον τρόπο που ήταν διατυπωμένες λόγω των 
στόχων του Προγράμματος συζητήθηκαν με τις  Επιτελικές και με τις  
πολιτικές ηγεσίες των αντίστοιχων φορέων πολιτικής,  προκειμένου να 
βρεθεί  εκείνη η χρυσή τομή και να αποτυπωθούν.  
 Η διαδικασία τώρα προβλέπει  την τοποθέτηση και τη συζήτηση 
πάνω σε αυτή την πρώτη εκροή της  Εξειδίκευσης.  Θα πρότεινα μιας 
και όλες αυτές τις  πρώτες δυο-τρεις  ώρες,  είτε από την άποψη τη 
διοικητική είτε  από την πολιτική,  μιλάμε όλοι εμείς  που 
εκπροσωπούμε τη δημόσια διοίκηση,  ο λόγος να δοθεί  αρχικά  στους  
εκπροσώπους των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων. Να 
ξεκινήσουμε με τοποθετήσεις  των πέντε θεσμικών εταίρων.  

Αν θέλετε,  κύριε  Γούλα, μπορείτε να έχετε το λόγο.  Αν θέλετε 
να τοποθετηθείτε ή…  
Κος ΓΟΥΛΑΣ:  
Γιατί  όχι;  Ευχαριστώ πολύ.   

Καταρχήν διαπίστωσα, και οφείλω να το καταθέσω, ότι  έχει  γίνει  
μία πολύ σημαντική δουλειά σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και για 
αυτό το λόγο πρέπει  να το πω και να  πούμε και τα συγχαρητήρια και  
σε εσάς και στην υπηρεσία για την όλη δουλειά και την οργάνωση.  

Από εκεί  και πέρα θέλω να πω δύο τρία σημεία κυρίως πιο πολύ 
τοποθετώντας λίγο όχι  τόσο διαχειριστικά αλλά ευρύτερα.  

Όπως ειπώθηκε η όλη διαδικασία του ΕΣΠΑ και του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν έχει  να κάνει ,  και  θέλω να το 
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τονίσω αυτό,  με τη λογική ότι  παράγει  μία πολιτική,  αλλά κυρίως το 
ότι  εξυπηρετεί  μία εθνική πολιτική.  Δηλαδή το Πρόγραμμα και οι  
πόροι έτσι  όπως κατανεμήθηκαν δεν  δ ίνουν μία προτεραιότητα η οποία 
έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τη χώρα μας.  Αντιθέτως 
πρέπει  να εξυπηρετήσει μία εθνική πολιτική την οποία καταρχήν 
περιγράψατε εσείς  και οι  υπόλοιποι Γενικοί Γραμματείς .  Αυτό είναι  το 
ένα σημείο.   

Το δεύτερο σημείο είναι  ότι  για πρώτη φορά, τουλάχιστον σε 
αυτό το βαθμό, υπάρχει ,  έχει  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητας  αρκετά σημαντικούς πόρους στο σημείο του 
Κοινωνικού Ταμείου,  του ΕΚΤ.  

Συνήθως αυτό το Ταμείο,  ως προς την εξειδίκευσή του και ως 
προς τους στόχους υπάρχει  κυρίως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  και Δια Βίου Μάθησης.  Αυτό είναι  
ένα νέο σημείο το οποίο μας υποχρεώνει να δούμε τις  συνέργειες και 
τις  συμπληρωματικότητες,  όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς  στην 
αρχή και θέλω και εγώ να το εντοπίσω και να το ενισχύσω.  

Υπάρχουν προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με την 
προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων όπου έχει  
μέσα θέματα και  θεματικές και προτεραιότητες και άξονες που 
αφορούν την κατάρτιση, που αφορούν την πιστοποίηση των 
προσόντων, που αφορούν τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς 
εργασίας και του ανθρώπινου δυναμικού,  που έχει  να κάνει  με 
διαδικασίες συμβουλευτικής  και  υποστήριξης.  Αντίστοιχα ίδ ια 
ζητήματα υπάρχουν και στο άλλο Πρόγραμμα.  

Για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι  θα ε ίναι  πάρα πολύ σωστό και 
πολύ ορθό να γίνει  μία κοινή ομάδα έτσι ώστε να δούμε τις  
συμπληρωματικότητες και τ ις  συνέργειες των δύο Προγραμμάτων 
πάνω σε ένα συγκεκριμένο άξονα, σε μία συγκεκριμένη προοπτική.   

Δηλαδή τι  εννοώ.  Το σύστημα της  κατάρτισης,  όπως είπατε,  
λειτουργεί  πάρα πολλά χρόνια,  όλοι επιμένουμε και λέμε ότι  πρέπει  να  
αναπροσαρμοστεί ,  να ανασχεδιαστεί  πάνω σε μία άλλη βάση.  

Παράλληλα και το Υπουργείο Εργασίας,  το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  του Ανθρώπινου Δυναμικού και το δικό μας  της  
Ανταγωνιστικότητας,  το ΕΠΑνΕΚ, προκηρύσσει αντίστοιχα έργα.   
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Θα θέλαμε,  λοιπόν,  να δούμε το νέο πλαίσιο πώς θα υλοποιηθούν 
αυτά τα Προγράμματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό και  το Κοινωνικό 
Ταμείο,  σε μία ενιαιοποίηση των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ,  
διότι  δεν θα θέλαμε τα δύο διαφορετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα ,  
που έχουν κοινό στόχο για το Κοινωνικό Ταμείο,  να υλοποιούνται με 
διαφορετικό τρόπο. Γιατί  την προηγούμενη περίοδο,  τουλάχιστον,  
εντοπίστηκε σε ένα βαθμό αυτό και θα θέλαμε να το δούμε.   

Το ίδιο ισχύει  και για το κομμάτι  που αφορά το Υπουργείο 
Παιδείας και τη Δια Βίου Μάθηση. Ο ΕΟΠΕΠ έχει  το κομμάτι της 
πιστοποίησης των προσόντων από τη μια μεριά,  ο ΕΣΥΔ με τον βαθμό 
που λειτουργεί  υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Οικονομίας από την 
άλλη. Θα πρέπει  να έρθουν μαζί ,  κατά την άποψή μου, τα δύο 
συστήματα.  

Ήδη έχετε προβλέψει  αρκετούς πόρους στο κομμάτι της 
προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων για την 
πιστοποίηση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού.   

Είναι ένα πολύ,  πολύ ευαίσθητο σημείο,  κατά την άποψή μας,  
διότι  δεν έχει  ακόμη διαμορφωθεί ή δ ιαμορφώνεται μία  αγορά γύρω σε 
αυτό το κομμάτι  το οποίο πρέπει  να γίνει  σωστά και ομαλά σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,  το Υπουργείο Εργασίας κα,  το 
ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 
ΕΠΑνΕΚ για να δούμε την κατεύθυνση.  

Το ίδιο ισχύει  και  για τις  πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης 
είτε αφορά εργαζόμενους είτε αφορά ανέργους,  να δούμε λίγο το όλο  
πλαίσιο,  το όλο σύστημα, τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων μέσα σε 
αυτό,  τον ιδιαίτερο που έχει  αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

Επίσης,  θα ήθελα να τονίσω λίγο περαιτέρω το θέμα της 
προσαρμοστικότητας των εργαζομένων. Θα πρέπει  δηλαδή να δούμε 
και κλάδους,  πέρα από τους εννιά  κλάδους,  αν θυμάμαι καλά, που 
δίνει  προτεραιότητα το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό,  να δούμε 
δυνατότητες περαιτέρω κλάδων εφ'  όσον προκύψουν οι  ανάγκες,  να 
υπάρχει  αυτή η ευελιξία.   
Και να δούμε και πώς κλαδικά διαβουλευόμαστε τα δύο Επιχειρησιακά 
Προγράμματα  με τους κοινωνικούς εταίρους και κυρίως με την 
οργάνωση των εργαζομένων και  τις  Ομοσπονδίες τις  οποίες 
εκπροσωπούν εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό.  
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Και θα ήθελα να πω επίσης με τη λογική της 
προσαρμοστικότητας ότι  για εμάς  θα πρέπει  να μπούμε και σε 
ευαίσθητη.. ,  η λογική είναι  η διατήρηση της εργασίας,  η βελτίωση της  
παραγωγικότητας,  η εξέλιξη μέσα στην εργασία αλλά και επιπλέον 
παρεμβάσεις σε εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα και σε 
εργαζόμενους που βρίσκονται σε επισφάλειες και είναι  μισό  βήμα έξω, 
μισό βήμα μέσα στην αγορά εργασίας ,  μεταξύ της ανεργίας και  της 
εργασίας.  

Οπότε θα πρέπει  να γίνουν  παρεμβάσεις σε συνεργασία με εμάς 
κατά την άποψή μου για αυτή την ομάδα στόχο.   Έχουμε υποβάλει  
κάποιες σχετικές προτάσεις  προς αυτό.  Κάποιες λάβατε υπόψη κάποιες 
όχι .   Ωστόσο και στις  κατ΄ ιδίαν συζητήσεις  που κάναμε είπαμε ότι  σε 
επόμενες  φάσεις  μπορούμε να δούμε και την επιπλέον εξειδίκευση 
αυτών των θεμάτων.  

Επίσης,  θα ήθελα να αναφέρω και μερικά ζητήματα που έχουν να 
κάνουν και με το Παρατηρητήριο όπως λένε που θα δημιουργήσουν οι  
κοινωνικοί εταίροι  στα πλαίσια αυτού του Επιχειρησιακού όπου θα 
είναι  για κλαδική πολιτική ,  είτε από την πλευρά της 
επιχειρηματικότητας είτε  από την πλευρά της εργασίας.   

Εμείς βλέπουμε αυτή τη συμβολή μας σε συνέργεια με τη 
συμβολή μας που έχουμε στο άλλο Επιχειρησιακό,  το λέω γιατί  
βλέπετε ότι  συνέργειες συνεχώς είναι ,  ειδικά στο κομμάτι της 
διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας τόσο από την πλευρά 
των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των εργαζομένων και του 
εργατικού δυναμικού για να δούμε πως μπορούν αυτά τα δύο να 
έρθουν μαζί  και να  κάνουν μια ολοκληρωμένη και συνολική πολιτική.   

Τέλος,  επιδίδω και κάποια κομμάτια στον άξονα αν θυμάμαι 
καλά ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης που έχουν να κάνουν με την 
καλυτέρευση των συνθηκών για την υγιεινή και ασφάλεια μέσα στις  
επιχειρήσεις .  Θα ήθελα να το αναδείξω να συμμετέχουμε και εκεί  σε 
ένα βαθμό σε επίπεδο κλαδικό πάντα οι  εκπρόσωποι των εργαζομένων 
γιατί  είδαμε ότι  τα τελευταία χρόνια,  στον τελευταίο χρόνο ειδικά 
έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ατυχημάτων και θανάτων με 
επαγγελματικά ατυχήματα στο θέμα της υγιεινής και ασφάλειας.  

Οπότε και σε αυτό το κομμάτι θα θέλαμε συμβολή, θα θέλαμε 
συνεργασία και με τις  επιχειρήσεις  και με τις  αρμόδιες  υπηρεσίες του 
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Υπουργείου σας γιατί  όντως είναι  ένα ζήτημα το οποίο κάθε φορά που 
περνάει  εντείνεται.  

Αυτά σε πρώτη φάση ήθελα να πω.  Και το τρίτο,  το κομμάτι της  
θεσμικής ενδυνάμωσης.  Ήθελα να τονίσω λίγο το ρόλο των 
κοινωνικών εταίρων και  ειδικά το δικό μας των εργαζομένων στο 
κομμάτι της θεσμικής ενδυνάμωσης.  

Και στο προηγούμενο ΕΣΠΑ και στο υφιστάμενο εκτιμούμε ότι  
είναι  πολύ θετική η συμβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για  
την ενδυνάμωση της  οργάνωσής μας προκειμένου να είμαστε 
συνομιλητές του κράτους,  συνομιλητές με τους εργοδότες προκειμένου 
να ενδυναμωθούμε και να συνομιλούμε μεταξύ μας.  

Υπάρχει  μια συνομιλία,  μια διαπραγμάτευση σε επίπεδο 
ΕΠΑΝΑΔ ,   απλά θα ήθελα να το δούμε και στο επιχειρησιακό το 
ΕΠΑνΕΚ με τη λογική ότι  η θεσμική ενδυνάμωση είναι πολύ 
σημαντική και για να ενδυναμώσει τη Γ.Σ.Ε.Ε.  και το Ινστιτούτο που 
στην ουσία είναι  δ ικαιούχος για την υλοποίηση των προγραμμάτων και 
να μπορεί  να συνομιλεί  θεσμικά με τους εργοδοτικούς φορείς  και με 
το κράτος.  

Υπό αυτή την έννοια,  λοιπόν,  θα θέλαμε να δούμε λίγο 
παραπάνω και με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση το ρόλο της θεσμικής 
ενδυνάμωσης των κοινωνικών εταίρων έτσι ώστε να είναι  συνομιλητές 
ισότιμοι με το κράτος και μεταξύ τους και να μπορούν να συμβάλλουν 
προς μια κατεύθυνση πολιτικής.   

Αυτά και ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστούμε πολύ.  Τώρα θα με διευκολύνετε λίγο γιατί  και η όρασή 
μου ακόμη και με τα γυαλιά λίγο με δυσκολεύει  στο να μπορώ να δίνω 
το λόγο ονομαστικά σε κάποιον,  οπότε αν υπάρξει . . ,  να 
ολοκληρώσουμε λίγο με το κομμάτι  των εταίρων των οικονομικών 
κοινωνικών φορέων και θα έρθουμε εδώ. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος  
θέλει  να τοποθετηθεί .  
Κος ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ  
Ευχαριστώ, κυρία  Πρόεδρε.  Από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών.  Καταρχάς καλή επιτυχία στο ξεκίνημα του 
Προγράμματος,  καλή επιτυχία και πολύ δύναμη είναι  νομίζω προφανές  
ότι  θα σας χρειαστούν.  



 

  

64 

Απλώς ορισμένες επισημάνσεις για τη συγκυρία στην οποία η 
εκκίνηση του Προγράμματος έρχεται  και συμβαίνει .   Ελπίζουμε το 
ΕΠΑνΕΚ να σημαίνει  και πραγματική επενδυτική επανεκκίνηση της  
χώρας.  
Το λέω αυτό διότι  ίσως δεν  ακούγεται όσο θα έπρεπε,  η ελληνική 
οικονομία,  η παραγωγική της βάση έχει  υποστεί  σοβαρότατα πλήγματα 
όχι  γενικώς,  ειδικώς.  Έχουμε πολύ συγκεκριμένα φαινόμενα 
απομείωσης του παγίου κεφαλαίου της παραγωγικής οικονομίας στην 
Ελλάδα και είναι  μια ζημιά η οποία  δεν αποκαθίσταται τόσο εύκολα, 
τόσο απλά και δεν αποκαθίσταται απλά και μόνο με την εφαρμογή ενός 
Επιχειρησιακού Προγράμματος με περιορισμένους πόρους.   
 Βέβαια,  όλοι οι  δείκτες της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 
θα εξαρτηθούν ακριβώς από την ικανότητα των εταίρων συνολικά,  
δημοσίων και ιδιωτικών να συμβάλουν σε αυτήν την επανεκκίνηση,  σε 
αυτήν την κινητοποίηση.  
 Είδαμε στο Πρόγραμμα και παρακολουθούμε στο Πρόγραμμα 
αρκετά σημαντικά θετικά στοιχεία και οφείλουμε να σας συγχαρούμε 
για αυτό.   
 Έχει υπάρξει  σημαντική πρόοδος όσον αφορά την αντίληψη ενός  
Επιχειρησιακού Προγράμματος,  όπως το ΕΠΑνΕΚ. Χαρακτηριστική 
είναι  η νέα αντίληψη και  ιδιαίτερα θετική για την τομεακή προσέγγιση 
του Προγράμματος .   
 Είναι μία δομική διαρθρωτική αλλαγή, θετική,  για την οποία 
πιστεύω ότι  συμβάλλαμε ως ένα βαθμό τουλάχιστον με τις  προτάσεις  
μας.  Αυτό σε αντίθεση βέβαια και  σε αντιπαράθεση με προηγούμενες 
περιόδους,  όπου πραγματικά η οριζόντια διάχυση πόρων οδήγησε και 
σε κατασπατάληση και σε αδυναμία αξιολόγησης των επιπτώσεων στη 
πραγματική οικονομία.   
 Φυσικά δεν φτάνει  μόνο ο ορισμός τομεακών προτεραιοτήτων.  
Χρειάζεται να υπάρξει  περαιτέρω πρόοδος και να θεμελιωθεί  στέρεα 
αυτή η προσέγγιση,  αυτή η μέθοδος.   
 Οι αλλαγές στις  παραγωγικές αλυσίδες της  χώρας είναι  ραγδαίες.  
Είναι εντυπωσιακές ακόμη και αν δεν φαίνονται από πρώτη ματιά.  
Αυτές τ ις  αλλαγές χρειαζόμαστε να παρακολουθήσουμε και να  
αξιολογούμε συνεχώς  και πολύ φοβάμαι,  σημειώστε αυτήν την 
επισήμανση σας παρακαλώ, ότι  στην Ελλάδα δεν  υπάρχουν οι  
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μηχανισμοί παρακολούθησης αυτών των αλλαγών και πολύ λιγότερο οι  
μηχανισμοί έγκαιρης συνεννόησης και παρέμβασης.   
 Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη προσπάθεια για τη 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.  Είναι μεγάλη προσπάθεια,  θα 
έλεγα γιγαντιαία χωρίς υπερβολή.  
 Οι υπηρεσίες οι  δικές σας και της Γενικής  Γραμματείας ,  Έρευνας 
και Τεχνολογίας υλοποιούν ένα πολύ δύσκολο έργο,  μέσα σε 
εξαιρετικές δύσκολες συνθήκες .  
 Το να μίλαγε κανείς  για έξυπνη εξειδίκευση σε μία οικονομία η 
οποία κινδυνεύει  με κατάρρευση, αντιλαμβάνεστε ότι  δεν είναι  η πιο 
εύκολη από τις  ασκήσεις.   
 Ελπίζουμε όμως σε μία ολοκλήρωση αυτής της στρατηγικής και 
σε μία διασφάλιση της αντίληψης,  ότι  επιδίωξη της RIS, δεν ε ίναι  
μόνο,  δεν ε ίναι  σε τελευταία ανάλυση ο εντοπισμός και η στήριξη 
έξυπνων, καινοτόμων, επιτυχημένων επενδυτικών σχεδίων.   
 Αντίθετα,  πρέπει  να είναι  η στήριξη σχεδίων και παρεμβάσεων,  
οι  οποίες πραγματικά μεταβάλλουν τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν 
κλάδους και περιοχές της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό τους.   
 Η διαδικασία της  επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι  κάτι  το  
ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τα ελληνικά πράγματα. Προσπαθούμε να τη 
παρακολουθήσουμε και να τη στηρίξουμε όσο οι  δυνάμεις το 
επιτρέπουν.   
 Το ζητούμενο βέβαια εδώ είναι ,  πως συστρατεύονται οι  
επιχειρήσεις ,  ο  ιδιωτικός τομέας της  οικονομίας ευρύτερα,  στη 
συνεργασία με τους χώρους παραγωγής της γνώσης.   
 Έχουμε ένα στοίχημα εδώ. Ιστορικά και παραδοσιακά μένουμε 
στη διατύπωση μιας επιθυμίας και μιας ευχής,  να υπάρξει  προσέγγιση 
των χώρων της ιδιωτικής οικονομίας και της παραγωγής.   
 Ελπίζουμε να μην μείνουμε στην ίδια διαπίστωση. Η 
συστράτευση και των δύο,  η συνεργασία των δύο αυτών χώρων σήμερα 
μπαίνει  στην επικαιρότητα,  στο τραπέζι  με τον πιο κρίσιμο και 
δραματικό θα έλεγα τρόπο.  
 Όμως, θα πρέπει  να συμφωνήσουμε,  ότι  οι  μηχανισμοί που θα 
οργανώσουν αυτή τη προσέγγιση, ελλείπουν επίσης σημαντικά από τα  
συστήματα της χώρας.   
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 Δεν έχουμε συστήματα τα οποία θα οργανώσουν τη προσέγγιση 
του ιδιωτικού τομέα με τους χώρους παραγωγής γνώσης σε αυτή την 
χώρα. Η επιχειρηματική κοινότητα,  οι  πέντε σύνδεσμοι επιχειρήσεων 
της χώρας,  ο ΣΕΒ και τέσσερις  περιφερειακοί  σύνδεσμοι,  σε 
συνεργασία συνεχώς,  με συνεχή συνεργασία και επαφή με ερευνητικά 
κέντρα της χώρας έχουν δ ιατυπώσει πρόταση για την σύσταση δικτύου 
ανάπτυξης καινοτομίας στις  ελληνικές επιχειρήσεις  και αυτή την 
πρόταση έχουμε καταθέσει  στις  αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας.   
 Είναι μια συμβολή, ελπίζουμε,  της επιχειρηματικής κοινότητας,  
ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια,  ακριβώς στην κάλυψη αυτού του 
κενού.   
 Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία  ορθώς 
θεωρείται  ότι  αποτελούν κλειδί ,  καταλύτη της επιτυχίας των 
παρεμβάσεων του Προγράμματος.   

Προφανώς και συμφωνούμε.  Βέβαια,  η οικονομία και η 
χρηματοδότηση της δεν είναι  κάτι  το οποίο είναι  πάγιο και σταθερό. 
Έχουμε εξελίξεις ,  μεταβολές,  αλλαγές,  στις  οποίες θα πρέπει  να 
παίρνουμε σοβαρά υπόψη.  

Δεν φτάνει  μόνο να μιλούμε για  την ανάγκη χρήσης και  
αξιοποίησης ανακυκλούμενων μέσων χρηματοδότησης.  Αυτό το λέμε 
παντού στην Ευρώπη.  

Η Ελλάδα είναι  μια ειδική περίπτωση.  Η ελληνική οικονομά 
σήμερα είναι μια  ειδική περίπτωση.  Τα μέσα επιμερισμού κινδύνου 
στην χρηματοδότηση ειδικά πρότζεκτ καινοτομίας,  ε ίναι  μέσα τα 
οποία σήμερα εκφράζουμε επιφύλαξη ως προς την αποτελεσματικότητα 
τους,  όταν οι  ανάγκες των επιχειρήσεων, αυτές οι  οποίες τουλάχιστον 
επενδύουν στην καινοτομία είναι  ανάγκες οι  οποίες καλύπτουν έναν 
επιχειρηματικό βιομηχανικό κύκλο πολύ μεγαλύτερο,  πολύ ευρύτερο 
από την τριετία  που συνήθως αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά 
χρηματοδοτικά εργαλεία,  όπως το επιχειρηματικό κεφάλαιο,  
επιμερισμός κινδύνου και λοιπά.   

Η υπόθεση της Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι  μια πολύ, και θα 
τελειώσω με αυτό,  κυρία πρόεδρε,  είναι  μια πολύ σοβαρή υπόθεση για  
την οποία εκφράζω την επιθυμία και την πρόταση να υπάρξει  η 
μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια,  συζήτηση, διαβούλευση,  συμμετοχή και 
συμβολή όλων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.  
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Δεν είναι  μια υπόθεση η οποία θα πρέπει  να μείνει  στα συρτάρια 
κάποιου υπουργείου ή κάποιων υπουργείων.  Θεωρούμε την 
κινητοποίηση της  Αναπτυξιακής Τράπεζας ως αποφασιστικής σημασίας 
εργαλείο για την  χρηματοδότηση επενδύσεων στην καινοτομία στην 
ελληνική οικονομία και δη επενδύσεων οι  οποίες έχουν μακρύ χρόνο 
απόδοσης,  επιστροφής των αποτελεσμάτων στην οικονομία και τ ις  
επιχειρήσεις .   

Αυτά προς το παρόν.  Ειλικρινά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστώ πολύ.  Ένα μικρό σχόλιο,  γιατί  από ότι  αντιλαμβάνομαι,  
δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις  από την,  συγγνώμη, συγγνώμη.  
Κος ΛΙΤΖΕΡΗΣ:  
Πάρα πολύ σύντομα και συμπληρωματικά σε όσα ακούστηκαν.  
Λιτζέρης,  ΓΣΕΒΕ. Θα ήθελα να επισημάνω τα εξής.  Δυο-  τρία 
πράγματα.  
 Το πρώτο είναι  ότι  όντως εκτιμώ ότι  είναι  απόλυτα αληθές αυτό 
που ανέφερε και η ε ιδική γραμματέας και η κυρία Φέτση, ότι  είναι  
αυξημένη η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε αυτό το,  στο 
σχεδιασμό που έχουμε αυτή την στιγμή μπροστά μας.   
 Αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν.  Οι κοινωνικοί εταίροι παρότι  
έπαιξαν,  οι  πέντε θεσμικού κοινωνικοί εταίροι που εκπροσωπούν 
εργοδότες και εργαζόμενους,  παρότι  έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 
προηγούμενη, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και ε ίχαν την 
ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικά συστήματα και μηχανισμούς και 
για την παρακολούθηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ή της  
εργασίας,  της  απασχόλησης,  των δομών της  απασχόλησης και  να  
αναπτύξουνε μηχανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων και σε 
μικροεπίπεδο και σε πολλά διαφορετικά θεματικά πεδία,  και παρά το 
γεγονός ότι  οι  δράσεις  που έκαναν δεν είναι  και,  δεν  είναι  επαρκώς 
γνωστές στην ελληνική κοινωνία,  και  με δικιά μας ευθύνη, εν τούτοις 
είναι  αξιολογημένες δράσεις  από την ΕΥΣΕΚΤ και τα λοιπά,  και  
έχουνε πολύ  θετικό πρόσημο αυτά που έχουν κάνει .  τα έκαναν με 
χρηματοδότηση από σκέλος… του υπουργείου Εργασίας.  
 Με το συγκεκριμένο υπουργείο και με το συγκεκριμένο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τώρα οι  κοινωνικοί εταίροι κάνουν τα 
πρώτα τους βήματα. Και νομίζω ότι  και για τους  εργοδοτικούς 
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κοινωνικούς εταίρους αλλά και τον φορέα εκπροσώπησης των 
εργαζομένων, αυτό εδώ το Υπουργείο και τα θεματικά αντικείμενα 
αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι  για να μην πω πιο 
κοντά από το άλλο το Εργασίας,  είναι  σίγουρα εξίσου πιο σημαντικά.  
 Με άλλα λόγια,  δεν είναι  τόσο απλό να λέει  κανείς ,  θέλω να το 
υπογραμμίσω,  ότι  οι  κοινωνικοί εταίροι έχουν έναν αυξημένο ρόλο σε 
αυτόν τον σχεδιασμό. Είναι σημαντικότερο εξαιτίας του γεγονότος ότι  
το Επιχειρησιακό αυτό έχει  να κάνει  με τον επιχειρηματικό κόσμο της 
χώρας και έως τώρα οι  κοινωνικοί εταίροι απουσίαζαν και σε επίπεδο 
σχεδιασμού και σε επίπεδο υλοποίησης.  
 Οι μηχανισμοί που έχουν αναπτύξει  οι  κοινωνικοί εταίροι αυτά 
τα χρόνια έχουν μεγάλο βαθμό ωριμότητας και μπορούν εύκολα, χωρίς  
περαιτέρω δαπάνες ωρίμανσης ή δημιουργίας αρχικών υποδομών ή 
μηχανισμών, να μπουν σε δράση και να υπηρετήσουν τους στόχους  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος και αυτό πρέπει  να γίνει  άμεσα.  
 Επίσης,  ε ίναι  αλήθεια ότι  βλέπουμε σε πολλά από τα έργα,  έστω 
και σε αυτή την πρώτη φάση εξειδίκευσης,  όλοι νομίζω οι  κοινωνικοί 
εταίροι,  στοιχεία  προτάσεών μας,  ένα μέρος επισημάνσεων και  
επικεντρώσεων που μετ’  επιτάσεως είχαμε κάνει .  Και ιδίως 
αναφέρομαι τώρα σε δυο-τρία πολύ διακριτά πράγματα.  
 Το ένα είναι  η επιμονή σε δράσεις  υποστήριξης συμπράξεων 
μικρών επιχειρήσεων, με τρόπο που είτε κάθετα είτε  οριζόντια θα 
αυξάνουν τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της επιχειρηματικής  
δράσης των μικρών επιχειρήσεων, που είναι  το σύνολο της ελληνικής 
οικονομίας,  αλλά γενικά το σύνολο των επιχειρήσεων.  
 Το να αντιληφθούμε την έννοια  της καινοτομίας σε ένα επίπεδο 
προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και όχι  
αφαιρετικά και δράσεις γύρω από αυτό ήδη έχουν δρομολογηθεί ,  αλλά 
επίσης πρωταγωνιστούν και σε αυτόν τον σχεδιασμό.  
 Και παρά το γεγονός ότι  το τελευταίο διάστημα μαθαίνουμε όλοι 
μας ότι  σημασία δεν έχει  το μέγεθος της επιχείρησης,  αν είναι  μικρή ή 
μεγάλη, αλλά τα ιδ ιαίτερα χαρακτηριστικά της,  δηλαδή η δυνατότητά τ 
ης να έχει  έναν οικονομικό δυναμισμό, μια εξωστρέφεια όχι  μόνο με 
την έννοια των εξαγωγών, αλλά με την έννοια της παραγωγής αξίας,  
παρά το γεγονός ότι  και εγώ πιστεύω ότι  ισχύει  αυτό,  νομίζω ότι  
έχουμε να κάνουμε λίγο περισσότερη δουλειά κατά την εξειδίκευση 



 

  

69 

των δράσεων για να διακρίνουμε δράσεις προς  πολύ μικρές ελληνικές 
επιχειρήσεις ,  ειδικά του δευτερογενούς τομέα και των υπηρεσιών, που 
μπορούν να παραγάγουν σημαντική προστιθέμενη αξία.  
 Και εννοώ κυρίως να δούμε με τ ι  δραστηριότητες θα 
αποκαταστήσουμε αυτό το δραματικά χαμένο κομμάτι  της ελληνικής  
μεταποίησης,  που διαλύθηκε κυριολεκτικά τα προηγούμενα τέσσερα με 
πέντε χρόνια και ε ίναι  ζητούμενο αν μπορεί  να επανέλθει  και σε ποιον 
βαθμό, με ποια μορφή και σε τ ι  έκταση.  
 Τέλος,  μια παρατήρηση πιο συγκεκριμένη,  για να μην μοιάζει  και  
ως χαιρετισμός ή γενική παρέμβαση, για το κομμάτι της 
προσαρμοστικότητας και για τις  δράσεις  απόκτησης προσόντων 
εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, για την προσαρμογή στην 
οικονομική,  κοινωνική,  παραγωγική αλλαγή.  
 Εδώ, όπως έχει  συζητηθεί  πολλές φορές και  στην ίδια και σε  
άλλες Επιτροπές Παρακολούθησης,  γιατί  τις  δράσεις αυτές μέχρι 
πρότινος όπως γνωρίζετε τις  είχε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 
Υπουργείου Εργασίας,  υπάρχει  ένα σημαντικό θέμα το οποίο 
συζητιέται εκτενώς,  χωρίς να μπορέσει  να έχει  τελεσιδικίσει .  
 Το θέμα αυτό είναι  κατά πόσο κάνουμε καλά βασισμένοι σε μια 
κατά τη γνώμη μας λανθασμένη παραδοχή, απολύτως λανθασμένη 
παραδοχή, την παραδοχή που λέει  ότι  μεγάλο μέρος της ανεργίας στην 
Ελλάδα οφείλεται από αναντιστοιχία  προσφερόμενων και ζητούμενων 
δεξιοτήτων, κατά πόσον κάνουμε καλά να επενδύουμε διαρκώς σε 
δράσεις  κατάρτισης,  σε ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης,  εν γένει  
εκπαίδευσης,  οι  οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί  υπερεπαρκέστατα τα 
προηγούμενα χρόνια,  χωρίς να έχουν αποδώσει ό,τι  θα ανέμενε κανείς .  
 Εδώ λοιπόν βλέπει  κανείς  ότι  γίνεται  μια προσπάθεια  και να το 
δούμε και στην πορεία πώς θα ευδοκιμήσει αυτό,  να συναρθρωθούν οι  
δράσεις  κατάρτισης με ό,τ ι  προηγείται  αυτών, δηλαδή διερεύνηση 
αναγκών, τα επαγγελματικά περιγράμματα και ό,τι  έπεται αυτών ή ό ,τι  
είναι  παράλληλα σε αυτές,  δηλαδή το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει  
ή αν δεν έχει  πιθανόν πρέπει  να κάνει  μια επιχείρηση και πάνω εδώ να 
έρθει  και να δέσει  η ανάγκη, αν υπάρχει ,  των δράσεων υποστήριξης 
του ανθρώπινου δυναμικού με κατάρτιση.  
 Για τον σκοπό αυτό,  θα έλεγα ότι  πρέπει  οπωσδήποτε να 
επανεξετάσουμε ένα-δυο θεμελιώδη πράγματα όπως: Πρέπει  να 
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επανεξετάσουμε τη σχέση της  συμβατικής κατάρτισης  με τη μάθηση 
μέσα στην επιχείρηση και αυτών των δύο με τ ις  προοπτικές  
απασχόλησης.  
 Αυτός ο συσχετισμός της συμβατικής κατάρτισης για την οποία 
έχουν δοθεί  πάρα πολλά χρήματα όλα αυτά τα χρόνια και τη σχέση της 
με τη μάθηση μέσα στην επιχείρηση και αυτών των δύο με την 
εργασία,  με την απασχόληση, πρέπει  να μας απασχολήσει και  
ενδεχομένως θα χρειαστεί  να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για να 
επινοήσουμε νέες ιδέες και πρακτικές γύρω από αυτό.   

Τέλος,  νομίζω ότι  θα πρέπει  να χειριστούμε με πολύ μεγάλη 
προσοχή το θέμα της πιστοποίησης προσόντων.  Η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. έχει  
πολλές φορές την ευκαιρία στο παρελθόν να επισημάνει  για άλλη μία 
φορά ότι  ό,τι  ήταν η χωρίς ιδιαίτερη φρόνηση και σχεδιασμό 
κατάρτιση που γινόταν πολλά από τα προηγούμενα χρόνια μπορεί  να  
γίνει  τώρα η πιστοποίηση. Μπορεί απλώς να αντικαταστήσουμε την 
πολυλογία για την κατάρτιση με μία νέα αγορά πιστοποίησης όπου 
καινούριες εταιρείες ή άλλοι που δραστηριοποιούνται στην αγορά θα 
έρθουν και θα προσφέρουν πιστοποιητικά,  είτε χρειάζεται είτε δεν  
χρειάζεται,  δημιουργώντας και ένα πληθωρισμό μη αναγκαίων 
πιστοποιήσεων αλλά και μία πολυπλοκότητα σε ένα σημαντικό θέμα 
που αφορά την αδειοδότηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.  

Για το σκοπό αυτό θα πρότεινα να κάνουμε χρήση, αν δεν έχει  
αντίρρηση η Ειδική Γραμματέας και  το  επιτελείο  της,  του άρθρου 8 
και να συστήσουμε μία ομάδα εργασίας,  πιθανόν,  με αποκλειστικό 
αντικείμενο,  φυσικά με μέλη των επιτελικών δομών, και αν το θέλουν 
και με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με αποκλειστικό σκοπό 
να συζητήσουμε τρία συγκεκριμένα πράγματα:  

Ένα οδηγό εφαρμογής δράσεων προσαρμοστικότητας  και όχι  
μόνο κατάρτισης.   

Δεύτερον,  την πιθανή τροποποίηση, θεωρούμε αναγκαία,  του 
ΕΣΔΕΚ, του συστήματος δ ιαχείρισης για το οποίο ήδη η ΕΥΣΕΚΤ 
λαμβάνει  πρωτοβουλίες.   

Και τρίτον για  τη ρύθμιση των θεμάτων πιστοποίησης 
επαγγελματικών προσόντων που είναι  ένα σημαντικό θεσμικό θέμα που 
θα έχουμε μπροστά μας.   

Ευχαριστώ.  



 

  

71 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Να ολοκληρώσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους.  Βλέπω ότι  υπάρχει  
μόνο ένας ακόμα. Ελάτε.   
Κος ΚΙΚΙΛΙΑΣ:  
Ευχαριστώ πολύ,  Ηλίας Κικίλιας από το Σύνδεσμο Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων.  

Καταρχήν να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία και  καλή δουλειά  
γιατί  υπάρχει  πάρα πολύ δουλειά μπροστά από τη μεριά  μας,  προς όλα 
τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και κυρίως προς τη 
Γραμματεία και  τα επιτελικά και τ ις  επιτελικές και διαχειριστικές  
δομές της.   

Νομίζω είναι περιττό να τονίσω τη  σημασία του τουρισμού στην 
χώρα. Άμεσα και έμμεσα 20% με 25% του ΑΕΠ, εκατοντάδες χιλιάδες 
θέσεις  εργασίας.  Και η συντριπτική πλειονότητα μικρές και κυρίως 
πολύ μικρές επιχειρήσεις ,  που είναι  και η συντριπτική πλειονότητα 
του μελών του Συνδέσμου, του ΣΕΤΕ .   

Εμείς έχουμε,  κυρία  Γραμματέας,  κυρία Πρόεδρε,  έχουμε 
τονίσει  το ρόλο των κοινωνικών εταίρων όπως περιγράφεται στα 
κανονιστικά κείμενα και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει  τη νέα 
προγραμματική περίοδο και όπου σύμφωνα με το γράμμα και το  
πνεύμα οι  κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει  όχι  απλά να συμμετέχουν σε 
διαβουλεύσεις  και  σε αντίστοιχες επιτροπές αλλά θα πρέπει  να έχουν 
ένα ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των μέτρων. Όχι όλων των μέτρων,  
κάποιων μέτρων.  

Στο πλαίσιο αυτό εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας 
γιατί  στην εξειδίκευση που είδαμε σήμερα, υπάρχουν συγκεκριμένες  
δράσεις που αφορούν τους κοινωνικούς εταίρους και ε ίμαστε βέβαιοι  
και πιστεύουμε ότι  αυτό θα συνεχιστεί  στο μέλλον με ακόμα πιο 
έντονο τρόπο όπου θα έχουμε βέβαια και την ευκαιρία να συζητήσουμε 
πώς μπορεί  να εμβαθυνθεί  ακόμα περισσότερο,  μετά από αυτό το πολύ 
αρχικό πρώτο στάδιο,  το οποίο αποτελεί  φυσικά και μία αρκετά 
μεγάλη βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν,  την ουσιαστική εμπλοκή 
των θεσμικών κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή και στο σχεδιασμό 
του επιχειρησιακού προγράμματος.   

Δύο σημεία που θέλω να τονίσω,  για να είμαι πάρα πολύ 
σύντομος.  Προφανώς στο θέμα της επιχειρηματικότητας είμαστε 
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απόλυτα θετικοί .  Η πάγια θέση μας είναι ,  όμως,  ότι  οι  ενισχύσεις  προς 
τις  επιχειρήσεις  θα πρέπει  να γίνονται βάσει συγκεκριμένων σχεδίων 
ανάπτυξης του κάθε τομέα για να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα 
αποτελεσματικότητα.   

Πιστεύουμε ότι  στην επόμενη χρονική περίοδο θα διαμορφωθεί,  
ο Σύνδεσμος έχει  καταθέσει  ένα αναλυτικό στρατηγικό και 
επιχειρησιακό σχέδιο για το ποια είναι  τα προϊόντα τα οποία έχουν τις  
μεγαλύτερες προοπτικές και τι  πρέπει  να γίνει .  Το έχει  συζητήσει,  το 
έχει  καταθέσει  στα αρμόδια Υπουργεία,  και το Υπουργείο Τουρισμού 
και το Υπουργείο Ανάπτυξης.   
Πιστεύουμε,  λοιπόν,  ότι  βάσει τέτοιου τύπου σχεδιασμών θα πρέπει  να 
γίνονται και τα προγράμματα των κρατικών ενισχύσεων. Φυσικά αυτό 
αφορά και τις  ενισχύσεις  προς την αυτοαπασχόληση.   

Διατηρούμε ορισμένες επιφυλάξεις  κυρίως που προέρχονται από 
το παρελθόν με την έννοια του ότι  δεν γνωρίζουμε ως χώρα ούτε καν 
σε εποχές που οι  αγελάδες ήταν παχιές,  όλα αυτά τα προγράμματα που 
έδιναν 5.000 και  10.000 και 20.000 σε εκατοντάδες που έχουν δώσει 
σε δεκάδες χιλιάδες ανέργους για να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι τι  
έχουν αποδώσει.   Για αυτό και είμαστε ιδ ιαίτερα σκεπτικοί ως προς 
αυτό τον τομέα.  

Μάλιστα αν δεν  υπάρχει  συγκεκριμένος σχεδιασμός και 
συγκεκριμένη κατεύθυνση και υποστήριξη των ανθρώπων αυτών πως 
θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ειδικά σε συνθήκες  
έντονης οικονομικής ύφεσης όπως είναι  η τελευταία πενταετία και οι  
σημερινές.  

Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι  ότι  
βασικός πυρήνας στο θέμα του τουρισμού και όχι  μόνο είναι  το θέμα 
της  ποιότητας.  Η ποιότητα σε σχέση με την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού,  εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων, ιδιοκτητών, μικρών 
επιχειρήσεων κλπ.  αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών. Και μάλιστα η 
ποιότητα όχι  με παλιά παραδοσιακά σχήματα του τύπου κρατικών 
πιστοποιητικών γιατί  ο τουρισμός ε ίναι  ένας τομέας ο οποίος είναι  
απόλυτα εξωστρεφής.  Ανταγωνίζεται δηλαδή σε διεθνές επίπεδο και  
μάλιστα με ανταγωνιστές που είναι  ιδιαίτερα ισχυροί και υψηλού 
επιπέδου.   
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Ως προς το θέμα αυτό όμως πιστεύουμε ότι  θα έχουμε τη 
δυνατότητα να συζητήσουμε στο άμεσο μέλλον για αυτό και 
συμφωνούμε και με την πρόταση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  για μια ομάδα 
εργασίας.  

Καλή επιτυχία και από εμάς.   Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ελάτε.  
Κος ΓΕΩΡΓΙΟΥ:  
Καλημέρα σας,  πολύ γρήγορα. Λέγομαι Χρήστος Γεωργίου εκπροσωπώ 
το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.  

Ήρθε και η δική μου η σειρά να σας  ευχηθώ καλή επιτυχία και  
καλή δύναμη γιατί  νομίζω ότι  λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών 
που επικρατούν στο εξωτερικό μας περιβάλλον η δουλειά σας από εδώ 
και μετά θα είναι  πραγματικά πολύ δύσκολη.   

Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα σωστά και με τα οποία συμφωνώ 
ανέφεραν προηγουμένως οι  συνάδελφοι και ο κος Χατζαντώνης και ο  
κος Γούλας και ο  συνάδελφος από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ,  συγχωρείστε με 
που δεν θυμάμαι το επίθετό σας.  Θα ήθελα να πω το εξής:   Τονίστηκε 
εξ αρχής ειδικά στις  τοποθετήσεις  των Γενικών Γραμματέων το ότι  δεν  
πρέπει  να  επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος.  

Πράγματι νομίζω ότι  η μη επανάληψη των λαθών του 
παρελθόντος μπορεί  να ξεκινήσει από σήμερα με ποια έννοια.   Το 
ΕΠΑνΕΚ μπορεί να γίνει  πραγματικά ένα εργαλείο για άσκηση 
βιομηχανικής πολιτικής.  Μιας βιομηχανικής πολιτικής  που στη χώρα 
δεν υπάρχει  τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια για να μην πούμε 30.   
Ή αν θέλετε μιας βιομηχανικής πολιτικής η οποία εξαντλείται  απλώς 
και μόνο στη υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων και 
προγραμμάτων.  

Νομίζουμε,  λοιπόν,  ότι  η Εξειδίκευση με την οποία συμφωνούμε 
απολύτως και είναι  αρκούντως σωστή είναι  αν θέλετε για πρώτη φορά 
ο δρόμος για την άσκηση μιας έμμεσης κλαδικής  βιομηχανικής 
πολιτικής  που την έχουμε ανάγκη τόσα χρόνια και  οι  Σύνδεσμοι  
Βιομηχανιών το υποστηρίζουν διαρκώς και νομίζουμε ότι  τώρα είναι  
μια πολύ καλή ευκαιρία για να υλοποιηθεί .  

Επίσης,  ένα δεύτερο ζήτημα αν θέλετε που τέθηκε πάλι εξ αρχής,  
το ζήτημα των συνεργειών αν θέλετε μεταξύ των πολιτικών για την 
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ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων το οποίο και αυτό 
είναι  κορυφαίο.  Πέρα από το γεγονός ότι  συμφωνούμε απολύτως 
συμφωνούμε και  με τ ις  προτάσεις των συναδέλφων για τις  
συγκεκριμένες ομάδες εργασίας.  Νομίζουμε ότι  οι  κοινωνικοί εταίροι,  
οι  σύνδεσμοι  βιομηχανιών κλπ.  μπορούμε να εισφέρουμε θετικά σε 
αυτό το διάλογο με συγκεκριμένες ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες 
προτάσεις  και θα το πράξουμε άμεσα.  

Ένα τελευταίο ζήτημα για να μην μακρηγορώ γιατί  δεν έχει  
νόημα, θεωρώ κάτι  ακόμα ιδιαίτερα θετικό στη σημερινή ημέρα. Ο 
Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας ο οποίος δεν είναι  εδώ για να μας 
ακούσει σας κατέθεσε ένα κείμενο με 7 προγράμματα για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση.  
Νομίζουμε ότι  η παρουσίαση του περιεχομένου αυτού του κειμένου θα 
μας βοηθήσει περισσότερο στο θέμα της εξειδίκευσης των δράσεων 
και πραγματικά ελπίζουμε ότι  θα είναι  και αυτό μία αφορμή, μαζί  με 
το ΕΠΑνΕΚ, για  τη δημιουργία μιας πραγματικής  βιομηχανικής 
πολιτικής από εδώ και μετά.   
 Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία.   
Κος ΑΓΝΙΑΔΗΣ:  
Λέγομαι Παναγιώτης Αγνιάδης.  Εκπροσωπώ τη Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδος,  που εκφράζει  το σύνολο του επιχειρηματικού 
κόσμου της χώρας και αριθμεί  γύρω στις  800.000 επιχειρήσεις .   
 Χαιρετίζουμε τη σημερινή 1η  συνεδρίαση της  Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 σαν επιχειρηματική 
κοινότητα.   
 Κυρία Πρόεδρε,  παίρνω αφορμή από την αναφορά του 
εκπροσώπου της  Ευρωπαϊκή Ένωσης για τη καταπολέμηση της 
διαφθοράς.   
 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων  Ελλάδος έχει  αξιολογήσει ότι  
εστίες ανάπτυξης φαινομένων διαφθοράς βρίσκεται το αδειοδοτικό 
καθεστώς των επιχειρήσεων.  
 Ιδίως όταν αυτές στεγάζονται σε ημιπαράνομες συνθήκες,  εκτός 
σχεδίων,  χωρίς καμιά υποδομή, χωρίς δίκτυα και  γενικά χωρίς 
εξυπηρετήσεις .   
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 Αυτό το καθεστώς συνδέεται άμεσα με τη περιβαλλοντολογική 
υποβάθμιση που όλοι γνωρίζουμε,  την επιχειρηματική συρρίκνωση και 
υπανάπτυξη.  
 Υπενθυμίζω τις  περιοχές Οινοφύτων που εκπροσωπώ και σαν 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και Ασπροπύργου και άλλες σε 
όλη την Ελλάδα.  
 Το ΕΠΑνΕΚ πρέπει  να εστιάσει  σε δράσεις ανάσχεσης αυτής της 
αρνητικής δυστυχώς πραγματικότητας.  Αξιοποιώ την ανοιχτότητα 
κυρία Πρόεδρε για τη διαρκή διαβούλευση που υποσχεθήκατε,  για τη 
βελτίωση του ΕΠΑνΕΚ. Είναι κάτι  από τα θετικά.   
 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων θα επανέλθει  και με 
προτάσεις  και με τεκμηρίωση,  για  να πείσει  κάθε αρμόδιο  για τις  
παρακάτω τρεις  δράσεις  μας.   
 Διεύρυνση της  βάσης του ΓΕΜΗ, του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου με πληροφορίες ψηφιακής γεωαναφοράς της θέσης των 
επιχειρήσεων.  Είναι κάτι  που προβληματίζει  και φρενάρει  όλες τις  
επενδύσεις .   
 Δεύτερον,  θέλουμε μία πιο γενναία χρηματοδότηση της  
ανάπτυξης των επιχειρηματικών πάρκων και ιδίως των άτυπων 
βιομηχανικών συγκεντρώσεων.  
 Πιστεύουμε ότι  τα ποσά και οι  πόροι που έχει  προβλέψει το  
ΕΠΑνΕΚ, είναι  ελάχιστοι έως μηδενικοί.   Δεν νοείται  3η  βιομηχανική 
και βιοτεχνική δύναμη που είναι  η περιοχή Οινοφύτων,  με τα γνωστά 
αρνητικά περιβαλλοντολογικά προβλήματα και να μην υπάρχει  εκεί  
μία ΒΙΠΕ ή μία ΒΙΠΑ.  
 Είναι αδιανόητο δ ίπλα από το λεκανοπέδιο να υπάρχει  τέτοια  
δύναμη βιοτεχνική και βιομηχανική με πολλές χιλιάδες θέσεις  
εργασίας και να μην έχουμε κάποια τυπικά ΒΙΠΕ Ή ΒΙΠΑ.  
 Τελειώνοντας και  εκφράζοντας την ευχαρίστησή μας για τα 
μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,  του ΕΠΑνΕΚ, θα 
επανέλθουμε για να «απαιτήσουμε» η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
και τα Επιμελητήρια,  που αριθμούν 55 και είναι  αντένες σε όλη  τη 
χώρα, να γίνουν δ ικαιούχοι διαχείρισης προγραμμάτων,  όπως πάντοτε 
συνέβαινε.   
 Καλή επιτυχία σε όλους μας.  Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να εξασφαλίσουμε ότι  κλείνουμε,  όχι  ότι  είμαστε ακόμα στον κύκλο 
των κοινωνικών, οικονομικών εταίρων. Γιατί  θα θέλαμε να κάνουμε 
κάποια πρώτα σχόλια,  άρα ελάτε.   
Κος  ΛΟΥΦΑΚΗΣ :  
Θα είμαι πολύ σύντομος,  εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος.   
 Κατ’ αρχήν,  να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας.  Να 
συγχαρώ για ότι  κάνατε μέχρι στιγμής και να αναφερθώ σε δυο τρία 
πράγματα, τα οποία είπανε και οι  υπόλοιποι συνάδελφοι και όλοι οι  
προλαλήσαντες.   
 Το πρώτο πράγμα είναι  προφανές,  ότι  το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που υπάρχει  αυτή τη στιγμή,  είναι  η χρηματοδότηση της 
επιχειρηματικότητας και η τρομακτική έλλειψη ρευστότητος.   
 Μία και μόνο παρατήρηση θέλω να κάνω, γιατί  όλοι μιλήσαμε 
για το πώς πρέπει  να γίνεται αυτό και μέσω των χρηματοδοτικών 
εργαλείων.   
 Θα πρέπει  να ληφθεί πρόνοια ώστε να υπάρχει  μια συνέχεια στην 
χρηματοδότηση, σε όλα τα στάδια.  Για να γίνω πιο κατανοητός,  
γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση,  για  παράδειγμα, τελευταία,  για  τις  
νεοφυείς  επιχειρήσεις .   

Εάν τις  χρηματοδοτήσεις μόνο στο πρώτο στάδιο τους και δεν τις  
χρηματοδοτήσεις στα επόμενα, πετάς και τα λεφτά τα οποία δίνεις  στο 
πρώτο στάδιο.  Άρα, θα πρέπει  να υπάρχει  μια στρατηγική και μια 
συνέχεια από την αρχή ως το τέλος.   

Δεύτερον.  Δεν ε ίναι  ανάγκη να ξανανακαλύψουμε τον τροχό από 
την αρχή. Μπορούμε να πάρουμε τις  καλές και βέλτιστες πρακτικές 
που συμβαίνουνε σε ξένες χώρες.  Ας δούμε τι  γίνεται  αλλού και να  
προσαρμόσουμε αυτά τα στοιχεία στην ελληνική πραγματικότητα.   

Και το λέω αυτό γιατί  κάτι  τέτοιο κάνουμε στον ΣΕΒΒΕ. Και  
τέλος,  για να μην μακρηγορώ, όλοι ο ι  προλαλήσαντες μίλησαν για την 
μεγάλη ανάγκη που υπάρχει  για κατάρτιση, πιστοποίηση και ενίσχυση 
του ανθρώπινου δυναμικού.   

Επειδή αντιλαμβάνομαι και πολύ καλά τον κίνδυνο και αυτά για 
τα οποία μίλησε ο  εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕ, και εμείς  δηλώνουμε ότι  
θέλουμε να συμμετέχουμε στην ομάδα που θα συσταθεί  για την 
κατάρτιση και  επίσης πιστεύουμε απόλυτα στην ανάγκη 
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πιστοποιημένων δράσεων και πάλι  σε σχέση με αυτό που έλεγα 
προηγουμένως,  ας δούμε τι  γ ίνεται στο εξωτερικό και ας 
προσπαθήσουμε πιστοποιητικά τα οποία υπάρχουν και  στο εξωτερικό 
να τα φέρνουμε και εδώ.  

Να σας ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στο έργο σας και θα 
είμαστε δίπλα σας.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστώ πολύ. Να διευκρινίσω ότι  αυτή,  επιτρέψτε μου,  η 
ομαδοποίηση των παρεμβάσεων γίνεται προκειμένου να υπάρχουνε και  
απαντήσεις  και  να  μπορούμε να ολοκληρώνουμε διάφορα θέματα τα  
οποία φαντάζομαι ότι  οι  φορείς  ανά κατηγορία υπάρχει  μια οριζόντια 
γραμμή και μια κοινή προσέγγιση που τα ενώνει .   
 Πρέπει να παραδεχτούμε και οι  δυο ότι  έχουμε ανοίξει  έναν καλό 
δίαυλο επικοινωνίας.  Έχουμε συνηθίσει  να μιλάμε σε μικρότερη 
απόσταση.  Αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε και  να διασφαλίσουμε ότι  
θα συνεχιστεί .   

Θα πρέπει  να πω ότι  έχω διαπιστώσει  με χαρά ότι  η ποιότητα των 
προτάσεων που κατατέθηκαν από το σύνολο των θεσμικών κοινωνικών 
εταίρων ήτανε υψηλής ποιότητας.  Και ακριβώς και για αυτό τον λόγο  
θεωρώ ότι  για να αποτυπωθούν αυτά σε συγκεκριμένες δράσεις  και  
προσκλήσεις οι  οποίες θα έχουνε μια ολοκληρωμένη στρατηγική και 
ματιά,  χρειάζονται  μια πιο ειδική μεταχείριση από την πλευρά μας.   

Αυτό σημαίνει  ότι  στον άμεσο σχεδιασμό μας και στην άμεση 
περαιτέρω εξειδίκευση σε συνεργασία μαζί  σας για τα θέματα που 
θέσατε.   

Στο κομμάτι της ενδυνάμωσης,  της  θεσμικής ενδυνάμωσης,  τα 
ζητούμενα είναι  δυο.  Να πετύχουμε συνέργειες,  να αποφύγουμε 
επικαλύψεις.   

Αν μπορούσαμε στον ίδιο χρόνο,  υπήρχε αυτή η ωριμότητα να το 
κάνουμε,  να το συνδυάσουμε,  νομίζω ότι  θα ήταν το ιδανικό.   

Επειδή,  όμως,  θα πρέπει  να έχουμε,  και αυτό νομίζω ότι  είναι  η 
κοινή γραμμή μας,  γνώση και  αυτογνωσία σχετικά με τους 
περιορισμούς,  την ωριμότητα,  τους  ρυθμούς μας,  δεν είναι  εύκολο 
στην παρούσα φάση αυτό πάντα να συνδυαστεί .   

Και αυτό γιατί  μερικές φορές σε επιλογές λίγο πιο οριζόντιες.  
Να γίνω πιο σαφής.  Το γεγονός ότι  αυτή την στιγμή από το άλλο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτηθείτε για θέσεις ,  
γ ια δράσεις  θεσμικής ενδυνάμωσης,  θα θέλαμε λίγο να υπάρξει  μια  
ροή σε αυτό το κομμάτι,  έτσι  ώστε να είμαστε σίγουροι ότι  σε πρώτη 
φάση θα αποφύγουμε το κομμάτι  των επικαλύψεων και σε δεύτερη 
φάση θα ενισχύσουμε το κομμάτι των συνεργειών.   

Όσον αφορά το κομμάτι των θεματικών ομάδων.  Οι θεματικές 
ομάδες προβλέπονται σε άρθρο του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και  ήταν προσωπική μου 
δέσμευση από και  σε όσες επαφές είχα,  είτε με εταίρους,  είτε με 
φορείς  του επιχειρηματικού κόσμου, ότι  αυτές θα ενεργοποιηθούν.   
Ένα κομμάτι που αφορά την προσαρμογή και  την αποτύπωση σε 
δράσεις  θα μπορούσε να συγκροτηθεί  και γίνεται δεκτή ως πρόταση με 
τη συμμετοχή της  ΓΣΕΕ και της παρουσίας της Γενικής Γραμματέως 
εδώ και των φορέων του Υπουργείου Εργασίας.   
 Για κάποια άλλα ειδικά θέματα που τέθηκαν σχετικά με τα 
θέματα της εργασίας,  η κυρία Χαλκιά εδώ έχει  κάνει  ήδη δουλειά και 
θα σας ενημερώσει ,  θα της δώσω τον λόγο μόλις τελειώσω.  
 Στα θέματα της κατάρτισης και την αγωνία αυτή που εκφράστηκε 
για τον συνδυασμό του κομματιού της  κατάρτισης με το κομμάτι των 
ενισχύσεων, νομίζω ότι  κατάρτιση έτσι όπως έχουν εξειδ ικευτεί  οι  
δράσεις  στον βαθμό μέχρι  στιγμής,  οι  δράσεις  των κρατικών 
ενισχύσεων, αντιλαμβάνονται το κομμάτι  της κατάρτισης ή της 
ενίσχυσης ή,  επιτρέψτε μου,  της  καθοδήγησης,  με έναν άλλο τρόπο. 
Αν όχι  πάρα πολύ ολοκληρωμένο, αλλά ίσως μια μοντέρνα 
προσέγγιση.  
 Όταν κάνεις  επιλέξιμη δαπάνη τις  δαπάνες φιλοξενίας και 
λειτουργίας της νέας επιχείρησης μέσα σε μια θερμοκοιτίδα,  θεωρώ 
πως αφ’ ενός καταφέρνεις  και αυτό το κομμάτι της καθοδήγησης για 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις  υψηλού ρίσκου σε έναν βαθμό το 
διασφαλίζεις  με τους δυνατότερους καλούς όρους και σε έναν δεύτερο 
βαθμό δίνεις  ζωή και  βιωσιμότητα σε δομές οι  οποίες έχουν 
δημιουργηθεί  από χρηματοδοτήσεις  και ροές της προηγούμενης 
περιόδου και τις  οποίες θα πρέπει  να κρατήσουμε ζωντανές.  
 Θα συμφωνήσω με την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών, με τον 
εκπρόσωπο του ΣΕΒ. Είναι ένα πράγμα το οποίο επίσης απαιτεί  πολύ 
προσεκτικό σχεδιασμό, ακριβώς γιατί  από τη λειτουργία του,  την 
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επιτυχή ή όχι ,  θα κριθούν τα αποτελέσματα ενός άξονα, του άξονα 1 
του  Προγράμματός μας,  το οποίο έχει  πολύ μεγάλη χρηματοδοτική 
βαρύτητα.  
 Νομίζω πως αυτό από την πλευρά μας μπορεί  να μπει  και θα 
δούμε τη διατύπωση για το κομμάτι  της θεματικής ομάδας.  Να δώσω 
τον λόγο στην κ.  Χαλικιά,  η οποία θέλει  να μας πληροφορήσει για 
πράγματα τα οποία έχουν γίνει  και θα σας ήταν και χρήσιμα.  
Κα ΧΑΛΙΚΙΑ:  
Σας ευχαριστώ πολύ.  
 Σε σχέση με την πρόταση και τις  ομάδες εργασίας,  για τις  δύο 
ομάδες που προτάθηκαν σε ό,τι  αφορά τη διαρθρωτική,  ξέρετε,  αυτό 
το οποίο προτείνεται συμπεριλαμβάνεται στην αιρεσιμότητα 8.5 και 
που παρουσιάζεται  απ’ ό,τι  είδα και στο έντυπο εξειδίκευσης.  
 Υπάρχει  η ομάδα εργασίας η οποία δουλεύει  την 8.5 επίσημη, 
εδώ και αρκετό καιρό.  Και αυτό που είναι  σημαντικό  και περιγράφεται 
και στο έντυπο είναι  ότι  οι  εκροές του μηχανισμού και συστήματος 
που θα βγει  από το Επιχειρησιακό θα είναι  εισροή στο σύστημα 
διάγνωσης αναγκών εργασίας,  που είναι  η συστημική 1 στο πλαίσιο 
του Προγράμματος  της Απασχόλησης.  
 Άρα, εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην ομάδα που 
υπάρχει  και που είναι  των δύο υπουργείων για αυτή τη συστημική, να 
το δούμε.  Νομίζω, κυρία Πρόεδρε,  ότι  μια επιπλέον ομάδα τέτοια  
εργασίας στο πλαίσιο της Επιτροπής…  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  :  
Εγώ αναφερόμουν στην εξειδ ίκευση της  πρόσκλησης που πρόκειται  να  
βγει  για το κομμάτι της δ ικής μας δράσης.  
Κα ΧΑΛΙΚΙΑ:  
Γιατί  αυτό που άκουσα ήταν διαρθρωτική,  αυτό δεν είπατε;   
 Το δεύτερο είναι  το ΕΣΔΕΚ. Υπάρχει  ήδη ομάδα διοίκησης 
έργου,  όπου δουλεύει  το ΕΣΔΕΚ, την αλλαγή του ΕΣΔΕΚ. Η ομάδα 
αυτή πρόκειται  να ολοκληρώσει τις  εργασίες της μέχρι το τέλος  
καλοκαιριού και προφανώς τη νέα πρόταση για το ΕΣΔΕΚ θα τη 
βγάλουμε σε διαβούλευση.  
 Για την τρίτη ομάδα που αφορά την πιστοποίηση είναι  και για 
εμάς πάρα πολύ σημαντικό.  Να σας πω κάτι  που πιθανόν να μην το 
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ξέρετε και το αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο των αναπτυξιακών 
συμπράξεων για την κοινωνική οικονομία.  
 Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα σε ό,τι  αφορά στην 
πιστοποίηση και θέλουμε με κάποιο τρόπο να συντονίσουμε,  όχι  εμείς ,  
να συντονιστεί  αυτή και να βγει  ένα αποτέλεσμα. Είναι το Παιδείας,  
το Εργασίας και το Ανάπτυξης,  φυσικά.  Οπότε,  να δούμε με ποιον 
καλύτερο τρόπο θα κάνουμε τον συντονισμό αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
 Θα μου επιτρέψετε ένα ακόμη σχόλιο,  γιατί  αφορά τον 
εκπρόσωπο των επιμελητηρίων και συγκεκριμένα το πρώτο έργο στο 
οποίο αναφερθήκατε  χωρίς να ξέρω αυτή τη στιγμή τις  λεπτομέρειες  
αλλά από τη γενική περιγραφή που δώσατε,  στην πρόσκληση ομπρέλα,  
επιτρέψτε μου την έκφραση, του άξονα 2 δεν βλέπω αυτή τη στιγμή 
ότι  δεν θα υπήρχε επιλεξιμότητα  για αυτό το κομμάτι χωρίς να 
δεσμεύομαι,  έτσι  από ένα γενικό κομμάτι γενικής περιγραφής που 
έχετε δώσει.   

Ας προχωρήσουμε,  λοιπόν,  σε ένα δεύτερο γύρο τοποθετήσεων.  
Α, κύριε Περουλάκη, από την Επιτροπή, πείτε μας.   
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Λοιπόν,  ευχαριστώ, κυρία  Πρόεδρε.  Ήθελα να πω μόνο,  σε σχέση με 
αυτά που ακούσαμε,  και  με την δρομολογημένη ενεργοποίηση σχεδόν 
του 1/3 του προγράμματος,  ότι  η Επιτροπή σημειώνει  ότι  αυτό είναι  
μόνο δρομολόγηση, ότι  δεν έχουμε ακόμα τους ικανούς και αναγκαίους 
όρους για να προχωρήσουμε σε προκηρύξεις .   

Σημαίνει  αυτό ότι  υπάρχει  μία σειρά από δεσμεύσεις,  τόσο όσον 
αφορά  τις  εκ των προτέρων αιρεσιμότητες  αλλά και  άλλες δεσμεύσεις 
που έχουν συμπεριληφθεί στα εγκεκριμένα Προγράμματα, 
παραδείγματος χάριν περιορισμούς σε σχέση με τις  υποδομές  
πολιτιστικών έργων. Υπάρχει  ένας περιορισμός ότι  αυτό πρέπει  να μην 
ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και είδα ότι  έχετε τέσσερις δράσεις  οι  
οποίες είναι  της  τάξεως,  των 25.  Δηλαδή εδώ πέρα αν κάνω μία  απλή 
διαίρεση τουλάχιστον μία από όλες αυτές τις  υποδομές ξεπερνά αυτό 
το όριο.   

Κάποιος από τους κοινωνικούς εταίρους αναφέρθηκε στην 
ανάγκη συντονισμού, αξιολόγησης,  διαχείρισης δράσεων τώρα που 
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έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις  συνέργειες με τα άλλα 
Ταμεία.   

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Κοινωνικό Ταμείο.  θα ήθελα να 
το ενισχύσω λέγοντας ότι  αυτό δεν  ισχύει  μόνο για το Κοινωνικό 
Ταμείο,  ισχύει  και για τα άλλα Ταμεία με τα οποία υπάρχουν 
συνέργειες μέσα στο ΕΠΑνΕΚ, όπως παραδείγματος  χάριν για τις  
δράσεις  καινοτομίας και έρευνας όπου πρέπει  να συντονιστούμε 
επιτέλους με τους  κανόνες που ισχύουν για την αντιμετώπιση των 
δράσεων από το Horizon ,  πρέπει  να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο που 
να είναι  όσο το δυνατόν πιο απλό, πιο αποτελεσματικό και πιο  
γρήγορο.  

Αυτές είναι  οι  βασικές παρατηρήσεις που θέλω να κάνω. 
Υπήρξαν και άλλες  προτάσεις ,  ε ιδικά από τον  ΣΕΒ που μίλησε για την 
ανάγκη παρακολούθησης της  εξέλιξης των αλυσίδων αξίας όπου θα 
ήθελα να ακούσω παραπάνω αν έχετε κάνει  κάποια  συγκεκριμένη 
πρόταση.  

Νομίζω ότι  πάντως,  αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια της  Έξυπνης 
Εξειδίκευσης υπάρχει  ανοιχτή διαβούλευση η οποία,  θέλω να το 
επισημάνω ότι  δεν  είναι  μία διαδικασία η οποία με την υιοθέτηση της 
Έξυπνης Εξειδίκευσης κλείνει ,  αντιθέτως είναι  μία διαδικασία ανοιχτή 
στο χρόνο και σε όλους τους εταίρους  και νομίζω ότι  ο καθένας πρέπει  
να αδράξει  την ευκαιρία να καταθέσει  τις  προτάσεις του σε αυτές τ ις 
δομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ή αν υπάρχουν προτάσεις  για 
βελτίωση αυτών των δομών, ακόμα καλύτερα.  

Ευχαριστώ πολύ.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Μία επισήμανση, απλώς για να χάνω και εγώ ένα ειρμό σε δ ιάφορα 
που σημειώνω. Αναφέρθηκε το κομμάτι,  θα μείνω λίγο σε μια τεχνική 
παρατήρηση που αφορά το κομμάτι  του επιλέξιμου προϋπολογισμού 
για δράσεις πολιτισμού και τουρισμού της επόμενης  περιόδου τη 
στιγμή που συγκεκριμένα phasing έργα του τουρισμού δείχνουν να 
ξεπερνάνε αυτό το ανώτατο όριο.   

Θα πρέπει  να σας ενημερώσω ότι  με αφορμή και τη συνάντηση 
και την επίσκεψη της επιτρόπου στην Ελλάδα και τη συνάντηση, την 
τεχνική συνάντηση που έγινε με την κυρία Βίτσεβα και την κυρία 
Μπουρντί ,  σε  ένα πλαίσιο συνεργασίας με μία λογική και προσέγγιση,  
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επιτρέψτε μου την έκφραση, εξάντλησης της ευελιξίας των 
κανονισμών και των οδηγιών κλεισίματος των έργων της τρέχουσας 
περιόδου,  έχει  αποφασιστεί  ότι  το κομμάτι  που αφορά τους  
προϋπολογισμούς αυτών των  έργων είναι  ένα θέμα προς 
διαπραγμάτευση μεταξύ της χώρας και της Επιτροπής και δεν είναι  
ακόμα κάτι  το οποίο έχει  οριστικοποιηθεί .   
Δεδομένου ότι  η διαδικασία των phasing αντιλαμβάνεστε ότι  θα 
οριστικοποιηθεί  και με τη λήξη της  προγραμματικής περιόδου, αυτό 
είναι  κάτι  το οποίο διεκδικούμε και  δεν υπάρχει  αυτή τη στιγμή μια 
οριστική απάντηση, αυτό.  
 Κύριε Γιάκα.  
Κος ΓΙΑΚΑΣ:  
Σας ευχαριστώ. Εγώ θα σας κλέψω λίγο πιο πολύ χρόνο από ότι  ο κος  
Περουλάκης.   Ξεκινώντας από την εξειδ ίκευση που παρουσίασε  η 
κυρία Φέτση θα ήθελα να πω τα εξής:  

Πρώτον,  δεν  αφορά μόνο την εξειδίκευση αλλά αφορά τον 
φάκελο που στάλθηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
μεταξύ των οποίων και εμείς ,  κατανοούμε απόλυτα το γεγονός ότι  
έγιναν όλα με μια βιασύνη, όχι  βιασύνη αλλά μικρό χρονικό διάστημα.   
Ευελπιστούμε όμως και θα έλεγα,  ζητούμε τ ις  επόμενες φορές να 
υπάρχει  ο χρόνος ο απαραίτητος  για τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης να διαβάζουν το φάκελο, να τους  αναλύουν και να 
μπορούν να κάνουν τις  οποιεσδήποτε παρεμβάσεις χρειάζεται  να 
κάνουν.  

Επίσης θα πρότεινα μια και υπάρχει  το νέο εργαλείο,  ο  Δίαυλος,  
να μην ανεβαίνουν συνεχώς συμπληρωματικά αλλά όταν είναι  έτοιμος 
ο φάκελος στο σύνολό του τότε να ανεβαίνει  και  να ξέρουμε ότι  αυτός 
είναι  και όχι  κάτι  τόσο. . ,  να λαμβάνουμε κάποιες  επικαιροποιήσεις  
κλπ.   Αυτό,  λοιπόν,  είναι  ένα γενικότερο σχόλιο.  

Το δεύτερο σχόλιο αφορά τους δύο αδύναμους κρίκους της  
υλοποίησης των κοινοτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα από τότε που 
ξεκίνησαν.  Μιλάμε για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ 
προγραμμάτων, πολιτικών, συστημάτων διαχείρισης κλπ.  και την μη 
επάρκεια,  διοικητική επάρκεια των δικαιούχων.  

Και στα δύο δεν έχει  υπάρξει  πραγματική ωφέλιμη βελτίωση όλα 
αυτά τα χρόνια.   Αυτά που λέω εδώ πέρα τα έχω ξαναπεί και στις  
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προηγούμενες Επιτροπές Παρακολούθησης που έχω λάβει  μέρος.  
Δηλαδή δεν αφορά μόνο αυτό το Πρόγραμμα, προς Θεού.  Αλλά το 
θέμα του συντονισμού σε αυτό το Πρόγραμμα λόγω της ύπαρξης 
άλλων δύο Προγραμμάτων που έχουν αντίστοιχες αλλά με άλλη 
στοχοθέτηση δράσεις  -δηλαδή του ΕΠΑΝΑΔ  -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  όπως 
λέγεται τώρα και  της Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα-  είναι  
επιβεβλημένο.  Πρέπει  να υπάρχει  ο συντονισμός.  Ένας συντονισμός 
πραγματικά πολύ σφικτός.  

Επίσης,  επειδή άκουσα την ε ισήγηση έγινε λόγος για συνεργασία 
μεταξύ της δικής σας διαχειριστικής  αρχής και των επιτελικών δομών 
των άλλων υπουργείων,  στην περίπτωση που μας αφορά εμάς το ΕΚΤ 
του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης.  

Όμως εμείς  επιμένουμε ότι  πρέπει  να έχετε συνεργασία,  δηλαδή 
ο κύκλος να περιλαμβάνει  όχι  μόνο τ ις  επιτελικές ομάδες αλλά και τις  
διαχειριστικές αρχές.   Η πρώτη μας,  αν θέλετε εμπειρία μέχρι τώρα 
είναι ότι  δεν υπάρχει  συνεργασία μεταξύ των διαχειριστικών αρχών 
και των επιτελικών ομάδων του ενός προγράμματος κάθε φορά.   
Δηλαδή η διαχειριστική αρχή έχει  μια άλλη ρότα,  η επιτελική ομάδα 
μια άλλη ρότα ας πούμε του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
ή του Υπουργείου Εργασίας και  δεν  κλείνει  αυτό το πράγμα ως μια 
συνεργασία.  Πόσο μάλλον δε με άλλα υπουργεία,  με άλλα 
προγράμματα. Άρα είναι  πολύ βασικό.  

Ακούσαμε τη λέξη συνέργεια.  Συνέργεια μεταξύ των δράσεων 
αυτών με δράσεις  από άλλα προγράμματα. Σας λέω ειλικρινά και βάζω 
στοίχημα τώρα με οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής,  δεν υπάρχει  
περίπτωση να υπάρξει  συνέργεια .   Αν πετύχουμε να υπάρξει  
συντονισμός όμως θα είναι  το μεγαλύτερο κέρδος που θα έχουμε 
πετύχει .   

Συνέργεια,  τι  πάει  να πει  συνέργεια;   Συνέργεια πρέπει  να 
υπάρχει  εδώ μέσα, στο πρόγραμμα αυτό μεταξύ των δράσεων του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και των άλλων ταμείων όπως είπε ο Γιώργος ο  
Περουλάκης.  Αλλά όχι  μεταξύ των δράσεων αυτού του προγράμματος 
με τις  άλλες δράσεις .  Συντονισμός πρέπει  να υπάρχει ,  συντονισμός 
πολιτικών,  συντονισμός στην επιλογή των πράξεων και  αυτά όλα μαζί 



 

  

84 

να βοηθήσουν να υπάρξει  καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό το πρόγραμμα 
και στα άλλα προγράμματα και του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ.  
Αυτό, λοιπόν,  όσον αφορά το συντονισμό. Ένα εργαλείο το οποίο 
ζητούμε επίσημα σήμερα από την Επιτροπή Παρακολούθησης αυτήν 
και την Διαχειριστική Αρχή, αλλά και θα το ζητήσουμε και από τα 
άλλα δύο προγράμματα του ΕΚΤ,  είναι  να συνεννοηθείτε και να 
υπάρξει  καταγεγραμμένο μια λίστα κριτηρίων διαχωρισμού.  

Θα πρέπει  να υπάρξει  στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης 
των τριών προγραμμάτων. Θα πρέπει  να εγκριθούν κριτήρια 
διαχωρισμού, τα οποία παλαιότερα στο 2007-2013 υπήρχαν μέσα στα 
κείμενα,  μέσα στα προγράμματα. Τώρα δεν υπάρχουνε,  αλλά θα πρέπει  
να υπάρξουν.  Διότι  πραγματικά ο κίνδυνος της επικάλυψης είναι  
μεγάλος.   
 Και λέω επίσης,  έχει  σημασία,  ότι  το γραπτό μένει .  Εμείς  τα  
άτομα φεύγουμε.  Σήμερα εγώ είμαι στο ΕΚΤ, αύριο μπορεί  να ε ίμαι  
και εγώ δεν ξέρω που.   
 Σημασία έχει  το γραπτό και αυτό που θα εγκρίνει  η Επιτροπή 
Παρακολούθησης στα τρία προγράμματα, θα βοηθήσει  πολύ ξεκάθαρα 
τι  κάνει  το κάθε πρόγραμμα.  
 Επίσης,  κάτι  άλλο που χθες δεν το είπαμε.  Είχαμε μία πολύ καλή 
συνεργασία.  Ενημερώνω επ’ ευκαιρία και την Επιτροπή 
Παρακολούθησης.  Μία εξαιρετική,  μακρά, αλλά πολύ εποικοδομητική 
και πολύ καλή συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή εν όψει της  
συνεδρίασης της σημερινής.   
 Παρέλειψα να σας πω όμως, ότι  η προσέγγιση που έχει  το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε σχέση με έργα σημαίες,  με 
συστημικές παρεμβάσεις,  είναι  ότι  πρέπει  να συμφωνούνται μία – μία 
με εμάς,  με το ΕΚΤ και μάλιστα για  τις  συστημικές παρεμβάσεις και 
τα έργα  σημαία,  έργα σημαία είναι  το πρόγραμμα, έτσι ονομάζονται  
δηλαδή, της  Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα, αλλά στο ΕΠΑΝΑΔ 
και εδώ πέρα, ονομάζονται συστημικές παρεμβάσεις.   
 Πρέπει πάντα να συνοδεύονται από ένα σχέδιο δράσης.  Όταν 
δηλαδή έρχονται  σε εμάς να τα δούμε,  πρέπει  να συνοδεύονται  από νέο 
σχέδιο δράσης,  δ ιότι  οι  συστημικές παρεμβάσεις είναι  συνήθως 
μεταρρυθμίσεις  και αυτό πρέπει  να δείξει  πως θα υλοποιηθούνε.   
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 Όποτε,  σας ζητώ συγνώμη που χθες δεν το έθεσα, αλλά ζητώ να 
το λάβετε υπόψη σας αυτό για τη συνέχεια.  Έχετε είδα μία δράση που 
και χθες  τη συζητήσαμε.  Πτυχιούχοι  πάνω από 25 χρονών, την οποίαν 
αν κατάλαβα καλά και χθες και σήμερα, είναι  ένας τρόπος να 
ξεχωρίσει  η δράση που θα κάνετε εσείς  από εδώ πέρα, από τη δράση 
που θα κάνει  το ΕΠΑΝΑΔ.  
 Λέω, μήπως μπορείτε να σκεφτείτε η δράση αυτή να σπάσει στα 
δύο.  Δηλαδή,  πτυχιούχοι  25 μέχρι 29 και μετά πτυχιούχοι άνω των 29.  
Γιατί;  Διότι  25 με 29 μπορεί  να προσμετρηθεί  στην νεολαία,  στις  
δράσεις για τη νεολαία.  Στη  youth guarantee, .και  λοιπά .   
 Άρα, μπορεί  να συνεισφέρει  το πρόγραμμα. Στην ουσία θα 
συνεισφέρει ,  αλλά δεν το οριοθετήσατε μεταξύ αυτών των δύο 
ηλικιών,  25 και 29,  δεν θα μπορέσει  να προσφέρει  …  
 Αλλά, αυτό είναι  μια πρόταση. Μπορείτε να τη συζητήσετε και  
με τους συναδέλφους του Υπουργείου Εργασίας που γνωρίζουν 
περισσότερα από αυτά.   
 Μηχανισμοί παρακολούθησης περιβάλλοντος.  Αυτά,  όπως 
λέγεται το έργο που προωθείτε και θα εγκριθεί  σήμερα μέσα από την 
εξειδ ίκευση.  
 Εμείς,  άκουσα και  τη κυρία Χαλικιά που αναφέρθηκε και εσάς 
επίσης πόσο είπατε ότι  παραδοτέα θα είναι  στην ουσία εισροές για το 
κεντρικό σύστημα διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.   
 Αυτό είναι  για εμάς αφενός σημαντικό και απαντώ τώρα και σε 
κάποιον κοινωνικό εταίρο,  εκπρόσωπο και λέω εταίρο.  Ξέρω ποιος  
είναι ,  αλλά δεν μπορώ να το βρω τώρα, που είπε,  όχι ,  ο ΣΕΒ πρότεινε 
να υπάρξουνε μηχανισμοί παρακολούθησης και λοιπά.   
 Εμείς είναι  ξεκάθαρο, τουλάχιστον σε ότι  αφορά στο ΕΚΤ, αλλά 
είμαι βέβαιος ότι  το ίδιο ισχύει  και  από το ΕΤΠΑ, δεν μπορούμε να 
χρηματοδοτούμε πολλούς μηχανισμούς παρακολούθησης.   
 Αν μετρήσουμε πόσοι μηχανισμοί έχουνε χρηματοδοτηθεί  από 
την αρχή των κοινοτικών προγραμμάτων, θα χάσουμε το λογαριασμό 
και κάθε φορά αυτό  προκύπτει  μέσα από μια ιδιαίτερη πολιτική μιας 
καινούργιας κυβέρνησης,  μιας αλλαγής υπουργού στην διακυβέρνηση. 
Ο καθένας βγάζει  έτσι  τους φορείς ,  τους μηχανισμούς και λοιπά.   
 Πρέπει να είναι  ξεκάθαρο από μας ότι  εμείς  χρηματοδοτούμε 
έναν μηχανισμό και οτιδήποτε στηρίζει  τον μηχανισμό αυτόν.  Ας 
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πούμε το έργο το δικό σας,  εδώ πέρα, που θα έρθει  ως εισροή στο… 
μηχανισμό διάγνωσης αναγκών εργασίας.   

Εάν υπάρχει  κάτι  άλλο το  οποίο δεν καλύπτεται  από τον 
μηχανισμό αυτόν,  τότε θα πρέπει  να το συζητούμε ξεχωριστά.  
Παρακαλώ.  

Θεματικός στόχος  11.  Πάλι υπάρχει  κάποια δράση που θα 
εγκριθεί  σήμερα στην εξειδίκευση. Ωστόσο έχω, το συζητήσαμε χτες,  
έχω ανησυχίες.  Πιο μεγάλες ανησυχίες  από ότι  στην συνεργασία με το 
υπουργείο Εργασίας για τα υπόλοιπα θέματα.   

Και νομίζω ότι  εδώ θα πρέπει  να  δοθεί ,  να δοθεί  ιδιαίτερη 
προσοχή. Δεν έχω καταλάβει σε ότι  αφορά την επιτελική δομή του 
στρατηγικού στόχου 11,  που λέτε ότι  πρέπει  να ενεργοποιηθεί  αυτή η 
δομή… για να ενεργοποιηθεί  η δράση του στρατηγικού στόχου 11.   

Δεν έχω καταλάβει  αν αυτή η επιτελική δομή είναι  η ίδ ια με την 
δομή που αναφέρθηκε,  ανάφερε ο κύριος Τζώρτζης.  Δεν ξέρω.  

Πάντως,  και σε αυτή την δομή την συγκεκριμένη θα θέλαμε να 
υπάρχει  εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  ιδιαίτερα του 
Κοινωνικού Ταμείου.  Άτυπος,  δηλαδή. Δεν θα είναι  ούτε μέλος ,  
παρατηρητής,  παρατηρητής.  Θα συμμετέχει .   

Όπως θα ήθελα να προτείνω επίσης να λάβετε υπόψη  σας,  
εφόσον πραγματικά προκύψει η ομάδα εργασίας που πρότεινε ο  κύριος 
Λιτζέρης από την ΓΣΕΒΕ, να υπολογίσετε ότι  θα θέλαμε και εμείς  να 
λάβουμε μέρος.  Να λαμβάνουμε μέρος.  Να είμαστε κομμάτι αυτής της 
ομάδας εργασίας.   

Μας αφορά πάρα πολύ το ΕΣΔΕΚ, το οποίο αναφέρθηκε από τον 
κύριο Λιτζέρη αλλά η κυρία Χαλκιά είπε ότι  μέχρι το  καλοκαίρι  θα 
είναι  έτοιμο.   

Πρέπει εμείς ,  γ ιατί  όταν ξεκίνησε το ΕΣΔΕΚ, από μας ξεκίνησε 
το ΕΣΔΕΚ. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα ως σύστημα διαχείρισης  
επαγγελματικής κατάρτισης.  Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε 
και θα θέλαμε να δούμε πως,  ποια είναι  η ρότα για την οποία 
προχωράει με το ΕΣΔΕΚ. Αυτό θα το συζητήσουμε με την κυρία 
Χαλικιά αργότερα,  ιδιαίτερα.  

Πιστοποίηση.  Πιστοποίηση είναι μια παλιά,  επιτρέψτε μου να το 
πω χαριτολογώντας,  παλιά αμαρτία,  που χρηματοδοτεί  η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση,  από πολύ παλιά.  Μέσα από διάφορους 
τρόπους και με διάφορα σχήματα.  

Η τελική,  τελικά έχουμε πει  ότι  η πιστοποίηση για μας ,  αυτό το 
είχαμε πει  στην αρχή του… όπου βεβαίως τότε,  πρέπει  να θυμίσω σε 
όλους όσους ήταν ενήμεροι  ότι  ε ίχε  φτιαχτεί  από την ελληνική,  από 
ελληνικά χέρια αποκλειστικά,  χωρίς καμία συμμετοχή απέξω, ένα 
εξαιρετικό σύστημα, συνολικό σύστημα, ολοκληρωμένο σύστημα, ο 
ΕΣΕΕΚΑ.   

Ο οποίος όταν το διάβαζες καλά αυτό,  αν το διάβαζε κανένας  
αυτό,  ήταν εξαιρετικό.  Έπιανε τα  πάντα,  κάλυπτε τα πάντα.  Αλλά αυτό 
ποτέ δεν περπάτησε.  Και ήταν αμιγώς ελληνικό.  Δηλαδή, από ελληνικά 
μυαλά.  

Ποτέ δεν περπάτησε και για αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα 
με πολλά, πολλά ανοιχτά πεδία.  Η πιστοποίηση είναι  ένα θέμα το 
οποίο εσείς  θα το αποφασίσετε αλλά όχι  όπως το ε ίπε   ο κύριος  
Λιτζέρης,  με πολλές πιστοποιήσεις ,  πληθωρισμό πιστοποιήσεων και 
λοιπά.   

Πιο πολύ εμείς  κολλάμε στην λογική που εξέφρασε ο 
εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,  
στο ότι  να φέρουμε πιστοποιητικά  τα οποία δίνονται απέξω. Διότι  
αυτά τα απέξω έχουν και την βάση προς τα έξω. Όχι μόνο εδώ μέσα,  
που κάθε γραφείο μπορεί  να βγάζει  ένα πιστοποιητικό και εντάξει .  
Αλλά που θα έχουνε βάρος.   

Σας κούρασα. Είχα και άλλα να σας κουράσω αλλά όχι ,  δεν θα 
συνεχίσω. Να είστε καλά, ευχαριστώ.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Έχετε δίκιο,  έχω αντιστρέψει τη σειρά,  ενώ είπα ότι  η δημόσια 
διοίκηση θα μιλήσει στο τέλος,  με αιφνιδίασαν εδώ οι  συνάδελφοι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 Θα κάνω δύο πολύ σύντομα σχόλια και ένα σχόλιο που θέλει  η 
κυρία  Χαλικιά και  θα έρθει  ο λόγος σε εσάς για όση ώρα χρειάζεται.  
Δύο παρατηρήσεις  σε αυτά που έχει  πει  ο κύριος Γιάκας,  όσο έχω 
καταφέρει  στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή να τα έχω. Αναφέρεστε στον 
φάκελο, την πληρότητα και τη χρονική κατάθεση και έχετε απόλυτο 
δίκιο.   
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 Θα ήθελα να αναλάβω την ευθύνη για αυτό το κομμάτι ,  με την 
έννοια ότι  οι  άτυπες παρατάσεις οι  οποίες δινόταν,  δ ινόταν με δική 
μου πρωτοβουλία,  προκειμένου να έχουμε ένα όσο γίνεται πιο 
ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων και με την εγγύηση ότι  αυτές  οι  
προτάσεις έχουν περάσει από την έγκριση της νέας πολιτικής ηγεσίας 
και δεν  ήρθαν απλώς λόγω κεκτημένης ταχύτητας από τα συρτάρια των 
στελεχών των υπηρεσιών.  
 Το δεύτερο κομμάτι που αφορά τον συντονισμό. Θα συμφωνήσω 
απόλυτα μαζί  σας ότι  υπάρχει  ανάγκη για συντονισμό. Ίσως,  χωρίς να 
θέλω να κουράσω τώρα, δεν έχω ακριβώς αυτό το σχήμα του 
συντονισμού στο μυαλό μου,  δηλαδή μια οριζόντια  διάταξη η οποία  θα 
περιλαμβάνει  και τ ις  επιτελικές και τ ις  διαχειριστικές.  
 Θεωρώ ότι  είναι  άλλος ο ρόλος των δύο υπηρεσιών και  η μείξη 
αυτών σε μια ομάδα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω άμεσα την 
προστιθέμενη αξία της,  αλλά σίγουρα θα υπάρχει  ένας συντονισμός με  
το Υπουργείο Εργασίας.  
 Έγινε ad hoc ένας συντονισμός με το Εργασίας και θα πρέπει  να 
τους ευχαριστήσω κιόλας,  γιατί  έχουν μια λογική ολοκληρωμένης 
παρέμβασης και ενώ κατατέθηκαν κάποιες προτάσεις  οι  οποίες δεν 
υπήρχε ο χρόνος,  δεν υπήρχε η επιμονή να μπουν και οριακά να 
στρεβλώσουν αυτό που αρχικά είχαμε σχεδιάσει .  
 Το κομμάτι των πιστοποιήσεων νομίζω ότι  δεν περιορίζει  
πουθενά έτσι όπως έχουμε περιγράψει τα προγράμματα της κατάρτισης  
σε αυτό που αναφέρθηκε ως αγωνία.  Θεωρώ ότι  η πιστοποίηση έχει  
βγει  και ακριβώς και από τις  προτάσεις τις  οποίες έχουν καταθέσει  οι  
εταίροι  και  οι  κλαδικοί  φορείς  και αναφέρεται και σε πιστοποιήσεις  
και σε πρότυπα ξένα.  
 Νομίζω ότι  υπάρχει  και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από 
τους εξαγωγείς  Βορείου Ελλάδος.  
 Δεν έχω τώρα κάτι  άλλο στο μυαλό μου, για  να μην καθυστερώ,  
ο λόγος στην κ.  Χαλικιά και μετά θα μου επιτρέψετε,  επειδή δεν θα 
ήθελα, στους  εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και  στον 
επιχειρηματικό κόσμο και επανερχόμαστε στα της διοίκησης.  
Κα ΧΑΛΙΚΙΑ:  
Θα ήθελα, απαντώντας σε κάποιες παρατηρήσεις του κυρίου Γιάκα που 
δείχνουν και την αγωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πόσο καλά 
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θα προχωρήσουν τα προγράμματά μας αυτή την προγραμματική 
περίοδο,  θα ήθελα να διαβεβαιώσω και τους παρευρισκόμενους αλλά 
και τον ίδιο τον κ.  Γιάκα, και αυτό δεν το κάνω για λόγους (…), αλλά 
ότι  η συνεργασία της επιτελικής δομής σε ό,τι  αφορά το Εργασίας και 
σε  ό,τι  αφορά το κομμάτι του ΕΠΑΝΑΔ είναι απολύτως αρμονική.  
 Γι’ αυτό προχωρήσαμε και  θα το δείτε,  εφόσον συμμετέχετε στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος της απασχόλησης,  θα 
δείτε ότι  η εξειδίκευση έχει  έρθει  από την επιτελική δομή.  
 Τώρα, σε ό,τι  αφορά το ΕΠΑνΕΚ, κοιτάξτε να δείτε.  Τη 
συνεργασία την οποία κάναμε με το ΕΠΑνΕΚ, επιτρέψτε μου να 
υποστηρίζω ότι  ήταν μια συνεργασία καλού και ορθού συντονισμού.  
Δηλαδή τι  κάναμε; Αποτυπώσαμε πού είναι  οι  δράσεις που 
εξειδ ικεύονται αυτή τη στιγμή από την απασχόληση και πήγαμε στο 
ΕΠΑνΕΚ για να συμπληρώσουν το κομμάτι του πάζλ,  που εμείς  
θέλουμε σαν κυβέρνηση να έρθουμε να επέμβουμε,  ανεξάρτητα αν 
είμαστε Υπουργείο Εργασίας ή Υπουργείο Οικονομίας,  
Ανταγωνιστικότητας,  κ.λπ.  
 Και αυτό έχει  σχέση και με τα ηλικιακά. Έτσι λοιπόν,  εμείς  
καταθέσαμε μια πρόταση 25-29 για να έρθει  να κουμπώσει και με την 
εγγύηση για τη νεολαία,  για να έχουμε την ομπρέλα της  ΠΑΝ, 
εκτιμήσαμε όμως ότι  δεν έπρεπε σήμερα να τη φέρουμε για  
εξειδ ίκευση και αυτό το συζητήσαμε με την κ.  Φωτονιάτα λίγες  μέρες 
πριν,  σε αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης.  
 Θέλουμε να βάλουμε όχι  μόνο εμείς ,  να το δούμε και με την 
ανταγωνιστικότητα,  επιπλέον στοιχεία,  για να είναι  πιο ολοκληρωμένη 
και πιο μετρήσιμα τα αποτελέσματα σε σχέση με αυτό που λένε  
εγγύηση για τη νεολαία.  
 Και επίσης,  καταθέσαμε πρόταση για πάνω από 29 για την 
επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση που για τους ίδιους 
λόγους δεν το βάλαμε σε αυτή την επιτροπή παρακολούθησης.   

Σε σχέση τώρα με τη λειτουργία,  με καλύπτει  απολύτως αυτό που 
είπε η κυρία Φωτονιάτα για τη λειτουργία των επιτελικών και  των 
διαχειριστικών, θέλω απλώς να θυμίσω γιατί  νομίζω ότι  πρέπει  λίγο να 
βάλουμε,  εγώ δηλαδή θα ήθελα να βάλουμε μία τελεία στο ρόλο των 
διαχειριστικών και των επιτελικών.  
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Εμείς ως Κυβέρνηση με τη  συνεργασία,  μάλλον η προηγούμενη 
Κυβέρνηση με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έφερε ένα 
νόμο ο οποίος διαχώριζε τον προγραμματισμό από τη διαχείριση.   

Αυτό, λοιπόν,  το πράγμα αποτυπώθηκε,  ακούσαμε προηγουμένως 
την εισήγηση την οποία συμμερίζομαι πλήρως ότι  έφερε πάρα πολύ 
μεγάλη αναστάτωση στις  υπηρεσίες,  μα πάρα πολύ μεγάλη. Σε αυτή,  
λοιπόν,  την κινούμενη άμμο προσπαθήσαμε ως νέα Κυβέρνηση να 
κάνουμε κάποια πράγματα και να φτάσουμε σήμερα στις  επιτροπές 
παρακολούθησης.  

Δεν είναι  λοιπόν δυνατόν,  κατά τη γνώμη μου είναι  άστοχο να 
ξαναβάζουμε το θέμα του να μαζέψουμε τον προγραμματισμό και τη 
διαχείριση μαζί .  Αν είναι ,  νομίζω ότι  αυτό,  δηλαδή αν είναι  τώρα να 
ανακατευόμαστε πάλι εκεί  που προσπαθήσαμε με τα χίλια ζόρια να ξε-
ανακατευτούμε και να μάθει  ο  καθένας τι  πρέπει  να κάνει  στο νέο 
πλαίσιο,  νομίζω ότι  αυτό είναι  άλλου είδους συζήτηση η οποία 
επαναφέρει  τον προγραμματισμό με τη διαχείριση μαζί .   

Με αυτή την έννοια εγώ δεν νομίζω ότι  στις  εξειδικεύσεις  θα 
πρέπει  να ανακατεύονται και ο ι  διαχειριστικές  και οι  επιτελικές,  διότι  
οι  επιτελικές εφαρμόζουν πολιτική.   

Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Θέλετε να κάνετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο;  Πολύ γρήγορα παρακαλώ 
γιατί  νιώθω άσχημα.  
Κα ΜΑΥΡΗ:  
Καταρχήν λέγομαι Δέσποινα Μαυρή, εκπροσωπώ τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
Επομένως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσαμε παρά να έχουμε μία 
τοποθέτηση σε αυτό το θέμα που συζητιέται για την κατάρτιση και την 
πιστοποίηση.  

Καταρχήν θα ήθελα να  σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση του 
φορέα μας στη συγκεκριμένη επιτροπή ως μέλος,  χωρίς δικαίωμα 
ψήφου αλλά είναι  η πρώτη φορά και εμείς  που συμμετέχουμε στο 
Ανταγωνιστικότητας ως μέλος και αυτό μας χαροποιεί  ιδιαίτερα.   

Σε ό,τι  αφορά το φορέα θα αναγκαστώ να πω δύο πράγματα για 
να καταλήξω στη δ ιασύνδεση με όσων συζητήθηκαν πριν .   
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Ο φορέας αυτός ε ίναι  βραχίονας της πολιτείας σε ό,τι  αφορά την 
πιστοποίηση στη μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση. Έχει  
αναπτύξει  ήδη στο παρελθόν αλλά και διαμορφώνει και νέα συστημικά 
εργαλεία που αφορούν την πιστοποίηση προσόντων για γνώσεις,  
δεξιότητες,  ικανότητες.   

Η εμπειρία μας στο πεδίο της πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων μας έχει  φέρει  κοντά τόσο στα άτομα που προσδοκούν 
να αποκτήσουν μία θέση εργασίας ή και σε αυτά που θέλουν να 
διατηρήσουν τη θέση εργασίας του αλλά ακόμα και κοντά στις  
επιχειρήσεις  που έχουν ανάγκη από άτομα με συγκεκριμένα προσόντα.   

Σε όλη μας αυτή την πορεία είχαμε στενή συνεργασία και  
διαβουλευόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους αλλά είχαμε και πολύ 
στενή συνεργασία και έχουμε και τώρα στις  ομάδες  εργασίας που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως από την κυρία Χαλικιά ε ίτε είναι  ομάδες 
εργασίας που έχουν αναπτυχθεί  με πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Εργασίας,  είτε του Υπουργείου Παιδείας.   

Και σε αυτή τη λογική εμείς  βλέπουμε να υπάρχει  συνέργεια και  
θα επιθυμούσαμε και τη συνέργεια και τη σύγκλιση και με ό,τι  είναι  
να γίνει  με το Υπουργείο Ανάπτυξης.  Ακόμα και σε αυτό που 
αναφέρεται για την εξειδίκευση της  πρόσκλησης,  για τη δράση το 
ΕΠΑνΕΚ.  

Μία πολύ σύντομη τοποθέτηση, θα μου επιτρέψετε,  για  αυτό που  
ανέφερε ο κύριος Γιάκας,  για μία παλιά αμαρτία.   

Η παλιά αμαρτία,  σε όσους έχουμε ασχοληθεί ,  από πολύ παλιά με 
τα θέματα του ΕΣΠΑ, ανήκει  στην περίοδο πριν το 2000, ο ΕΟΠΠΕΠ 
είναι ένας νεοσύστατος φορέας που δημιουργήθηκε το 2011 από 
συγχώνευση φορέων που  είχαν ιδρυθεί  στην δεκαετία του 2000.   
Ναι καταλαβαίνουμε και συμφωνούμε απόλυτα ότι  η ευρωπαϊκή 
εμπειρία είναι  κάτι  γόνιμο και εποικοδομητικό και για αυτό στην 
ανάπτυξη των συστημικών εργαλείων εμείς  αξιοποιήσαμε διεθνείς  
εμπειρογνώμονες και του ΟΟΣΑ και  από τις  Επιτροπές της Κοινότητας 
που ασχολούνται με το εθνικό πλαίσιο προσόντων, με τα μαθησιακά 
αποτελέσματα, με τις  πιστωτικές μονάδες.    

Και για αυτό είναι  χαρά μας να βλέπουμε ότι  σήμερα η δουλειά  
του ΕΟΠΠΕΠ σε ότι  αφορά την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας 
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σε συνδυασμό με την εθνική εμπειρία  θα μπορέσει  να αξιοποιηθεί  και 
στο νέο ΕΣΠΑ.  

Ευχαριστούμε πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ο λόγος στους εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης και στον 
ΟΕΣΥΝΕ μετά.   Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόησή 
σας.   Είχαν ζητήσει πριν από εσάς το λόγο.   
Κος ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ:  
Θεωρούμε ότι  οι  νέοι  επιχειρηματίες είναι  παραγωγικοί εταίροι σε 
αυτό το τραπέζι .   Δεν είναι  ούτε μετά την Αυτοδιοίκηση, ούτε μετά τη 
διοίκηση θεωρώ, δεν ξέρω.  
 Καταρχάς να συστηθώ, Βαγγέλης Αχιλλόπουλος από την 
Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών.   Καταρχάς 
να ευχαριστήσω που για πρώτη φορά βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο 
τραπέζι  και συζητάμε μέτρα που μας  αφορούν.   Γιατί  μέχρι τώρα όλοι 
μιλούσανε για τ ις  νέες  επιχειρήσεις  και για τους νεοφυείς  
επιχειρηματίες,  γ ια την καινοτομία,  για την τεχνολογία αλλά εμείς  
ήμασταν έξω από κάθε συζήτηση.   

Και έτσι αυτό που θα πω είναι απλό, είναι  ότι  αν βάλεις  15 
συμβούλους να φτιάξουν προγράμματα για νέους επιχειρηματίες και 
νέες επιχειρήσεις  αυτό που θα καταλήξεις  να έχεις  δεν θα είναι  προϊόν 
προς πώληση,  προς διεθνή διανομή αλλά θα είναι  δομές ,  υποδομές και  
καταρτίσεις .   Και αυτό είχαμε μέχρι τώρα.  

Βλέποντας και ακούγοντας το πρόγραμμα μέχρι στιγμής πως έχει  
και αυτό το οποίο καλούμαστε να ψηφίσουμε σε λίγο το  οποίο μας 
έγινε γνωστό πριν  λίγη ώρα, θεωρούμε ότι  σαν πρώτος γύρος είναι  
κάτι  το οποίο πρέπει  να ψηφίσουμε θετικά.    

Αλλά από εκεί  και  πέρα θα θέλαμε πάρα πολύ να βρεθούμε μέσα 
σε αυτόν τον κύκλο που παράγουν αυτές τις  ιδέες  και αυτά τα 
προγράμματα τα οποία προτείνετε για να μπορέσουμε να 
αξιολογήσουμε και  να σας πούμε κάποια πολύ-πολύ βασικά πράγματα.  

Να σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε 
πόσο στρεβλά στήνετε όλο αυτό το πράγμα το οποίο φτιάχνεται.   Οι  
θερμοκοιτίδες που σκοπεύετε να πολλαπλασιαστούν στα καινούργια  
προγράμματα και οι  θερμοκοιτίδες που ήδη υπάρχουν και στο ΕΒΕΑ 
και γενικώς παντού έχουν το εξής πρόβλημα απλό.  Μια εταιρία όταν 
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ιδρυθεί  μέσα σε μια θερμοκοιτίδα δεν έχει  έδρα. Όταν,  λοιπόν,  θα 
χρειαστεί  να πάρει  επιστροφή Φ.Π.Α. επειδή έχει  κάνει  μια εξαγωγή, 
επειδή δεν μπορεί  να λειτουργήσει  διαφορετικά,  θα χρειαστεί  να γίνει  
μια επιτόπια έρευνα από τον Έφορο. Δεν μπορεί  να γίνει  γιατί  δεν έχει  
έδρα.  

Λοιπόν,  υπάρχουν προβλήματα χρηστικά,  λειτουργικά τα οποία 
είναι  αλληλένδετα με το θεσμικό πλαίσιο,  τα οποία τα συναντάμε εμείς  
οι  νέοι  επιχειρηματίες τα οποία όμως εσείς  δεν  τα γνωρίζετε και  είναι  
πάρα πολύ απλά. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουμε όπως είπε ο 
κύριος του ΣΕΒ με τις  χρηματοδοτήσεις.  

Γνωρίζετε ότι  τα τελευταία 7  χρόνια που μιλάμε για τα start  ups 
είναι θέμα αν έχουν πάρει  start  ups  λεφτά από το ελληνικό δημόσιο 
πάνω από 4.000.000,  5.000.000 ευρώ συνολικά;  Μέσα στον ορυμαγδό 
των δισ  στον οποίο έχουν πέσει;   

Start  ups τα οποία  ξεκινήσανε,  δηλαδή είχαν μια ιδέα και  πήραν 
τα πρώτα λεφτά για να ξεκινήσουν να κάνουν ένα ελάχιστα βιώσιμο 
προϊόν.   

Υπάρχει  μια τρομερώς ετεροβαρής κατανομή πόρων που πάει  στο 
οικοσύστημα και όχι  σε αυτό που λέμε εμείς  προϊόν.  Γιατί  εμείς  σαν 
start  ups δεν μας ενδιαφέρει  να πάρουμε εμείς  λεφτά. Μας ενδιαφέρει  
να πάρουμε λεφτά για να παράγουμε προϊόν.  Για να βγει  ένα προϊόν 
από εμάς από το οποίο θα καταφέρουμε να εισπράξουμε έσοδα και με 
αυτά θα ζήσουμε την οικογένειά μας,  τα παιδιά  μας και θα 
δημιουργήσουμε και θέσεις  εργασίας .   Το προϊόν είναι  αυτό που μας  
ενδιαφέρει .  
Λοιπόν,  δυστυχώς όλα τα προγράμματα μέχρι σήμερα αυτό που 
καταφέρανε και κάνανε ήταν να φτιάξουν δομές.   Πρέπει  να 
αρχίσουμε να ξεφεύγουμε 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 αυτή τη νέα αξία που θα φορολογηθεί ,  όλοι  
όσοι ε ίναι  εδώ μέσα, θα πληρωθούν.   
 Αυτό το πράγμα είναι  το πιο βασικό.  Το οποίο δεν το κάνουμε 
όμως.  Κάνουμε όλα τα άλλα, εκτός από αυτό.  Άρα, αυτό που έχω να 
πω, είναι  ότι  θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε μέσα σε αυτό το λουπ, 
δεν ξέρω πως γίνεται,  με Επιτροπές,  πως γίνεται,  έτσι  ώστε αυτά τα 
οποία έχουμε συζητήσει εμείς  θεσμικά, οι  νέοι  επιχειρηματίες,  ο ι  
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νεοφυείς  επιχειρήσεις ,  το οποίο το έχουμε αναρτήσει εδώ και 2,5  
χρόνια σε μία ιστοσελίδα και λέγεται Greek start  up manifesto,  που 
εκεί  πέρα μέσα περιέχει  μία σειρά από μέτρα και προτάσεις πολύ 
συγκεκριμένες,  οι  οποίες τις  έχουμε διαβουλευτεί  μεταξύ μας και τις  
ξέρουμε και τις  έχουμε προτείνει ,  πως θα γίνει  κάτι  από όλα αυτά τα  
…… τα οποία θα πέσουν στο ΕΣΠΑ, θα πάει  λιγάκι ένα κομματάκι σε 
αυτά,  έτσι ώστε να βγει  ένα αποτέλεσμα, όπως εμείς  το έχουμε 
φανταστεί  ότι  το  χρειαζόμαστε και όχι  όπως το συνονθύλευμα 
συμβούλων και γύρω – γύρω το λέει .   
 Συγνώμη που η γλώσσα μου είναι λιγάκι απλή, είναι  γιατί  
επιχειρώ, γιατί  σήμερα το πρωί έκανα εξαγωγή, γιατί  προχθές ήμουνα 
στο εργαστήριο,  γιατί  είμαι ένας άνθρωπος της δουλειάς.   
 Ευχαριστώ πάρα πολύ.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ένα μικρό απλό σχόλιο,  γιατί  η αρχική τοποθέτηση δημιουργεί  μία  
στρέβλωση όσον αφορά τις  προθέσεις  του Προεδρείου.  Η σειρά με την 
οποία δίνεται ο λόγος,  σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει  ή 
υπονοεί  βαρύτητα συμμετοχής προσώπων και αυτό θα ήθελα να γίνει  
κατανοητό και θεωρώ ότι  είναι  μια  κοινή δ ιαπίστωση, το οποίο το 
μοιραζόμαστε.   
 Η 2η  διαπίστωση που αφορά τον χρόνο για τον οποίο 
ενημερώθηκε ένας  από τους φορείς ,  που ουσιαστικά είναι  ένας,  ο  
δυνητικός ωφελούμενος,  θεωρώ ότι  παραλήφθηκε λίγο το στοιχείο,  του 
ότι  προηγήθηκε μία συνάντηση με δική  μας πρωτοβουλία,  όταν 
σχεδιάστηκαν οι  δράσεις που αφορούν τις  κρατικές  ενισχύσεις ,  με τον 
εκπρόσωπο και Πρόεδρο του  ΟΕΣΥΝΕ, ο οποίος ήρθε σε συνάντηση 
τεχνικής εργασίας στο γραφείο μας.   
 Συζητήσαμε κάποια από αυτά.  Οι προτάσεις οι  οποίες  
αφορούσανε τη φιλοξενία των καινούριων επιχειρήσεων των star t  ups  
σε θερμοκοιτίδα,  ήταν δική του πρόταση.  
 Ο συνάδελφός σας κατέθεσε επίσης μια σειρά προτάσεων οι  
οποίες απέχουνε πολύ από τη λογική συγκρότησης και εξειδίκευσης 
των ενισχύσεων. Αυτό είναι  μία αλήθεια.   
 Εκείνες όμως οι  προτάσεις κατευθυνόντανε αποκλειστικά σε ένα 
κομμάτι καινοτομίας.  Σε καινοτόμες start  ups ,  το οποίο είναι  το 
ζητούμενο.   
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 Έγινε ένας εκτενής διάλογος μαζί  του και συμφωνήσαμε ότι  γ ια 
να υπάρχει  μία ουσιαστική και προστιθέμενη αξία και  να φτάσουμε 
όντως στο να χρηματοδοτούμε καινοτόμες star t  ups ,  θα πρέπει  να 
προηγηθεί  ο μηχανισμός εκείνος,  ο  αποτελεσματικός  μηχανισμός ο  
οποίος θα αναδεικνύει  το τι  ε ίναι  καινοτόμο.  
 Και με βάση αυτό,  συζητήσαμε μια ιδέα σας,  την οποία τη 
βρίσκουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα από τις  προτάσεις που έχετε,  
σχετικά με τον προσδιορισμό της καινοτομίας.   
 Αυτά. Ο λόγο συνέχεια στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να 
σημαίνει  τίποτα το γεγονός ότι  παίρνετε ίσως από τους τελευταίους . .  
Κος  ΤΣΙΑΜΗΣ:  
Κανένα πρόβλημα.  Εκπροσωπώ τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
και ονομάζομαι Γιάννης Τσιάμης και είμαι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και  Πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.   
 Κατ’ αρχήν,  να ευχηθούμε καλή επιτυχία και για τη δουλειά,  
συγχαρητήρια που έχετε κάνει  μέχρι τώρα. Θα συμφωνήσω πολύ με τη 
τοποθέτηση του κυρίου Χατζαντώνη, μας εκφράζει  απόλυτα και με 
όλους τους συνομιλητές.   
 Επειδή είμαστε λίγο παλιοί  στις  Επιτροπές,  δεν  θα κουραστούμε 
να μιλάμε,  για το θέμα συντονισμού. Είναι  σαφώς ότι  δεν μπορεί  
κανένας να βάλει  στοίχημα με τον κύριο Γιάκα για τη συνέργεια,  αλλά 
νομίζω κυρία Πρόεδρε στοίχημα για το συντονισμό πρέπει  να μπει  στο 
τραπέζι .   
 Εγώ δεν θα κουράσω. Δύο κουβέντες μόνο,  χωρίς να αναφερθώ 
ούτε στα λάθη του 07 -  13, γενικότερα, όχι  του συγκεκριμένου 
επιχειρησιακού, τα  οποία  πρέπει  να γ ίνουν μάθημα.  
 Είχαμε με ευθύνη δική μας. .δεν  προλάβαμε 19/6,  γιατί  έπρεπε να 
συγκεντρωθούν και οι  ΠΕΑΣ, οι  Περιφερειακές Επιτροπές  
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού σε μία διαβούλευση. Προτείναμε δύο έργα.  
Νομίζω ότι  δεν είναι  έργα,  είναι  περιγραφή στις  δράσεις θεματικού 
στόχου 11 που συμφωνούμε και εμείς .   
 Θέλω δύο λεπτά μόνο επιγραμματικά να τα πω,  γιατί  φαντάζομαι 
δεν θα έχει  αντίρρηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΝΠΕ θα πει  για 
το δικό της.   
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 Αναφερόμαστε στο κατ’ αρχήν στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό το 
οποίο αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και καταπολέμηση της  
γραφειοκρατίας σε όλους τους  τομείς  της  πολιτικής που έχουν άμεση… 
στην επιχειρηματικότητα.   
 Θεωρούμε,  στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας,  περισσότερο η 
ΕΝΠΕ, οι  δήμοι πρώτοι  βαθμού αλλά και το κεντρικό κράτος  πρέπει  
επί  τέλους την γραφειοκρατία  να μπορέσουμε να κάνουμε 
απλούστευση και προτυποποίηση. Και όσον αφορά τις  εγκρίσεις  και 
όσον αφορά την αδειοδότηση και όσον αφορά τον έλεγχο.   
 Δεν θα τεκμηριώσω και θα επιχειρηματολογήσω παραπάνω. 
Νομίζω είναι κάτι  το  οποίο δ ιαχρονικά ζητείται .  Όμως, να διαβάσω 
μόνο τους δυο τίτλους,  στα έργα,  και να πω αυτό που θα ήθελα να μου 
απαντήσετε και να το ζητήσω.  

Το πρώτο έργο λέγεται απλούστευση, θα μπει  σαν περιγραφή 
δράσης,  έτσι;  Μετά θα εξειδικευθεί .  Απλούστευση και  προτυποποίηση 
των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης και των ΟΤΑ, που έχουν 
άμεση επίδραση στην επιχειρηματικότητα.   

Και δεύτερον,  δράσεις που αναβαθμίζουν την ικανότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης και της  τοπικής  αυτοδιοίκησης να αξιοποιούν την 
ψηφιακή τεχνολογία με στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
στις  επιχειρήσεις .   

Παράκληση. Κάντε χρήση του άρθρου 8 από τον Κανονισμό. 
Εμείς ,  γ ια να ε ίμαστε σωστοί,  επειδή και στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα  του Δημοσίου Τομέα, ε ίναι  μεγάλο κομμάτι  που αφορά την 
Δημόσια Διοίκηση και τις  ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ, θα θέλαμε να 
προτείνουμε συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας όσο αφορά τον 
θεματικό στόχο 11 και 2.   

Είναι πάρα πολύ σημαντικό.  Προτείνουμε,  δηλαδή,  με μια κοινή 
Υπουργική Απόφαση, έτσι,  το  υπουργείο Οικονομικών, το 
Εσωτερικών, η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ, έτσι ,  να διασφαλίσουμε και να  
συμπληρώσουμε τις  δράσεις  των δυο επιχειρησιακών αυτών 
προγραμμάτων, όσον αφορά τον θεματικό στόχο 11 και 2.  Νομίζω ότι  
είναι  επιτακτική ανάγκη. Μέχρι εδώ,  τίποτε άλλο. Καλή επιτυχία.  Σας 
ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σχετικά με το πρώτο σημείο έχει  κατατεθεί  και εγγράφως στο 
προεδρείο η πρόταση σας για διεύρυνση των πεδίων και των 
παρεμβάσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούνε από την πρόσκληση 
του άξονα 11.  Θεωρούμε ότι  γίνονται δεκτές,  δεδομένου ότι  είναι  
συναφείς με τους στόχους του προγράμματος.   

Σε σχέση με την δεύτερη παρατήρηση σας,  είναι  μια πρόταση η 
οποία δεν μπορεί  να αποφασιστεί  σε αυτό το τραπέζι .  Σας παρουσίασε 
και πριν ο κύριος Τζώρτζης,  ο γενικός γραμματέας,  ότι  ειδικά για μια 
μεγάλη κατηγορία έργων η οποία θα αφορά τις  ΤΠΕ, οι  οποίες  
δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τον άξονα 11,  το σχήμα που 
προτείνετε έχει  την συγκεκριμένη δομή.  

Το αίτημα θα πρέπει  να απευθυνθεί  προς αυτούς  οι  οποίοι  
σχεδιάζουνε το κομμάτι της ομάδας παρακολούθησης και αξιολόγησης 
των έργων ΤΠΕ.  
Κος  ΤΣΙΑΜΗΣ:  
Κυρία πρόεδρε,  αν μου επιτρέπετε,  εγώ δεν θέλω από σας να μου 
πείτε,  γίνεται,  δεν γίνεται.  Εγώ θέλω να είστε αρωγός και την 
συνηγορία σας.  Διότι  θα πρέπει  να μιλήσουμε στον κύριο γενικό και 
να του πούμε ότι  ο  θεματικός στόχος  11 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα,  περιλαμβάνει  πολύ περισσότερα 
πράγματα.  

Δεν πρέπει  να έχουμε επικαλύψεις και να μας θυμίσει  το  
πρόσφατο παρελθόν με άλλα επιχειρησιακά που μπλόκαραν.  Αυτό 
μόνο.  Την συνηγορία σας.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Συμφωνώ σε αυτό,  ναι .   
Κος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ:  
Λέγομαι Γιάννης Μαχαιρίδης.  Εκπροσωπώ την Ένωση Περιφερειών 
Ελλάδας.  Είμαι και εγώ παλιός.  Νομίζω ότι  συμμετείχα σε όλα σχεδόν 
τα προγράμματα. Δεν θα πάψω, όμως,  να συνεχίζω να λέω, κυρία 
πρόεδρε,  ότι  δεν πρέπει  να χαθεί  και αυτή η ευκαιρία.   
 Νομίζω ότι  το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό,  όπως πολύ 
σημαντική είναι  και η διαχείριση του.  Προηγουμένως,  όμως,  άκουσα 
και τους γενικούς  να κάνουν μια πολιτική τοποθέτηση. Για ένα νέο 
αναπτυξιακό μοντέλο.  Το οποίο ευαγγελίζεται η σημερινή κυβέρνηση.   
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Και βεβαίως φαντάζομαι ότι  αυτό το νέο αναπτυξιακό μοντέλο το 
ακολουθεί  και ένας στρατηγικός σχεδιασμός για την υλοποίηση του.   
Το οποίο δ ιαρθρώνεται και σε άξονες και  βεβαίως οδηγεί  σε ένα 
παραγωγικό,  νέο παραγωγικό μοντέλο.  Αλλά, αλήθεια,  συνεχίζουμε 
και σήμερα το κράτος να υλοποιεί  προγράμματα; Το κράτος να είναι  
φορέας ενώ πρέπει  στρατηγικά να εκπονεί  προγράμματα σε εθνικό 
επίπεδο και να τα υλοποιούν οι  βαθμίδες από κάτω, εμείς  συνεχίζουμε 
να έχουμε σήμερα τομεακά προγράμματα και βεβαίως κάποια από αυτά 
πρέπει  να υπάρχουνε,  αλλά αυτό που προηγουμένως ακούσαμε,  το 
κάθε υπουργείο έχει  το μαγαζί  του και υλοποιεί ,  τώρα μαγαζί  σε 
εισαγωγικά,  και  υλοποιεί  ομοειδή προγράμματα, ενώ πρέπει  να 
ενοποιηθούν; Πρώτον.  Δεύτερον.  Αλήθεια ,  την περιφερειακή πολιτική 
ποιος την ασκεί;  Την ασκεί  το κεντρικό κράτος;   
 Έχω την άποψη λοιπόν ότι  έχετε την ευκαιρία τώρα να σπάσετε 
τα στεγανά στο συγκεντρωτικό κράτος,  να τα σπάσετε,  τα οποία 
στεγανά πού εδράζονται;  Εδράζονται στη γραφειοκρατία.  Και πού 
εδράζεται η γραφειοκρατία;  Στις  πολλαπλές και πάμπολλες διοικητικές 
πράξεις .  
 Οι οποίες το 50% από αυτές πρέπει  να καταργηθούν,  αν θέλουμε 
να χτυπήσουμε πραγματικά τη γραφειοκρατία.  Και να απλουστεύσουμε 
τα πράγματα, να απλουστεύσουμε τ ις  διαδικασίες,  προκειμένου αν 
θέλουμε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον δεν  αρκεί  μόνο η 
πολιτική,  γιατί  κοιτάξτε,  το 1,5 εκατομμύριο ανέργους δεν πρόκειται  
να λύσουμε το πρόβλημα αν δεν δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό 
επιχειρηματικό περιβάλλον.  
 Για να δημιουργήσουμε ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον 
πρέπει  να σπάσουμε αυτή τη γραφειοκρατία.  Πρέπει  πραγματικά να 
μπορεί  ο επιχειρηματίας να επιχειρεί  και βεβαίως,  με τη στήριξη και  
εκμεταλλευόμενος το όποιο πλαίσιο δημιουργείται .  
 Άρα, λέω λοιπόν.  Να εμπιστευθεί  η σημερινή κυβέρνηση τις  
παραγωγικές δυνάμεις,  πρώτον.  Και  δεύτερον,  την αυτοδιοίκηση. Δεν 
είμαστε αντίπαλοι  ούτε είναι  συνέχεια του κράτους η αυτοδιοίκηση,  
είτε η περιφερειακή είτε  η αυτοδιοικητική πρώτου βαθμού.  
 Όμως δεν μπορώ να κατανοήσω να έρχεται το Υπουργείο 
Απασχόλησης,  να υλοποιεί  προγράμματα σε τοπικό επίπεδο,  σε ένα 
νησί.  Μα είναι δυνατόν;  Δεν πρέπει  να υπάρχει  συντονισμός;  Σε 
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κεντρικό επίπεδο ομοειδή προγράμματα να μπορούν να υλοποιούνται 
από έναν φορέα;  
 Δεύτερον.  Δεν πρέπει  σε τοπικό επίπεδο να δούμε πραγματικά η  
απασχόληση πώς μπορεί  να έρθει ,  εμπιστευόμενοι τις  τοπικές 
δυνάμεις;  Αποκέντρωση. Γιατί  κρατάτε όλοι,  όχι  εσείς ,  το κεντρικό 
κράτος,  γιατί  αυτή τη στιγμή έχει  δομήσει αυτό το σύστημα;  
 Έλεγα παλιά και το λέω και τώρα.  Καθημερινά,  εκατοντάδες 
χιλιάδες  κόσμος μετακινείται  από την περιφέρεια στην Αθήνα. Γιατί  
έρχεται εδώ όλος  αυτός  ο κόσμος;  Και δεν είναι  μόνο οι  λόγοι υγείας  
γιατί  υπάρχουν τα εξειδικευμένα κέντρα. Γιατί  εδώ υπάρχει  το  
γραφειοκρατικό σύστημα.  
 Η περιφέρεια είναι  ο αιμοδότης αυτού του γραφειοκρατικού 
συστήματος στο κέντρο,  στην Αθήνα. Αυτό πρέπει  να το σπάσετε.  
 Και λέω λοιπόν,  στηρίζοντας και την προσπάθεια ότι  πρέπει  να 
απλουστευθούν τα  πράγματα και όχι  να χρειάζεται βαλίτσες ολόκληρες 
να κουβαλάνε οι  επιχειρηματίες για  να μπορέσουν να πάρουν μια 
άδεια.  
 Κλείνω μόνο με ένα θέμα, να σας πω το εξής.  Πήγα να κάνω 
αφαλάτωση στη Χάλκη των Δωδεκανήσων. Ξέρετε,  από την εποχή που 
δημιουργήθηκαν οι  αφαλατώσεις,  που ήταν βιομηχανίες,  φτάσαμε στο 
σύστημα που να είναι  compact .  Δηλαδή, όπως είναι  μια 
ηλεκτρογεννήτρια είναι  και μια μονάδα παραγωγής πόσιμου νερού.   
 Ξέρετε τι  χρειάστηκε; Έξι μήνες  να τρέχω από το πρωί έως το 
βράδυ,  να βγάλω δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις,  δύο υπουργικές  
αποφάσεις,  να πάρω 37 αδειοδοτήσεις και στο τέλος  η Υπηρεσία η 
δική μου,  επειδή ήμουν Περιφερειάρχης,  Βιομηχανίας ,  για να βγάλω 
την άδεια έκανα αναφορά σε 87 φύλλα της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης.  
 Αν αυτό δεν  είναι  γραφειοκρατία,  τι  είναι;  Μπορεί κάποιος  
επιχειρηματίας πραγματικά να επενδύσει σήμερα και  να χτυπήσουμε 
και την ανεργία και να πάμε και στην πολυπόθητη ανάπτυξη;  
 Λέω λοιπόν,  ε ίμαστε στο σημείο μηδέν.  Σήμερα βλέπετε ότι  ο ι  
εξελίξεις  τρέχουν.  Και μέσα στο πακέτο το οποίο μιλά ο κύριος  
Γιούνκερ είναι  και  το ΕΣΠΑ. Περιλαμβάνονται αυτά τα  χρήματα μέσα,  
δεν είναι  έξτρα 35 εκατομμύρια,  είναι  όλα μαζί  και είναι  και αυτά.  
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Είναι οι  πιο σημαντικοί πόροι που μας έχουν απομείνει .  Πρέπει  να  
τους αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.  
 Σε αυτό λοιπόν νομίζω ότι  η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου 
βαθμού μπορεί  να βοηθήσει.  Όπως είδατε,  όλοι οι  κοινωνικοί εταίροι,  
δεν νομίζω ότι  υπήρξε άλλη κυβέρνηση που να έχει  τη συνηγορία όλων 
αυτών σήμερα να στηρίξουν,  γιατί  είναι  μια εθνική υπόθεση η υπόθεση 
υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων.  
 Εκμεταλλευτείτε το.  Εμείς  είμαστε στο πλευρό σας,  μην μας 
φοβάστε,  εμπιστευτείτε μας.  Εμείς  θα είμαστε στο πλευρό σας για να 
πετύχει  αυτή η χώρα, όχι  για να πετύχετε εσείς .  Που το θέλουμε και 
εμείς  και εσείς ,  που αν πετύχετε εσείς  θα πετύχει  και  η χώρα. Αλλά 
κυρίως μας ενδιαφέρει  να πετύχει  η χώραΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Σας ευχαριστούμε πολύ.  
Κα ΜΠΑΚΑΛΗ:  
Γεια σας,  Μπακάλη Ελευθερία από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης.   

Καταρχήν,  συγχαρητήρια για την εξειδίκευση και τη 
συνάρθρωση αυτών των φορέων ως ένα άλλο ταμείο που επίσης πρέπει  
να υπάρξουν συνέργειες και καθότι  και εμείς  ουσιαστικά κλείνουμε το 
πρόγραμμά μας για να εγκριθεί  από την Κοινότητα,  όπου εμείς  βέβαια  
δεν έχουμε έγγραφο εξειδίκευσης αλλά όλα τα κριτήρια επιλογής,  
επιλεξιμότητας πρέπει  να είναι  μέσα στο πρόγραμμά μας για να 
εγκριθεί ,  βοηθά στη συνάρθρωση.  

Θα ήθελα, λοιπόν,  σε αυτά τα πλαίσια για δύο παρεμβάσεις του 
έγγραφου εξειδίκευσης και αφού θα υπάρξει  περισσότερη τεχνική 
ανάλυση όσον αφορά  τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας,  να  
δοθεί  είτε τομεακή είτε χωρική διάσταση του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης όσον αφορά  τις  παρεμβάσεις κρατικών ενισχύσεων και τις  
παρεμβάσεις για την αυτοαπασχόληση.  

Και εξηγώ πολύ γρήγορα αλλά θα το δούμε και κατ’ ιδίαν.  Για 
μεν τις  κρατικές  ενισχύσεις  είναι  ότι  ο αγροδιατροφικός τομέας 
υπάρχει  το υπομέτρο 4.2 που είναι  η μεταποίηση αγροτικών τροφίμων 
που μέσα παρεμβαίνουν και μικρές επιχειρήσεις  και είναι  είτε  
εκσυγχρονισμός είτε ίδρυση,  επέκταση,  τα γνωστά σχήματα, είτε σε 
παράρτημα Ι ,  αν το γνωρίζετε όσοι  το γνωρίζετε.  Αλλά πλέον έχουν 
προστεθεί  και κάποιες παρεμβάσεις από το παράρτημα Ι ,  εκτός  
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παραρτήματος Ι  για να υπάρχει  μία καθετοποίηση και ολοκλήρωση της  
προστιθέμενης αξίας στις  μεταποιητικές  επιχειρήσεις  του πρωτογενή 
τομέα.  

Δεύτερον.  Επίσης στις  κρατικές  ενισχύσεις  υπάρχει ,  το  
γνωρίζετε,  τώρα υπήρχε το υπομέτρο της διαφοροποίησης του 
αγροτουρισμού, των μικρών επιχειρήσεων, ως επενδυτικό είναι  το 
υπομέτρο 6.4,  το οποίο όμως πλέον θα υλοποιηθεί  μέσω της 
προσέγγισης  Leader αποκλειστικά.   

Άρα επενδυτικά σχέδια που θα μπαίνουν στα προγράμματα 
τοπικής δράσης της προσέγγισης Leader,  θα πρέπει  να δούμε πώς θα 
γίνει  η συνάρθρωση.  

Και τελευταία,  εκτός από τα γνωστά start  ups για τους νέους 
αγρότες,  που υπήρχαν κλασικά στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ,  
υπάρχουν και άλλα δύο start  ups πλέον για παροχή κεφαλαίου κίνησης 
με βάση επιχειρηματικό σχέδιο,  το  οποίο είναι  οι  μικρές γεωργικές 
επιχειρήσεις  αλλά και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων είτε  
αφορά τη διαφοροποίηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Για παράδειγμα, 
μία κοινωνική γεωργία σε γεωργική εκμετάλλευση.  Ή την μικρή 
επιχειρηματικότητα σε αγροτικές  περιοχές με κάποια κατώφλια 
κατοίκων και με έμφαση απομονωμένες.   

Θέλω να υπενθυμίσω ότι  αυτό το μη γεωργικό start  up έχει  
κοινωνική διάσταση για το Γεωργικό Ταμείο και όχι  τόσο 
ανταγωνιστικό.   

Γενικότερα και το Γεωργικό Ταμείο και το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης  συντάσσονται πλέον με τις  εθνικές επιταγές για 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης,  είτε για  στήριξη σε στοχευμένους 
τομείς  εξαγωγικούς ή προστιθέμενης  αξίας,  οπότε είναι  επιδιώξιμες 
και αυτές πέρα από κάποιες οριζόντιες παρεμβάσεις ώστε να υπάρχει  
προστιθέμενη αξία .   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστούμε.  Είστε η τελευταία τοποθέτηση; Και ο κύριος 
Σιδηρόπουλος μετά.   

Επειδή υπάρχουν ακόμη πολλές παρεμβάσεις θα θέλατε να 
προχωρήσουμε σε ένα διάλειμμα γιατί  φαντάζομαι  έχετε κουραστεί  
όλοι και να επανέλθουμε;  
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Θέλετε να είστε η τελευταία τοποθέτηση πριν το διάλειμμα και 
να συνεχίσουμε αν δεν έχουν αντίρρηση οι  υπόλοιποι;  Εγώ αντέχω 
απλώς θέλω να πω για να μπορέσουμε να παραμείνουμε συντονισμένοι 
και συγκεντρωμένοι σε αυτά που θα ειπωθούν,  για αυτό.   

Ελάτε.   
Κος ΚΑΨΑΛΗΣ:  
Καλημέρα σε όλους,  καλησπέρα μάλλον.   Λέγομαι Δημήτρης 
Καψάλης,  εκπροσωπώ την Επιτελική Δομή του Υπουργείου 
Εσωτερικών στον τομέα της δ ιοικητικής μεταρρύθμισης και 
ηλεκτρονικής δ ιακυβέρνησης.   

Όπως έχει  αναφερθεί  δεν έχει  υπάρξει  ακόμα Επιτελική Δομή 
επίσημα αλλά το Υπουργείο προχώρησε άμεσα στον ορισμό της 
Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και  Ηλεκτρονικής  
Διακυβέρνησης του Υπουργείου και  την όρισε να είναι  υπεύθυνη η 
οποία θα έκανε όλη τη διαδικασία της εξειδίκευσης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα 
προκειμένου να προχωρήσομε κανονικά και  να καταφέρουμε και  εμείς  
κοντά μαζί  σας σε λίγες  μέρες  να έχουμε την 1η  Επιτροπή 
Παρακολούθησης.  

Θέλω να πω σε αυτό το σημείο κάνοντας μια τοποθέτηση όσον 
αφορά το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα και τη συνάφεια που όπως 
σωστά η κυρία Φέτση ανέφερε ότι  έχει  με το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
το ΕΠΑνΕΚ να αναφέρω ποια είναι  τα κομμάτια αυτής  της συνάφειας  
γιατί  και  με τοποθετήσεις  που άκουσα μέχρι τώρα υπάρχει  ένα έντονο 
ενδιαφέρον.  Και να απαντήσω και σε κάποια από τα ζητήματα που 
τέθηκαν.  

Καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήριά μου στη διαχειριστική αρχή 
και σε όλους όσους δώσανε αυτόν τον αγώνα για να γίνει  αυτή η 1η  
Επιτροπή Παρακολούθησης.  Γνωρίζοντας και εμείς  από μόνοι μας το 
πόσο δύσκολο ήταν να προσγειωθούν αυτή η καινούργια Κυβέρνηση 
και οι  καινούργιες  διοικήσεις  των υπουργείων τρέχοντας ουσιαστικά 
να επιτελέσουμε σε ένα καινούργιο περιβάλλον την Επιτροπή 
Παρακολούθησης.   

Ξέρουμε,  λοιπόν,  πόσο δύσκολο είναι  και πόσο μάλλον για ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο σε σχέση με το δικό μας το 
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μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα είναι  και μια τάξη μεγέθους 
μεγαλύτερο.  

Τα κοινά όπως αναφέρθηκαν και π ιο πριν των προγραμμάτων 
είναι ότι  είναι  και το δικό μας ένα πολυταμειακό πρόγραμμα και με το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ έχουμε κοινούς και  
συμπληρωματικούς  θεματικούς στόχους,  τον  2 θεματικό στόχο και τον 
11. 

Συγκεκριμένα για το θεματικό στόχο 2 που σπάει  σε τρεις  
επενδυτικές δραστηριότητες,  2α  και  2β έχουν έρθει  στο ΕΠΑνΕΚ και  ο 
2γ είναι  στο Διοικητική Μεταρρύθμιση.  

Αντίστοιχα ο θεματικός στόχος 11 βρίσκεται και  στα δύο 
προγράμματα με δ ιαφορετικούς  προϋπολογισμούς και καθορίζεται με 
βάση τους ευρύτερους στόχους του προγράμματος.   Αυτά είναι  τα  
πρώτα βασικά στοιχεία που βλέπουμε ότι  ε ίναι  κοινά.  

Επίσης,  αυτό που αναφέρθηκε και πριν,  ότι  η Επιτελική Δομή 
του δικού μας Υπουργείου έχει  ένα ευρύτερο επιτελικό ρόλο όσον 
αφορά τον θεματικό στόχο 11 της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.   Αυτό 
σημαίνει  για εμάς  ότι  θέλουμε να συνεργαστούμε και να έχουμε μια  
ιδιαίτερη συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή αλλά και με την 
Επιτελική Δομή του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά το θεματικό 
στόχο 11.  

Η αλήθεια ε ίναι  ότι  λόγω της διαδικασίας της εξειδίκευσης αυτό 
το κανάλι επικοινωνίας δεν έχει  ανοίξει  ουσιαστικά.   Σκοπεύουμε 
όμως να το ανοίξουμε στην επόμενη διάρκεια,  στην επόμενη περίοδο  
ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις,  να μην υπάρχουν λάθη, να 
κατανοήσουμε και  εμείς  το  σκεπτικό της  διαχειριστικής  αρχής και της 
επιτελικής δομής του Ανάπτυξης και αντίστοιχα να προσαρμόσουμε 
και εμείς  στο δικό μας έργα που μας έρχονται από φορείς  να μπορούμε 
να τα σπρώξουμε άμεσα αν άπτονται του θεματικού στόχου 11 όπως 
καθορίζεται στο ΕΠΑνΕΚ και αντίστοιχα έργα που έρχονται στο 
ΕΠΑνΕΚ ή που πρέπει  να σπάσουν,  να φύγει  κάποιο κομμάτι τους και  
να έρθει  στο δικό μας να γίνει  αποδοτικά για να μην έχουμε 
δυσλειτουργίες.  

Κάτι άλλο που έχουμε κοινό το Διοικητικής Μεταρρύθμισης,  το 
Μεταρρύθμισης του Δημοσίου Τομέα με το ΕΠΑνΕΚ είναι οι  κοινές  
αιρεσιμότητες.  Έγινε από τον κ.  Τζώρτζη η παρουσίαση κυρίως της 
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αιρεσιμότητας 2.1 που έχει  να κάνει  ουσιαστικά με το ICT Governance 
και προτάθηκε μια δομή.  

Με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε αυτή τη δομή όπως 
παρουσιάζεται,  θέλουμε να πιστεύουμε ότι  θα έχουμε περισσότερη 
συνεισφορά όσον αφορά το πώς η Επιτελική Δομή η δική μας θα 
συνεργαστεί  σύμφωνα με το σχέδιο που είδαμε τουλάχιστον με την 
Επιτελική Δομή την πρώην Ψηφιακής  Σύγκλισης  κάτω από αυτό το 
όργανο όπως το κατάλαβα εγώ που θα εμπλέκονται κάποιοι  Γενικοί 
Γραμματείς  γενικότερα, ένα πιο ανώτερο όργανο.  
Θέλω να πω όμως ότι  αυτή η αιρεσιμότητα πρέπει  να αποτελέσει  και  
μια καλή ευκαιρία να δημιουργηθεί  ένας μεγάλος φορέας ο οποίος θα 
ενσωματώνει όλες  τις  υποδομές και  όλους τους  φορείς  που αυτή τη 
στιγμή αποσπασματικά κάνουν έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
να μη μείνει  μόνο στο κομμάτι το διοικητικό που έχει  να κάνει  με 
επιτελικές δομές και γενικούς γραμματείς .   
 Να εμπλακεί σε όλο το κομμάτι της διαχείρισης έργων 
πληροφορικής και ΤΠΕ ,  στο κομμάτι του σχεδιασμού της  
στρατηγικής,  στο κομμάτι της υλοποίησης διοίκησης έργων, στο 
κομμάτι της συντήρησης υποδομών και το λέω αυτό,  γιατί  μέχρι τώρα 
είχαμε αποσπασματικές δομές στις  ΤΠΕ.  
 Σιγά – σιγά και π ιστεύω ότι  μετά από αυτή τη προγραμματική 
περίοδο,  θα έχει  ξεκαθαρίσει  το τοπίο.  Θα έχουμε κεντρικές μεγάλες 
υποδομές ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση και θα πρέπει  αυτές να 
συγκυβερνούνται και νομίζω ότι  είναι  πολύ καλή ευκαιρία να ανοίξει  
αυτή η κουβέντα.   
 Και μέσα σε αυτή τη κουβέντα θα πρέπει  επίσης να εμπλακεί 
ένας πολύ μεγάλος πυλώνας που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είχε το 
Υπουργείο μας και  θα συνεχίσει  να χρησιμοποιεί ,  είναι  η Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.,  η οποία μέχρι  τώρα στο ψηφιακή σύγκληση 
δραστηριοποιείτο ενεργά.   
 Δραστηριοποιείται  και θα συνεχίσει  να δραστηριοποιείται  στο 
μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα και νομίζω ότι  πρέπει  να και εκεί  
να ανοίξει  το κομμάτι της συνεργασίας της ΚΤΠ Α.Ε. με το ΕΠΑνΕΚ, 
καθώς θεωρούμε ότι  τα έργα που θα γίνουνε στον θεματικό στόχο 2,   
θα πρέπει  σε αυτά να τεκμηριώνεται οι  λόγοι που κάποια από τα έργα,  
τουλάχιστον στη διαχείριση των έργων, δεν θα εμπλέκεται η ΚΤΠ Α.Ε.  
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που έχει  ικανότατα στελέχη,  έμπειρο προσωπικό,  γνωρίζει  τις  
διαδικασίες που μπορεί  να προχωρήσει τα έργα ΤΠΕ.  
 Και αυτό όχι  μόνο στο κομμάτι των υποδομών, αλλά και  πιστεύω  
ότι  η ΚΤΠ μπορεί να παίξει  σημαντικό ρόλο και στο κομμάτι των 
κρατικών ενισχύσεων και των ήσσονων και των μεγάλων ειδικών 
κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων, και με αυτή τη λογική θα πρέπει  
και στην αιρεσιμότητα η ΚΤΠ να εμπλέκεται κατ’  εμάς και θα πρέπει  
να εμπλέκεται σίγουρα και  στον τρόπο, ως δυνητικός δικαιούχος σε 
ένα πολύ μεγάλο μέρος των έργων του  θεματικού στόχου 2 του 
προγράμματος.   
 Ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι  που θα ήθελα να 
αναφέρω εδώ και  να κλείσω, είναι  και το,  μιλώντας  πλέον για το 
Υπουργείο ως δυνητικός δ ικαιούχος ενός πολύ μεγάλου έργου που έχει  
χρονοτριβήσει και έχει  καθυστερήσει πάρα πολύ και είναι  το Σύζευξις  
2.  
 Το Σύζευξις  2  έχει  ζητήματα χρηματοδότησης και  ελπίζουμε ότι  
σύντομα, είμαστε,  ήδη προετοιμαζόμαστε εμείς  από τη πλευρά του 
Υπουργείου,  κάνοντας τις  συγκεκριμένες μελέτες να μπορέσουμε να 
κάνουμε επαφές σε υψηλό επίπεδο ώστε στην επόμενη Επιτροπή 
Παρακολούθησης το Σύζευξις  2,  κομμάτι του,  ένα σημαντικό κομμάτι 
του να βρίσκεται μέσα στην εξειδίκευση του ΕΠΑνΕΚ.   
 Πιστεύουμε κυρίως στην επενδυτική προτεραιότητα 2α.  Από τη 
πλευρά μας κάνουμε ότι  ενέργειες μπορούμε να κάνουμε για αυτό,  
όσον αφορά τον εξορθολογισμό των δαπανών, γιατί  από τότε που το 
έργο έχει  κατατεθεί  σαν φάκελος μεγάλου έργου, έχουνε προκύψει 
πάρα πολλές αλλαγές.  
 Και να τεκμηριώσουμε κιόλας το πόσο σημαντικό είναι  το  
Σύζευξις  2 στην επιτυχία των στόχων και στη κάλυψη των στόχων και  
των δεικτών του ΕΠΑνΕΚ.  
 Θέλω να αναφέρω εδώ ότι  πάρα πολλά έργα ΤΠΕ στα οποία 
στηρίζεται όχι  μόνο η δημόσια διοίκηση, αλλά και οι  υπηρεσίες που 
μπορεί  να προσφέρει  η δημόσια διοίκηση στην επιχειρηματικότητα,  
στους επιχειρηματίες,  από Επιμελητήρια,  από Ληξιαρχεία,  από 
οτιδήποτε,  δεν  μπορούνε να δουλέψουνε αν δεν υπάρχει  μία κεντρική 
υποδομή όπως το Σύζευξις  2,  που να δίνει  γρήγορο δίκτυο στους 
φορείς .   



 

  

106 

 Κλείνοντας,  θέλω να ευχηθώ,  ότι  από εδώ και πέρα θα έχουμε 
μία τακτική συνεργασία,  τώρα που μπήκε και  το  νερό στο αυλάκι και  
να μπορέσουμε να έχουμε,  να βρισκόμαστε τακτικά,  προκειμένου να 
διαχειριστούμε από κοινού τους τομείς  συνάφειας που έχουμε.   
 Και πάλι εύχομαι καλή επιτυχία στους παλιούς μου συναδέλφους 
στη Διαχειριστική.  Ευχαριστώ πολύ.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστούμε.  Ο κύριος Σιδηρόπουλος έχει  το λόγο.  Οι  
συνάδελφοι επιμένουν να μιλήσουν πριν το διάλειμμα. Εφόσον 
υπάρχουν οι  αντοχές,  από τη πλευρά του Προεδρείου δεν υπάρχει  
θέμα, αλλά απ’ ότι  με ενημερώνουν πολύ πιεστικά εδώ και πάρα πολύ 
ώρα,  δεν  θα υπάρχει  γεύμα αν καθυστερήσουμε και άλλο.  Ήδη 
υπάρχει .  Επιλέγουμε.  Δεν ξέρω.  
 Είναι οι  αντοχές  και οι  επιθυμίες .  Το Προεδρείο μπορεί  να 
προσαρμοστεί  σε οτιδήποτε θέλετε.  Κύριε Σιδηρόπουλε.   
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
Θα είμαι σύντομος.  Εξ’ αυτού λοιπόν,  σας ευχαριστώ .  Εύχομαι καλή 
επιτυχία.  Είμαστε τυχεροί,  και  το πρόγραμμα και εσείς ,  που έχετε μια 
πάρα πολύ καλή ομάδα και αντιλαμβανόμαστε  όλοι την κούραση για  
να φτάσουμε σήμερα ως εδώ.  
 Είναι για μας ιδιαίτερα ευτυχές που έχουμε έργα και δράσεις στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,  που κάτι  που 
βεβαιώνει  την αντίληψη και την δ ική μας,  ότι  ο πολιτισμός δεν  είναι  
κάτι  ξερό,  σκέτο,  άσχετο από την ανάπτυξη, από τα ε ισοδήματα και 
από το εθνικό προϊόν.   
 Μετά από όλα αυτά θα πω σε πιο  χαμηλή κλίμακα ορισμένα 
τεχνικά ζητήματα που θα παρακαλούσα να κρατηθούν και ως σημείωση 
και η επιτροπή θα αποφασίσει  επ’ αυτών.  
 Επειδή υπάρχει  μια,  στα έργα UNESCO ,  στις  παρεμβάσεις,  μια 
διάκριση στις  κατηγορίες  Περιφερειών,  4  -4 -  2, εκατομμύρια ε ίναι  
αυτά,  και επειδή τα έργα τα 4 και 4 δεν ολοκληρώνονται,  έχουν 
μεγαλύτερο προϋπολογισμό, ή θα πρέπει  η επιτροπή να δώσει την 
ευχέρεια στην Διαχειριστική Αρχή αυτό το 4  -  4 λίγο να το αλλάξει .   

Να φέρει  περισσότερα λεφτά, ή τα έργα που είναι  πολύ 
σημαντικά,  αναφέρω για τις  περιοχές των Αιγών,  της Ακρόπολης των 
Αθηνών, των Δελφών, αν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε σε δυο,  να  
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πούμε ότι  είναι  δυο φάσεις ή με κάποιο άλλο τρόπο. Πρώτη φάση 
τώρα, δεύτερη φάση η επόμενη.  

Καταλαβαίνετε ότι  είναι  εμβληματικές παρεμβάσεις.  Άρα,  
λοιπόν,  θα ζητούσα από την Επιτροπή να δώσει μια εξουσιοδότηση να 
το χειριστεί  η Διαχειριστική Αρχή.   

Το δεύτερο,  για τα έργα της βελτίωσης των υπηρεσιών στους  
αρχαιολογικούς χώρους και των μνημείων,  έργο που θα υλοποιήσει  το  
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, να είναι  η επιτροπή ανοιχτή και η 
Διαχειριστική Αρχή στην επόμενη περίοδο,  να βάλουμε και τα 
υπόλοιπα,  τον υπόλοιπο προϋπολογισμό που έχουμε ζητήσει,  έτσι  ώστε 
το 2016 να μας βρει  σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από άποψη 
εξυπηρέτησης των επισκεπτών.   

Στην επόμενη επιτροπή επίσης,  το λέω από τώρα, θα 
εισηγηθούμε,  θα επιμείνουμε στο θέμα της χρηματοδότησης των 
ανοιχτών ανασκαφών και των επισκέψεων εργαστηρίων.  

Είναι ένα καινούργιο προϊόν στον πολιτιστικό τουρισμό και  
πραγματικά περιμένουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Για τα  
5.000.000 το όριο,  δεν θα επιμείνω, αλλά είναι ,  δεν  θα επιμείνω, 
συγγνώμη. Μια ελάχιστη γραμμή κόκκινη,  για μας,  νομίζω ως χώρα θα 
πρέπει  να είναι  τα  έργα… Δεν μπορεί ,  δηλαδή, αυτά να μην περάσουν 
στην επόμενη περίοδο.   

Μερικά ζητήματα πιο τεχνικά και πιο χαμηλής κλίμακας.  Στο 
έργο της Ουνέσκο θα παρακαλούσα στους δυνητικούς δικαιούχους να 
γραφτεί  αντί  αυτού που υπάρχει ,  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες του 
υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρένθεση,  
τομέας πολιτισμού. Γιατί  αυτές που έχουν γραφτεί ,  από την κούραση,  
δεν είναι  αρμόδιες να υλοποιήσουν αυτά τα έργα.   

Επίσης στο έργο   phasing αρχαιολογικό μουσείο Χανίων να 
προστεθεί  στους ενδεικτικούς δ ικαιούχους,  στους δυνητικούς,  
συγγνώμη, και η Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων.  

Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ,  καλή επιτυχία.    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστούμε.   
Κος  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  :  
Συγγνώμη, συγγνώμη, παρέλειψα κάτι .  Για τ ις  κρατικές ενισχύσεις  
στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας,  όπως λέγεται.   



 

  

108 

 Εμείς υπογραμμίσουμε το δημιουργικής.  Το βιομηχανίας 
λίγο,  αλλά είναι  μια ορολογία.  Θα θέλαμε είτε μια ξεχωριστή 
πρόσκληση,  επειδή έχει  πολλές  ιδιαιτερότητες αυτός  ο τομέας.  Ή, εν  
πάση περιπτώσει,  να δούμε πως θα διαμορφώσουμε μαζί  τα κριτήρια  
για αυτόν τον χώρο, που έχει  πραγματικά,  δεν είναι  όπως οι  άλλοι 
τομείς .  Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Αντιλαμβάνεσθε πως μέσα στον Ιούλιο και προκειμένου να είμαστε 
συνεπείς  με την δέσμευση μας για προδημοσίευση κάποιων από  τις 
δράσεις ,  θα υπάρχει  πολύ δουλειά.  Μια από αυτές είναι  το κομμάτι  
που θα αφορά τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Ήδη υπάρχει  μια δουλειά και 
μια μελέτη-  εργαλείο για την υπηρεσία η οποία έχει  κάνει  μια 
αντιστοίχηση των ΚΑΔ  με τους στόχους και τις  θεματικές περιοχές.  
Και σίγουρα θα πρέπει  να δούμε μαζί  σας τα κομμάτια των 
παρεμβάσεων που αφορούνε τις  επιλέξιμες,  τους επιλέξιμους ΚΑΔ… 
θέλετε να τοποθετηθείτε τώρα ή,  ξανακάνω την ερώτηση, να πάμε σε 
ένα διάλειμμα και  να επανέλθουμε; Ας πάμε σε ένα δ ιάλειμμα τώρα 
για να υπάρχει  λίγη ξεκούραση.  
 Νομίζω πως η παρέμβασή σας θα έχει  και μεγαλύτερη βαρύτητα,  
θα τους βρείτε όλους εδώ, γιατί  έχουμε λίγο κουραστεί .  Θα τους  
βρούμε όλους,  γιατί  θα προχωρήσουμε μετά τις  τοποθετήσεις  των 
μελών και στην έγκριση της εξειδίκευσης.  
 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Πριν βγούμε για διάλειμμα έχουν ζητήσει αρκετά μέλη το λόγο και αν 
κοιτάξω και την ατζέντα και  την ημερήσια διάταξη που έχουμε 
εγκρίνει  στην αρχή της διαδικασίας,  ναι ,  πολύ φοβάμαι ότι  θα 
τραβήξει  πολύ σε μάκρος η σημερινή συνάντηση. Δεν είναι  
απαραίτητα κακό αρκεί  να υπάρχουν οι  αντοχές για να μπορούμε να 
συμμετέχουμε ουσιαστικά.   

Έχετε ζητήσει το  λόγο.  Ελάτε.   
Κα ΧΡΙΣΤΟΦΗ:  
Χριστοφή ονομάζομαι.  Εκπροσωπώ την Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρία.   
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Είναι γνωστό σε όλους  ότι  κατά την νέα  προγραμματική περίοδο 
οι  προβλέψεις και οι  υποχρεώσεις υπέρ των ατόμων με αναπηρία είναι  
ιδιαίτερα τονισμένες τόσο από τους  κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων όσο και από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.   

Αυτό το γεγονός δεν είναι  τυχαίο.  Οφείλεται αφενός στη διάχυση 
της δ ικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας,  τις  πολιτικές της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της  σύμβασης για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.  

Αλλά οφείλεται,  επίσης,  και στα αποτελέσματα σειράς  ερευνών 
τόσο μεμονωμένων ευρωπαϊκών χωρών όσο και  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που οδηγούν σε αποτελέσματα τα οποία αναδεικνύουν την 
αναπηρία και σαν παράγοντα που μπορεί  να έχει  θετική επίδραση στην 
οικονομική ανάπτυξη και την ίδια την καινοτομία.   

Ήδη υπάρχουν παραδείγματα και στην ελληνική πραγματικότητα,  
μίας ερευνητικής ομάδας από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που έχει  
σχεδιάσει  μία εφαρμογή για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη 
θάλασσα και μετασχηματίστηκε σε επιχείρηση για την προώθηση 
αυτού του προϊόντος.   

Ένα άλλο παράδειγμα είναι  ο τουρισμός για όλους,  ο τουρισμός 
ο προσβάσιμος για  τα άτομα με αναπηρία,  ο οποίος έχει  αναδειχθεί  σε 
μια μεγάλη, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αγορά.  

Ήδη από ευρωπαϊκή μελέτη έχει  φανεί  ότι  862 εκατομμύρια 
ταξιδιών το χρόνο γίνονται στην Ευρώπη από Ευρωπαίους πολίτες με 
αναπηρία,  με ένα συνολικό τζίρο γύρω στα 352 δισεκατομμύρια ευρώ, 
που συντηρούν κοντά στα 4,5 εκατομμύρια θέσεων εργασίας.   

Σε αυτή τη λογική μέσα έχει  ενταχθεί  και μία στοχευμένη 
πρόταση που έχει  κατατεθεί  από το Υπουργείο Τουρισμού σχετική με 
τον τουρισμό των ατόμων με αναπηρία και θέλουμε να την 
υποστηρίξουμε θεωρώντας ότι  είναι  απόλυτα αναγκαία να 
συμπεριληφθεί στην εξειδίκευση.  

Και επίσης με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής 
παρακολούθησης θα θέλαμε σαν Συνομοσπονδία,  σαν τριτοβάθμιο 
όργανο των ατόμων με αναπηρία,  να καλέσουμε τις  επιχειρήσεις  αλλά 
και όλες τις  υπηρεσίες να υποστηρίξουν την οριζόντια διάσταση της  
αναπηρίας που ούτως ή άλλως είναι πλέον και υποχρέωση στις  δράσεις  
τους  και  την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, με την πεποίθηση ότι  
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αφενός συνεισφέρουν στην βελτίωση της ζωής ενός πολύ μεγάλου 
ποσοστού ατόμων πολιτών, εκτιμάται γύρω στα 18,5% με σχετικά 
νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας,  αλλά και γνωρίζοντας 
ότι  ταυτόχρονα θα συντελέσουν και στην ανάπτυξη και το άνοιγμα των 
επιχειρήσεών τους σε νέες αγορές.   

Η ΕΣΑΜΕΑ θέλοντας να υποστηρίξει  αυτές τις  δράσεις έχει  
δημιουργήσει ένα help desk από εξειδικευμένο προσωπικό που είναι 
στη διάθεση όλων των μελών της  επιτροπής παρακολούθησης σε 
θέματα σχετιζόμενα  με την αναπηρία,  με την προσβασιμότητα,  με το 
πώς μπορούν να κάνουν αυτή τη διάχυση στις  δράσεις τους.   

Αυτά. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Η πρόταση που αναφέρεται και είχε έρθει  από την επιτελική δομή του 
τουρισμού αποτέλεσε μία από τις  βάσεις  για τη σχεδίαση αυτής της 
πρόσκλησης στο θεματικό στόχο 11.   
Ο θεματικός στόχος,  λοιπόν,  11 έχει  σχεδιαστεί  με βάση όλη την 
εισροή που υπήρξε από τους φορείς  και τις  απαιτήσεις  τους.  Ειδικά με 
την Ομοσπονδία είχαμε και μία άλλη συνάντηση για να δούμε και το  
κόστος,  γιατί  όπως αντιλαμβάνεστε και ο προϋπολογισμός έγινε με μια 
λογική και εξορθολογισμού των προτάσεων που έχουν κατατεθεί  οπότε 
είναι  σε αυτό το κομμάτι.  
 Ο κος Διονυσόπουλος νομίζω έχει  ζητήσει.  
Κος ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ:  
Ναι,  γεια σας και από εμένα. Είμαι ο  Γιάννης ο Διονυσόπουλος,  είμαι 
μέλος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος και εδώ εκπροσωπώ το Οικονομικό 
Επιμελητήριο.  

Η τοποθέτησή μου θα έχει  δυο σκέλη, θα είναι  τρίλεπτη.   Το 
πρώτο σκέλος είναι  ένα γενικό το οποίο έχει  να  κάνει  πιστεύω με τον 
βασικό πυλώνα της  αναπτυξιακής στρατηγικής ο οποίος  δεν ακούστηκε 
εδώ και κατά τη γνώμη μας αυτός ο πυλώνας είναι  το τρίγωνο της 
γνώσης το οποίος εκφράζει  τη στενή σχέση μεταξύ των τριών βασικών 
στοιχείων της αναπτυξιακής στρατηγικής στη σύγχρονη εποχή μας.  
Δηλαδή της έρευνας,  της εκπαίδευσης και της καινοτομίας.   

Γιατί  η έρευνα παράγει  νέα γνώση η οποία μεταδίδεται μέσω της 
εκπαίδευσης και στη συνέχεια το καλά εκπαιδευόμενο ανθρώπινο 
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δυναμικό είναι  σε θέση να εφαρμόσει νέες τεχνολογικές  και  
οργανωτικές μεθόδους και διαδικασίες οι  οποίες από τη μια πλευρά 
αυξάνουν την παραγωγικότητα και  βελτιώνουν την ποιότητα της 
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.   

Η δε,  από την άλλη πλευρά, αύξηση αυτής της παραγωγικότητάς  
και η βελτίωσή της που αυξάνει  την ποσότητα του παραγόμενου 
προϊόντος δεν  αυξάνει  τους χρησιμοποιούμενους πόρους πράγμα που 
μειώνει  από τη μια πλευρά κατά πολύ το κόστος παραγωγής και 
βελτιώνει  τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας μιας οικονομίας 
ενώ ταυτόχρονα μπορεί  να αυξάνονται και οι  αμοιβές των 
εργαζομένων.  

Το θεωρούμε κομβικό σημείο ότι  θα πρέπει  κάπου και εδώ να 
αναφερθεί  το τι  ρόλο παίζει  στην αναπτυξιακή στρατηγική το τρίγωνο 
της γνώσης.  Αυτό για γενικά.  

Τώρα, πως εξαρτάται εμάς ως Οικονομικό Επιμελητήριο,  δυο 
ενότητες από τρεις  προτάσεις .  Πως θέλουμε να ενταχθούμε μέσα στο 
πρόγραμμα.  Το πρώτο έχει  να κάνει  σχετικά με το οικονομικό 
επάγγελμα. Πρώτη πρότασή μας,  θα πρέπει  με κάποιο τρόπο να 
εντάσσονται οι  νέοι  οικονομολόγοι ,  οι  νέοι  μελετητές οικονομολόγοι,  
οι  νέοι  λογιστές φοροτέχνες σε κάποιο πρόγραμμα έτσι ώστε να 
επιδοτούνται κατά την έναρξη της δραστηριότητάς τους.  

Το δεύτερο,  έχει  να κάνει  με την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή οικονομικών 
υπηρεσιών είτε  αυτές είναι  μελέτες,  είτε ε ίναι  λογιστικές  
φοροτεχνικές υπηρεσίες,  ιδιωτικοί σύμβουλοι κλπ.   Γιατί;   Γιατί  
παρατηρήθηκε παραδείγματος χάρη κατά το τρέχον πρόγραμμα, το ’07-
’13 εννοώ του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑΝ ΙΙ  στα κριτήρια επιλεξιμότητας  να 
μην εντάσσονται οι  δραστηριότητες  του οικονομολόγου και λογιστή 
φοροτεχνικού.   Για αυτό ζητάμε να εντάσσονται βάσει  κριτηρίων και  
οικονομολόγοι λογιστές φοροτέχνες σε αυτό το πρόγραμμα.  

Και ένα τρίτο που έχει  να κάνει  με την κατάρτιση, πρόγραμμα 
κατάρτισης ανέργων νέων οικονομολόγων μελών του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου σε δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος  
φυσικά και σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής  
κατάρτισης και εξειδίκευσης.  
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Το δεύτερο μέρος,  η δεύτερη ενότητα στην οποία  θέλω να 
αναφερθώ έχει  να κάνει  σχετικά με την αξιολόγηση. Μέχρι σήμερα για 
την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των 
προκηρύξεων και  προσκλήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ είναι  αναγκαία,  πιστεύουμε,  η δημιουργία μητρώου 
οικονομολόγων αξιολογητών οι  οποίοι  θα αξιολογούν τα οικονομικά 
στοιχεία της κάθε πρότασης.  

Και τούτο γιατί ,  τι  γ ινόταν μέχρι τώρα. Μέχρι  σήμερα 
παρατηρούμε ο Μηχανικός να αξιολογεί  οικονομικά στοιχεία και το  
αντίθετο,  οικονομολόγος να αξιολογεί  τεχνικά.   Ο σχεδιασμός του 
προτύπου της πρότασης πρέπει  να είναι  στην κατεύθυνση διαχωρισμού 
των στοιχείων σε οικονομικά και τεχνικά,  ε ίναι  δε  αναγκαία η μελέτη 
της οικονομικής  κατάστασης των επιχειρήσεων για τη χρηματοδότησή 
τους από οικονομολόγους ως αρμόδια πρόσωπα για να αποφανθεί  για 
την οικονομική θέση της επιχείρησης καθώς και τη βιωσιμότητά της.  

Ένα δεύτερο σημείο έχει  να κάνει  με τις  προσκλήσεις.   Και εκεί  
θα πρέπει  να προβλεφθεί ,  πιστεύουμε,  σαν επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή 
του μελετητή. Γιατί;   Για να διασφαλιστεί  η διαφανής διαδικασία 
αξιολόγησης γιατί  μέχρι τώρα τυγχάνει  μελετητές να μην 
πληρωνόντουσαν, να ήταν αξιολογητές και να γίνεται το ότι  γίνεται  το  
οποίο είναι  αδιαφανές.  

Και τέλος,  πιστεύουμε ότι  για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 
όπως γινόταν από τράπεζες ή από άλλους ΕΦΔ οι οποίοι  δεν έχουν 
μητρώα αξιολογητών του ΕΣΠΑ μέχρι τώρα, η αξιολόγηση των 
επιχειρηματικών σχεδίων να μην ανατίθεται όπως γινόταν μέχρι τώρα 
π.χ.  στις  τράπεζες,  στους υπαλλήλους της  τράπεζας οι  οποίες  
κοιτούσαν να εξυπηρετούσαν τους δικούς τους  υπαλλήλους αλλά θα 
πρέπει  να συσταθεί  ένα ενιαίο  μητρώο αξιολογητών κάτω από την 
αιγίδα της υπηρεσίας που υπάρχει ,  δηλαδή της διαχειριστικής αρχής,  
στα πρότυπα του ΕΦΕΠΑΕ και στα πρότυπα όπως έχει  τα μητρώα 
αξιολογητών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και με αυτόν τον τρόπο να 
γίνεται η αξιολόγηση όλων των προσκλήσεων και όλων των 
προτάσεων.  

Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστούμε,  ναι .  
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Κος ΣΥΡΡΟΣ:  
Ευχαριστώ,  κυρία Πρόεδρε.   Γιάννης Σύρρος ο  Γενικός Διευθυντής του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας,  
μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού ΣΕΠΕ  και 
Αντιπρόεδρος στην Ευρώπη. … Παγκοσμίου Συνδέσμου Τεχνολογίας.   
 Έχω συμμετάσχει  μέχρι στιγμής στις  Επιτροπές Παρακολούθησης 
των ΠΕΠ με κάποιους συναδέλφους εδώ πέρα που συμμετέχουμε 
καουσιαστικά αρχίζουμε να επαναλαμβάνουμε και ειδικά με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιους  συναδέλφους που έχω δει ,  με 
κάποιους από τους υπηρεσιακούς παράγοντες,   λέμε σχεδόν τα ίδια  
πράγματα.  
 Θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα που αφορούν το 
κομμάτι της δομής.  Η πρόταση για την οριζόντια δομή, το κομμάτι των 
τεχνολογιών πληροφορικής,  επικοινωνιών είναι  θέμα που έχει  θέσει  ο 
ΣΕΒ από το 2007,  απ’ όταν ξεκίνησε να λειτουργεί  το  προηγούμενο 
ΕΣΠΑ.  
 Και όταν συζητούσαμε εμείς  για τη δομή, συζητούσαμε και  
λέγαμε ότι  χρειάζονται διαδικασίες,  χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό,  
αρμοδιότητες και πόρους.   
 Η πρόταση που παρουσίασε ο κύριος Τζώρτζης στην αρχή της  
συνεδρίασης,  είναι  προς αυτή τη κατεύθυνση. Λείπει  αν θέλετε όμως 
το σημαντικό συνεκτικό κομμάτι που αφορά, που τοποθετείται  αυτή η 
δομή.  
 Η δομή με κάποιους γενικούς γραμματείς ,  όπου δεν υπάρχει  από 
πάνω Προϊστάμενος στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο,  δεν θα επιλύσει  
κανένα πρόβλημα που υπάρχει  τα τελευταία χρόνια στην υλοποίηση 
έργων τεχνολογιών,  πληροφορικής  και επικοινωνιών στην Ελλάδα.  
 Έχουμε αυτή τη στιγμή τα έργα που αφορούν το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, που είναι  της … έχουμε τα έργα που αφορούν τη 
διοικητική μεταρρύθμιση. Έχουμε τα  έργα των ΠΕΠ.  

Αυτή τη στιγμή το κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα προσπαθεί  να 
δημιουργήσει  τις  δ ικές του  δομές και πάλι δεν υπάρχει  συντονισμός 
σε συνεργασία μεταξύ αυτών.  

Πολύ δε,  περισσότερο προς το δικό μας επιχειρησιακό 
πρόγραμμα πλέον,  έχουμε θεματικό στόχο 1 που αφορά καθαρά την 
έξυπνη εξειδίκευση, έχουμε δράσεις  στις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις  
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που με βάση το κομμάτι που αφορά τη ψηφιακή ενιαία αγορά, το . .  
market,  είναι δράσεις αλληλένδετες ,  όπως το κομμάτι επίσης της 
κατάρτισης και του κομματιού που αφορά το κομμάτι  του θεματικού 
στόχου 10.  

Η πρόταση λοιπόν είναι ,  ότι  η συγκεκριμένη δομή θα πρέπει  να  
είναι  στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο της χώρας και από κάτω υπάρχουν 
οι  προηγούμενες προϋποθέσεις  που σας ανέφερα.  

Συνεργασία και  συντονισμός ακούστηκε και από τους  
προηγούμενους συναδέλφους.  Θα το θέσω και εγώ για μία φορά 
ακόμα. Έχει  ιδιαίτερη πολυπλοκότητα το συγκεκριμένο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και πραγματικά το να βρισκόμαστε μία φορά το χρόνο και 
να συζητάμε τη καλή ή μη πορεία του προγράμματος ,  δεν είναι  το 
βέλτιστο και το ουσιαστικό για να παράγουμε αποτέλεσμα.  

Αυτό λοιπόν σημαίνει ,  ότι  θα πρέπει  άμεσα να δούμε και με τις  . .  
δομές που σχεδιάζονται και με τις  διαχειριστικές αρχές,  αλλά και με 
εμάς που συμμετέχουμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης ως εταίροι,  
όπως είχε προτείνει  και στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 
της κυρίας Μπουρντή,  πως πραγματικά μπορούμε να δούμε 
συγκεκριμένες ομάδες εργασίας που να βάλουμε κάτω τις  προσκλήσεις 
ή τα έργα που πρέπει  να προχωρήσουν και πως μπορούμε οι  φορείς  
που θα υποδεχτούνε τα συγκεκριμένα έργα,  είτε για να προκηρύξουν,  
είτε για να τα λειτουργήσουν,  να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα και 
αποτύπωμα, όπως ανέφερε ο κύριος Χαρίτσης.    

Άκουσα με ιδιαίτερη χαρά που αναφέρθηκε ο  κύριος Τζώρτζης  
στο κομμάτι του grand . .  . .  jobs,  και ανέφερε συγκεκριμένα 900.000 
θέσεις  εργασίας που υπάρχει  έλλειμμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.  

Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Επιτροπή, ότι  η Ελλάδα έχει  
εθνική συμμαχία γ ια τη ψηφιακή οικονομία από πέρσι,  εδώ και ένα 
χρόνο,  όπου συμμετέχουν μέσα 3 Υπουργεία.  Το Υπουργείο 
Οικονομίας,  Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το Υπουργείο  
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  το Υπουργείο Παιδείας 
και τρεις  γενικές  γραμματείες,  που είναι  η Γενική Γραμματεία  
Ισότητας των  Φύλλων, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Μέσων 
Ενημέρωσης,  και  παίρνω το θάρρος και κάνω τη συγκεκριμένη 
τοποθέτηση, γιατί  ήταν πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ.  
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Πέρσι  λοιπόν όταν ο ΣΕΠΕ υλοποίησε το … for jobs,  grand 
invent στην Αθήνα, ήταν απαιτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να καθίσει  ο δημόσιος τομέας μαζί  με τον ιδιωτικό τομέα και να  
κάνουν συγκεκριμένο σύμφωνο συνεργασίας.   

Ήμασταν η 5η  χώρα που το κάναμε στην  Ευρώπη. Δυστυχώς,  
αυτήν τη στιγμή που συζητάμε όμως δεν έχει  προχωρήσει καμία δράση 
που να εντάσσεται από κανένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στο 
συγκεκριμένο πρωτόκολλο συνεργασίας.   

Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο κομμάτι των phasing έργων 
και για το κομμάτι του θεματικού στόχου 2,  παρά τις αιρεσιμότητες  
που υπάρχουν από τη πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
παρουσιάστηκε μόνο τα δύο έργα του πολιτισμού και το έργο του … 
rurals.   
 Δεν άκουσα τίποτα για Σύζευξις ,  δεν ακούσαμε τ ίποτα για 
ψηφιακό σχολείο,  δεν ακούσαμε τίποτα για … cloud.  Κάποια στιγμή 
λοιπόν θα πρέπει  η επιτάχυνση των διαδικασιών για  την επιτελική 
δομή και για τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό στη τεχνολογία,  να 
ολοκληρωθεί τάχιστα.   
 Η αγορά είναι  εδώ πέρα και είμαστε δίπλα να βοηθήσουμε σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οι  . .  υπάρχουν και οι  προοπτικές υπάρχουν.  
Ας καθίσουμε κάτω να δούμε τ ι  προβλήματα υπάρχουν για να τα 
επιλύσουμε.   
 Μην κάνουμε τέτοια λάθη που κάνανε στο παρελθόν,  όπου 
είχαμε πολυσυνδυασμό μέσα σε φορείς ,  αρμοδιότητες που δεν . .  
κανέναν στη πορεία των έργων, και κανείς  δεν ερχόταν πλέον να 
παραλάβει ένα έργο το οποίο δεν λειτουργούσε.   
 Έχουμε τόσα έργα παραδώσει  ως κλάδος στην ελληνική δημόσια 
διοίκηση, που ελάχιστα από αυτά σήμερα λειτουργούν και  είναι  
πραγματικά κρίμα.   
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Υπάρχει  κάποιος άλλος;  Ελάτε.   
Κος  ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ:  
Κυρία Πρόεδρε,  σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  Κυρίες και κύριοι  
Γραμματείς  και κυρίες και κύριοι ,  είμαι ο Σμήναρχος Δημήτρης 
Παντελάτος,  από το γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής 
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Άμυνας,  του κυρίου Κώστα Ήσυχου.  Ο κύριος Υπουργός έχει  
αντίστοιχη αρμοδιότητα για θέματα έρευνας και τεχνολογίας καθώς 
και θέματα ΕΣΠΑ, χρησιμοποίησης,  αξιοποίησης,  των συγκεκριμένων 
δυνατοτήτων που δίνει  το ΕΣΠΑ σε θέματα, συγγνώμη,  αντίστοιχα του 
αντικειμένου του.  Θέλω να μεταφέρω, λοιπόν,  τον  χαιρετισμό του και 
τα συγχαρητήρια γ ια όλη αυτή την πρωτοβουλία.   
 Οι ένοπλες δυνάμεις παρέχουνε υπηρεσίες προς τον πολίτη,  που 
κατά κάποιο τρόπο έχουνε ένα μοναδικό χαρακτήρα. Θα αναφερθώ 
έτσι,  τελείως επιγραμματικά.   
 Είναι σαφώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.  Η 
Υδρογραφική Υπηρεσία.  Η Γεωγραφική Υπηρεσία του Στρατού.  
Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με υπηρεσίες που έχουν άμεση 
ανταπόκριση στην καθημερινότητα μας,  στον Έλληνα αγρότη,  στον 
Έλληνα πολίτη γενικότερα.  
 Επίσης,  οι  ένοπλες δυνάμεις  έχουνε αναπτύξει  έναν μηχανισμό 
και κάποια εργαλεία για υπηρεσίες οι  οποίες μπορούν να προσφέρουνε 
μέσα στο και ή αποκλίνοντας  ελάχιστα επί  το επιχειρησιακό τους  έργο,  
αξιοποιώντας και ερευνητικά προγράμματα, δηλαδή, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  εξωτερικά χρηματοδοτούμενα, αλλά και συμμετέχοντας σε 
αντίστοιχες προσπάθειες στο ΕΣΠΑ.  

Αντίστοιχες προτάσεις έχουνε γίνει  και νομίζω ότι  θα έχουνε μια 
πολύ καλή εξέλιξη στα πλαίσια αυτής της εθνικής προσπάθειας.   

Επομένως,  δηλώνουμε ότι  είμαστε διαθέσιμοι,  ότι  είμαστε 
έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την εθνική προσπάθεια και  
θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας βάζετε στο… και να 
υποστηρίξουμε αυτή την απόφαση σας,  λέγοντας ότι  μερικά πράγματα 
τα θεωρούμε δεδομένα, γενικά στα θέματα της ασφάλειας.   

Επειδή έχει  τύχει  και έχω υπηρετήσει και στο Αφγανιστάν,  
μερικά πράγματα δεν είναι  βέβαια δεδομένα και νομίζω ότι  χωρίς αυτό 
βέβαια να σημαίνει  ότι  δίνω μια τρομοκρατική,  ας πούμε,  εικόνα στον 
συγκεκριμένο χώρο, θέλω να επιβεβαιώσω ότι  εμείς  θα φροντίσουμε 
να κάνουμε την δουλειά μας τόσο καλά ούτως ώστε πραγματικά να 
υπάρχει  μια  ατμόσφαιρα η οποία υποστηρίζει  την επιχειρηματικότητα 
και όλες τις  πρωτοβουλίες τις  οποίες αυτός ο λαό λαμβάνει  και  
προσπαθεί  να προωθήσει.   
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Λοιπόν,  υπ’ όψιν ότι  υποστηρίζοντας αυτό που είπα 
προηγουμένως,  ότι  σε ένα επόμενο πρόγραμμα, σε ένα επόμενο ΕΣΠΑ, 
έχει  υπογράψει ο κύριος υπουργός μια επιστολή στην οποία προτείνει  
να υπάρξει  και ένας επιπλέον στρατηγικός στόχος που αφορά την 
ασφάλεια,  το οποίο δεν  υπάρχει  αυτή την στιγμή, και πιστεύω ότι  σε 
αυτή  την λογική θα πρέπει  να υποστηριχτεί  και αυτό.   

Τέλος,  για να τυποποιήσουμε μια  διαδικασία εισηγούμαι ο 
γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να μπει  μέσα 
στο… αυτών των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να έχει  και αυτός εικόνα 
για την συνολική προσπάθεια και να μπορεί  να συνδράμει στο έργο της 
επιτροπής.  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,  και πάλι συγχαρητήρια και καλή 
επιτυχία στο έργου σας.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστούμε.  Δεν ξέρω αν ισχύει  ακόμα το αίτημα από την 
συνάδελφο από την   DG Research ,  αν θέλετε να μιλήσετε.  Ωραία.  
Νομίζω θα μας πει  πολύ χρήσιμα πράγματα σε ευαίσθητα θέματα που 
τέθηκαν σήμερα, όπως είναι  αυτό το…  
Κα ΛΑΓΙΟΥ:  
Γεια σας.  Διονυσία  Λάγιου από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και  
Καινοτομίας.  Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και τα συγχαρητήρια  
μου για αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνετε και κάνει  η χώρα.  
 Θα χρησιμοποιήσω τον λόγο της επιτροπής.  Συμφωνώ, βέβαια,  
και με καλύπτουν απολύτως,  την Γενική Διεύθυνση Έρευνας ,  αυτά που 
είπε ο  συνάδελφος,  ο κύριος Περουλάκης.  Οι δυο γενικές διευθύνσεις  
συνεργάζονται πολύ στενά για τον σχολιασμό και την τελική αποδοχή 
των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης,  πάντα υπό τη  μπαγκέτα της  
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης.  
 Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ποια είναι  τα σημαντικά που 
περιμένει  η δική μου Υπηρεσία,  η δική μου Γενική Διεύθυνση. Και να 
πω και δύο λόγια  για τις  συνέργειες,  οι  οποίες είναι  δύσκολες μεν,  
χρησιμοποιούνται πολύ σαν κάλεσμα και σαν πρόκληση.   
 Είναι δύσκολο ίσως να καταλάβουμε ποιο είναι  το περιεχόμενό 
τους και η εμβέλειά τους,  παρ’ όλα αυτά πιστεύουμε ότι  έχουμε τα 
κλειδιά για την κατανόηση και μπορούμε να βοηθήσουμε στο να 
χρησιμοποιηθούν,  γιατί  θα λειτουργήσουν ως μοχλός για τη 
στρατηγική έξυπνης εξειδ ίκευσης.  
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 Και υπάρχουν και ιδέες και λύσεις  οι  οποίες  είναι  υπό 
κατασκευή και θα ανακοινωθούν σύντομα.  
 Οι συνέργειες  λοιπόν έχουν σαν σκοπό να μεγεθύνουν το 
αποτέλεσμα έργων και δραστηριοτήτων που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί  
ή χρηματοδοτούνται από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία ή 
προγράμματα. COSME ,  τα διαρθρωτικά ταμεία,  τον Ορίζοντα,  κ.λπ.  
 Ή μπορούν να χρηματοδοτούν προτάσεις που έχουν αξιολογηθεί  
θετικά από άλλα προγράμματα ή να συμβάλλουν στην προώθηση προς 
την αγορά τελειωμένων ήδη προτάσεων έρευνας και  καινοτομίας,  
χρηματοδοτημένων από άλλα προγράμματα.  
 Ποιοι εμπλέκονται στις  συνέργειες.  Οι συνέργειες είναι  
πολυμερής προσπάθεια.  Είναι προφανώς οι  εθνικές  αρχές και οι  
περιφερειακές αρχές οι  διαχειριστικές,  είναι  οι  δημόσιοι  και ιδιωτικοί  
φορείς  έρευνας και καινοτομίας.  Σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν 
καλά καταρτισμένα εθνικά σημεία επαφής και δεν ξέρω εάν μπορείτε  
να μας δώσετε πληροφορίες  για το κατά πόσον συνεργάζεστε προς 
αυτή την κατεύθυνση με τα εθνικά σημεία  επαφής και βεβαίως,  οι  
υπηρεσίες της Επιτροπής.  
 Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και  Αστικής  
Ανάπτυξης έχει  εκδώσει έναν πάρα πολύ πλήρη οδηγό,  δεν είναι  
εξαιρετικά ευσύνοπτος,  είναι  πάρα πολύ μεγάλος και πάρα πολύ 
πολυσχιδής.  Αυτός  ο οδηγός απευθύνεται στις  εθνικές αρχές.  
 Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας ετοίμασε μια άλλη εκδοχή, πολύ 
πιο μικρή και ευσύνοπτη,  η οποία προοριζόταν για τους φορείς  
έρευνας και καινοτομίας.  Προς το παρόν,  δεν πήραμε το πράσινο φως 
να το δημοσιεύσουμε,  μπορεί  να συμβεί αυτό.  
 Πάντως είμαστε στη διάθεση όλων για να δώσουμε κατευθύνσεις .  
Ο ρόλος της ευθύνης πάντως γ ια την αξιοποίηση, ενεργοποίηση και 
πλήρη χρήση των δυνατοτήτων συνεργειών είναι  οι  εθνικές αρχές και  
οι  περιφέρειες και  καλούμε όλους εσάς να δημιουργήσετε χώρο, να 
αφήσετε χώρο μέσα στα επιχειρησιακά προγράμματα για τις  
συνέργειες και να γίνει  έτσι μια επίδειξη διάθεσης,  μια ανοιχτή στάση 
απέναντι  στις  συνέργειες και να μην υποτιμηθεί  καθόλου η σημασία 
τους.  
 Μερικά χαρακτηριστικά τα οποία  πρέπει  να αποφεύγονται.  
Προφανώς δεν εννοούμε με συνέργειες το να χρηματοδοτούνται ίδια 
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κόστη από δύο προγράμματα. Πάντοτε πρέπει  να είναι  διαφορετικά 
κόστη.  Ένας απλός τρόπος είναι  να προστίθενται στα προγράμματα ή 
στις  προσκλήσεις  στα έργα τα οποία αφορούν οι  συνέργειες 
καινούργια πακέτα,  καινούργια work packages χωριστά.   
 Και βέβαια,  οι  πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία δεν μπορούν 
ποτέ να υποκαθιστούν σε ό,τι  αφορά τα έργα που χρηματοδοτεί  ο  
Ορίζοντας 2020 δεν μπορούν να υποκαθιστούν οι  πόροι των 
διαρθρωτικών ταμείων τους δημόσιους ή ιδιωτικούς πόρους,  βάσει των 
οποίων έχει  υπογραφεί το Grand Agreement ,  η σύμβαση.  
 Θα ήθελα να αναφέρω μερικά παραδείγματα που είναι  τυπικά,  
όχι  εξαντλητικά,  συνεργειών.  Ενίσχυση σε επενδύσεις  για ερευνητικές  
υποδομές,  ενίσχυση σε πλήρεις  κύκλους καινοτομίας με βελτίωση ενός  
πλαισίου f ramework condi t ions για τις  επιχειρήσεις ,  εν ίσχυση 
δραστηριοτήτων για την κοινωνική καινοτομία η οποία είναι  
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δίνει  
διαρκώς και είναι  και ενδιαφέρουσα για την Ελλάδα λόγω της κρίσης 
και η Ελλάδα πραγματικά έχει  επιδόσεις  σε αυτό τον τομέα.   

Ενίσχυση σε ερευνητικές  δράσεις  και υποδομές  στην περιοχή των 
key enabling technologies ,  πάλι δεν έχω, δεν είμαι ο desk off icer 
ακριβώς για την Ελλάδα και δεν έχω καλή εποπτεία.  Αν μπορείτε  να 
μου πείτε αν υπάρχουν πράγματα σε αυτά θα το εκτιμούσα.  

Προπαρασκευή και  καλύτερη προετοιμασία φορέων έρευνας και 
καινοτομίας για επιτυχέστερη συμμετοχή στις  προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων στον Ορίζοντα.   

Επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση, δικτύωση και εύρεση εταίρων 
και τα λοιπά.  Και εδώ παίζουν τα εθνικά σημεία επαφής.   

Ενίσχυση σε μέτρα downstream – πώς το λέμε;  Εκ των άνω – για 
εκμετάλλευση και κυκλοφορία στην αγορά τελειωμένων έργων έρευνας 
και καινοτομίας,  ή σχεδόν τελειωμένων.  

Και ενδυνάμωση των θετικών επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο των 
έργων που είναι  ήδη σε εκτέλεση από τον Ορίζοντα,  τα  οποία εξ 
ορισμού είναι  και διεθνικά το οποίο είναι  ένα επιπλέον asset .   

Ένα άλλο θέμα είναι  το ότι  η γενική μας διεύθυνση, σκέφτεται,  
γ ια να διευκολύνει  τις  συνέργειες,  εμπνεόμενη από ένα εργαλείο που 
έχουν οι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις ,  το πρόγραμμα μικρομεσαίων 
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επιχειρήσεων της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  το Seals  of Excellence,  
δηλαδή τη σφραγίδα αριστείας.   

Με κάποιο τρόπο αυτοματοποιημένο και διακριτικό θα μπορεί  η 
χώρα, η οποία ενδιαφέρεται,  οι  αρχές που ενδιαφέρονται να 
πληροφορούνται γ ια τις  προτάσεις που  έχουν αξιολογηθεί  και έχουν 
αξιολογηθεί  θετικά πάνω από την βάση, αλλά που για λόγους έλλειψης 
προϋπολογισμού δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν.   

Και θα υπάρξει ,  δηλαδή,  ένας τρόπος σχεδόν αυτόματης  
διαβίβασης αυτών των προτάσεων που θα μπορούσε να λιγοστεύει  
έξοδα και προσπάθειες στο εθνικό επίπεδο.   

Θα γίνουν πιλοτικές δράσεις για αυτό και μάλλον θα βγει  και μία 
ανακοίνωση της  επιτροπής.  Η Τσεχία και η Πολωνία το εφαρμόζουν 
κανονικά.   

Για να κλείσω, αυτά τα οποία είναι  σημαντικά για τη γενική 
διεύθυνση έρευνας,  και αυτή είναι  η συμβολή μας στους συναδέλφους 
της περιφερειακής ανάπτυξης,  είναι:  καινοτομία,  εξωστρέφεια,  
επιχειρηματικότητα,  ανταγωνιστικότητα με μοχλό την παρουσία στις  
διεθνείς  αλυσίδες προστιθέμενης  αξίας,  εξαιρετικά ιδιαίτερα 
σημαντικό.   

Ανταγωνιστική και διαφανής διαδικασία και μεθοδολογία  
επιλογής προτάσεων και έργων.  Αποτελεσματικοί μηχανισμοί  
υλοποίησης και επίσης αυτοπαρακολούθησης.   

Αυτά έχω να πω και είμαι στη διάθεσή σας σε ό ,τι  μπορώ να 
διευκολύνω τις  συνέργειες με τον Ορίζοντα.   

Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι απαραίτητη και αναγκαία η συνεργασία 
μαζί  σας και σίγουρα οποιαδήποτε ε ισροή έχουμε είτε  αφορά γενικές 
κατευθύνσεις  είτε αφορά συγκεκριμένα εργαλεία  που θα μας 
βοηθήσουν να πετύχουμε στη πράξη αυτό που από το πρωί 
επαναλαμβάνουμε και ελπίζουμε να μην μείνει  ένα κενό κέλυφος στη 
συνέργεια,  να γίνει  πράξη.  
 Δεν ξέρω αν θέλει  κάποιος άλλος  να πάρει  το λόγο ή έχει  
ολοκληρωθεί.  Θέλετε;   
Κος   :  
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Ήθελα να κάνω μία διευκρίνιση,  στον κύριο Γιάκα ιδιαίτερα, αν και 
μιλήσαμε στο διάλειμμα, σε σχέση με μία εντύπωση που ίσως 
δημιουργήθηκε όταν μιλήσαμε γ ια την ανάγκη δημιουργίας,  
λειτουργίας κρίσιμων μηχανισμών για αρκετές από τις  παραμέτρους  
του προγράμματος.   

Προφανώς και συμφωνώ μαζί  του οριζοντίως και καθέτως όσον 
αφορά  την ανάγκη για αυτά που κάνουμε και έχουν σχέση με τις  
ανάγκες της αγοράς εργασίας να κατευθύνονται σε μία τελική 
δραστηριότητα.   
Καμία αντίρρηση επ’ αυτού και προφανώς θα ήταν λάθος το οτιδήποτε 
διαφορετικό.  Αυτό,  όμως,  που εντόπισα και ήθελα ακριβώς εδώ να 
κάνω τη διευκρίν ιση είναι  ότι  πιστεύουμε στην ανάγκη ύπαρξης 
εργαλείων παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων της ελληνικής 
οικονομίας,  της παραγωγικής οικονομίας και στήριξης πρωτοβουλιών.  
Δηλαδή θα αναφερθώ σε μια διάσταση και  μια  πολύ κρίσιμη 
παράμετρο που είναι η κινητοποίηση των επιχειρήσεων.  Η 
κινητοποίηση των επιχειρήσεων για  να επενδύσουν στην έρευνα και 
την καινοτομία.  

Αυτός ο μηχανισμός πιστέψτε με δεν υπάρχει .  Ή υπάρχουν 
ψήγματα, εστίες,  πυρήνες πρωτοβουλιών δεξιά και αριστερά. Κάτι  
οργανωμένο αποτέλεσμα συνέργειας και συνεργασίας των κοινωνικών 
εταίρων,  των φορέων της παραγωγής με την πολιτεία είναι  κάτι  το  
οποίο είναι  απολύτως απαραίτητο και θα βοηθήσει  ακριβώς τους 
στόχους και τις  ανάγκες του προγράμματος και όχι  μόνο.  

Τελειώνω κάνοντας την εξής επιπλέον διευκρίνιση.  Μιλάμε για  
μηχανισμούς οι  οποίοι  έχουν χρηματοδοτηθεί  στο παρελθόν κατά 
κόρον.   Για πληθωρισμό μηχανισμών.  Δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε 
αυτό,  να βρεθούν οι  μηχανισμοί οι  οποίοι  πληρώθηκαν και δεν έκαναν 
τίποτα και να τους ζητηθεί  ο λόγος.  

Αλλά το να ισοπεδώνουμε γενικώς την ανάγκη για την οποία 
μιλάμε νομίζω ότι  είναι  ένα τακτικό λάθος το οποίο δεν πρέπει  να  
κάνει  αυτή η Επιτροπή Παρακολούθησης.   

Ένα παράδειγμα μόνο και τελειώνω,  κυρία Πρόεδρε.  Και είναι ,  
αν θέλετε,  και μια πρόκληση προς την Επιτροπή. Μιλάμε για 
ανταγωνιστικότητα,  επιχειρηματικότητα,  καινοτομία.  Ρωτώ, λοιπόν,  
πιστεύετε ότι  η χώρα, η οικονομία διαθέτει  εργαλεία παρακολούθησης 
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της τεχνολογικής  δραστηριότητας;   Γνωρίζουμε σήμερα εμείς  που 
είμαστε εδώ σε αυτό το τραπέζι  και εσείς  απέναντι  πως ακριβώς 
διαγράφεται η τεχνολογική δραστηριότητα στη χώρα;  Πως πηγαίνει ;   
Προς ποια κατεύθυνση;  

Έχουμε σοβαρές ανάγκες εδώ να δούμε μηχανισμούς που θα 
καλύψουν τέτοιες ανάγκες,  τέτοια κενά για να πιάσουν τόπο οι  πόροι 
και οι  επενδύσεις .  

Ευχαριστώ για  το χρόνο και θα προσπαθήσω να μην ξανά 
ακουστώ σήμερα τουλάχιστον.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Δεν υπάρχει  κάποιος άλλος.  Σας ευχαριστώ όλους γ ια την ενεργό 
συμμετοχή. Έχω την αίσθηση ότι  υπήρξε πραγματική αλληλεπίδραση 
μεταξύ των τοποθετήσεων. Δεν ήταν  κανείς  σε ένα πνεύμα 
μεμονωμένο πράγμα το οποίο ήταν και η αρχική στόχευση την οποία  
θέλουμε από αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης και  από όλες τ ις  
επόμενες και από όλες εκείνες  τις  διαδικασίες οι  οποίες θα πρέπει  να 
ενεργοποιηθούν προκειμένου αυτή η διαδικασία της εξειδίκευσης της 
δυναμικής διαδικασίας να γίνει  με όρους πραγματικής διαβούλευσης.   

Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι  μία ή δυο φορές το χρόνο για να 
σχεδιάζουμε,  να αποφασίζουμε στρατηγικά πράγματα όχι  μόνο δεν 
είναι  αρκετές,  θα ήταν αφέλεια κανείς  να υποστήριζε ότι  θα μπορούσε 
μέσα από αυτό να εξειδ ικεύσουμε ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα.  

Είμαστε τώρα στο σημείο εκείνο που θα θέσουμε προς έγκριση 
από τα μέλη της Επιτροπής το περιεχόμενο της εξειδίκευσης με βάση 
το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθώς και τον  
προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων όπως 
υποβλήθηκαν.   

Η κυρία Φέτση θα επισημάνει  δύο ή τρία σημεία τα οποία 
τέθηκαν και αφορούν το κομμάτι της εξειδίκευσης καθαρά. Υπάρχουν 
κάποιες άλλες παρατηρήσεις οι  οποίες έχουν ενσωματωθεί στο  κείμενο 
της  απόφασης που θα ψηφιστεί  και θα εγκριθεί  στο τέλος της 
συνεδρίασης.  
Κα ΦΕΤΣΗ:  
Ευχαριστώ.  Σε συνέχεια της σχετικής παρέμβασης που έγινε για τη 
δράση για τη δημόσια διοίκηση από την πλευρά των ΟΤΑ, θα θέλαμε 
να πούμε ότι  στην περιγραφή της δράσης αν πάμε στο σημείο της 
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σελίδας 84 μαζί  με τις  υπόλοιπες παρεμβάσεις που αναφέρονται στην 
περιγραφή της δράσης αυτής ομπρέλα που είπαμε από το θεματικό 
στόχο 11,  προστίθενται και επιπλέον σαν δυνατές παρεμβάσεις στο 
πλαίσιο αυτής η απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών της 
δημόσιας διοίκησης και των ΟΤΑ που έχουν άμεση επίδραση στην 
επιχειρηματικότητα.   
Και η αναβάθμιση της ικανότητας της  δημόσιας διοίκησης και τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία  με στόχο την 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις  επιχειρήσεις  μαζί  με τις  άλλες 
δυνατές  παρεμβάσεις.  Αυτό είναι  η μία παρέμβαση και η άλλη 
διόρθωση που ζητήθηκε από τη πλευρά του πολιτισμού, στη σελίδα 
125,  και εκεί  που μιλούσαμε για τους  δυνητικούς δικαιούχους,  
υπήρχαν δύο δυνατότητες .   
 Η μία Διεύθυνση Μελετών και τα λοιπά,  του Υπουργείου,  τομέας 
πολιτισμού και το  Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων,  ενώ τώρα κάνουμε 
καλύτερη διατύπωση. Επαναδιατύπωση. Λέμε αρμόδιες  υπηρεσίες του 
Υπουργείου,  με όλο τον τίτλο,  τομέας  πολιτισμού.  
 Αυτά τα δύο σημεία είναι .  Αν υπάρχει  κάτι  άλλο.  Ναι.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Δεν νομίζω ότι  υπάρχει .  Κάποια άλλα σχόλια είπαμε και κάποιες άλλες 
προτάσεις που αφορούσανε θεματικές  ομάδες,  θα ενσωματωθούνε στο 
σχέδιο της απόφασης.   
 Άρα, τίθεται προς έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης η εξειδίκευση του προγράμματος,  με βάση τις  δύο 
προσθήκες και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των 
εντάξεων, έτσι όπως έχουνε υποβληθεί .   
 Η Επιτροπή εγκρίνει  ομόφωνα την εξειδίκευση, με βάση το 
εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και τον προγραμματισμό των 
προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος 2015.   
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστώ πολύ.  Ευχαριστώ και πραγματικά θεωρώ ότι  στην 
επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης θα πρέπει  να βρούμε όλοι το  
βηματισμό μας,  έτσι ώστε και αυτό που επισημάνθηκε και ε ίναι  
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σοβαρή παρατήρηση και δεν θέλουμε να κρυβόμαστε,  θα έπρεπε να 
υπάρχει  ένας μεγαλύτερος χρόνος με τον οποίο όλα τα μέλη της 
Επιτροπής θα έπρεπε να έχουν έρθει  σε επαφή με τ ις  προτάσεις.   
 Θεωρούμε ότι  αυτό προσπαθήσαμε,  προκειμένου να καλύψουμε 
το χρόνο,  να το κάνουμε άτυπα, αν όχι  με όλους,  και  σίγουρα όχι  με 
όλους,  με όσους περισσότερους μπορούσαμε.   
 Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τα στελέχη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης των αρμόδιων μονάδων που εργάστηκαν πολύ 
σκληρά τους τελευταίους μήνες και  προσωπικά την κυρία Φέτση, τη 
Προϊσταμένη της μονάδας Α1.  
 Χωρίς τη συμμετοχή της θεωρώ ότι  δεν θα είχαμε φτάσει  σε αυτό 
το επίπεδο και τη ποιότητα δουλειάς που είχαμε.    Σας ευχαριστώ.  
Συνεχίζουμε με βάση την ημερήσια διάταξη.  
 Παραμένουμε σε ένα κρίσιμο κομμάτι που αφορά την 
εξειδ ίκευση. Είναι η μεθοδολογία και τα κριτήρια  επιλογής των 
πράξεων.  
 Θα παρουσιαστούν από την κυρία Κρητικού,  την Προϊσταμένη 
της Μονάδας Α2, αξιολόγησης και  ένταξης πράξεων της ε ιδικής   
υπηρεσίας διαχείρισης.   
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Καλησπέρα και από μένα.  Δεδομένων των συνθηκών στις  οποίες έγινε 
η εξειδίκευση, δεν  μπορούσαμε να είχαμε και μεγαλύτερη εξειδίκευση 
στα κριτήρια.   
 Τα κριτήρια λοιπόν περιορίστηκαν κυρίως σε δράσεις  μη 
κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή υποδομών  και δράσεων  ΕΚΤ  ή 
υποδομών που ενέχουν κρατικές  ενισχύσεις  και όχι  στα κριτήρια των 
κρατικών ενισχύσεων.  
 Όλη αυτή η εξειδ ίκευση θα παρουσιαστεί  όπως ειπώθηκε και  
προηγουμένως από την Ειδική Γραμματέα ,  στην επόμενη Επιτροπή 
Παρακολούθησης όπου θα υπάρχουνε οι  οδηγοί και  τα κριτήρια  
αναλυτικά και η μεθοδολογία αξιολόγησης,  εφόσον θα έχει  προηγηθεί  
η προ δημοσίευση αυτών και η διαβούλευση που θα έχει  γίνει .   
 Θα ξεκινήσουμε από το πλαίσιο στο οποίο γίνεται όλη αυτή η 
διαδικασία για τα κριτήρια επιλογής.  Υπάρχει  αναφορά στο άρθρο 110 
του κανονισμού 1303 /2013 ,  που λέει  ότι  η Επιτροπή Παρακολούθησης 
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του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξετάζει  και  εγκρίνει  τη 
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων.  
 Επίσης,  ένα άλλο άρθρο, το άρθρο 125,  αναφέρει  ότι  η 
διαχειριστική αρχή συντάσσει και μετά την έγκρισή τους από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης,  εφαρμόζει  τις  κατάλληλες διαδικασίες  και  
κριτήρια,  ώστε να διασφαλιστεί  ότι  όντως οι  πράξεις  συμβάλουν στους  
ειδικούς  στόχους και τα  αποτελέσματα της σχετικής προτεραιότητας  
του προγράμματος,   ότι  δεν υπάρχει  διακριτική μεταχείριση,  ότι  είναι  
διαφανή τα κριτήρια,  ότι  τηρούν τις  γενικές αρχές που προβλέπονται 
στον κανονισμό, στο άρθρο 7 και 8 που αναφέρονται στην ισότητα 
ανδρών – γυναικών και γενικά στη μη διάκριση και στην αειφόρο 
ανάπτυξη.   
 Ότι διασφαλίζει  με τα κριτήρια αυτά,  ότι  η πράξη μπορεί  να 
ενταχθεί  στη κατηγορία αυτή παρέμβασης,  ότι  ο δυνητικός δικαιούχος 
γνωρίζει  όλα τα στοιχεία και όλες τις  πληροφορίες για  την πράξη και 
την υλοποίηση, τον τρόπο υλοποίησης της και ότι  ο δικαιούχος 
διαθέτει  την απαραίτητη διοικητική,  χρηματοοικονομική και 
υπηρεσιακή ικανότητα.   
 Αυτή ακριβώς είναι  η αναφορά στον κανονισμό και επομένως σε 
αυτό το πλαίσιο καλείται  σήμερα η Επιτροπή Παρακολούθησης να 
εγκρίνει  τα κριτήρια.   
 Επιπλέον,  εξασφαλίζει  με τον τρόπο αυτόν ότι  εάν η πράξη έχει  
αρχίσει ,  έχει  τηρηθεί  όλο το ενωσιακό και εθνικό Δίκαιο.  Επίσης,  
πρέπει  να διασφαλίσει  η Διαχειριστική Αρχή ότι  η πράξη δεν αποτελεί ,  
το έργο το οποίο θα ενταχθεί  δεν περιλαμβάνει  δραστηριότητες από 
άλλη πράξη η οποία είχε ,  έχει  υποβληθεί  ή υπόκειται  σε διαδικασία 
ανάθεσης.  Και επίσης,  να καθορίσει ,  φυσικά,  τ ις  κατηγορίες 
παρέμβασης τις  οποίες γίνονται οι  δαπάνες.   

Διευκρινίζουμε,  λοιπόν,  για άλλη μια φορά ότι  σήμερα, στην 
Επιτροπή περνάνε,  υποβάλλονται για  έγκριση μόνο οι  πράξεις  και ο ι  
δράσεις  για τις  οποίες είχαμε αρκετή ανάλυση και για  τ ις  οποίες έγινε 
επεξεργασία.  Δεν περνάμε κριτήρια για όλες τις  πράξεις  του 
προγράμματος,  του ΕΠΑνΕΚ .   

Δεν αναφέρονται,  επίσης,  το ξαναλέμε,  σε κρατικές εν ισχύσεις .  
Αυτό θα  γίνει  στην επόμενη επιτροπή. Και  έτσι,  συνοπτικά,  θα σας 
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παρουσιάσω, θα διατρέξουμε τα κριτήρια και μετά θα μπούμε στην 
ανάλυση αυτών, όπως έχει  γίνει  ανά πράξη.  

Η διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται  σε δυο στάδια.  Το πρώτο 
στάδιο είναι  ο έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας.  Και το δεύτερο 
στάδιο είναι  η αξιολόγηση ανά κριτήριο και ομάδα κριτηρίων.  Είναι 
πέντε υποστάδια.   

Στο στάδια Α, έχουμε το στάδιο Α1 και Α2. Το Α1 θα μπορεί , 
σύμφωνα, να πούμε ότι  αυτή όλη η εξειδίκευση έχει  γίνει  με βάση 
κατευθυντήριες  οδηγίες από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής  
Υποστήριξης.  

Στο στάδιο Α, λοιπόν,  έχουμε,  στο στάδιο Α1 έχουμε τον αρχικό 
έλεγχο συμβατότητας,  ο οποίος μπορεί  να γίνεται και  ηλεκτρονικά. 
Ελέγχεται αν η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
είναι  μέσα στην περίοδο η οποία  έχει  οριστεί  στην πρόσκληση και ότι  
ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι  στα όρια,  εφόσον υπάρχουν όρια 
τέτοια,  μέσα στην εξειδ ίκευση που έχει  γίνει  και όλο το δελτίο είναι  
συμπληρωμένο σε όλα του τα πεδία.   

Επίσης,  στο στάδιο Α2 έχουμε τον έλεγχο του εάν ο φορέας 
υποβάλλει  την πρόταση είναι  στους δικαιούχους οι  οποίοι  έχουν 
προβλεφθεί  στην πρόσκληση και στην αντίστοιχη εξειδίκευση.  

Εάν ο φορέας έχει  την αρμοδιότητα να εκτελέσει  το έργο,  
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ή στην κατηγορία δικαιούχων στην 
οποία έχει  γίνει  η εξειδ ίκευση.  

Την τυπική  δηλαδή  πληρότητα της πρότασης.  Εάν η περίοδος  
υλοποίησης ανήκει ,  εμπίπτει  μέσα στην περίοδο υλοποίησης του 
προγράμματος ή στην περίοδο υλοποίησης που τίθεται στην 
πρόσκληση.  

Ότι δεν έχει  περαιωθεί  το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης 
πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλλε 
την αίτηση χρηματοδότησης,  δ ιότι  υπάρχει  σχετικό άρθρο στον 
κανονισμό,  το οποίο δεν επιτρέπει  την ένταξη έργων τα οποία έχουν 
περαιωθεί.  Θα πρέπει  να είναι  τουλάχιστον σε εξέλιξη.   

Ένα άλλο σημείο που ελέγχεται στο στάδιο αυτό είναι  αυτό,  ότι  
η προτεινόμενη πράξη δεν  έχει  τμήμα επένδυσης το οποίο,  επένδυση 
σε υποδομή ή σε παραγωγική επένδυση, το οποίο σταμάτησε να 
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λειτουργεί ,  μετεγκαταστάθηκε σε άλλη περιοχή και εντός της 
πενταετίας ή όποιου χρόνου είχε οριστεί ,  εάν ήταν κρατική ενίσχυση.  

Καθώς υπάρχει  ο  περιορισμός από τον κανονισμό, ότι  αυτά 
πρέπει  να παραμένουν στον χώρο όπου υλοποιήθηκαν για 5 χρόνια,  ή 
για,  αν είναι  κρατική ενίσχυση σε επιχείρηση, 3  ή 5 χρόνια,  ανάλογα 
με το τι  όριζε,  αν ε ίναι  μικρομεσαία ή όχι .   
 Επίσης,  στο στάδιο Α2 ελέγχουμε αν η πράξη εμπίπτει  στους 
θεματικούς  στόχους,  στις  επενδυτικές προτεραιότητες,  στους ε ιδικούς 
στόχους,  στα πεδία παρέμβασης.  Διασφαλίζεται,  ελέγχεται η μη 
επικάλυψη, ότι  το  έργο δεν χρηματοδοτείται  από άλλα επιχειρησιακά 
προγράμματα ή άλλα εργαλεία.  
 Εάν έχουν υποβληθεί  οι  αποφάσεις συλλογικών οργάνων, αυτό 
είναι  ένα κριτήριο το οποίο δέχεται και μπορεί  να μην απαιτείται  για 
κάποιες περιπτώσεις και για τα έργα  τεχνικής βοήθειας  έχει  μπει  και  
το κριτήριο ότι  σε περίπτωση που είναι  έργο τεχνικής βοήθειας,  θα 
πρέπει  να είναι  μέσα στο πλαίσιο,  να εντάσσεται στο πλαίσιο του 
εγκεκριμένου προγράμματος τεχνικής  βοήθειας.  
 Σε όλα αυτά τα  κριτήρια έχουμε δώσει δυαδική αξιολόγηση, ναι-
όχι,  θετική γνωμοδότηση ή αρνητική γνωμοδότηση, εκτός ε ίπαμε από 
αυτές τις  αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, το οποίο δέχεται και  
την τιμή «Δεν απαιτείται».  Διαφορετικά,  η πρόταση απορρίπτεται και  
ενημερώνεται ο δ ικαιούχος.  
 Και πάμε τώρα στο  στάδιο Β, που αποτελείται  από πέντε 
υποστάδια.  Το στάδιο Β1 που είναι  πληρότητα και σαφήνεια του 
περιεχομένου της πρότασης,  το  στάδιο Β2 για την ενσωμάτωση των 
οριζόντιων πολιτικών και τήρηση του θεσμικού πλαισίου,  το στάδιο 
Β3 σκοπιμότητας πράξης,  το στάδιο Β4 η ωριμότητα της πράξης και το  
στάδιο Β5 που είναι η δ ιοικητική,  επιχειρησιακή και 
χρηματοοικονομική ικανότητα του δ ικαιούχου.  
 Στο στάδιο Β1 έχουμε το κομμάτι της πληρότητας και σαφήνειας 
του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης.  Δηλαδή,  
ελέγχεται η μεθοδολογία υλοποίησης,  τα βασικά χαρακτηριστικά της 
πράξης,  τα παραδοτέα της.   
 Ακολουθεί  το κριτήριο της ρεαλιστικότητας του προϋπολογισμού 
που ελέγχεται η πληρότητα,  εάν αναλύονται όλα τα κόστη για όλα τα 
υποέργα, το εύλογο του κόστους φυσικά σε σχέση με τα ενιαία 
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πιθανόν τιμολόγια  που υπάρχουν ή σύγκριση με άλλα έργα,  μια 
δυνατότητα που θα δίνεται  από το ΟΠΣ, η ορθή κατανομή τους  στα 
επιμέρους υποέργα ή παραδοτέα.  
 Και το τρίτο κριτήριο για το στάδιο αυτό είναι  η ρεαλιστικότητα 
του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης,  όπου αυτό 
εξετάζεται  σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο,  την ωριμότητα,  σε τι  
φάση ωριμότητας είναι  το έργο,  τη μέθοδο υλοποίησης και τους 
κινδύνους φυσικά που υπάρχουν για την τήρηση αυτού του 
χρονοδιαγράμματος.  
 Υπενθυμίζουμε εδώ πέρα ότι  υπάρχει  το Άρθρο 28 του νόμου 
4314, το οποίο βάζει  συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια για την 
υπογραφή για την πρώτη νομική δέσμευση τους 18 μήνες,  
συγκεκριμένα περιθώρια στα οποία αν δεν τηρηθούν,  φτάνουμε μέχρι  
την απένταξη.  
 Στο στάδιο Β2 έχουμε την ενσωμάτωση των οριζόντιων 
πολιτικών και τήρηση του θεσμικού πλαισίου.  ΕΕίναι  ένας έλεγχος  
κατά πόσον έχουν τηρηθεί  ο ι  εθνικοί  και κοινοτικοί κανόνες ως προς 
τις  δημόσιες συμβάσεις έργων μελετών προμηθειών και υπηρεσιών,  
όσο και της απασχόλησης του προσωπικού.  
 Ελέγχεται κατά πόσο είναι  συμβατό το έργο με τους κανόνες 
ανταγωνισμού και  κρατικών ενισχύσεων. Υπενθυμίζουμε ότι  πολλά 
έργα υποδομών ενέχουν κρατικές εν ισχύσεις ,  κυρίως τα ενεργειακά 
έργα και όχι  μόνο.  Σε αυτό το κριτήριο στη συμβατότητα υπάρχει  
δυνατότητα να αξιολογήσει κάποιος  και με τον χαρακτηρισμό «Δεν 
εφαρμόζεται».   
 Το κριτήριο για την αειφόρο ανάπτυξη έχει  σχέση με το αν η 
πράξη λαμβάνει  όλα τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.   
 Το ίδιο και για το επόμενο κριτήριο,  που είναι  η ισότητα μεταξύ 
ανδρών-γυναικών και μη διάκρισης .  Πάλι  εξετάζεται κατά πόσον 
τηρούνται και έχουν ληφθεί  όλα τα μέτρα για  την ίση μεταχείριση,  τη 
μη διάκριση όλων των κατηγοριών, ανδρών, γυναικών, εθνότητας,  
φύλου, κ.λπ.  
 Και τέλος,  έχουμε το κριτήριο εξασφάλισης  προσβασιμότητας 
των ατόμων με αναπηρία,  πώς διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των 
ΑΜΕΑ. Εδώ έχει  γ ίνει  μια αρκετά μεγάλη εξειδίκευση από την ΕΥΘΥ 
που μας έχει  εξασφαλίσει  όλο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο αφορά 
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στην προσβασιμότητα ανάλογα με την κατηγορία των έργων, ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο.   

Γενικότερα για τα θέματα των ΑμΕΑ θέλω να πω ότι  η 
διαχειριστική αρχή και στην προηγούμενη περίοδο,  στο προηγούμενο 
πρόγραμμα είχε μία άψογη συνεργασία,  με  την Ομοσπονδία των ΑμΕΑ, 
ώστε να είμαστε δ ιασφαλισμένοι όσον αφορά  στο κομμάτι αυτό και 
κυρίως όσον αφορά  στους οδηγούς των κρατικών ενισχύσεων.  

Μία άλλη ομάδα κριτηρίων είναι  η σκοπιμότητα της  πράξης.  
Είναι πολύ σημαντικό και αποτελείται  από τα υποκριτήρια,  την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης.  Αυτό πρέπει  να μας 
τεκμηριωθεί από τον δικαιούχο,  πρέπει  να μας τεκμηριώσει πού 
συμβάλλει  η  υλοποίηση της πράξης.   

Το δεύτερο κριτήριο είναι  η αποτελεσματικότητα,  πώς οι  δείκτες 
της πράξης συμβάλλουν στους ειδ ικούς δείκτες της πρόσκλησης.  Και η 
αποδοτικότητα,  που είναι  οι  εκροές της πράξεως προς τον 
προϋπολογισμό της .   

Και στο τέταρτο κριτήριο,  που είναι  η βιωσιμότητα,  
λειτουργικότητα και η αξιοποίηση, ο δικαιούχος πρέπει  να μας 
τεκμηριώσει με ποιο τρόπο, ποιο μηχανισμό, με ποια δομή θα 
λειτουργήσει το  έργο και με ποιο τρόπο  θα αξιοποιήσει  τα 
αποτελέσματα του έργου.   

Και τέλος το κριτήριο της συνέργειας ,  της συμπληρωματικότητας 
της πράξης με άλλα έργα.  Είναι ένα κριτήριο που μπορεί  να είναι  και  
όχι .  Ενώ στα άλλα κριτήρια,  τα προαναφερόμενα, υπάρχει  η 
υποχρέωση να είναι  ναι ,   ότι  η πράξη συμβάλλει  στους δείκτες,  το 
έργο θα είναι  λειτουργικό και το αποτέλεσμα αξιοποιήσιμο.   

Στο στάδιο Β4, που είναι  τα κριτήρια της ωριμότητας,  ελέγχεται  
αν έχουν γίνει  ο ι  απαιτούμενες ενέργειες για την ωρίμανση της  
πράξης,  δηλαδή αν έχουν μελέτες,  οι  απαιτούμενες,  οι  έρευνες,  οι  
αδειοδοτήσεις,  οι  εγκρίσεις  και όλα αυτά.   

Και στο βαθμό προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 
αναφέρονται ό,τι  δεν υπάρχει  στο προηγούμενο,  δηλαδή είναι  
αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων,  είναι  η απόκτηση γης και τα  
λοιπά.   

Τέλος,  ένα πολύ σημαντικό στάδιο είναι  η δ ιοικητική,  
επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δ ικαιούχου κάτι  
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σαν το παλιό μας ‘διαχειριστική επάρκεια’,  μόνο πια που σε αυτό το 
στάδιο εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου για τη συγκεκριμένη 
πράξη ,  κατά πόσο είναι  ικανός να υλοποιήσει  το συγκεκριμένο έργο.   

Αποτελείται  από τρία,  πάλι,  κριτήρια:  τη διοικητική ικανότητα 
του φορέα της πρότασης,  που είναι  κατά πόσο υπάρχει  οργανωτική 
δομή, αν έχει  τεχνική υπηρεσία,  αν έχει  διαδικασίες και όλα αυτά.   

Στο δεύτερο στάδιο,  η επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού 
δικαιούχου, δηλαδή εάν έχει  εμπειρία υλοποίησης από ανάλογα έργα, 
αν το προσωπικό του είναι  επαρκές τόσο σε προσόντα αλλά όσο και σε 
χρόνο,  αν υπάρχει  διαθέσιμο  ή  αν υλοποιεί  παράλληλα και άλλα.  

Και τέλος η χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού 
δικαιούχου ,  εάν έχει  τη δυνατότητα να συμβάλει με ίδιους πόρους .  
Τκριτήριο αυτό στους δημόσιους φορείς  δεν απαιτείται ,  δεν 
εφαρμόζεται.   

Επισημαίνουμε και πάλι ότι  χρησιμοποιήσαμε την δυαδική 
αξιολόγηση  και ανά στάδιο έχει  τεθεί  ένα αποδεκτό όριο ότι  πρέπει  να  
έχουμε κυρίως ναι και σε κάποια δεν εφαρμόζεται και κάποιο δεν 
απαιτείται .   

Σε όλες τις  περιπτώσεις που φέρνουμε σήμερα για έγκριση 
έχουμε άμεση αξιολόγηση εκτός από μία περίπτωση που έχουμε 
συγκριτική αξιολόγηση και εκεί  έχουμε εξειδικεύσει  τις  δύο 
κατηγορίες κριτηρίων,  τη σκοπιμότητα και την ωριμότητα,  όπου 
μπορεί  να βάλει  ο αξιολογητής πολλαπλές τιμές και  στο τέλος  θα 
προκύψει η βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης.   
Και στην άμεση και στη συγκριτική αξιολόγηση που προτείνουμε 
συγκεκριμένα σήμερα έχουμε διαδοχική εφαρμογή της διαδικασίας.  
Δηλαδή σε κάθε στάδιο πρέπει  να παίρνει  το ναι για να προχωράει στο 
επόμενο,  αλλιώς δ ιακόπτεται η αξιολόγηση.  Και τέλος  να πούμε ότι  
υπάρχει  και ένα φύλλο αξιολόγησης τελικό όπου συγκεντρώνονται όλα 
τα κριτήρια.  

Επομένως σήμερα περνάμε για έγκριση από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης κριτήρια για έργα με συγκεκριμένο τελικό δικαιούχο 
ο οποίος προκύπτει  είτε από θεσμική αρμοδιότητα ή είναι  έργα 
phasing .   Προφανώς για αυτά τα έργα έχουμε άμεση αξιολόγηση, δεν  
μπορεί  να είναι  συγκριτική.    
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Συγκεκριμένα είναι  το  Πράσινο Νησί  με δικαιούχο το ΚΑΠΕ, ο 
Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας,  σας τα έχει  πει  και η κυρία 
Φέτση προηγουμένως,  με δικαιούχο τον ΔΕΣΦΑ.  Το έργο  της  
Διασύνδεσςη Κυκλάδων με δικαιούχο τον ΑΔΜΗΕ.   

Επίσης,  τα κριτήρια για το έργο της μεταφοράς  ηλεκτρικής 
ενέργειας,  πρόκειται  για μεταφερόμενο έργο,  δεν είναι  έργο phasing,  
για τη σύνδεση του σταθμού Λαγκαδά με το σταθμό Φιλίππων με 
δικαιούχο τον ΑΔΜΗΕ .  

Υπάρχει  επίσης το πιλοτικό σύστημα τηλεμέτρησης,  έχει  πάρει  
ήδη καθεστώς εν ίσχυσης από την Ευρωπαϊκή επιτροπή από τη 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Είναι μεταφερόμενο έργο,  Πιλοτικό 
Σύστημα Τηλεμέτρησης με δ ικαιούχο τον ΔΕΔΔΗΕ.  

Και στη συνέχεια  έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, 
είναι  έργο phasing .  Νομίζω είπε εδώ ο κος Σιδηρόπουλος ότι  θέλει  να 
αλλάξει  κάτι  στο δικαιούχο.   Είναι το Αχίλλειο στην Κέρκυρα, έργο 
phasing με δ ικαιούχο την ΕΤΑΔ, την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου.   Το 
Μουσείο Ναυπηγικών Τεχνών του Αιγαίου στη Σάμο με δικαιούχο το 
Δήμο Σάμου. Τα έργα στο Δυρό  στη Λακωνία με δικαιούχο και πάλι  
την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.   Άλλο ένα έργο μεταφερόμενο είναι  
το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου που σας εξήγησε η κυρία Φέτση 
προηγουμένως την αναγκαιότητα της υλοποίησής του.    

Είναι επίσης το έργο που προαναφέρθηκε που θα εκτελεστεί  από 
το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού για  την αναβάθμιση των αρχαιολογικών 
χώρων που ξεκινά με 2.000.000 ευρώ.   

Είναι το Πάρκο Οικοανάπτυξης που θα γίνει  στις  πηγές Καϊάφα, 
έργο phasing με δικαιούχο την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων.   

Και πάμε στα έργα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας  
που είναι  το Rural οι ευρυζωνικές υποδομές σε λευκές περιοχές της 
επικράτειας,  μεγάλο έργο που υλοποιείται  ως ΣΔΙΤ.  

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο,  έργο phasing και αυτό.   Ο  
εμπλουτισμός  των ψηφιακών συλλογών του εθνικού αρχείου μνημείων.   

Επίσης έχουν εξειδικευτεί  τα κριτήρια της Τεχνικής Βοήθειας 
και εδώ η αξιολόγηση θα είναι  άμεση.   
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Έχουμε τέλος  τα έργα του ΕΚΤ, συστημικές παρεμβάσεις με 
άμεση αξιολόγηση με δικαιούχους τους πέντε θεσμικούς κοινωνικούς  
εταίρους με έναν προϋπολογισμό 10.000.000 ευρώ.  

Θα σας δείξω αναλυτικά μετά στα excelακια,  τα σημεία στα 
οποία έχει  γίνει  η εξειδίκευση τόσο στην  αναγκαιότητα υλοποίησης 
όσο και στη συνέργεια για να μην υπάρχουν επικαλύψεις σε σχέση με 
την προηγούμενη συζήτηση.  

Και τα σχέδια για την αναβάθμιση των επαγγελματικών 
προσόντων των αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων στους 9 τομείς  
του ΕΠΑνΕΚ με δικαιούχους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους,  
συνδέσμους επιχειρήσεων και κλαδικούς φορείς  όπου η αξιολόγηση θα 
είναι  συγκριτική.  
Τα σημεία στα οποία είπαμε θα βαθμολογηθούν οι  προτάσεις  είναι η 
σκοπιμότητα και η ωριμότητα .  Να ξεκινήσω από τις  συστημικές 
παρεμβάσεις.   Στη σκοπιμότητα θέλω να αναφερθούμε ,  ειδικότερα 
στην αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης όπου αναφέρουμε ότι  
εξετάζεται  φυσικά και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υλοποίησης και 
ειδικότερα, η ύπαρξη αποτίμησης ή σαφούς αποτύπωσης των έως τώρα 
παρεμβάσεων και  ο τρόπος με τον οποίον τεκμηριώνεται η σύνδεση με 
το σχέδιο δ ιάγνωσης αναγκών της  αγοράς εργασίας και ο βαθμός 
κάλυψης στις  ανάγκες,  για ανάληψη της συγκεκριμένης δράσης,  τα 
πολλαπλασιαστικά οφέλη και λοιπά.   
 Στο Β3 στάδιο έχουμε βάλει  και στη συνέργεια και  
συμπληρωματικότητα,  ότι  ο  βαθμός συνέργειας εξετάζεται σε σχέση με 
άλλα έργα που υλοποιούνται είτε  στο ΕΠΑνΕΚ, είτε σε άλλα 
προγράμματα, ώστε να εξασφαλίζεται πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
από την υλοποίησή της,  δεδομένου ότι  τα παραδοτέα της πράξης 
αυτής,  θα πρέπει  να μετουσιώνονται σε υλικό και πληροφορία που να 
αποτελεί  ε ισροή στο σύστημα διάγνωσης αναγκών της αγοράς 
εργασίας.    
 Αυτό με σκοπό να προλάβουμε οποιεσδήποτε επικαλύψεις,  πέραν 
βέβαια των όσων έχουν συζητηθεί  προηγουμένως .   
 Και στο άλλο,  στη συγκριτική αξιολόγηση,  στη σκοπιμότητα,  
έχουνε μπει  πέραν των προηγουμένων που αναφέρθηκαν,  και ότι  
αναφέρεται πλέον ρητά στην αναγκαιότητα υλοποίησης,  στην 
εξειδ ίκευση του κριτηρίου,  ότι  η δέσμευση,  τα παραδοτέα της πράξης,  
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θα πρέπει  να μετουσιώνονται και θα αποτελούν εισροή στο σύστημα 
διάγνωσης αναγκών της αγοράς.   
 Εδώ βλέπετε δεξιά και τ ις  τ ιμές που έχουμε δώσει.  Σημαντική 
αναγκαιότητα με συγκεκριμένες τιμές  6 έως 10,  μέτρια αναγκαιότητα 
και έλλειψη τεκμηρίωσης.   
 Αντίστοιχα,  έχει  βαθμολογηθεί  και το  κριτήριο της  
αποτελεσματικότητας.  Έχουμε βάλει  να έχουμε έναν  σταθμισμένο 
δείκτη,  συντελεστή,  ένα πηλίκο,  το οποίο να ξεπερνάει  το 0,02,  γιατί  
θέλουμε να έχουμε μία κρίσιμη μάζα από εργαζόμενους οι  οποίοι  θα 
καταρτιστούνε.   
 Έχουμε ορίσει  τους δείκτες,  έχουμε βάλει  τιμές στην 
αποδοτικότητα.  Στους δείκτες αποδοτικότητας και επίσης,  και η 
ωριμότητα έχει  μπει  με βαθμολογία.   
 Στην ωριμότητα έχουμε βάλει  τη βαθμολογία αυτή και 6 έως 10 
μέτριο,  1 έως 5  και ανώριμο μηδέν και  έχουμε θεωρήσει ότι  η 
ελάχιστη προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση, είναι  να υπάρχει  ο 
βαθμός 8 στη συγκεκριμένη κατηγορία,  στη Β4.  
 Με αυτά εδώ τα κριτήρια ελπίζουμε ότι  θα έχουμε μία 
διαφοροποίηση και μια βαθμολογική κατάταξη των δικαιούχων, οι  
οποίοι  αναμένεται να είναι  αρκετοί,  δεδομένου ότι  απευθυνόμαστε όχι  
μόνο στους 5 θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους,  αλλά και σε 
συνδέσμους επιχειρήσεων ή κλαδικούς φορείς .   
 Έχουμε βάλει  επίσης,  αν δεν κάνω λάθος,  στην εξειδίκευση στις  
συστημικές ότι  θα πρέπει  οι  φορείς  να έχουνε συνάψει ένα 
προσύμφωνο συνεργασίας,  ώστε να είναι  διαχωρισμένο το αντικείμενο,  
το τι  κάνει  ο καθένας από τους 5  θεσμικούς  φορείς ,  ώστε να μην 
υπάρχουν επικαλύψεις.   
 Αυτά σε γενικές γραμμές.  Αν χρειάζεται κάποια διευκρίν ιση,  στη 
διάθεσή σας.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστούμε τη κυρία  Κρητικού.   Αντιλαμβάνεστε ότι  στο πρώτο 
στάδιο της  εξειδίκευσης και με την έγκριση του εντύπου εξειδίκευσης 
και των πράξεων και των προσκλήσεων, ουσιαστικά η Επιτροπή 
ενέκρινε το πλαίσιο των δράσεων που πρόκειται  να υλοποιηθούν.   
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 Το στίγμα της στόχευσης αυτών των δράσεων, γίνεται  μέσα από 
την επιλογή των κριτηρίων και επίσης,  αντιλαμβάνεστε ότι  εκεί  
υπάρχει  αρκετή δουλειά να γίνει .   
 Αφορούν τα κριτήρια των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, τα  
οποία θα περάσουν προς έγκριση από την επόμενη Επιτροπή.  Μπορεί  
να υπάρξει  τώρα ένας δεύτερος γύρος πάνω στο αντικείμενο,  
τοποθετήσεων,  ερωτήσεων και απόψεων.  
 Θα ήθελε κάποιος να πάρει  το λόγο;   
Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.  Θα ήθελα να πω, ότι  τα κριτήρια που 
βλέπουμε σήμερα  είναι κριτήρια τα οποία,  όπως αναλύθηκε,  έχουνε 
συγκεκριμένους δικαιούχους και τα πιο πολλά είναι  μεταφερόμενα ή 
έργα τα οποία θα γίνουν .   
 Tο γεγονός ότι  θα γίνουν  phasing ή είναι μεταφερόμενα δεν τα 
απαλλάσσει από την υποχρέωση να συνάδουν με τις  εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες.   
 Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες δράσεων όπου η συνάφεια των 
δράσεων αυτών με ορισμένες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες.  ήταν 
μια ικανή και αναγκαία συνθήκη μέσα στο πρόγραμμα.  

Ως εκ τούτου,  πιστεύω ότι  ένα βασικό οριζόντιο κριτήριο θα 
πρέπει  να είναι  η συνάφεια με τ ις  σχετικές εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες.σε δυαδική βάση. On- off .  Ούτως ώστε να υπάρχει  η  
εξασφάλιση ότι  τα  μεταφερόμενα ή  phasing έργα εξυπηρετούν εξίσου 
την στρατηγική του προγράμματος και τους  στόχους του 
προγράμματος.   

Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να γ ίνεται φανερό είναι  
ποιο στόχο εξυπηρετεί .  Δηλαδή,  είναι  φανερό ότι  η δεύτερη φάση της 
Ρεβυθούσας εξυπηρετεί  τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της χώρας αλλά 
κάπου αυτό πρέπει  να φαίνεται.   

Δηλαδή, τι  ακριβώς θα καταφέρουμε με την υλοποίηση της 
δεύτερης φάσης  της Ρεβυθούσας; Θα φτάσουμε το να έχουμε την 
αποθήκευση ή δεν  ξέρω γω, 2.000 κυβικών μέτρων φυσικού αερίου 
στην χώρα, επιπλέον των όσων είχαμε.  Αλλά κάτι  τέτοιο πρέπει  να 
φαίνεται.   
Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
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Αυτές είναι  προς το παρόν η βασική τοποθέτηση. Μετά όλοι αυτοί οι  
πίνακες που σας παρουσιάζονται,  που είναι  αδύνατον να τα διαβάσω 
βέβαια και  δεν έχω διαβάσει τα κριτήρια και δυστυχώς δεν τα είχατε 
δώσει πιο πριν.   
 Οπότε επιφυλάσσομαι για την συνέχεια,  για τις  υπόλοιπες 
παρατηρήσεις που μπορεί  να κάνει  η επιτροπή για αυτά.  Η βασική μας 
αρχή,  όμως,  και η λογική,  είναι  η λογική του άρθρου 125 του 
κανονισμού, όπως ακριβώς το αναφέρατε και στην εισαγωγή. Ως εκ 
τούτου δεν υπάρχει  κανένας λόγος να το επαναλάβω.  
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ  :  
Όσον αφορά στην αναγκαιότητα υλοποίησης,  ο  δικαιούχος,  δηλαδή, ο 
ΔΕΣΦΑ, είναι  υποχρεωμένος να μας γράψει γιατί  πρέπει  να 
υλοποιηθεί .  Να μας τεκμηριώσει την αναγκαιότητα υλοποίησης.   
 Δηλαδή,  δεν  σημαίνει  ότι  επειδή είναι  μοναδικός Δικαιούχοςκαι 
έχει  ενταγμένο έργο στο ΕΠΑΕ δεν θα μας συμπληρώσει  τεχνικό 
δελτίο με όλα αυτά τα πεδία και την απαιτούμενη ανάλυση.  

Πείτε ότι  ήταν κάποιος άλλος,  δεν ήτανε η ίδια η υπηρεσία η 
οποία έχει  εντάξει  το έργο.  Πως θα το ήξερε κάποιος;  Δηλαδή,  
υποχρεωτικά πρέπει  να υποβάλλει  ξανά το γνωστό, την αίτηση 
κανονικά,  με όλο τον φάκελο συμπληρωμένο πλήρως.   

Όσον αφορά στην αιρεσιμότητα,  εμείς  θεωρούμε ότι  δεν είναι  
κριτήριο  
  
 Αν θεωρείτε,  όμως,  ότι  πρέπει  να μπει  και σαν κριτήριο,  να το 
βάλουμε στην ωριμότητα; Που θα το βάλουμε; Στην,  να βρούμε μια 
κατηγορία να το βάλουμε.  Ή στην αρχή. Στον έλεγχο τον αρχικό.  
Συγγνώμη. Ο κ.  Φακίτσας μιλάει .   
Κος  ΦΑΚΙΤΣΑΣ  :  
Να πω εγώ κάτι ,  γ ια αυτό το συγκεκριμένο,  για την αιρεσιμότητα.  
Επειδή έχει  μπει  σαφέστατα και ρητά στο πρόγραμμα το ΕΠΑνΕΚ, ότι  
ο θεματικός στόχος 1 μόνο όσες  δράσεις  συνάδουν,  ευθυγραμμίζονται  
με την στρατηγική της έξυπνης εξειδ ίκευσης χρηματοδοτούνται.  Αυτό 
θα μπει  οπωσδήποτε.  Και ανάλογα, όπου έχει  μπει  κάτι  ανάλογο σε… 
θα πρέπει  οπωσδήποτε να μπει  και αυτό.  Αυτή είναι  η δικιά μας η 
στάση.  
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 Πρέπει  να γίνει  δ ιάκριση  μεταξύ των αιρεσιμοτήτων γ ια το κριτήριο 
επιλογής.  Οι αιρεσιμότητες αφορούν στόχους,  αφορούν δράσεις,  
αφορούν αυτό,  ε ίναι  αυτοδέσμευση. Ενώ τα κριτήρια επιλογής 
επιλέγουμε μια πράξη ενός δ ικαιούχου.  
 Άρα λοιπόν,  δεν συνδέεται η αιρεσιμότητα με την επιλογή  μιας 
πράξης.  Αν υπάρχει  μια αιρεσιμότητα είτε μια αυτοδέσμευση, τότε 
αυτό δεν θα γίνει  πρόσκληση, άρα δεν μπορεί  να υπάρχει  κριτήριο 
επιλογής αιρεσιμότητα ναι ή όχι .  Γιατί  ο δικαιούχος δεν έχει  σχέση με 
την αιρεσιμότητα.  
 Η άρση της  αιρεσιμότητας ή η άρση  της  αυτοδέσμευσης είναι  
προαπαιτούμενο γ ια να γίνει  μια πρόσκληση. Άρα, δεν μπορεί  να  
υπάρχει  κριτήριο επιλογής αιρεσιμότητα ναι ή όχι .  Αυτή είναι  η γνώμη 
η δικιά μας.  Και δεν μπορεί  να μπει  κριτήριο επιλογής,  ο δικαιούχος  
δεν έχει  σχέση με την αιρεσιμότητα.  Το πρόγραμμα έχει  σχέση με την 
αιρεσιμότητα,  ο ι  στόχοι του προγράμματος ή μια  δράση ή μια 
ενέργεια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Θέλετε να προσθέσετε κάτι  σε αυτό; Ναι.  
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ :  
Αγαπητέ Δημήτρη,  και συμφωνώ και διαφωνώ μαζί  σου.  
 Συμφωνώ στο ότι  όταν έχουμε έναν μόνο δικαιούχο και έχουμε 
μια συγκεκριμένη δράση η οποία εξυπηρετεί  έναν συγκεκριμένο στόχο,  
το ζητούμενο είναι  να φαίνεται ποιος είναι  ο στόχος και τι  εξυπηρετεί .  
Δεν ε ίναι  απόλυτα αναγκαίο εκεί  να αναφερθούμε στην εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητα.  
 Δράττομαι  όμως της ευκαιρίας ότι  από τις  προηγούμενες δράσεις 
που μας παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο θέμα της εξειδίκευσης 
υπήρχαν ορισμένες  δράσεις,  οι  οποίες αναφερόντουσαν στον θεματικό 
στόχο 1,  το οποίο πιστεύω ότι  εκεί  θα πρέπει  οπωσδήποτε να μπει 
όταν και όποτε προκηρυχθούν η ευθυγράμμισή τους με τη στρατηγική 
της έξυπνης εξειδ ίκευσης.  
 Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες δράσεις .  Αν θέλετε το 
συζητάμε ή αν θέλετε να το καταθέσω τώρα,  το καταθέτω τώρα. Αλλά 
υπάρχουν πάντως τέτοιες  δράσεις,  ο ι  οποίες  για μένα  προϋπόθεση θα 
είναι  κατά πόσον εντάσσονται μέσα στη στρατηγική της έξυπνης 
εξειδ ίκευσης για να μπορέσουν μετά να χρηματοδοτηθούν.  
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Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ   :  
Θεωρώ λοιπόν ότι  για αυτά τα κριτήρια που περνάμε τώρα που είναι  
για τα συγκεκριμένα έργα δεν έχουμε πρόβλημα και σε περίπτωση που 
στην επόμενη φέρουμε,  μπορούμε ίσως να το βάλουμε στον έλεγχο 
πληρότητας και επιλεξιμότητας της πράξης.  
 Δηλαδή, εκεί  που λέμε ότι  η πράξη εμπίπτει  στους θεματικούς 
στόχους επενδυτικής προτεραιότητας ,  ειδικούς στόχους,  να βάλουμε 
και στην εξειδίκευση ρήση, για την έξυπνη εξειδίκευση, κ.λπ,  να το 
εντάξουμε εκεί .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Νομίζω ότι  η τοποθέτηση του κυρίου Φακίτσα ήταν κοινός τόπος  απ’ 
ό,τι  κατάλαβα, δηλαδή ότι  το κομμάτι της αιρεσιμότητας με κάποιον 
τρόπο έχει  ελεγχθεί  πριν βγει  η πρόσκληση και πριν φτάσουμε να 
κάνουμε τα κριτήρια της ένταξης.  
 Και συγκεκριμένα σε δράσεις και  στα έντυπα εξειδίκευσης,  
αντιλαμβάνομαι ότι  δεν είχατε τον χρόνο να διαβάσετε,  σε κάποια από 
αυτά αναφέρεται  ρητά ότι  η ενεργοποίηση των προσκλήσεων 
προϋποθέτει  την  εκπλήρωση της αντίστοιχης αιρεσιμότητας.  
 Θα έλεγα να μην το μπλέξουμε τώρα στο κομμάτι των κριτηρίων,  
διότι  δεν είναι  απαραίτητα το πού κουμπώνει.  Νομίζω ότι  δημιουργεί  
μια στρέβλωση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει  κανείς  τα 
κριτήρια της ένταξης.  
Κα ΦΕΤΣΗ :  
Η  αιρεσιμότητα όταν πρόκειται  για μεταφερόμενα έργα,    αυτό επειδή 
ήταν σε γνώση από πολύ νωρίς και συζητήθηκε πολύ και στην 
κατάρτιση και στην οριστικοποίηση του προγράμματος,  αυτό έχει  
σαφώς ληφθεί υπόψη.  
 Έργα τα οποία δεν είναι  επιλέξιμα,  δεν ταιριάζουν με την 
αυτοδέσμευση,  με όλα αυτά,  όλες τις  υποχρεώσεις,  τα phasing έχουν 
όλες  τις  υποχρεώσεις που έχουν και τα άλλα έργα από αυτή την 
άποψη.  
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ  :  
Θα αξιολογηθούν,  δεν έχουν αξιολογηθεί .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Θα αξιολογηθούν,  ναι .  Αλλά προκειμένου  να βγούμε μετά σε μια  
πρόσκληση η οποία θα προσδιορίζει  τα κριτήρια ένταξης,  θα υπάρχει  
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ένα on-off  ως προς την αρχική τους αξιολόγηση, αν μπορούν να είναι  
phasing ή μεταφερόμενα.  
 Για τα πολιτιστικά,  πέρα από το ότι  είναι  αυτή η ιδιαίτερη 
εξέλιξη σε εκκρεμότητα,  στην εξειδίκευση έχουμε περιλάβει  
τουλάχιστον τη δυνατότητα που άφηνε το κείμενο όπως έχει  γραφτεί  
στα προγράμματα,  της τεκμηρίωσης,  μιας πρώτης τεκμηρίωσης ότι 
έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τον περιορισμό των 5 
εκατομμυρίων, λόγω του ότι  συνδέονται με ένα σύνολο ομοειδών 
έργων.  
 Κάτι που για τα ορισμένα από αυτά θα μπορούσε να τεκμηριωθεί  
η απόφασή τους.  Παράδειγμα, όπως είναι  το Αχίλλειο και το ευρύτερο 
όφελος και  τα άλλα είναι  επίσης UNESCO που είναι  το  διπλό.  Δηλαδή,  
δεν είναι  ότι  αυτά τα  βάλαμε μόνο και μόνο επειδή υπάρχει  σε εξέλιξη 
όλη αυτή η γενικότερη συζήτηση της χώρας μας την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα βάλαμε γιατί  θεωρούμε ότι  ακόμα και με το αυστηρό 
σενάριο σε κάποιο αρκετό βαθμό κάποια από αυτά καλύπτουν το 5  
εκατομμύρια.   

Όλα όσα έχουμε προτείνει  είναι  σε αυτή την λογική πάντως.  
Ευχαριστώ.  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:  
Άρα για να δω αν έχω καταλάβει σωστά, κάνουμε δεκτό το κριτήριο 
που αφορούσε τη στόχευση; Ποιο στόχο εξυπηρετεί;   
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ  :  
Στα κριτήρια που παρουσιάσαμε σήμερα δεν τίθεται το θέμα, διότι  
είναι  για τα συγκεκριμένα έργα.  Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή θέμα 
συμβατότητας  με RIS.  
Κος   ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Τίθεται θέμα εκ των προτέρων αιρεσιμότητας για αυτά που 
παρουσιάσατε τώρα που είναι  phasing ,  μεταφερόμενα.  
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ  :  
Γιατί  αν δεν την έχουμε δεν θα πάμε σε πρόσκληση.   
Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Τίθεται όμως θέμα ποιοι  το εξυπηρετούν.   
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ  :  
Αυτό θα ελεγχθεί .   
Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
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Δηλαδή αν έχει  στόχο η …προτεραιότητα να έχει  η χώρα αποθήκευση 
3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ότι  αυτός ο στόχος  εξυπηρετεί  το  
1/10 αυτού του στόχου του προγράμματος.   
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ   :  
Αυτό θα αξιολογηθεί  και θα τεκμηριωθεί.  Απλά δεν ξέρω κατά πόσο 
μπορούμε να το απορρίψουμε.  Γιατί  είναι  ένα έργο,  κάνουμε 
πρόσκληση σε ένα δικαιούχο για  το συγκεκριμένο έργο.  Δηλαδή 
προφανώς  δεν μπορούμε να του βάλουμε ότι  δεν εξυπηρετεί  κανένα.  
Δεν μπορούμε δηλαδή να το απορρίψουμε.   

Θα μας φέρει  τεκμηρίωση, αν δεν επαρκεί  θα του ζητήσουμε 
περισσότερη, συμπληρωματικά στοιχεία.  Πέραν αυτού δεν ξέρω τι  
άλλο μπορούμε να κάνουμε δηλαδή.  

Είναι το  ναι,  όχι ,  δηλαδή το δυαδικό.  Δεν μπορούμε να πάμε σε 
βαθμολογία σε αυτό.   
Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Δεν το βάζω αυτό σε δυαδικό.  Την εξυπηρέτηση, τον ειδ ικό στόχο του 
προγράμματος δεν το βάζεις  σε δυαδική βάση και  το  βάζεις  ότι   είναι  
ποιοτική.  Εξυπηρετεί  ή δεν εξυπηρετεί  το  στόχο του προγράμματος.   

Δηλαδή με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεις  ότι  αυτό που μεταφέρεις  
από την προηγούμενη περίοδο στη νέα περίοδο εντάσσεται μέσα στη 
νέα στρατηγική,  δεν είναι  κάτι  το  οποίο το μεταφέρεις  αυτούσιο 
ανεξάρτητα από το αν εξυπηρετεί  την νέα λογική του προγράμματος.   
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ  :  
Αυτό αξιολογείται .  Δεν είναι  το κριτήριο αυτό ότι  εμπίπτει  στους 
θεματικούς  στόχους,  στις  επενδυτικές προτεραιότητες,  εξυπηρετεί  
τους ε ιδικούς στόχους και τ ις  συγκεκριμένες παρεμβάσεις του 
προγράμματος;  Είναι ένα κριτήριο στην επιλεξιμότητα.   
Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
…τον ηλεκτρισμό, θα μπορούσε να ήταν στο ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Εμείς θα είχαμε το πρώτο τμήμα του phasing του έργου.  Το 
ΕΠΠΕΡΑΑ θα έπρεπε να επιλέξει  το δεύτερο τμήμα του phasing με 
βάση τα κριτήριά  του,  ποια κριτήρια;  Ότι  εντάσσεται στη λογική 
ΕΠΠΕΡΑΑ. Αυτό δεν ρωτάς,  Γιώργο;  

Εντάσσεται πράγματι .   
Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
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Επιβεβαιώνεις  αυτό που λέω, ότι  πρέπει  να μπει  κάπου ο στόχος τον 
οποίο εξυπηρετεί .   
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ   :  
Μπαίνει  πάνω στο κριτήριο αυτό γιατί  ο έλεγχος πληρότητας και  
επιλεξιμότητας της πράξης που είναι  αν η πράξη εμπίπτει  στους  
θεματικούς  στόχους,  στις  επενδυτικές προτεραιότητες,  στους ε ιδικούς 
στόχους και στα πεδία παρέμβασης του προγράμματος.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Αυτή η διατύπωση δεν σας καλύπτει;   
Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Προσπαθώ να σας πω ότι  με βάση τη διατύπωση του άρθρου 125 
θέλουμε κριτήρια τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους.  Η 
διατύπωση η γενική σε κάθε κριτήριο επιλογής ότι  η πράξη εξυπηρετεί 
τους στόχους του προγράμματος,  δεν μας καλύπτει .   

Πρέπει στη συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα να λέει  
ποιοι  είναι  οι  στόχοι της επενδυτικής δραστηριότητας και ποιο 
κομμάτι αυτού του στόχου….  
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Συγγνώμη. Πάει μετά στο κριτήριο της αναγκαιότητας της υλοποίησης  
όπως σου εξηγεί  αναλυτικά και λέμε εδώ πέρα «την τεκμηριώνει  την 
αναγκαιότητα,  τον  τρόπο υλοποίησης,  την αποτίμηση». Όπως επίσης 
και στην αποτελεσματικότητα,  σου λέει  πόση συμβολή έχει  στους 
δείκτες του προγράμματος,  στην αποδοτικότητα με τα μοναδιαία κόστη 
και τα λοιπά.   

Εντάξει ,  εγώ θεωρώ ότι  αξιολογούνται,  ότι  είμαστε καλυμμένοι.   
Κος  ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Δεν θέλω να παίζω τον κακό ούτε να σπάω τα νεύρα όλης της  
επιτροπής,  αλλά νομίζω ότι  οι  συγκεκριμένοι  στόχοι  που υπάρχουν 
στην επενδυτική προτεραιότητα πρέπει  να  φαίνονται  ως το μεγάλο 
σύνολο το οποίο σκεπάζει  τη συγκεκριμένη δράση.  
Δηλαδή αυτό θα καλύψει κάποιες ανάγκες ενεργειακές,  θα καλύψει 
κάποιους στόχους απασχόλησης,  θα καλύψει  κάποιους άλλους στόχους 
μίας εμπορικής δραστηριότητας,  οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι  το  
καπέλο,  η ομπρέλα που θα σκεπάζει  τη συγκεκριμένη δράση. Και αυτή 
η δράση θα εξυπηρετεί…  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στο κομμάτι  της αναγκαιότητας της υλοποίησης θεωρείτε ότι  αυτό δεν 
περιγράφεται;   Η αναγκαιότητα καλύπτει…  
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Εγώ θεωρώ ότι  εδώ υπάρχει  μια γενική διατύπωση,  με συγχωρείτε  
κυρία  Πρόεδρος που σας διακόπτω,  υπάρχει  μια γενική διατύπωση η 
οποία καταλαβαίνω για την ευκολία της όλης άσκησης μπορεί  να  
επαναλαμβάνεται σε κάθε δράση και  να λες ότι  εντάξει  αφού λέει  ότι  
εξυπηρετεί  στόχους του προγράμματος είναι  προφανές ότι…  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Δεν αναφέρομαι  στο κριτήριο που μιλάει  για την ικανοποίηση των 
στόχων του προγράμματος.  Αναφέρομαι στο κριτήριο που λέει  την 
αναγκαιότητα της  υλοποίησης.  Αυτό είναι  ένα προς ένα,  δεν είναι  η 
λογική του copy /  paste ας πούμε όπως μπορείτε να το δείτε για 
ευκολία στα επόμενα.  
 Η αναγκαιότητα υλοποίησης της  συγκεκριμένης δράσης έχει  
άλλη στόχευση. Δηλαδή θα έχει  μια διαφορετική απάντηση σε αυτό το 
κομμάτι.  Αυτό νομίζω ότι  υποστηρίζουν και εδώ οι  συνάδελφοι,  ότι  
αυτό που λέτε καλύπτεται.  Δεν ξέρω αν είναι  απλώς μια ερμηνεία του 
τίτλου.   Γιατί  καταλαβαίνω ότι  έχουμε το ίδιο πράγμα στο μυαλό μας,  
ίσως δεν το ονομάζουμε με τον ίδιο  τρόπο.  
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Εκτός αν εννοείτε  στην εξειδίκευση να αναφέρουμε ότι  αν συμβάλει  
και πόσο στους  ενεργειακούς στόχους,  πόσο στην απασχόληση.   
Δηλαδή στην εξειδίκευση στο κουτάκι αυτό,  να το βρω, να πάμε να 
βάλουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην γράψουμε μόνο ότι  
εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο συμβάλει.   Να γράψουμε συμβολή 
στον ενεργειακό στόχο,  στην απασχόληση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ο κος Φακίτσας έχει  το  λόγο.  
Κος ΦΑΚΙΤΣΑΣ:  
Έχετε δίκιο γιατί  δεν έχετε δει  το Τεχνικό δελτίο που έχει  σχεδιαστεί  
και την πρόσκληση.  Και το Τεχνικό δελτίο και η πρόσκληση που 
υποβάλει  ο δικαιούχος έχει  μια αναλυτική περιγραφή και της  
επενδυτικής προτεραιότητας και των στόχων για κάθε πράξη.  

Άρα λοιπόν όλα αυτά που απαιτούνται να υποβάλει  ο δ ικαιούχος 
και να συμβάλουν,  όχι  μόνο να εξυπηρετεί  ένα σκοπό, ένα έργο,  αλλά 
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και να στοχεύει  σε μια επενδυτική προτεραιότητα.   Άρα αυτά 
καταγράφονται σε κάθε Τεχνικό δελτίο του έργου και αυτά είναι  
στοιχεία προς αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια.   Υπάρχουν δηλαδή.  

Και το δεύτερο σε ότι  αφορά τα μεταφερόμενα, ε ίναι  ένας 
ορισμός που δίνουμε,  δεν υπάρχει  η έννοια του μεταφερόμενου.  Τα 
μεταφερόμενα αντιμετωπίζονται ως νέα έργα.  Δεν είναι  κάτι  το οποίο 
έχει  ένα μπόνους επειδή μεταφέρεται.  Το θεωρούμε,  λοιπόν,  ότι  αυτό 
το έργο είναι  νέο έργο.  Απλά είναι  ώριμο και δεν έχει  καμία  
διαφορετική αντιμετώπιση από ότι  έχει  ένα νέο έργο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Θέλετε;   Ναι.  
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Αυτό που είπε τώρα ο κος Φακίτσας ότι  είναι  στο Τεχνικό δελτίο ,  η 
Επιτροπή Παρακολούθησης δεν αποφασίζει  για τεχνικά δελτία.  
Αποφασίζει  για κριτήρια επιλογής.    

Εγώ θέλω αν δεν περάσει όπως το λέω να καταγραφεί στα 
πρακτικά ότι  η Επιτροπή αιτείται  να υπάρχει  στα κριτήρια επιλογής η 
καταγραφή των στόχων που εξυπηρετεί  η δράση η οποία  θα επιληφθεί.   
Αυτό είναι  το ζητούμενο.   

Δεν αποφασίζει  η Επιτροπή Παρακολούθησης για τα  τεχνικά 
δελτία,  τα τεχνικά δελτία είναι  μια τεχνική λεπτομέρεια η οποία  
έρχεται μετά.  Σήμερα όμως αυτή η Επιτροπή αποφασίζει  τα κριτήρια 
επιλογής.   Και  τα κριτήρια επιλογής πρέπει  να εξυπηρετούν 
συγκεκριμένους λόγους.  Νομίζω ότι  η κυρία  Κρητικού προηγουμένως 
είχε αρχίσει  να το διαμορφώνει μια χαρά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Εντάξει .  Επειδή πιστεύω ότι  επί  της αρχής και  ο κος Φακίτσας και η 
κυρία Κρητικού και εσείς  εάν μπορώ να παρακολουθήσω επαρκώς την 
τεχνική συζήτηση που διεξάγεται,  θεωρώ ότι  υπάρχει  κοινός τόπος σε 
αυτό που λέτε.   Το θέμα είναι  να βρούμε έναν τρόπο να το 
μορφοποιήσουμε.  
 Θέλετε,  κυρία Κρητικού,  να ολοκληρώσετε αυτό που λέγατε;  
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Πρέπει να εξειδικεύσουμε τώρα για  τα ενεργειακά έργα να βάλουμε 
συγκεκριμένα ότι  να τεκμηριωθεί η συμβολή τους στους ενεργειακούς 
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στόχους της χώρας;  Δεν ξέρω, την ενεργειακή στρατηγική της χώρας;   
Να βάλουμε στην απασχόληση;   

Αλλά δεν ξέρω και  τι  άλλες επιπτώσεις μπορεί  να έχει  και να το 
περιορίσουμε εμείς  τώρα μόνο σε αυτό.   Δηλαδή γιατί  να μην 
αφήσουμε την ελευθερία να μας  περιγράψει ο Δικαιούχος  τις  
επιπτώσεις,  τ ις  θετικές επιπτώσεις του έργου στην οικονομία;  Και 
γιατί  πρέπει  να του το περιορίσω εγώ εδώ πέρα;  
 Δηλαδή δεν έχουμε αντίρρηση να μπουν αλλά μήπως τελικά δεν  
βοηθήσουμε και πολύ.   Δηλαδή εντάξει ,  εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτομαι  
τον ενεργειακό στόχο,  σκέφτομαι την υποκατάσταση από το πετρέλαιο,  
τη Διασύνδεση των Κυκλάδων, τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, 
την απασχόληση.  Μήπως όμως τελικά έχω ξεχάσει και κάτι  άλλο;  
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Σε κάθε επενδυτική προτεραιότητα υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες  
από πίσω, οι  οποίοι  μπορούν να σου καθορίσουν το τι  εξυπηρετεί .   
Οπότε μπορεί  να βάλουμε αυτούς.   
 Δηλαδή, μπορεί  να υπάρχει  ένα σετ 3 – 4 στόχων, τους οποίους 
εξυπηρετεί  η συγκεκριμένη δραστηριότητα.   
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Χωρίς να περιοριστούμε όμως σε αυτό.  Να του αφήσουμε την 
ελευθερία να κάνει  και το . .  
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Δεν θα του πεις  ότι  εσύ θα μου κάνεις  301 κυβικά μέτρα.   
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Θέλω αυτά και ότι  άλλο.   
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Θέλω στο γενικό στόχο που έχει  επενδυτική προτεραιότητα και  
επιμένω ότι  σήμερα η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι  αυτή που 
αποφασίζει  γ ια τα κριτήρια  επιλογής και δεν  μπορούμε να τα 
αφήσουμε να είναι  σε ένα μεταγενέστερο στάδιο,  το  οποίο θα είναι  
στη δημιουργική ικανότητα του συγγραφέα των προσκλήσεων των 
τεχνικών δελτίων.   
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Και στο κριτήριο στο ίδ ιο,  στη σκοπιμότητα της  πράξης,  το  κριτήριο 2  
που είναι  η  αποτελεσματικότητα,  λέμε,  εξετάζεται εάν η προτεινόμενη 
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πράξη συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί  σε επίπεδο 
δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην εξειδ ίκευση.   
 Στην εξειδίκευση έχουν προσδιοριστεί  οι  δείκτες της πράξης και  
τον καλούμε εδώ να  μας τεκμηριώσει πόσο συμβάλλουν εδώ. Εσείς  
θέλετε να αναφέρονται συγκεκριμένα οι  δείκτες.   
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Η Επιτροπή θέλει ,  το  άρθρο του κανονισμού το ζητάει .  Δεν είναι  
ιδιοτροπία μου. Είναι η απαίτηση του άρθρου 125 και  δεν  
καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει  ενόχληση; Δηλαδή, το θεωρούσα 
ότι  ήταν σχεδόν προφανές.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ας αποφασίσουμε εδώ τη διατύπωση. Επιμένω να δίνω συνέχεια,  
ακριβώς γιατί  θεωρώ ότι  υπάρχει  κοινή προσέγγιση. Κυρία Κρητικού,  
προτείνετε λίγο τη διατύπωση που θέσατε πριν,  ακόμη και αν  
θεωρούμε ότι  αυτό …  
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Προτείνω τότε,  να βρούμε τους δείκτες στην εξειδίκευση που έχει  
γίνει  και να βάλουμε τους συγκεκριμένους δείκτες στο κριτήριο αυτό,  
της αποτελεσματικότητας.   Συμφωνούμε; Για τα συγκεκριμένα έργα.   
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Αυτό όμως  αποτελεί  πρόκριμα και για τα επόμενα. Δηλαδή, όταν αύριο 
θα αποφασίσουμε για τις  κρατικές  ενισχύσεις ,  θα ήθελα να δω ότι  
αυτές  ο κρατικές  ενισχύσεις  εξυπηρετούν,  παραδείγματος χάρη, την 
αύξηση του αριθμού των εξαγωγών. Εξυπηρετούν την αύξηση του 
αριθμού των θέσεων εργασίας.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ούτως ή άλλως οι  δράσεις σχεδιάστηκαν με βάση τους δείκτες που 
είχαμε.  Αυτό που λένε και οι  συνάδελφοι …..  
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Συμφωνώ κυρία Πρόεδρε,  αλλά εάν δεν τους έχουμε όμως . .  επιλογής,   
μπορεί  να εξυπηρετεί  οτιδήποτε άλλο  μετά.   
Κα ΦΕΤΣΗ…..:  
Να πω το εξής,  κύριε Περουλάκη οι  δείκτες εκροών συμπληρώνονται  
στην εξειδ ίκευση,  παρότι  το έντυπο, γιατί  κατ’  αρχάς πρώτη φορά 
έγινε τώρα.  
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 Παρότι δεν προβλέπονταν,  έτσι  όπως ήταν δ ιατυπωμένο δεν ήταν 
υποχρεωτικό.  Συμπληρώθηκαν οι  δείκτες  εκροών και έχουνε μπει .  
Όμως, η συνεισφορά στον ειδ ικό στόχο,  ο ειδικός στόχος ο οποίος 
αφορά αυτό που λέτε,  τις  εξαγωγές και τα λοιπά,  αυτός είναι  δείκτης 
αποτελέσματος,  ο  οποίος καλύπτει  όλη τον ειδ ικό στόχο και  
συμβάλλουν ενέργειες και αυτή η συγκεκριμένη και  πάρα πολλές 
άλλες,  και σύμφωνα με τη λογική των προγραμμάτων της περιόδου ‘14 
– ’20 και άλλες ενέργειες που κάνει  η χώρα, και από την ολική 
επίδοση, μετά θα αποτιμηθεί  η συνεισφορά των προγραμμάτων και τα 
λοιπά.   
 Είναι ένα πολύ γενικότερο θέμα,  δηλαδή αυτό που λέτε οι  
εξαγωγές και τα λοιπά,  να συμπληρώνεται και να…  
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Συμφωνώ ότι  ήταν ατυχές παράδειγμα.  
Κα  ΦΕΤΣΗ:  
Δηλαδή,  δείκτες εκροών γίνεται μία πρόβλεψη.  
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
. .  σε εκροών.  
Κα  ΦΕΤΣΗ:   
Κάνουμε μία πρόβλεψη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ωραία.   Νομίζω ότι  δεν χρειάζεται  να δώσουμε συνέχεια.  Τα κριτήρια  
είναι  έτσι ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό θέμα. Η τεχνική αυτή 
κουβέντα είχε και νόημα.  
 Δεν ξέρω αν μπορούν όλοι να αντιληφθούνε τις  διαστάσεις .  Δεν 
ήταν απλώς μία τεχνική κουβέντα.  Νομίζω ότι  υπάρχει  κοινός τόπος.  
Δεν ξέρω αν υπάρχει  κάποια άλλη παρατήρηση. Θα συμφωνήσετε τώρα 
με τη διατύπωση, θα τη πει  η κυρία Κρητικού.   
 Δεν ξέρω αν υπάρχει  κάποια άλλη παρατήρηση επί  των 
κριτηρίων.  Ελάτε.   
Κος ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ:  
Μόνο μία σύντομη ερώτηση που πιθανόν να εγείρει  μία μικρή 
συζήτηση και να αλλάξει  κάτι  στη διατύπωση.  
 Στη συστημική που συνδέεται με τους  μηχανισμούς 
παρακολούθησης επιχειρηματικού περιβάλλοντος,  έχουμε το κριτήριο,  
αναφέρθηκε σε αυτό,  έκανε αυτήν την επισήμανση στο τέλος της 
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εισήγησής της η κυρία Κρητικού,  που λέει ,  ότι  τα παραδοτέα της 
πράξης θα πρέπει  να μετουσιώνονται  σε υλικό και πληροφορία που να 
αποτελεί  ε ισροή στο σύστημα διάγνωσης αναγκών της αγοράς 
εργασίας.   
 Αναφέρομαι στη συστημική για τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης επιχειρηματικού περιβάλλοντος.   Το ερώτημά μου,  
που έχει  και το στοιχείο της παρατήρησης,  είναι  το  εξής.   
 Το σύστημα διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας,  στο 
μέτρο που αφορά το Υπουργείο Εργασίας και έχει  μπει  στη δικιά του 
εξειδ ίκευση, ε ίναι  ένα συνεκτικό έργο με πολύ συγκεκριμένα 
ερευνητικά ερωτήματα που πιθανόν θα τραβάει πληροφορίες και από 
άλλα. Εξ ου και η συνέργεια.   
 Αυτό που κάνουμε με τους  μηχανισμούς παρακολούθησης,  όπως 
των κοινωνικών εταίρων, αντιλαμβάνεστε προφανώς ότι  δεν 
ταυτίζεται.  Ότι ,  δηλαδή, δεν ε ίναι  ένας μηχανισμός που παρακολουθεί  
μόνο δείκτες ή μόνο στοιχεία τα οποία μπορούν να μεταφραστούν σε 
εισροή στο σύστημα διάγνωσης.   
 Επί παραδείγματι ,  μπορεί  να παρακολουθεί ,  ας πούμε,  στοιχεία  
που αφορούν το κόστος λειτουργίας  των επιχειρήσεων. Το οποίο δεν 
αποτελεί  ε ισροή για το θέμα της διάγνωσης.   

Μήπως, λοιπόν,   πρέπει  να εξετάσουμε μια λιγότερο δεσμευτική 
διατύπωση εδώ που να λέει  ότι  έστω, οπωσδήποτε τμήμα των 
παραδοτέων που αφορά ή που μπορεί  να μετουσιωθεί σε θέματα 
διάγνωσης,  αυτό θα πρέπει  να καλύπτει  αυτό το κριτήριο.   

Διότι  έτσι ταυτίζουμε την διάγνωση με τους μηχανισμούς,  που 
δεν μπορεί  να γίνει  αυτό και  δεν  είναι  και στην φιλοσοφία,  νομίζω,  
της πρότασης.  Αυτό,  ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  :  
Νομίζω πως είναι  βάσιμη, βάσιμο αυτό το σχόλιο.  Μέσα από το 
κριτήριο υπάρχει  αναγκαιότητα να επιτύχουμε την συνέργεια.  Αλλά 
αντιλαμβάνεστε και θέλω να πιστεύω ότι  αυτή θα είναι  και το  
παράδειγμα, το ότι  η εισροή στο σύστημα θα είναι  ένα υποσύνολο της 
δουλειάς και των παραδοτέων των εταίρων.  
 Αν υπάρχει  ένα,  το αντίθετη,  αντίθετη κατάσταση, που σημαίνει  
ότι  δεν θα υπάρχει  κανένα σημείο τομής και καμία ίδια  επιφάνεια,  ίδια  
λειτουργικότητα με αυτό το σύστημα, αντιλαμβάνεστε ότι  ε ίναι  
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προβληματικό.  Και  ότι  τινάζει  λίγο στον αέρα όλη αυτή την κουβέντα 
που κάνουμε τις  τελευταίες εφτά ώρες.   
 Η διατύπωση, λοιπόν,  που βάζετε,  νομίζω με τμήματα των 
παραδοτέων, αποτελούνε,  νομίζω ότι  μπορεί  να γίνει  δεκτή.  Δεν ξέρω 
αν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε αυτό.  κυρία Κρητικού,  
είστε έτοιμη; Ωραία.   
 Άρα, τίθεται προς έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης η μεθοδολογία  και τα κριτήρια ένταξης των  
πράξεων, με τις  προσθήκες που,  ναι ,  πείτε μου.   
Κα  ΧΡΙΣΤΟΦΗ  :  
Πριν προχωρήσουμε στην έγκριση είχαμε,  έχω μια,  ένα μικρό 
θεματάκι,  έτσι ,  προς συζήτηση στο κριτήριο που αφορά την 
προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία.   
 Το κείμενο της  Αξιολόγησης  συνοδεύεται από ένα παράρτημα,  
το παράρτημα 2,  πολύ αναλυτικό,  ανά περίπτωση. Μέχρι τώρα, λοιπόν,  
έχουμε δει  σε,  κυρίως στα ΠΕΠ, και αυτός ήταν και ο αρχικός στόχος  
αυτού του παραρτήματος,  σε κάθε συγκεκριμένη πράξη να 
αναφέρονται οι  κατηγορίες μέσα από το παράρτημα, που αφορούν την 
πράξη αυτή.   
 Ή, μια άλλη πρόταση ήτανε να υπάρχει  αναφορά συγκεκριμένη 
στο παράρτημα, ότι  για την αξιολόγηση, ας πούμε,  του κριτηρίου θα 
χρησιμοποιηθεί  το  παράρτημα 2 και  ενδεχομένως περίπτωση Α, που 
αφορά εξωτερικούς,  προσβασιμότητα σε εξωτερικούς  χώρους ή η 
περίπτωση Δ, που αφορά προσβασιμότητα υπηρεσιών και τα λοιπά.  
Εδώ μπαίνει  με πολύ γενικό τρόπο το κριτήριο.  Μπορεί να γίνει  αυτή 
η συμπλήρωση;  
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ  :  
Μπορεί να μπει  και μέσα στην εξειδίκευση, αλλά θα το έχουμε 
συνημμένο στην πρόσκληση οπωσδήποτε αυτό.  Και επ ίσης,  ήθελα να 
τονίσω ότι  ένα έργο μπορεί  να έχει  δ ιάφορες  παρεμβάσεις,  το  
Αχίλλειο,  ας πούμε,  μπορεί  να είναι  και το κτίριο,  και οι  εξωτερικοί 
χώροι και διάφορα άλλα. Δεν ε ίναι  δηλαδή…  
Κα  ΧΡΙΣΤΟΦΗ   :  
Ναι,  για αυτό και… συνδυασμός…  
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ   :  
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Ναι,  είναι  συνδυασμός.  Επομένως,  θα μπαίνει  ολόκληρο το παράρτημα 
στην πρόσκληση. Αυτό σκεφτόμαστε.   Εκτός αν βάλουμε την γενική 
διατύπωση, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ .   
Κα  ΧΡΙΣΤΟΦΗ   :  
Μπορεί να μπει  αυτό… εφόσον επισυνάπτεται το παράρτημα, στην 
πρόσκληση,  θα μπορεί  να αναφέρεται ποιες περιπτώσεις είναι  αυτές οι  
οποίες…  
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ  :  
Εγώ σκεφτόμουνα ότι  αυτό το παράρτημα,  όμως,  κατά καιρούς  πρέπει  
να επικαιροποιείται .  Έτσι δεν είναι;  Δηλαδή, μπορεί  να προκύψει  
αύριο ένας νέος νόμος.   
Κα  ΧΡΙΣΤΟΦΗ  :  
Όσον αφορά την νομοθεσία.  Αλλά όσον αφορά το σπάσιμο στις  
κατηγορίες αυτό είναι  στάνταρ. Δηλαδή, το αν είναι  εξωτερικός 
χώρος…  
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ  :  
Μαζί δεν θα πηγαίνει  αυτό;  
Κα  ΧΡΙΣΤΟΦΗ  :  
Το σύνολο της νομοθεσίας ήτανε καθαρά ενημερωτικό προς τις  
Διαχειριστικές Αρχές,  να ξέρουν οι  άνθρωποι που τα χειρίζονται αυτά 
τα θέματα ποια είναι  σήμερα η νομοθεσία.  Τώρα, αν η νομοθεσία  
αλλάξει ,  εννοείται  ότι  αυτό το κομμάτι θα…  
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ   :  
Μπορεί να μπει  η δ ιατύπωση αυτή σύμφωνα με το παράρτημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ωραία.   
Κα  ΧΡΙΣΤΟΦΗ  :  
Ένα αυτό.  Και το δεύτερο,  στο παράρτημα αυτό,  το κομμάτι που 
αναφέρεται στην πληροφόρηση, ήταν η παράγραφος ΣΤ,  είχαμε 
συζητήσει με την ΕΥΘΥ  και τα έχει  αποδεχτεί ,  δεν ξέρω κατά πόσον 
έχει  φτάσει  σε εσάς αυτό,  να αλλάξει  κάπως.  Αντί  να λέει  «πρόσβαση 
στην πληροφόρηση» να αναφερθεί  σαν «πρόσβαση στην πληροφορία 
και πληροφόρηση», για να καλύψει  και κάποιες δράσεις κατάρτισης,  
εκπαίδευσης,  ενημέρωσης.  
 Η ΕΥΘΥσας έχει  στείλει  ένα έγγραφο. Εκεί  αναφέρεται  
αναλυτικά αυτό.  
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Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ  :  
Θα το συμπεριλάβουμε αυτό στο κριτήριο.  Αυτό είναι  διόρθωση στο 
παράρτημα λέτε,  η πληροφόρηση. Ωραία,  θα διορθώσουμε το 
παράρτημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Κυρία Κρητικού,  θέλετε λίγο χρόνο,  κάποια λεπτά για να δούμε λίγο;  
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Να προχωρήσουμε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ωραία.  Και να τα περάσουμε μετά προς έγκριση.  
 Θα γίνει  μια παρουσίαση της Στρατηγικής για την πληροφόρηση 
και επικοινωνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος,  το οποίο  και αυτό 
θα υποβληθεί  προς έγκριση. Η παρουσίαση θα γίνει  από την κ.  
Γιαννουδάκου, την υπεύθυνη δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης.  
Κα ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΥ:  
Σας καλωσορίζω κι  εγώ με τη σειρά μου στις  εργασίες της 1η ς  
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ .  
 Η επικοινωνία έχει  κομβικό ρόλο στην επιτυχία των 
προγραμμάτων, καθώς καλύπτει  την ανάγκη να πληροφορηθούν όλοι  οι  
δυνητικοί ωφελούμενοι και να καλύψουν με παραγωγικό τρόπο τους  
πόρους των δράσεων, των προγραμμάτων.  
 Άλλωστε,  αυτός είναι  και ένας από τους λόγους που η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει  ένα κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων,  
ώστε να διασφαλίζεται η ευρεία διάδοση των προγραμμάτων.  
 Η επικοινωνιακή υποστήριξη του ΕΠΑνΕΚ δεν είναι  σε καμία 
περίπτωση ένα εύκολο έργο και αυτό διότι  το πρόγραμμα έχει  υψηλό 
προϋπολογισμό, έχει  πολλούς στόχους σε πολλούς επενδυτικούς τομείς  
της οικονομίας,  απευθύνεται σε μεγάλο κοινό και σύνθετο κοινό,  όπως 
είναι  οι  άνεργοι  και οι  επιστήμονες,  που αυτό σημαίνει  ότι  πρέπει  να 
σχεδιάζουμε δ ιαφορετικούς τρόπους προσέγγισης των  κοινών αυτών 
για την αποτελεσματική ενημέρωσή τους.  
 Ιδιαίτερα, πρέπει  να λάβουμε υπόψη μας ότι  το επιχειρηματικό 
κλίμα αυτή την περίοδο δεν είναι  ιδιαίτερα θετικό και ότι  η 
ενεργοποίηση των ιδιωτικών πόρων είναι  αρκετά δύσκολη.  
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 Ωστόσο,  η τεχνογνωσία που  έχει  αποκτήσει η ΕΥΔ-ΕΠΑνΕΚ 
στην επικοινωνιακή διαχείριση τέτοιων απαιτητικών επικοινωνιακών 
προγραμμάτων είναι  μεγάλη.  
 Ξεκινώντας τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής,  
ορίζουμε τον κεντρικό στόχο.  Ο κεντρικός στόχος και σύμφωνα με τον 
κανονισμό είναι  η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με 
τις  ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει  το πρόγραμμα και η 
δημοσιοποίηση στους πολίτες του ρόλου και των επιτευγμάτων της  
πολιτικής  για τη συνοχή και των διαρθρωτικών ταμείων σχετικά με τα 
αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  
 Στη συνέχεια,  αναλύοντας το πρόγραμμα, ορίζουμε τους 
επιμέρους επικοινωνιακούς στόχους,  οι  οποίοι  έρχονται με τη σειρά 
τους να στηρίξουν την επίτευξη του κεντρικού στόχου.  
 Οι επιμέρους λοιπόν στόχοι είναι  η προβολή του γενικού 
στρατηγικού στόχου του προγράμματος,  είναι  η ανάδειξη του εύρους  
και της σημασίας  του,  η ευαισθητοποίηση του κοινού,  η άμεση, 
έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση όσον αφορά τις  προϋποθέσεις  
συμμετοχής,  τ ις  διαδικασίες υλοποίησης,  ώστε να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια,  η επίτευξη της ευρείας  διάδοσης του προγράμματος,  η 
διάδοση των επιτυχημένων παραδειγμάτων και των καλών πρακτικών, 
η διασφάλιση της  διαφάνειας όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία 
ΕΤΠΑ και ΕΚΤ που συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα ,   Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και η 
ανάπτυξη κάθε δυνατής συνέργειας.  
 Στη συνέχεια,  ορίζουμε το κοινό στο οποίο θα απευθυνθούμε.  Ως 
κοινό δεν  ορίζουμε μόνο τους  άμεσα ωφελούμενους,  αλλά ορίζουμε 
και εκείνους οι  οποίοι  θα εμπλακούν στην δ ιαδικασία της  
πληροφόρησης.  Συνεπώς κοινό στόχο ορίζουμε τους δυνητικούς  
δικαιούχους και δικαιούχους των δράσεων, την ευρύτερη κοινή γνώμη, 
τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και την πολιτική ηγεσία.   

Η ανάλυση των κατηγοριών αυτών υπάρχει  μέσα στο κείμενο που 
ήδη σας έχει  σταλεί  και σαφώς θα εξειδικεύεται ανάλογα με την 
εξέλιξη και την πορεία του προγράμματος.   

Εφ' όσον έχουμε ορίσει  τους επικοινωνιακούς στόχους και το 
κοινό στόχο,  πολύ σημαντικό στάδιο της επικοινωνιακής στρατηγικής  
αποτελεί  ο ορισμός της επικοινωνιακής ταυτότητας.   
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Το ΕΠΑνΕΚ εμπεριέχει  πολύ μεγάλο όγκο πληροφορίας ο οποίος  
εξειδ ικεύεται ανάλογα με την δράση. Αυτό σημαίνει  ότι  για να 
μεταδοθεί  αποτελεσματικά και να  διαμοιραστεί  στο κοινό,  στο 
ενδιαφερόμενο κοινό,  θα πρέπει  με κάποιο τρόπο να κωδικοποιηθεί  και 
οπτικά και λεκτικά έτσι ώστε να προβάλλεται η ουσία του 
προγράμματος.   

Η σωστή οπτική μορφοποίηση, οι  χρωμότυποι,  οι  συνέπειες στην 
επικοινωνία και στις  επιμέρους εφαρμογές έχει  σαν αποτέλεσμα την 
ενίσχυση της δύναμης του μηνύματος  του προγράμματος .   

Η ταυτότητα,  η επικοινωνιακή ταυτότητα του προγράμματος με 
θετικό και δυναμικό ύφος θα συνοδεύει  κάθε επικοινωνιακή εφαρμογή 
εξηγώντας συμβολικά τι  σημαίνει  πρακτικά το πρόγραμμα 
κεντρίζοντας το κοινό να αναζητήσει περισσότερη πληροφόρηση είτε 
στα γραφεία της ΕΥΔ  ΕΠΑνΕΚ, είτε  στο γραφείο πληροφόρησης της 
διαχειριστικής αρχής,  είτε σε κάποιον πολλαπλασιαστή πληροφόρησης.   

Σίγουρα όμως η ταυτότητα που θα σχεδιαστεί  θα καλύπτει  
επικοινωνιακά όλες τις  επιμέρους εφαρμογές και δράσεις .   

Συνοψίζοντας,  η μορφοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής  
συγκροτείται  σε πέντε άξονες.   

Ο πρώτος άξονας ε ίναι  η έμφαση στο όφελος γ ια τον πολίτη που 
σημαίνει  ότι  ο πολίτης μέσα από την αποτελεσματικότητα των έργων 
πρέπει  να κατανοεί  ότι  τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τον 
ωφελούν,  συντελούν στην προώθηση της απασχόλησης,  συντελούν 
στην βελτίωση της  ποιότητας ζωής τους.   

Το ύφος της επικοινωνίας να είναι  επεξηγηματικό με χρήση 
απλής και  κατανοητής γλώσσας.  Η ενοποίηση της επικοινωνίας όσον 
αφορά  τα μηνύματα, την εικόνα και  το ύφος να υπάρχει  σε όλες τις  
εφαρμογές ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις ούτε όμως και  
επικοινωνιακός θόρυβος.   

Να προβάλλονται  καλά παραδείγματα έτσι  ώστε και να  
προσελκύουμε δυνητικούς ωφελούμενος αλλά και να 
ευαισθητοποιείται  το κοινό σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων.  

Και η διαχείριση της  συνέχειας που σημαίνει  ότι  
κεφαλαιοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει 
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όλα αυτά τα  χρόνια στην επικοινωνιακή διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

Προχωρώντας στο σχεδιασμό των μέσων μέσω των οποίων θα 
διανείμουμε το μήνυμα ορίζουμε δύο βασικούς πυλώνες  επικοινωνίας.  
Ο πρώτος πυλώνας είναι  το δίκτυο πληροφόρησης που θα 
χρησιμοποιηθεί ,  που θα χαρτογραφηθεί στη συνέχεια,  που αποτελείται  
από τους ενδιάμεσους φορείς ,  τους δικαιούχους και τους 
πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης.   

Και ο δεύτερος πυλώνας είναι  όλα τα υπόλοιπα μέσα και 
οχήματα που θα αποτελέσουν το μίγμα της επικοινωνίας μας.   

Λίγα λόγια για το δίκτυο πληροφόρησης.  Η αξιοποίηση και η 
ορθή χρήση των πολλαπλασιαστών πληροφόρησης και των 
εμπλεκομένων φορέων έχει  σημαντικά πλεονεκτήματα διότι  μπορούν  
να ενημερώσουν σημαντικό τμήμα του δυνητικά ενδιαφερόμενου 
κοινού για τις  δράσεις  πολύ γρήγορα, με μεγάλη συχνότητα,  σε μεγάλο 
γεωγραφικό εύρος  δημιουργώντας έτσι μία αμφίδρομη επικοινωνία με 
το κοινό και ταυτόχρονα μας δίνει  την δυνατότητα της  
ανατροφοδότησης και της λήψης διορθωτικών ή βελτιωτικών  
ενεργειών.   
Τη στιγμή που προκηρύσσεται κάποιο πρόγραμμα η διαχειριστική αρχή 
χαρτογραφεί τους φορείς  που θα μπορέσουν να διαχέουν το μήνυμα, να 
ενημερώσουν το κοινό,  και η διαχειριστική αρχή ορίζει  ουσιαστικά το 
ποιος θα κάνει  τι .  Κωδικοποιεί  τις  υποχρεώσεις δημιουργεί  πρότυπα 
επικοινωνίας,  τους ενημερώνει  σχετικά με τον τρόπο 
αποτελεσματικότητας των ενεργειών και σχεδιάζει  όλους αυτούς τους  
τρόπους υποστήριξης  των στελεχών καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής της  
προκήρυξης αλλά και του προγράμματος συνολικότερα.  

Ο άλλος άξονας πάνω στον οποίο βασίζεται η επικοινωνία του 
προγράμματος  αφορά στη συντονισμένη χρήση όλων των υπόλοιπων 
εργαλείων,  δηλαδή των above και bel low the l ine εργαλείων τα οποία 
μεταφέρουν απευθείας το μήνυμα στο τελικό κοινό.  

Ενδεικτικά αναφέρω κάποια,  είναι  το  Γραφείο Πληροφόρησης,  η 
ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής αλλά και όλες οι  υπόλοιπες τις  
οποίες τροφοδοτούμε,  τα νέα μέσα,  το facebook, το twit ter  και το 
l inkedin στα οποία έχουμε ήδη λογαριασμούς.  Προωθητικές ενέργειες,  
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εκδηλώσεις,  ημερίδες,  η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης,  
διάφορες παραγωγές για προωθητικά υλικά και αρθρογραφία .   

Πάντα κατά τη διαδικασία επιλογής κάποιου μέσου εξετάζουμε 
τον προϋπολογισμό της δράσης και  τις  ανάγκες που δημιουργούνται 
όπως το κοινό  -   στόχο που αφορά μια προκήρυξη.  

Είναι σημαντικό να σας ενημερώσω και για το ρόλο τον 
καθοριστικό που παίζει  το  Γραφείο Πληροφόρησης της Διαχειριστικής  
Αρχής.  Βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του κτιρίου,  λειτουργεί  09:00-
17:00 καθημερινά,  διαθέτει  γραμμή 801 και εξυπηρετεί  το κοινό 
ηλεκτρονικά,  δια ζώσης και τηλεφωνικά.  Επιπλέον υποστηρίζει  την 
Διαχειριστική Αρχή στο συντονισμό και την υποστήριξη του δικτύου 
πολλαπλασιαστών πληροφόρησης.    

Λίγα λόγια όσον αφορά τις  φάσεις υλοποίησης της επικοινωνίας.  
Βάσει της στρατηγικής που έχει  σχεδιαστεί ,  η επικοινωνία  
εντατικοποιείται  κατά την έναρξη του προγράμματος και υλοποιούνται 
ενέργειες διάδοσης και γνωστοποίησης στο κοινό της έναρξης του 
προγράμματος.   Στη συνέχεια με αυξημένη ένταση προβάλλονται  όλες  
οι  επιμέρους προκηρύξεις  και δράσεις  ενημερώνοντας το κοινό για  
λεπτομέρειες των προκηρύξεων όπως είναι  οι  προϋποθέσεις 
συμμετοχής,  ο ι  επιλέξιμες δαπάνες,  ενισχύοντας τη διαφάνεια.  

Και τέλος κατά το στάδιο ολοκλήρωσης του προγράμματος 
πραγματοποιούνται  ενέργειες προβολής καλών παραδειγμάτων.  Και 
ουσιαστικά αναδεικνύοντας την ωφελιμότητα του προγράμματος στην 
οικονομία της χώρας.  

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 1303 υπάρχουν κάποια 
υποχρεωτικά μέτρα πληροφόρησης που πρέπει  να λάβει  η 
Διαχειριστική Αρχή.  Η υλοποίηση μιας εναρκτήριας δράσης με στόχο 
την ενημέρωση του κοινού για την έναρξη του επιχειρησιακού 
προγράμματος,  την πραγματοποίηση μίας τουλάχιστον ενημερωτικής 
δραστηριότητας ετησίως.   Την ανάρτηση της  ελληνικής και  
ευρωπαϊκής σημαίας στο κτίριο της Διαχειριστικής  Αρχής.   Τη 
δημοσιοποίηση του καταλόγου των πράξεων του προγράμματος.    

Η παρουσίαση καλών παραδειγμάτων τα οποία θα 
παρουσιάζονται,  θα προβάλλονται και μέσω των ιστοσελίδων espa.gr 
και esfhellas .   Η επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με την 
υλοποίηση του προγράμματος και των βασικών επιτευγμάτων του.   Η 
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επικοινωνία με δικαιούχους  για την ορθή και  αποτελεσματική 
υλοποίηση των ενεργειών πληροφόρησης και η επικοινωνία για άτομα 
με αναπηρία και  η διασφάλιση για πρόσβαση στην πληροφόρηση και  
στην πληροφορία.  

Βεβαίως η επικοινωνία με το δίκτυο δεν είναι  στατική ή 
μονόδρομη. Καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η 
Διαχειριστική Αρχή υποστηρίζει  το δ ίκτυο και των δικαιούχων και  των 
ενδιάμεσων φορέων και του δικτύου πολλαπλασιαστών πληροφόρησης 
με κωδικοποίηση των υποχρεώσεων, με ενημερωτικές συναντήσεις,  με 
κατευθυντήριες  οδηγίες.  Υπάρχει  ανατροφοδότηση αφού είναι  ένα 
ζωντανό δίκτυο και όπου χρειάζεται προβαίνουμε στις  απαραίτητες  
αναπροσαρμογές.  

Δεν θα μπορούσε βεβαίως να απουσιάζει  η αξιολόγηση.  
Καθορίζεται ο τρόπος μέτρησης της αποτελεσματικότητας των 
ενεργειών πληροφόρησης ανά ενέργεια επικοινωνίας.   
Ορίζουμε δείκτες υλοποίησης τον αριθμό με τον οποίο μετράμε τις  
ενέργειες,  δείκτες  αποτελέσματος με τους  οποίους καταγράφουμε το 
αποτέλεσμα των ενεργειών.   Θα ενημερώσουμε και όλους τους φορείς  
σχετικά με τον τρόπο μέτρησης της αποτελεσματικότητας ώστε να 
παρουσιάζουμε συνολικά στοιχεία στις  ετήσιες εκθέσεις  και μέχρι  
σήμερα θα ήθελα να σας ενημερώσω,  σύμφωνα και  με τον κανονισμό,  
ότι  υπήρξε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ηλεκτρονικής δ ιαβούλευσης του 
προγράμματος.   
 Πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική διαβούλευση εν μέσω της  
ιστοσελίδας antagonist ikoti ta.gr  .  Υλοποιήθηκε ημερίδα διαβούλευσης 
με περισσότερους  από 600 συμμετέχοντες και την υλοποίηση 
θεματικών workshop.  
 Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σχετικά για 
την ενημέρωση των στελεχών για το νέο πρόγραμμα. Υπάρχει  micro 
si te στη σελίδα antagonist ikoti ta.gr ,  στο οποίο προβάλλονται όλες  οι  
πληροφορίες που αφορούν το ΕΠΑνΕΚ και έχει  δημιουργηθεί  και ένα 
γενικό έντυπο με πληροφορίες για  τους στρατηγικούς στόχους,  τις  
παρεμβάσεις του προγράμματος,  ενώ οι  σχετικές αναρτήσεις  για το 
πρόγραμμα γίνονται συνεχώς στους λογαριασμούς μας στα κοινωνικά 
δίκτυα.  
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 Στον προγραμματισμό μας έχουμε ως άμεσες ενέργειες προς 
υλοποίηση, την εξειδίκευση του πλάνου επικοινωνίας.  Την 
οριστικοποίηση της επικοινωνιακής ταυτότητας του ΕΠΑνΕΚ.  
 Τον σχεδιασμό νέας ιστοσελίδας για το πρόγραμμα και την 
ανασυγκρότηση νέας ή επανατοποθέτηση της στρατηγικής μας,  όσον 
αφορά τη στρατηγική μας για τη παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα.  
 Και βέβαια δεν θα μπορούσα κλείνοντας να μην σας πω, να σας 
καλέσω να εγγραφείτε στη σελίδα antagonist ikothta.gr ,  στο 
ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλουμε κάθε Παρασκευή 
και αντίστοιχα να προβείτε σε ενέργειες l ike και follow στο facebook, 
twit ter  και LinkedIn.   
 Ευχαριστώ πολύ.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάει  ένας καινούριος γύρος συζητήσεων 
πάνω στο σχέδιο στρατηγικής για την επικοινωνία και τη 
πληροφόρηση.  Έχετε το λόγο.   
Κος  ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ:  
Καλημέρα σας και από μένα.  Σαμπανιώτης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή,  από την ίδια Διεύθυνση με τον κύριο Περουλάκη, τη Γενική 
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής.    
 Μερικά πολύ σύντομα σχόλια για το σχέδιο επικοινωνίας.  Απλώς 
να τονίσουμε από την  πλευρά της Επιτροπής αυτό που το ξέρουν ήδη 
οι  Διαχειριστικές  Αρχές και από τη προηγούμενη περίοδο,  ότι  το 
σχέδιο δημοσιότητας δεν είναι  ένα πάρεργο,  ούτε πρέπει  να 
αντιμετωπίζεται έτσι και απλώς να σας θυμίσουμε ότι  θεωρούμε πάντα 
ότι  οι  υπάλληλοι ή όποιος είναι  υπεύθυνος για το σχέδιο 
δημοσιότητας,  θα πρέπει  να έχει  όλες τις  δυνατότητες για να το 
χειριστεί  ως κάτι  που έχει  προτεραιότητα και σε όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος,  όχι  μόνο σαν σκέψη μετά το τέλος ή 
όταν έχουμε υλοποιήσει  μία πράξη, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εφαρμογής του.   
 Αυτά τα γνωρίζετε,  απλώς είπα να τα ξαναθυμίσω. Και απλώς 
μόνο δύο σχόλια στο σχέδιο που είδαμε προηγουμένως.  Το ένα είναι  
ότι  κάπου αναφέρθηκε ότι  η ομπρέλα θα είναι ,  η ταυτότητα θα είναι  το  
ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020.  
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 Απλώς να θυμίσουμε ότι  στα πλαίσια του συντονισμού και μιας 
σωστής ταυτότητας στη δημοσιότητα,  θα ήτανε να χρησιμοποιείται  
πάντα το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ως η μεγαλύτερη ομπρέλα.  
 Γιατί  εντάξει ,  το  κοινό δεν έχει  συνήθως τη δυνατότητα να 
διακρίνει  τ ι  είναι  το ΕΠΑνΕΚ ,  τι  είναι  το ΕΠΠΕΡΑΑ τι  είναι  το ΠΕΠ 
Πελοποννήσου, Αττικής και δεν θα γίνει  σωστό.   
 Και απλώς σαν τελευταία σκέψη, ότι  επειδή είδαμε και τα 
κοινωνικά δίκτυα,  αν υπάρχει  η σκέψη να δημιουργηθούν βίντεο με 
έργα ή οτιδήποτε ή με δράσεις,  ότι  να μην  ξεχαστεί  και το YouTube 
για να  υπάρχει  πιο  εύκολη πρόσβαση στους χρήστες .  
 Αυτά τα σύντομα από εμάς.  Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για 
την  πολύ καλή δουλειά και τη προετοιμασία.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Να απαντήσετε στα σχόλια;   
Κα  ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΥ:  
Θα ήθελα να πω ότι  το ΕΣΠΑ θα παραμείνει  να φαίνεται ως ομπρέλα 
όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αυτό ισχύει  σε σχέση με τα 
κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς μας.   
 Βεβαίως και παρουσιάζουμε και καλές  πρακτικές.  Έχουμε 
παρουσιάσει καλές πρακτικές της προγραμματικής περιόδου 2007 – 
2013. Είναι σίγουρα στόχος και για την περίοδο 2014 – 2020 και  
είμαστε και στο κανάλι YouTube,  θα το αξιοποιήσουμε δηλαδή. Δεν το 
είπα,  αλλά το είχα γράψει στη παρουσίαση,  ότι  αποτελεί  στρατηγική 
επιλογή η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων που έχουν και λιγότερο 
κόστος από τη συμβατική διαφήμιση.   
 Ευχαριστώ πολύ.  
Κος  ΓΙΑΚΑΣ:  
Μόνο να ρωτήσω ή να το θέσω διαφορετικά.  Η δικιά μας πείρα είναι  
ότι  όλα τα προγράμματα έχουνε τη σελίδα τους και  κάποιοι  άλλοι  
φορείς  οριζόντιοι ,  αλλά δεν τροφοδοτούνται τακτικά.   
 Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης,  τεστάραμε τακτικά,  σε κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης 
και σε κάθε ετήσια  συνάντηση, εάν είναι   updated η ιστοσελίδα.  Είναι 
ενημερωμένη. Και  ακόμα και σε αυτές τις  συγκεκριμένες μέρες,  δεν  
ήτανε.   
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 Άρα, λέω, είναι  θαύμα και πολύ ωραία να σχεδιάζουμε και να 
λέμε ότι  θα έχουμε μια ιστοσελίδα αλλά πρέπει  να υπάρχει  πρόνοια,  
οπωσδήποτε,  να τροφοδοτείται ,  να  γίνεται,  να ενημερώνεται η 
ιστοσελίδα τακτικά.   
 Επίσης,  θέλω να προσθέσω σε αυτό το οποίο είπε ο Θεοδόσης,  
ότι  πράγματι  όσο και να θέλετε και καλά κάνετε,  να έχετε την δ ικιά  
σας ιστοσελίδα και πρέπει  να την έχετε,  η ομπρέλα πρέπει  να είναι  το 
ΚΠΣ, και θα πρέπει  να φροντίζετε και εσείς  και αυτοί να υπάρχουν τα 
λινκς.  Δηλαδή…  
Κος  ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ:  
Είναι πια ΕΣΠΑ. Δεν είναι  ΚΠΣ .   
Κος  ΓΙΑΚΑΣ  :  
Δεν πειράζει .  Έχω μιλήσει  στο ΚΠΣ εγώ. ΕΣΠΑ. Ή ΣΕΣ.  Σε ευχαριστώ 
πολύ. Να υπάρχουν τα λινκς για να είναι  ολοκληρωμένο. Δηλαδή, να  
λέμε στο… και να έρχονται σε σας ή το ανάποδο. Αν ήμουνα, αν είπα 
πιο πολλά από όσο έπρεπε,  ζητώ συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ξεκινώντας από το τέλος  του σχολίου σας να σας πω ότι  αυτό είναι  
κουλτούρα στην επικοινωνία την οποία ήδη την έχουνε κατακτήσει,  
εντός εισαγωγικών, στο κομμάτι της  πληροφόρησης η σύνδεση  με  το 
ΕΣΠΑ .gr ,  στο οποίο υπήρχαν όλα τα λινκ,  οδηγούσανε στα 
προγράμματα. Νομίζω ότι  ήταν η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια του 
να μπούνε τα προγράμματα κάτω από μια ομπρέλα.  
 Όσον αφορά το πρώτο σχόλιο,  δεν  ξέρω αν ήταν μια γενική 
παρατήρηση ή αν ήταν η συγκεκριμένη για το πρόγραμμα. Ναι,  η δικιά  
σας,  που αφορούσε το update.  Όχι.  Ωραία.   
 Γιατί  θέλω να πιστεύω και το έχω πει  αρκετές φορές,  θεωρώ ότι  
το επίπεδο της δουλειάς του κομματιού της πληροφόρησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος εμένα ήτανε μια δική μου κρίση, ως 
εξωτερική παρατηρήτρια,  πριν βρεθώ μέσα στο σύστημα, ότι  ήτανε 
υψηλής ποιότητας και θέλω να πιστεύω ότι  θα εξακολουθήσει να έχει  
τέτοια χαρακτηριστικά.  Ωραία.   
 Λοιπόν,  άρα υπάρχει  μια εκκρεμότητα από την προηγούμενη 
ενότητα.  Θα πρέπει  η επιτροπή να εγκρίνει  την μεθοδολογία και τα 
κριτήρια ένταξης των πράξεων. Είμαστε έτοιμοι,  κυρία Κρητικού,  ως 
προς…  
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Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ   :  
Ένα λεπτάκι…  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ένα λεπτάκι.  Άρα ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο κομμάτι για  την 
έγκριση της στρατηγικής επικοινωνίας για την πληροφόρηση και  
επικοινωνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,  
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,  το οποίο τ ίθεται  προς έγκριση 
από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.   
 Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει  ομόφωνα την στρατηγική 
για την πληροφόρηση και την επικοινωνία του επιχειρησιακού 
προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα και  
Καινοτομία 2014-  2020 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Θα δώσουμε δυο λεπτάκια.  Ωραία.  Να το θέσω κατευθείαν το θέμα 
προς έγκριση και  να πείτε  την δ ιατύπωση. Φαντάζομαι ότι  έχει  ήδη 
συμφωνηθεί  με όλους  τους,  με όλες τις  παρατηρήσεις που έχουν 
ενσωματωθεί .   
 Τίθεται προς έγκριση η μεθοδολογία και τα κριτήρια ένταξης των 
πράξεων από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης,  με τις  
παρακάτω προσθήκες.   
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ  :  
Για όλα τα έργα έχουμε τροποποίηση της εξειδίκευσης του κριτηρίου 
2,  αποτελεσματικότητα,  στάδιο 3,  σκοπιμότητα πράξεως,  ως εξής.   
 Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στους στόχους επενδυτικής  
προτεραιότητας και στην επίτευξη των αντίστοιχων δεικτών εκροής.   
 Δεύτερο.  Για  όλα τα έργα,  επίσης.  Στην εξειδίκευση του 
κριτηρίου 5,  συμβολή στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία,  προστίθεται σύμφωνα με το παράρτημα. Το 
παράρτημα θα επισυναφθεί  στα κριτήρια.   
 Τρίτο.  Στο έργο,  συστημικές παρεμβάσεις,  το λέω συνοπτικά,  
στην εξειδίκευση του κριτηρίου 5,  συνέργεια και συμπληρωματικότητα 
της  πράξης,  στάδιο Β3,  η λέξη,  τα παραδοτέα της  πράξης,  γίνεται  
τμήμα των παραδοτέων της πράξης.   
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 Για το έργο,  τέταρτον,  για το έργο,  σχέδια αναβάθμισης 
προσόντων, στην εξειδίκευση των κριτηρίων 1,  αναγκαιότητα 
υλοποίησης,  και 5 ,  συνέργεια  και συμπληρωματικότητα της πράξης,  η 
λέξη,  παραδοτέα της πράξης,  γίνεται τμήμα των παραδοτέων της  
πράξης.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει  ομόφωνα την μεθοδολογία και  
τα κριτήρια ένταξης,  με βάση τις  προσθήκες οι  οποίες διαβάστηκαν 
κατά την συνεδρίαση της επιτροπής.   
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ  
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Περνάμε τώρα σε μια άλλη μεγάλη ενότητα,  η οποία αφορά το κομμάτι  
της ενεργοποίησης και όλων εκείνων των διαδικασιών για την έναρξη 
της νέας προγραμματικής περιόδου.  
 Εμείς εδώ σχεδιάσαμε για να υλοποιηθούν όλα αυτά 
προϋποθέτουν ένα μεγάλο κομμάτι δουλειάς,  το οποίο 
πραγματοποιείται  από τους συναδέλφους από τις  αντίστοιχες  
υπηρεσίες.  
 Θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της στρατηγικής της  έξυπνης 
εξειδ ίκευσης.  Την παρουσίαση θα κάνει  η κυρία Σοφούλη και θεωρώ 
ότι  είναι  μια  πάρα πολύ καλή δουλειά η οποία έχει  πραγματοποιηθεί  
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  
Κα ΣΟΦΟΥΛΗ:  
Καλησπέρα κι  από εμένα.  
 Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Διεύθυνση 
Σχεδιασμού και Προγραμματισμού είναι  ο φορέας υπεύθυνος  για την 
κατάρτιση της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης.  Ακούστηκε 
πολλές φορές σήμερα αυτή η φράση,  θέλω να πω όμως ότι  αυτό είναι  
αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας.  
 Όλα αυτά που θα ακούσετε σήμερα είναι  αποτέλεσμα 
συνεργασίας τριών χρόνων, ήδη από το 2011 έγινε η πρώτη 
παρουσίαση για τις  περιφέρειες και στα υπουργεία για  το τι  είναι  η 
έξυπνη εξειδ ίκευση και όλο αυτό το διάστημα, έγιναν ομάδες εργασίας 
σε κάθε στόχο και κάθε τομέα που θα σας παρουσιάσουμε,  έγινε 
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συνεργασία με το Υπουργείο,  με τα διάφορα υπουργεία ,  επομένως όλο 
αυτό είναι  αποτέλεσμα μιας εθνικής συλλογικής προσπάθειας.  
 Έτσι  λοιπόν,  ξεκινώντας μια στρατηγική,  καλό είναι  κανείς  να  
αναπτύξει  το όραμά του.  Πρέπει  εδώ να πω ότι  και αυτό το όραμα που 
θα σας διαβάσω τώρα είναι  αποτέλεσμα μιας συμφωνίας των 
περισσότερων υπουργείων,  περιφερειών,  προς αυτή την κατεύθυνση.  
 Έτσι λοιπόν,  αν θέλει  κανείς  να ορίσει  τι  είναι  η στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης,  ε ίναι  η εστιασμένη -η κάθε λέξη έχει  το νόημά 
της-  είναι λοιπόν η εστιασμένη παραγωγική ανασυγκρότηση της  
χώρας,  με βασικό πυλώνα την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και 
την καινοτομία,  με στόχο την άμβλυνση των περιφερειακών 
ανισοτήτων και τη δημιουργία μιας βιώσιμης απασχόλησης,  με 
σεβασμό στον άνθρωπο και στην κοινωνία,  στο περιβάλλον και στον 
πολιτισμό.  
 Επίσης,  η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης αναμένεται να 
συμβάλλει  στη δημιουργία σταθερών σχέσεων εργασίας και γενικότερα 
στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματική 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της  χώρας.  Και  εδώ ερχόμαστε 
να προσθέσουμε κυρίως της νέας γενιάς.  
 Όταν θέτει  κανείς  ένα όραμα, καλό είναι  να θέσει  και κάποιους  
δείκτες και κάποιους στόχους,  όπου στο τέλος της προγραμματικής 
περιόδου θα έρθει  να δει  κατά πόσο όλη αυτή η προσπάθεια συνέβαλε 
σε αυτούς τους στόχους.  
 Άρα λοιπόν,  όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία,  έχουν 
τεθεί  δύο βασικοί στόχοι.  Ποιο θα είναι  το ποσοστό των δαπανών για 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ως προς το ΑΕΠ της χώρας.  
Ξεκινώντας από το 2013 είναι  το 0,80%, ο στόχος για  το 2020 είναι 
1,2%.  
 Εδώ πρέπει  να πούμε ότι  οι  μελέτες έχουν δείξει  ότι  για να έχει  
η έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία κάποια επίπτωση στην 
οικονομία μιας χώρας,  πρέπει  να είναι  τουλάχιστον 1%. Επομένως,  το  
1,2% είναι αρκετά χαμηλό ποσοστό,  αλλά θεωρούμε ότι  με τις  
κατάλληλες συνθήκες θα μπορεί  να μεγαλώσει,  όχι  όμως πέφτοντας η 
βάση, δηλαδή το ΑΕΠ της χώρας,  όπου το 2013 είχαμε 0,80% επειδή 
έχει  πέσει  το ΑΕΠ της χώρας.  
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 Ένας δεύτερος στόχος είναι  ότι  οι  δαπάνες των επιχειρήσεων για  
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη από το 0,27% που ήταν το 2013 θα 
πάνε στο 0,38% που σημαίνει  ότι  ελπίζουμε με όλη αυτή τη διαδικασία 
να μοχλεύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις  στην έρευνα. Από εκεί  
περιμένουμε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση.  
 Επομένως,  αν  δει  κανείς  σε μια πίτα,  οι  επιχειρήσεις  
αναμένονται να δώσουν το 33% της  χρηματοδότησης και έχουμε και  
άλλες,  το εξωτερικό,  είναι  ο Ορίζοντας,  όταν λέμε εξωτερικό είναι  τα  
προγράμματα του Ορίζοντα,  υπάρχει  εθνική χρηματοδότηση ένα 12% 
που χρειάζεται για να φτάσουμε αυτόν τον στόχο  επιπλέον,  τα  
διαρθρωτικά προγράμματα και ο τακτικός προϋπολογισμός.  
 Εκτός  όμως από τους δείκτες  για την έρευνα και καινοτομία,  
κανείς  θα πρέπει  να βλέπει  και το οικονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, 
όλη αυτή η διαδικασία τι  οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα  θα 
έχει .  
 Έτσι  λοιπόν,  έχουμε επιλέξει  από το Innovation Union 
Scoreboard 2013 μια σειρά από δείκτες που θεωρούμε ότι  είναι  
σημαντικοί  και οι  οποίοι  στο τέλος  της δ ιαχειριστικής περιόδου θα 
πρέπει  να δούμε το ΕΣΠΑ, όλη αυτή η προσπάθεια πόσο συνέβαλλε σε 
αυτούς.   

Θα πρέπει  να πει  κανείς  φυσικά ότι  το ΕΣΠΑ είναι ένα μικρό 
ποσοστό και επομένως η συμβολή του,  θα πρέπει  να δούμε το ποσοστό 
της συμβολής του.  Θα είναι  και άλλοι παράγοντες οι  οποίοι  θα πρέπει  
να οδηγήσουν στους στόχους αυτούς.   

Ξεκινήσαμε με ένα πολύ σημαντικό.  Δείκτης είναι  οι  
μικρομεσαίες επιχειρήσεις  με καινοτομία προϊόντος ή διαδικασίες ως 
ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Το 2013 ήταν 33,7%. Για κάποιους μπορεί  να φανεί  ότι  είναι  ένα 
σχετικά καλό ποσοστό.  Αλλά αν δει  κανείς  πιο βαθιά,  η  καινοτομία 
προϊόντος,  δηλαδή τα νέα προϊόντα είναι  πολύ μικρότερα, είναι  γύρω 
στο 19%.  

Άρα, λοιπόν,  ενώ φαίνεται  ότι  υπάρχει  μία καινοτομία προϊόντος 
ή διαδικασίας,  κυρίως οι  μελέτες έχουν δείξει  ότι  αυτό που εννοούν οι  
περισσότερες επιχειρήσεις  ε ίναι  περισσότερο αγορά μηχανημάτων, 
δηλαδή αγορά έτοιμης τεχνογνωσίας από το εξωτερικό.   
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Άρα, λοιπόν,  ένας στόχος μας είναι  το να μπορέσουμε να 
αναπτύξουμε νέα προϊόντα και προς την επιχείρηση και προς την χώρα 
αλλά κυρίως προϊόντα τα οποία έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα.  

Επίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις  με καινοτομία marketing ή 
οργανωσιακή καινοτομία ως ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
είναι  45%. Πράγματι οι  περισσότερες μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  έχουν 
μια καλή επίδοση στην οργανωσιακή καινοτομία και το  marketing την 
οποία θέλουμε να υποστηρίξουμε.   

Τα οικονομικά αποτελέσματα τώρα.  Η απασχόληση. Σίγουρα η 
απασχόληση, γενικότερα οι  νέες θέσεις  εργασίας μας απασχολούν 
αλλά εμάς ειδικά στον τομέα της έρευνας,  της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και καινοτομίας,  μας ενδιαφέρει  η αύξηση του ποσοστού της 
απασχόλησης σε τομείς  έντασης γνώσης ως ποσοστό της συνολικής  
απασχόλησης.   

Είναι δηλαδή όλο αυτό το επιστημονικό δυναμικό,  ο ι  υψηλού 
επιπέδου εργαζόμενοι οι  οποίοι  φεύγουν σωρηδόν αυτή τη στιγμή από 
την πατρίδα μας.   

Θέλουμε,  λοιπόν,  να δημιουργήσουμε δράσεις που θα τους 
συγκρατήσουμε εδώ ή και θα φέρουμε πίσω αυτούς που έχουν φύγει .   

Η συμμετοχή των προϊόντων μεσαίας,  υψηλής τεχνολογίας στο 
εμπορικό ισοζύγιο.  Και αυτός ένας σημαντικός δείκτης.  Πρέπει  τα  
προϊόντα που εξάγουμε να είναι  όσο γίνεται πιο υψηλής τεχνολογίας.   

Εξαγωγές υπηρεσιών έντασης γνώσης ως ποσοστό των συνολικών 
εξαγωγών και πωλήσεις καινοτομιών νέων για την επιχείρηση ως 
ποσοστό των προϊόντων της επιχείρησης.   

Πριν,  στον ορισμό της έξυπνης εξειδίκευσης μιλήσαμε  για τη 
μαγική λέξη εστίαση.  Ένα χαρακτηριστικό της νέας  περιόδου είναι  ότι  
ο σχεδιασμός μας  είναι  εστιασμένος σε δ ιάφορους τομείς  οι  οποίοι  
έχουν επιλεγεί  και με συνεργασία,  είχαμε και  μία ιδιαίτερη 
συνεργασία με το ΣΕΒ και άλλους  συνδέσμους οι  οποίοι  πρότειναν 
τους τομείς  αυτούς  που θεωρούν ότι  ε ίναι  σημαντικοί για την ελληνική 
οικονομία με κριτήρια την προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ, τις  εξαγωγές,  
τις  θέσεις  εργασίας που υπάρχουν ή μπορούν να δημιουργήσουν.   

Και εμείς  προσθέσαμε φυσικά και την δυνατότητα του 
ερευνητικού δυναμικού να μπορέσει  να υποστηρίξει  αυτούς τους  
τομείς .   
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Έτσι,  λοιπόν,  επιλέχθηκαν 8 τομείς  οι  οποίοι  ε ίναι  αρχικοί  
τομείς .   Θέλω εδώ να πω ότι  όταν μιλούμε για εξειδίκευση δεν  
εννοούμε ούτε φορείς ,  ούτε κλάδους.  Εννοούμε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες οι  οποίες μέσα στους τομείς  αυτούς μπορούν να 
ενισχύουν πολλούς κλάδους μαζί .  Είναι δηλαδή δραστηριότητες  οι  
οποίες εξυπηρετούν πολλές επιχειρήσεις .   

Για να γίνει  αυτό,  ήταν μία δύσκολη υπόθεση να μπορέσεις  να 
σκάψεις σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς  που θεωρήσαμε με τα 
κριτήρια που είπαμε ότι  ε ίναι  σημαντικοί,  να δεις  ποιες είναι  αυτές οι  
δραστηριότητες οι  οποίες εξυπηρετούν τις  ανάγκες των επιχειρήσεων 
έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά υπάρχει  και η 
κατάλληλη επιστημονική βάση να τις  υποστηρίξει  ή να επιλέξεις  
δράσεις οι  οποίες  δημιουργούν αυτή την επιστημονική βάση,  την 
ερμητική βάση των νέων ανθρώπων οι  οποίες θα μπορούσαν να 
υποστηρίξουν.   

Καταρχήν,  λοιπόν λέμε ότι  οι  τομείς  αυτοί ήταν η αγροδιατροφή,  
κανένας δεν μπορεί  να αμφισβητήσει  πόσο σημαντικός είναι  ο τομέας  
αυτός.  Ο πολιτισμός,  ειπώθηκε,  συμφωνούμε,  σε συνδυασμό με τον 
τουρισμό,  τις  πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες,  σημαντικοί  
παράγοντες για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.   

Η βιοεπιστήμη, η υγεία και τα φάρμακα  είναι ένας τομέας στον 
οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται οι  μεγαλύτερες  επενδύσεις  σε 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Επομένως η χώρα μας βλέποντας 
τις  διεθνείς  αλυσίδες αξίας δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τους τομείς  
αυτούς.   
Και επίσης ένα άλλο κριτήριο ήταν ότι  υπάρχει  ένα πάρα πολύ καλά 
καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό στην Ελλάδα, πολύ 
ανταγωνιστικό στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο  
θα έπρεπε να αξιοποιηθεί .  

Η ενέργεια,  τα προϊόντα και οι  υπηρεσίες που σχετίζονται με την 
παραγωγή και διαχείριση ενέργειας.  Η ενέργεια είναι  ένας τομέας  που 
πάρα πολλές φορές  σε όλες τις  πλατφόρμες καινοτομίας  που οργάνωσε 
η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ειπώθηκε ως ένας πολύ 
σημαντικός παράγοντας για την ελληνική βιομηχανία.  

Υπηρεσίες και τεχνολογίες μεταφορών και logis t ics .  Το 
περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι  ένας τομέας που έχει  και  
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οικονομικό περιεχόμενο αλλά και κοινωνικό,  είναι  μια σημαντική 
κοινωνική πρόκληση και είναι  και επίσης ένας τομέας προτεραιότητας 
του Ορίζοντα και  της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής άρα και με αυτό θα 
έπρεπε να συνδεθούμε.  

Εδώ μπορούμε να πούμε για την οικοκαινοτομία και  τη θαλάσσια 
οικονομία που είναι  σημαντικά για τη χώρα μας.  Οι τεχνολογίες  
πληροφορικής και  επικοινωνιών τόσο ως οικονομική δραστηριότητα 
είναι αρκετά σημαντική αλλά και ως οριζόντια τεχνολογία,  δηλαδή ως 
key enabling technology.  

Τα υλικά και οι  κατασκευές πάλι  και αυτά ως οικονομική 
δραστηριότητα αλλά και όπως η νανοτεχνολογία παραδείγματος χάρη 
σαν μια τεχνολογία γενικής εφαρμογής η οποία διαπνέει  όλους αυτούς 
τους τομείς .  

Έτσι λοιπόν συγκροτήθηκαν οι  λεγόμενες πλατφόρμες 
καινοτομίας για κάθε έναν τομέα στις  οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι  
των επιχειρήσεων,  επιλέχθηκαν ποιες επιχειρήσεις  ήταν αυτές  που 
δαπανούν περισσότερο για έρευνα -καινοτομία,  οι  σύνδεσμοι  των 
επιχειρήσεων. Κλήθηκαν οι  περιφέρειες,  κλήθηκαν τα υπουργεία,  ε ίναι  
πολύ σημαντικό να έχεις  σε έναν κάθε ένα τομέα ποια είναι  η 
πολιτική,  ποια είναι  η στρατηγική του Υπουργείου παραδείγματος 
χάρη για την ενέργεια ή γ ια το περιβάλλον ή και για τις  μεταφορές.  
Πολύ σημαντικό για να αρχίσει  κανείς .  Οι ερευνητικοί και οι  
ακαδημαϊκοί φορείς .  

Έτσι,  λοιπόν,  όλοι  αυτοί  οι  οποίοι  με ένα δομημένο διάλογο,  με 
ένα κείμενο εισήγησης από τον υπεύθυνο του τομέα της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας σε  συνεργασία με την ΕΥΣΣΑ, 
δηλαδή το Υπουργείο Οικονομίας που ήρθε ,  πάρα πολύ σημαντική η 
βοήθειά του στο να παρουσιάσει τη λογική και τη στρατηγική του 
ΕΣΠΑ.  

Έγινε,  λοιπόν,  ένας δομημένος διάλογος με ερωτηματολόγια.  
Υπήρχαν θεματικές πλατφόρμες στις  οποίες υπεύθυνος είναι  ο κος 
Παναγιώτης Χατζηνικολάου στην αγροδιατροφή όπου είχαμε 11 
θεματικές ομάδες με δεκάδες,  χιλιάδες ίσως,  εκατοντάδες ανθρώπους 
οι  οποίοι  από την πρωτογενή μέχρι και την τριτογενή παραγωγή 
ενδιαφέρθηκαν και είπαν προτάσεις .  Ήταν πολύ ισχυρός θεματικός 
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τομέας.  Υπήρχαν άλλοι οι  οποίοι  όπως η ενέργεια παραδείγματος χάρη 
που ήταν λιγότερο.   

Επίσης πρέπει  να πω ότι  υπήρχε και μια προσπάθεια 
διασταύρωσης των τομέων αυτών.  Δηλαδή πόσο ο κάθε τομέας 
επηρεάζει  τον άλλον και έτσι ο ι  δράσεις που θα  σχεδιαστούν από τη 
Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Τεχνολογίας έχουν και αυτό το στόχο,  
να γίνεται μια οριζόντια διασταύρωση των τομέων αυτών έτσι ώστε να 
υπάρχει  προστιθέμενη αξία.  

Εδώ λοιπόν θα παρουσιάσουμε τη στρατηγική του κάθε τομέα 
και στο κείμενο της έξυπνης εξειδίκευσης το οποίο έχει  ολοκληρωθεί  
και θα υποβληθεί  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως και αύριο,  θα 
υπάρχουν οι  επιμέρους δραστηριότητες,  τα budget ,  οι  δράσεις ,  όλες οι  
λεπτομέρειες για την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης.  

Στην αγροδιατροφή, λοιπόν,  η στρατηγική μας στοχεύει  στο να 
μετατρέψει  τις  διαρθρωτικές αδυναμίες του τομέα σε ισχυρά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσα από την έρευνα φυσικά, με στόχο 
την είσοδο σε εξειδικευμένες υψηλής τ ιμής αγορές νωπών και  
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ακολουθώντας μια 
στρατηγική διαφοροποίησης η οποία θα βασίζεται στην ανώτερη 
ποιότητα,  στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων όπως είναι η 
γεύση και το άρωμα, η θρεπτική αξία και η συμβολή τους σε έναν υγιή 
τρόπο ζωής καθώς η σύνδεσή τους  με την τοπική ιστορία και τον 
πολιτισμό.  Βλέπουμε εδώ, λοιπόν,  πως διασταυρώνεται και ο 
πολιτισμός σε αυτόν τον τομέα της αγροδιατροφής.  

Πολιτισμός,  τουρισμός,  πολιτιστικές  βιομηχανίες.  Στόχος είναι  η 
ενίσχυση της νέας  επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέει  από 
τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τ ις  πολιτιστικές και  δημιουργικές 
βιομηχανίες γύρω από τον άξονα έμπνευση και  εξωστρέφεια έτσι ώστε 
να αναδειχθούν νέα ποιοτικά και αναγνωρίσιμα και επώνυμα προϊόντα.  

Βιοεπιστήμες,  υγεία και φάρμακα. Η στρατηγική  στοχεύει  στο να 
αναπτυχθούν διεθνώς ανταγωνιστικά φαρμακευτικά προϊόντα και 
ιατρικές τεχνολογίες και να υπάρξει  μια συνεργασία μεταξύ των 
επιστημόνων της βιοϊατρικής,  κλινικών ερευνητών και επιχειρήσεων 
στη βιοϊατρική και  μεταφραστική  έρευνα, στο να αναπτυχθούν διεθνώς 
ανταγωνιστικά προηγμένα συστήματα εφαρμογών και υπηρεσιών στο 
χώρο της υγείας όπως καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υγείας,  
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καινοτόμα ιατρικά,  διαγνωστικά και απεικονιστικές υπηρεσίες και  
λοιπά και να διευρυνθεί  επίσης η αλυσίδα αξίας,  έτσι ώστε να 
υπάρχουν καινοτόμες υπηρεσίες  τηλεϊατρικής,  εξειδ ικευμένες  
καινοτόμες υπηρεσίες για τη φροντίδα ειδικών ομάδων πληθυσμού, ο  
ιατρικός τουρισμός,  ο τουρισμός ευεξίας.  Να αναπτυχθούν διεθνώς 
ανταγωνιστικά φαρμακευτικά προϊόντα,  τα οποία θα βασίζονται στην 
εγχώρια χλωρίδα.   

Η ενέργεια έχει  σαν σκοπό την ενεργειακή εξοικονόμηση στα 
κτίρια,  την ανάπτυξη τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στον 
βιομηχανικό αγροτικό τομέα και τη μείωση του ενεργειακού κόστους 
στη βιομηχανία.   
 Στην ανάπτυξη προϊόντων σχετικά με τις  ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας,  τα έξυπνα δίκτυα και την αποθήκευση ενέργειας.  Στα smart  
grids… και άλλα. Να μην πω λεπτομέρειες,  θα υπάρχουν στη 
στρατηγική η οποία θα δημοσιευθεί .   
 Για το περιβάλλον θα δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών συλλογής – διαλογής – διαχωρισμού και αξιοποίησης των 
προϊόντων που προκύπτουν από τα υλικά προς ανακύκλωση.  
 Στην ανάπτυξη τεχνολογιών ανάκτησης – ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης υλικών. Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για  
την απορρόφηση και οικονομική αξιοποίηση των εκτεθέντων υλικών 
από ειδικά ρεύματα αποβλήτων.  
 Στην ανάπτυξη τεχνολογιών εφαρμογής για τα αστικά 
απορρίμματα. Βιοαπόβλητα. Τεχνολογίες για την προστασία του αέρα. 
Στην αντιρρύπανση ,  απορρύπανση, στην  πράσινη επιχειρηματικότητα.   
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θα ενισχυθεί  η 
επιχειρηματικότητα μέσω της έρευνας και καινοτομίας,  με 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών αναγκών χρηστών στους  
τομείς  προτεραιότητας της οικονομίας.   
 Θα προωθηθούν νέες τεχνολογίες αιχμής ή αν θα αναβαθμιστούν 
ήδη υπάρχουσες.  Θα ενισχυθεί  το δυναμικό των περιφερειών στο 
σχεδιασμό διαχείριση και υλοποίηση δράσεων στον τομέα των ΤΠΕ 
και θα υπάρξει  συμμετοχή με τ ις  υποδομές ερευνητικές,  στον τομέα 
των ΤΠΕ και στις  άλλες.   
 Δηλαδή, ο ι  ερευνητικές υποδομές  στον τομέα των ΤΠΕ θα έχουν 
μία ιδιαίτερη χρήση από όλους τους υπόλοιπους τομείς .   
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Στα υλικά για τ ις  κατασκευές  κύρια στρατηγική ανάπτυξης του 
τομέα,  είναι  να διευρυνθεί  η αλυσίδα αξίας με σκοπό την ανάπτυξη και  
παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς  
της  νανοτεχνολογίας,  των προηγμένων υλικών, των υλικών για  
κατασκευές και των χημικών και ειδικών πολυμερών.  
 Πρέπει να σημειώσουμε ότι  η ανάπτυξη της στρατηγικής του 
τομέα κινείται  παράλληλα και αλληλεπιδρά με τις  στρατηγικές  
προτεραιότητες των άλλων τομέων, κυρίως σε ότι  αφορά την αύξηση 
της προστασίας και του χρόνου ζωής των τροφίμων.  
 Εδώ βλέπουμε μία σύνδεση του τομέα των υλικών με τον τομέα 
της αγροδιατροφής.  Συσκευασία τροφίμων. Της εξοικονόμησης 
ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.   
 Είναι σημαντικό λοιπόν κάθε τομέας  να δει  τι  διασυνδέσεις  έχει 
με τους άλλους τομείς .   

Και τελειώνω με τις  μεταφορές και  την εφοδιαστική αλυσίδα,  
όπου εδώ ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος  είναι  η ολοκλήρωση της  
ανάπτυξης του εθνικού συστήματος  μεταφορών και η ανάδειξη της 
Ελλάδας σε κυρία πύλη και κόμβο μεταφορών της Ανατολικής 
Μεσογείου,  επαρκώς συνδεδεμένη με τα άλλα κράτη – μέλη και κυρίως 
τον κεντρικό αναπτυξιακό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και στο 
πλαίσιο αυτό,  οι  κύριες περιοχές έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του 
συστήματος  εμπορευματικών μεταφορών και της  εφοδιαστικής 
αλυσίδας.   
 Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και  συστημάτων μεταφορών,  
αειφορία και βιωσιμότητα στις  μεταφορές,  διατροπικότητα,  
προσβασιμότητα και της εδαφικής συνοχής του Ελλαδικού χώρου.  
 Δεν ξεχνούμε ότι  η Ελλάδα είναι  μια νησιωτική χώρα. Άρα ο 
τομέας των μεταφορών είναι  σημαντικός ακόμα και για αυτόν τον 
τομέα και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα αυτό.   
 Όπως είπαμε πριν,  ένα νέο χαρακτηριστικό αυτής της  περιόδου, 
είναι  η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε στη συνεργασία με τις  
Περιφέρειες.   
 Θεωρούμε ότι  ο οποιοσδήποτε στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει  
να έχει  και μια χωρική διάσταση και πρέπει  να οδηγεί  και στην 
ανάπτυξη των Περιφερειών,  ειδικά αυτών που αυτή τη στιγμή είναι  πιο 
πίσω.  
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 Έτσι λοιπόν έγιναν πάρα πολλές συναντήσεις  με τις  Περιφέρειες,  
έγινε μία  πολύ συστηματική συνεργασία με αυτές,  έτσι  ώστε να 
αναδειχθούν και από τις  Περιφέρειες  ποιοι  είναι  αυτοί  οι  τομείς  που 
θα τους  ενδιέφεραν και να μπορέσουν να υπάρξουν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες  
 Εδώ βλέπουμε ποιες είναι  οι  προτεραιότητες που έχει  αναδείξει  
κάθε Περιφέρεια.  Είναι στην ουσία οι  προτεραιότητες σε εθνικό 
επίπεδο.   
 Υπάρχουν μικρές  διαφοροποιήσεις ,  όπως παραδείγματος χάρη 
στη Κεντρική Μακεδονία έχει  αναδειχθεί  ο  τομέας της  
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.  Είναι ο τομέας της  μεταποίησης,  
σημαντικός για τον τομέα αυτόν.   Η γούνα στην Δυτική Μακεδονία.   
 Έτσι  λοιπόν έχουμε λάβει  υπόψη τις  προτεραιότητες των 
Περιφερειών αυτών, έτσι ώστε να  υπάρχει  συνέργεια και  
συμπληρωματικότητα στην εθνική  RIS.   
 Τώρα, όλα αυτά πως θα μπορέσουμε,  με ποιες παρεμβάσεις θα 
μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους τομείς  αυτούς.  Έχουμε,  λοιπόν,  
κάποιες στρατηγικές επιλογές  οι  οποίες βγαίνουν από την μελέτη των 
αδυναμιών, των ισχυρών σημείων.   

Έχει γίνει  ολόκληρη μελέτη,  ποιες είναι  ο ι  αδυναμίες του 
συστήματος έρευνας καινοτομίας και της ελληνικής οικονομίας,  ποια 
είναι  τα ισχυρά σημεία,  ποιες είναι  οι  απειλές και  ποιες είναι  οι  
ευκαιρίες.   

Έτσι,  λοιπόν,  έχοντας υπ’ όψιν  αυτά διαμορφώθηκε ένα σχέδιο 
που έχει  στρατηγικές επιλογές και άξονες παρέμβασης.  Έχουμε τρεις  
βασικές στρατηγικές επιλογές.   

Το πρώτο είναι  να επενδύσουμε στην δημιουργία και  την διάχυση 
της νέας γνώσης.  Δηλαδή, να υποστηρίξουμε την έρευνα, την 
τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία,  κυρίως την έρευνα, το νέο 
ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό,  το  οποίο με τα αποτελέσματα της  
έρευνας που θα αξιοποιηθούν και θα επιφέρει  καινοτομίες… 
επιχειρήσεις  και να ενισχυθούν οι  ερευνητικές υποδομές.   

Η ενδεικτική δημόσια δαπάνη είναι  578.000.000 για αυτόν  τον 
τομέα, που έχει  να κάνει ,  λοιπόν,  κυρίως με την ενίσχυση του 
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και των υποδομών.   
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Η δεύτερη επενδυτική προτεραιότητα,  η δεύτερη στρατηγική 
επιλογή είναι  επένδυση στην έρευνα και καινοτομία.  Αυτή είναι  η πιο 
σημαντική στρατηγική επιλογή που έχουμε και έχει  να κάνει  με την 
εκκόλαψη νέων επιχειρήσεων, καινοτόμων, την ενίσχυση της  έρευνας 
στις  επιχειρήσεις ,  μεγάλες επιχειρήσεις ,  μικρομεσαίες επιχειρήσεις .   

Έμφαση θα δοθεί  στην συνεργασία των μεγάλων με τις  
μικρομεσαίες επιχειρήσεις .  Να υπάρχουν υποδομές και μηχανισμού 
στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και η επιχειρηματική 
εξωστρέφεια.   

Πρέπει να πω και… παρέμβασης μέσα σε αυτές τις  στρατηγικές 
επιλογές  είναι  η ανάπτυξη του δυναμικού,  η ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων της έρευνας τεχνολογικής  ανάπτυξης,  οι  μηχανισμοί 
και οι  δομές υποστήριξης και η εξωστρέφεια και δικτύωση.  

Ο τρίτος πυλώνας είναι  ένας καινούργιος πυλώνας.  Είναι η 
ανάπτυξη καινοτομικής  νοοτροπίας και θεσμών και  διασυνδέσεων 
έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης με την κοινωνία.   

Θεωρούμε,  λοιπόν,  ότι  θα πρέπει  να ενισχυθεί  η ζήτηση της  
καινοτομίας και από την Δημόσια Διοίκηση. Είναι ένας τομέας ο  
οποίος δεν ε ίχε δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση.  

Άρα, λοιπόν,  σε αυτή την προγραμματική περίοδο θα ενισχυθεί  η 
ζήτηση για καινοτομία από την Δημόσια Διοίκηση, θα υπάρχει  
συνεργασία με τους συναδέλφους του επιχειρησιακού προγράμματος 
για την Διοικητική Μεταρρύθμιση.  

Θα υπάρξουν,  επίσης,  μηχανισμοί επιχειρηματικής ανακάλυψης 
και τεκμηρίωσης.  Αυτοί οι   μηχανισμοί είναι  σημαντικοί,  γ ιατί  πρέπει  
να πούμε ότι  η επιχειρηματική ανακάλυψη, δηλαδή,  όλη αυτή η 
δραστηριότητα που έγινε μέσω των πλατφορμών καινοτομίας,  δεν είναι  
κάτι  που τελείωσε με το που βγήκαν αυτές οι  προτεραιότητες.   

Είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία θα αναδεικνύει ,  θα  
τσεκάρει τι  έγινε.  Αν προχωρήσαμε σωστά. Θα βοηθάει στο να πάμε 
ακόμα καλύτερα και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, έτσι,  σε 
διορθωτικές  κινήσεις .  Και θα αναδεικνύει  κάθε φορά νέες 
δραστηριότητες οι  οποίες ενδιαφέρουν και τις  επιχειρήσεις ,  και  την 
ερευνητική κοινότητα.   

Είναι,  λοιπόν,  σημαντικό να υπάρξει  αυτός ο μηχανισμός και 
επίσης  θα υπάρξει  και ανάπτυξη της καινοτομικής κουλτούρας σε 
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διάφορες  ομάδες πληθυσμού, γιατί  θεωρούμε ότι  η καινοτομία είναι  
και ένας  παράγοντας όχι  μόνο σημαντικός  για την Δημόσια Διοίκηση 
αλλά και την ελληνική κοινωνία.   

Μια ενδεικτική χρηματοδότηση ανά τομέα στον θεματικό στόχο 
1β, βλέπουμε ότι  θα δοθεί  μεγαλύτερη έμφαση, από ότι  φαίνεται από 
όλη αυτή την διαδικασία που έχει  γίνει  στον τομέα της αγροδιατροφής,  
των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών,  περιβάλλον και  
τεχνολογία,  τουρισμό-  πολιτισμό. Λιγότερο στα υπόλοιπα.   

Όμως είναι  μια ενδεικτική κατανομή η οποία θα αλλάζει  καθώς 
θα προχωρά η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης.   

Εδώ, ενδεικτικά,  φαίνονται κάποιες  δράσεις σε κάθε ένα από 
τους τομείς .  Με κόκκινο είναι  αυτές οι  δράσεις οι  οποίες έχουνε 
προταθεί  προς εξειδίκευση. Το υπουργείο θεώρησε ότι  σε αυτή την 
φάση εμπροσθοβαρείς  δράσεις  και ώριμες είναι  αυτές που έχουν να 
κάνουν με την ενίσχυση των ερευνητικών μας υποδομών, κυρίως στα 
επιχειρησιακά σχέδια,  όπως είπαμε.  Και να ενισχυθεί  το ανθρώπινο 
δυναμικό,  το οποίο φεύγει .   

Άρα, λοιπόν,  εδόθηκε μια πολύ μεγάλη έμφαση, για αυτό έχουμε 
και πολλά κόκκινα χρώματα. Στον δεύτερο πυλώνα, που έχει  να κάνει  
με την έρευνα καινοτομίας στις  επιχειρήσεις  υπάρχει  η δράση  ερευνώ-  
καινοτομώ-  δημιουργώ.  

Θεωρούμε ότι  είναι  μια καινοτόμα δράση η οποία έχει  αρέσει  και  
πολύ στην επιχειρηματική κοινότητα.  Και με την διαδικασία της 
επιχειρηματικής ανακάλυψης θα εξειδικευθούν και οι  υπόλοιπες 
δράσεις  αυτές.   

Στο σχήμα αυτό δείχνει ,  κάποιος είπε ότι  θα πρέπει  οι  δράσεις 
μας να έχουν μια συνέχεια.  Συμφωνούμε απόλυτα. Δείχνει  τις  δράσεις  
οι  οποίες ξεκινούν από την έρευνα και φτάνουν μέχρι και την 
εξωστρέφεια και τις  εξαγωγές.  
 Άρα θα υπάρχει  λοιπόν μια  σειρά δράσεων που ξεκινούν και 
πιάνουν όλα τα επίπεδα της τεχνολογίας,  το λεγόμενο TRL, βασική 
έρευνα, proof  of  concept ,  τεχνοβλαστοί,  τα clusters ,  τα competence 
centers ,  οι  δράσεις  οι  οποίες έχουν να κάνουν με τη δικτύωση και τις  
εξαγωγές.  Άρα λοιπόν,  βλέπουμε τη συνέχεια των δράσεων.  
 Βασικοί άξονες που διαπερνούν τα μέτρα μας είναι  η ανάπτυξη 
υγιούς και ποιοτικής επιχειρηματικότητας,  η εστίαση σε αποτελέσματα 
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παραδοτέα και όχι  στις  διαδικασίες,  πολλές φορές  ειπώθηκε,  η 
γραφειοκρατία και για εμάς είναι  βασανιστική,  γιατί  όλη αυτή η 
χαρτούρα μάς εμποδίζει  να βλέπουμε τα αποτελέσματα πολλές φορές.  
 Η έμφαση στην αύξηση της απασχόλησης εξειδ ικευμένου 
προσωπικού, άρα λοιπόν ένα κριτήριο για εμάς είναι  πόσες νέες θέσεις  
εξειδ ικευμένου προσωπικού δημιουργούνται και η διάθεση δημόσιων 
πόρων με στόχο να μοχλεύσουν τους ιδιωτικούς πόρους με πλήρη 
διαφάνεια.  
 Τελειώνοντας με τη διακυβέρνηση, όλο αυτό το σχήμα το οποίο 
εμπλέκει  υπουργεία,  περιφέρειες,  επιχειρήσεις ,  ερευνητικά κέντρα, 
ακαδημαϊκά,  θα πρέπει  να έχει  μια δομή η οποία  θα πρέπει  να έχει  μια 
μονιμότητα.  Θεωρούμε ότι  δεν θα πρέπει  να είναι  ευκαιριακή με το 
ΕΣΠΑ, θα πρέπει  να δημιουργηθούν λοιπόν μόνιμοι  δεσμοί  διαλόγου 
με όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους .  
 Έτσι λοιπόν,  έχουμε ένα σχήμα όπου στο αποφασιστικό κομμάτι 
για τη RIS έχουμε τις  13 περιφέρειες με τις  13 περιφερειακές RIS ,  θα  
υπάρχει  μια διαπεριφερειακή επιτροπή έξυπνης εξειδίκευσης.  Πρέπει  
να πούμε ότι  για πρώτη φορά υπάρχει  διϋπουργική επιτροπή η οποία 
θα ασχολείται  με τα θέματα της έρευνας και της καινοτομίας και στο 
δεύτερο επίπεδο που είναι  το  επιτελικό θα υπάρχουν τα περιφερειακά 
συμβούλια καινοτομίας,  είναι  ένας  νέος θεσμός όσον αφορά τις 
περιφέρειες,  ένας νέος θεσμός που έχει  εισαχθεί  με τον νόμο 4310 για 
την έρευνα, όπου θεωρεί ότι  σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει  να 
υπάρχουν μόνιμοι  μηχανισμοί διαλόγου σε επίπεδο περιφερειών και 
γνωμοδότησης.  
 Θα υπάρχει  ο μηχανισμός που έχει  αναπτυχθεί  αυτή τη στιγμή 
στη ΓΓΕΤ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας,  που είναι  ο 
μηχανισμός επιχειρηματικής  ανακάλυψης με τις  πλατφόρμες  
καινοτομίας,  το  Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και  Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης,  το δ ίκτυο που έχει  δημιουργηθεί  μεταξύ του κέντρου και  
των περιφερειών.  
 Υπάρχει  ένα δίκτυο λοιπόν συζήτησης  και διαλόγου μόνιμο με 
τις  περιφέρειες,  όπου επιλύονται προβλήματα σε περιφερειακό 
επίπεδο,  είναι  το περιφερειακό και τομεακό δίκτυο έξυπνης 
εξειδ ίκευσης.  
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 Και στο τέλος,  έχουμε τους φορείς  διαχείρισης και τους φορείς  
υλοποίησης.  
 Άρα λοιπόν,  τα περισσότερα από όλα αυτά έχουν θεσμικά λυθεί ,  
υπάρχουν δηλαδή σε νόμο και έχουν ήδη λειτουργήσει,  δεν είναι  
απλώς λοιπόν ένα σχέδιο.  Όλα αυτά έχουν λειτουργήσει αυτή τη 
στιγμή.  
 Το χρονοδιάγραμμα, τελειώνω. Η υποβολή του τελικού κειμένου 
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης αναμένεται  να γίνει  τη 
Δευτέρα, επομένως θα έχουμε τελευταίες συνεννοήσεις με τα  
υπουργεία σήμερα και αύριο,  να είμαστε σίγουροι ότι  είμαστε 
σύμφωνοι σε όλα.  
 Η διαδικασία της  επιχειρηματικής ανακάλυψης από Σεπτέμβριο 
μέχρι Δεκέμβριο 2015, με στόχο την τομεακή εξειδίκευση δράσεων και 
διαρθρωτικά έργα.  Έτσι  λοιπόν,  όσες δράσεις έχουμε προτείνει  θα 
έχουν μια τομεακή εστίαση η οποία θα γίνει  με διάλογο.   
 Και επιμέρους συναντήσεις  με περιφέρειες Σεπτέμβριος-
Δεκέμβριος 2015, με στόχο τις  συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα 
με τις  περιφερειακές RIS ,  έτσι  ώστε το κείμενο που καταρχήν υπάρχει  
μια θετική στάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  της έξυπνης 
εξειδ ίκευσης,  μέχρι το τέλος του 2015 να έχει  ολοκληρώσει όλα τα  
θέματα συνεργειών με τις  περιφέρειες ,  όπου χρειάζονται  ζυμώσεις,  και 
τα θέματα της εξειδίκευσης.  
 Ο κύριος Χατζηνικολάου θα δώσει ένα παράδειγμα τώρα μίας 
πιλοτικής δράσης για τις  υδατοκαλλιέργειες,  πώς βλέπουμε μέσα από 
τη συνεργασία των επιχειρήσεων και των υπουργείων με δύο 
διαφορετικά ταμεία,  πώς μπορεί  να βγει  μια πιλοτική δράση η οποία 
να έχει  στόχο να βγουν προϊόντα πολύ σημαντικά για την ελληνική 
οικονομία και για τις  εξαγωγές.  
 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστούμε πολύ την κ.  Σοφούλη.  
 Κατάφερε μέσα σε μια παρουσίαση 20 λεπτών να μεταφέρει  με 
έναν πολύ συνοπτικό και ουσιαστικό τρόπο μια πάρα πολύ σημαντική 
δουλειά ετών, με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς ,  με πολύ μεγάλο 
αριθμό φορέων από τον επιχειρηματικό και ερευνητικό κόσμο όπως 
σημειώθηκε.  
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 Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση που αφορά το πιλοτικό της  
υδατοκαλλιέργειας.  Η παρουσίαση θα γίνει  από τον κύριο 
Χατζηνικολάου που είναι  προϊστάμενος της διεύθυνσης υποστήριξης  
δράσεων έρευνας και καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας.   
Κος ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ:  
Κυρίες και κύριοι ,  καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν 
για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε ένα μέρος της δουλειάς που έχει  
γίνει  στην Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας τα τελευταία τρία 
χρόνια σχετικά με το να εκπονήσουμε στρατηγικές  σε θεματικούς  
τομείς  προτεραιότητας και να μπορέσουμε να πάμε αρκετά βαθιά ώστε 
στο τέλος  τα  χρηματοδοτικά μας εργαλεία  να βοηθήσουν 
δραστηριότητες που δίνουν προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα 
προϊόντα.   

Εγώ δούλεψα στον τομέα της αγροδιατροφής,  δουλέψαμε με 11 
ομάδες.  Δουλέψαμε και επιλέξαμε να πάμε σε προϊόντα 
προτεραιότητας με κριτήρια που δ ιαμορφώσαμε κυρίως αυτά που 
έχουν έντονη οικονομική δραστηριότητα,  η έρευνα και  η τεχνολογία 
έχει  παίξει  ένα ρόλο στο παρελθόν αλλά και δίνει  τη δυνατότητα να 
μιλάμε ότι  μπορεί  να δώσει και  μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και 
ένταση.  

Και βεβαίως καταλήξαμε σε αυτό το γενικό στόχο στον οποίο 
αναφέρθηκε η κυρία Σοφούλη στην παρουσίασή της.   

Οι 11 αυτές θεματικές ομάδες συμπεριέλαβαν την τριπλή έλικα,  
δηλαδή πάνω από 150 εταιρείες,  καινοτόμες εταιρείες,  και το τονίζω 
αυτό,  δεν καλέσαμε όλους τους κλάδους,  καλέσαμε κυρίως καινοτόμες 
εταιρείες,  τον ερευνητικό ιστό της χώρας,  δημόσιους φορείς  και 
Περιφέρειες.   

Όλα αυτά σε μία συζήτηση η οποία  ήταν,  ξεκινώντας  από ένα 
κείμενο βάσης,  βασικό κείμενο βάσης και καταλήγοντας δίνοντας 11 
κείμενα προτεραιοτήτων τα οποία αναφέρονται σε δραστηριότητες σε 
αλυσίδες προϊοντικές.   

Αυτό ήταν και το  σημαντικό καινοτόμο κομμάτι  στην δουλειά,  
αυτής που εγώ χαρακτηρίζω πρωτόγνωρης δουλειάς που έγινε στη 
Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Τεχνολογίας.   
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Εγώ προσωπικά ανήκω και θέλω να θεωρήσω και λέω και θεωρώ 
τον εαυτό μου ως ένα άνθρωπο που πίστεψα στην έξυπνη εξειδίκευση 
και ό,τι  υλικό τουλάχιστον παρήχθη σε αυτά τα πράγματα που 
συντόνισα, νομίζω ήθελα να έχει  καταρχήν την μεθοδολογία,  όλα τα  
μεθοδολογικά εργαλεία που είχε το guidance της πλατφόρμας της 
Σεβίλλης.   

Αλλά παράλληλα να συνδυαστούν κατάλληλα με την υπάρχουσα 
κατάσταση στη χώρα και αυτό που λέω ποια είναι  η διάρθρωση γενικά 
της οικονομίας,  της μικρής ανά θεματική περιοχή οικονομίας της  
χώρας.  Και εδώ είχαμε αρκετά πράγματα και διαφοροποιήσεις  πολύ 
μεγάλες και δυσκολίες.   

Τι είναι  η υδατοκαλλιέργεια,  ερχόμενος,  λοιπόν,  στην 
υδατοκαλλιέργεια  που είναι  μία ξεχωριστή ομάδα αυτή η οποία 
συμπεριέλαβε όλο τον κλάδο. Και θα σας έλεγα ότι  δεν χρειάζεται  
απολύτως καμία άλλη δομή πάνω σε αυτό τον κλάδο της  
υδατοκαλλιέργειας,  από την δομή που δημιούργησε η ΓΓΕΤ διότι  τους  
περιλαμβάνει  όλους.   

Συμμετείχαν ενεργά όλες οι  εταιρείες.  Συμμετείχαν ενεργά όλα 
τα πανεπιστήμια,  οι  πανεπιστημιακές σχολές που αναφέρονται στο 
συγκεκριμένο θέμα. Και συμμετείχε και το δημόσιο και μάλιστα για 
πρώτη φορά είχαμε και το Αγροτικής Ανάπτυξης σε μεγάλη εμπλοκή,  
που ήταν η διεύθυνση αλιείας,  αλλά και το ΕΠΑΛ, που είναι  το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας,  με το οποίο είμαστε σε απόλυτα 
σύμφωνη γνώμη και με το οποίο έχουμε κοινά εκπονήσει το  
πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί .   

Τι είναι ,  λοιπόν,  η υδατοκαλλιέργεια για την Ελλάδα. Η 
υδατοκαλλιέργεια σε λίγα λόγια  γιατί  πρέπει  να δώσω έτσι κάπως το 
στίγμα.  

Η υδατοκαλλιέργεια για την Ελλάδα έχει  μία σημαντικότητα 
κοινωνική και οικονομική.  Έχει  34 χρόνια εμπειρίας,  παράγει  120.000 
τόνους τσιπούρα και λαβράκι,  έχει  έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα διότι  
το 80% εξάγεται και το 20% απορροφά η εγχώρια αγορά.  
Και εάν πάμε στο κοινωνικό κομμάτι θα δούμε ότι  υπάρχουν 340 
μονάδες παραγωγής κατανεμημένες σε όλη τη χώρα, άρα είναι  ένας 
πυλώνας περιφερειακής ανάπτυξης.   Έχει  18.000 απασχολούμενους και 
γύρω στις  70 εταιρίες συνολικά.   
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Και εδώ θα μπορούσα να σας πω ότι  εκεί  που η Mckinsey στη 
μελέτη της στο 10  years ahead έβαζε το θέμα της αναδιάρθρωσης του 
τομέα η κρίση φαίνεται ότι  έδωσε μια λύση σε όλα αυτά.  Και πράγματι 
αυτή τη στιγμή ο χώρος είναι  πολύ συγκεντρωμένος σε αρκετές  
εταιρίες.  Δεν έχουν κλείσει ,  δεν έχουν σταματήσει να λειτουργούν οι  
εταιρίες διότι  ο κλάδος έχει  αρκετά μεγάλη δυναμική και αυτό είναι  
ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει  κανείς  να κρατήσει στο μυαλό του.  

Η δε οικονομική του συνεισφορά, έχουμε 800.000.000 ετήσια 
συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και εξάγουμε σε 30 χώρες και  
μάλιστα από τις  χώρες θα έλεγα από τις  αναπτυγμένες χώρες και με 
υγιείς  ο ικονομίες.    

Τώρα, αυτό το οποίο αξίζει  να σημειωθεί  εδώ είναι η κρίσιμη 
φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ελληνική υδατοκαλλιέργεια και  
ποια είναι  εντέλει  αυτό το οποίο πρέπει   να προσέξουμε προκειμένου 
να αναπτυχθεί  ο κλάδος περαιτέρω και ποια είναι   η προστιθέμενη 
αξία που πρέπει  να δώσουμε στον κλάδο όχι  μόνο να συνεχίσει  αλλά 
να αναπτυχθεί  περαιτέρω και να ανταποκριθεί  στο πρόγραμμα, το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει  μια συνεισφορά η ελληνική 
υδατοκαλλιέργεια το οποίο αναπτύσσεται μέχρι το 2030.  

Αυτό είναι  σημαντικό και αυτό μας έχει  κάνει  και  εμάς το 
στρατηγικό πρόγραμμα για την ελληνική υδατοκαλλιέργεια να 
αναφέρεται όχι  στο 2020 αλλά να αναφέρεται στο 2030.  

Ο μεγάλος κίνδυνος για την ελληνική υδατοκαλλιέργεια και 
φαίνεται στην κρίση με την έλλειψη της ρευστότητας είναι  ότι  υπήρξε 
μια διακύμανση της παραγωγής που έπεσε από το 2010 και τώρα ξανά 
ανέβηκε το ’12,  ξανά έπεσε λίγο το 2013 αλλά με μια σταθερή άνοδο 
της Τουρκίας .  

Και εδώ είναι το  πολύ σημαντικό,  το πώς μπορεί  κανείς  να 
σταθεί  και να διαφοροποιηθεί  και πως μπορεί  η ελληνική 
υδατοκαλλιέργεια πραγματικά να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική από 
αυτή που έχει .  

Εδώ, λοιπόν,  είναι  το σημαντικό ζήτημα της έρευνας και της  
καινοτομίας.  Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια στα προηγούμενα χρόνια 
αναπτύχθηκε έντονα συνεργαζόμενη με την έρευνα και την καινοτομία.  
Είναι ένας τομέας που είναι  εντάσεως γνώσεως,  δεν είναι  ένας τομέας 
παραδοσιακός ο οποίος έρχεται από κάποιο βάθος χρόνου.   
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Και η έρευνα και  η καινοτομία συνέβαλε σημαντικά όχι  μόνο 
στην άνοδο του κλάδου αλλά και  στη σωτηρία πολλές φορές του 
κλάδου ειδικά στο κομμάτι των μυοσκελετικών παραμορφώσεων όπου 
τα ερευνητικά κέντρα έσωσαν την ελληνική υδατοκαλλιέργεια σε μια  
πάρα πολύ κρίσιμη φάση.  

Όσον αφορά το κομμάτι γιατί  ο κλάδος αυτός έχει  αξία επίσης  
και πως μπορεί  να  συμβάλει η έρευνα και η καινοτομία,  μπορούμε να 
δούμε υπάρχει  μεγάλη συνεισφορά εταιριών που δαπανούν ή 
λαμβάνουν σε θέματα δαπανών για έρευνα και καινοτομία.  Έχουμε τα  
στοιχεία του ΕΚΤ τα οποία είναι  σημαντικά,  ε ίναι  αρκετά σημαντικά,  
αρκετές εταιρίες συμμετέχουν είτε με ίδια κεφάλαια είτε με έργα,  
συμμετοχές σε έργα της Γενικής Γραμματείας ή της Ευρώπης.  

Το δεύτερο σημείο όσον αφορά τη συνεργασία των εταιριών έχει  
να κάνει  με το ότι  υπάρχει  παροχή υπηρεσιών των ερευνητικών 
κέντρων προς τον παραγωγικό χώρο και μάλιστα πολύ οργανωμένη.    

Το ΕΛΚΕΘΕ για παράδειγμα έχει  πάνω από 250.000 ευρώ το 
χρόνο την τελευταία 15ετία σε παροχή υπηρεσιών προς τις  εταιρίες.  
Το Πανεπιστήμιο  Κρήτης,  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  έχουν πακέτα 
τα οποία παρέχουν προς τις  εταιρίες τα οποία δεν αφορούν μόνο 
τρέχουσα έρευνα αλλά έρευνα πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα της 
παραγωγής,  των σταδίων της παραγωγής.   
Η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει  μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων με 
πολύ μεγάλο δείκτη απήχησης ο οποίος ξεπερνά τον παγκόσμιο μέσο 
όρο σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει .   Τα ερευνητικά 
έργα της ΓΓΕΤ είναι αρκετά και στα οποία κυριαρχεί  το ΕΛΚΕΘΕ σε 
απόλυτο νούμερο όπως το ΕΛΚΕΘΕ κυριαρχεί ,  και  εδώ είναι ένα άλλο 
θέμα, στα ερευνητικά έργα του FP7 .   Στα 31 ερευνητικά έργα της 
Ευρώπης για παράδειγμα. Τα 16 έχουμε  ελληνικές συμμετοχές με μία  
απόλυτη κυριαρχία του ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο συντονίζει  και έργο 11 
εκατομμυρίων.  
 Αυτό δείχνει  και την εικόνα του πόσο μπορεί  να συνεισφέρουνε 
στην επόμενη μέρα αυτοί οι  φορείς .  Εμείς  δημιουργήσαμε λοιπόν μία 
ομάδα και ξεκινήσαμε να συζητάμε με όλο τον κλάδο.  
 Έτσι λοιπόν βρήκαμε ένα δυναμικό κλάδο και εκφρασμένη 
πρόθεση να αναπτυχθεί .  Υπάρχει  ερευνητικό δυναμικό που 
συνεργάζεται όπως σας είπα.   
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 Τηρουμένων των αναλογιών της  κρίσης,  ο κλάδος μπορεί  να  
συνεχίσει ,  βεβαίως μιλάμε και με τη χώρα, με τ ις  συνθήκες και τις  
προϋποθέσεις  της χώρας.   
 Κρατά σημαντική θέση και εγώ θεωρώ ότι  είναι  ένας από τους 
κλάδους που η έρευνα πραγματικά μπορεί  να παίξει  ένα πολύ 
σημαντικό ρόλο.   
 Εδώ ένα άλλο στοιχείο που βρήκαμε στη συζήτηση αυτή,  έχει  να 
κάνει  με το συντονισμό θα έλεγα καλύτερα, με τα υπόλοιπα 
χρηματοδοτικά εργαλεία της χώρας,  όπως είναι  το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα αλιείας,  όπως είναι  τα  επενδυτικά,   είτε ε ίναι  των 
Περιφερειών,  τα ΠΕΠ.  
 Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη αξία στο πως θα συντονίσουμε τα  
εργαλεία αυτά και νομίζω ότι  εκεί  μπορεί  να προκληθεί  και μία 
μεγάλη μόχλευση κεφαλαίων και ερευνητικής προσπάθειας.   
 Τώρα, του  να φτιάξουμε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, όταν εμείς  
είδαμε όλο αυτό το πλαίσιο,  ήτανε πως θα δημιουργήσουμε μία 
πιλοτική δράση.  
 Η πιλοτική δράση κατ’  αρχήν θα έπρεπε να εξεταστεί  υπό το 
πρίσμα των περιορισμών των κανονισμών. Έτσι λοιπόν είχαμε έναν 
περιορισμό στο άρθρο 30,  του απαλλακτικού,  το οποίο μας έδωσε για 
αυτή τη φάση μία  ερμηνεία,  να μην έχουμε τουλάχιστον παρερμηνείες 
και αποφασίσαμε η δράση αυτή να είναι  μία δράση όπου θα έχει  μέσα 
συνεργατικότητα,  αλλά θα έχει  δικαιούχους στα ερευνητικά κέντρα και  
τα πανεπιστήμια,  δημόσιους δηλαδή φορείς ,  με ανάθεση υπεργολαβίας  
σε επιχειρήσεις .   
 Το ποσοστό θα το ορίσουμε με απόλυτο τρόπο, 35% με 40% και 
η υλοποίησή του θα γίνει  σύμφωνα με τον απαλλακτικό 651/2014. Τα 
ερευνητικά έργα καλύπτουν κατά χρονική προτεραιότητα 
δραστηριότητες σε όλη την παραγωγική αλυσίδα του κλάδου, που θα 
σας αναλύσω και θα προσπαθήσουν να δώσουν απάντηση σε 
προκλήσεις και αναγκαιότητες,  σε συνάρτηση με το χρόνο αυτό.   
 Τα έργα θα έχουν διάρκεια 12 έως 24 μηνών από την υπογραφή 
των συμβάσεων. Οι προτεραιότητες καθορίστηκαν από κοινού με τους  
παραγωγικούς και  ερευνητικούς φορείς  της χώρας και  απαντούν στα 
σημαντικά προβλήματα του κλάδου αυτή τη στιγμή.  
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 Στη πιλοτική δράση δοκιμάζονται τα μεθοδολογικά εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν για  την εκπόνηση της RIS ,  καθώς επίσης στη 
πιλοτική δράση δοκιμάζεται ο συντονισμός των εργαλείων του 
ΕΠΑνΕΚ με το ΕΠΑΛ σε μία κοινή προσπάθεια βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου.  
 Η πρόταση λοιπόν του πιλοτικού προγράμματος δράσεων, ο ι 
οποίοι  ε ίναι  συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων, με 
δυνατότητα να το αυξήσουμε,  γιατί  προέκυψαν και κάποιες,  ζητήθηκαν 
από άλλους κλάδους ,  από τα υλικά τις  τελευταίες μέρες ζητήθηκαν 
κάποιες πρόσθετες  δράσεις ,  αρκετά σημαντικές για τον κλάδο και 
εκτιμούμε ότι  σε αυτό μπορούμε να τα αυξήσουμε.   
 Αυτό θα το συζητήσουμε τώρα που θα ετοιμάσουμε τον οδηγό 
εφαρμογής και θα το  αιτηθούμε προς τη Διαχειριστική Αρχή. Που 
λοιπόν αναφέρεται  το πιλοτικό πρόγραμμα; Αναφέρεται πρώτον,  σε 
όλη την αλυσίδα αξίας του προϊόντος.   
 Στην εκτροφή των θαλασσινών ψαριών. Στη βιώσιμη παραγωγή 
των ιχθυοτροφών, στη μεταποίηση και στην επεξεργασία.  Στη γαλάζια 
ανάπτυξη.  Στα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα, στη 
παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων και όλα αυτά 
συνδυασμένα με εκπαίδευση και ενημέρωση.  
 Ας ξεκινήσουμε από την εκτροφή των θαλασσινών ψαριών. 
Υφιστάμενα και νέα είδη.  Γιατί  αξίζει  να πω ορισμένα από αυτά τα 
πράγματα.  
 Αξίζει  να τα πω, δ ιότι  αυτά τα οποία  θα δείτε εδώ, παρήχθησαν 
από τη δουλειά που έγινε μέσα στις  πλατφόρμες.  Παρήχθησαν από τη 
δουλειά η οποία  έγινε από τα ερωτηματολόγια.  Παρήχθησαν από τη 
δουλειά από τις  συναντήσεις που κάναμε με όλους  τους stakee holders  
που συμμετείχαν και ήταν όλος ο κλάδος και πήγαμε αρκετά βαθιά για 
να δούμε ποια είναι  η ανάγκη που την έχει ,  βέβαια,  όλος ο κλάδος,  
όπως είναι ,  γ ια παράδειγμα, το να βοηθήσουμε το κόστος παραγωγής 
και να δώσουμε υψηλότερη προστιθέμενε αξία στο προϊόν που είναι  το  
ψάρι.   
 Έτσι,  λοιπόν,  ένα,  μια από αυτές τις ,  που θα είναι  και 
ερευνητικό έργο,  για τις  δραστηριότητες,  η δραστηριότητα είναι  όσον 
αφορά την ανάπτυξη των τροφών, αλλά ερευνητικά έργα που 
αναφέρονται στην ανάπτυξη εποχικών σιτηρεσίων για καλύτερη 
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χρησιμοποίηση της  τροφής και αύξηση των εκτρεφομένων πληθυσμών, 
τα… σιτηρέσια εποχικής προσαρμογής,  πραγματικά αλλάζουν την 
διαδικασία,  όπου εδώ προσαρμόζεις  και την τροφή αλλά και σε σχέση 
με την εποχή.  
 Και εδώ θέλουμε ερευνητικά έργα,  πραγματικά πολύ σημαντικά.  
Εδώ δεν είναι  μόνο ότι  προσαρμόζεις .  Είναι ότι  έχουμε και ανάγκη 
μιας καλής αξιολόγησης των προτάσεων που θα έρθουν,  οι  οποίες 
πράγματι  σε αυτό μας δημιουργούν μια νέα πρόκληση κατά την φάση 
της αξιολόγησης των προτάσεων οι  οποίες θα υποβληθούν.   

Η διαχείριση των ασθενειών με πρόληψη και εμβόλια και  νέες  
προληπτικές θεραπείες,  χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  Η 
παραγωγή λειτουργικών ψαριών. Η εκτροφή νέων θαλασσινών ψαριών.  

Εδώ δεν μπαίνουμε και αφήνουμε ελεύθερα στο που,  γενικά, 
ποια ψάρια θα βάλουν και άρα θα έρχονται κάποια ερευνητικά έργα με 
οτιδήποτε ψάρι κανείς  φανταστεί .   

Εδώ πάμε να δώσουμε στην προηγούμενη ερευνητική προσπάθεια 
που έχει  γίνει  πάνω σε δυο ψάρια,  δυο μεγάλα ψάρια,  που είναι  το  
Μαγιάτικο και ο  Κρανιός.  Έχουν ήδη ξεκινήσει οι  ερευνητικές  
προσπάθειες στην Ευρώπη.  

Το ΕΛΚΕΘΕ και άλλοι ερευνητικοί φορείς  της χώρας έχουν εδώ 
καταγράψει πολύ σημαντικές,  θα έλεγα,  πολύ σημαντική ερευνητική 
εργασία και το,  ε ιδικά ο Κρανιός έχει  μπει  στην παραγωγή. Ήδη 
παράγεται ο Κρανιός κατά  7.000 μέχρι 10.000 τόνους ετησίως 
σήμερα.  

Είναι το γνωστό μηλοκόπι,  που βρίσκεται στην 
υδατοκαλλιέργεια,  αλλά αυτό θέλει  πολύ δουλειά ακόμα για να 
αυξήσεις την παραγωγή και να δώσεις προστιθέμενη αξία,  γιατί  τα 
μεγάλα ψάρια αυτά θέλουμε να τα βάλουμε στην μεταποίηση.  

Άρα εδώ είναι  στην εκτροφή, λοιπόν,  αυτές είναι ,  αυτά θέλουμε 
να δούμε σε πρώτη φάση. Στην  βιώσιμη παραγωγή των ιχθυοτροφών 
θέλουμε να δούμε την βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών,  
μεθοδολογικών εργαλείων των πρώτων υλών και συγκριτικό έλεγχο 
διαθέσιμων μεθοδολογιών για τον έλεγχο φυσοΪστρογόνων σε 
μεσογειακά είδη.   
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Προσδιορισμό εναλλακτικών πρώτων υλών από μικρο και 
μακροφύκια,  σκουλήκια,  προνύμφες,  έντομα, και  να διερευνηθεί  η 
δυνατότητα παραγωγής σε βιομηχανική κλίμακα. Νέες τροφές,  δηλαδή.  

Έλεγχος  και αξιολόγηση του ιχθυοτροφών για χρήση στην 
τσιπούρα και  το λαβράκι και  προσδιορισμός συμπληρωμάτων που θα 
αδρανοποιούν αντιθρεπτικούς παράγοντες.   

Για την οικονομία του χρόνου θα επιταχύνω. Δεν θα σας τα 
αναφέρω όλα. Αυτά τα προγράμματα βλέπετε ότι  είναι  κοστολογημένα 
όλα.  

Στην μεταποίηση και την επεξεργασία που θέλουμε να δώσουμε 
πολύ μεγαλύτερο βάρος έχει  να κάνει  με την βελτίωση τεχνικών,  
εξαλείψεις  θανάτωσης,  βελτιστοποίηση διάρκειας συντήρησης του 
προϊόντος.   

Νέοι τρόποι  μεταποίησης.  Αύξηση στην διάρκεια ζωής του 
προϊόντος σε νέες συσκευασίες και κατεργασίες.  Αυτό είναι  ένα 
σημαντικό κομμάτι  που δένεται με τα υλικά.   

Στην Γαλάζια Ανάπτυξη είναι  νέες τεχνολογίες εκτροφής.  Πάμε 
στις  τεχνολογίες  ανοιχτής θάλασσας.  Εδώ ήδη θέλουμε να 
αξιοποιήσουμε ερευνητικά έργα τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια  
του… και στα οποία συμμετέχουν ερευνητικοί φορείς  ήδη.   

Άρα εδώ θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό και ανοίγουμε 
περαιτέρω θέματα. Σε αυτό το κομμάτι ε ίναι  και  αυτά που ζητήθηκαν 
από άλλες πλατφόρμες,  όπως είναι  η πλατφόρμα των υλικών, που 
ζητάει  ειδικά για τα δίχτυα και σε διάφορα τα νέα υλικά για κλουβιά  
και δίχτυα που χρησιμοποιούνται  

Εμπλουτισμός της  βάσης γνώσης για την υδατοκαλλιέργεια της  
ανοιχτής θάλασσας.  Πλέον ανοιγόμαστε πιο βαθιά.  Για πολλούς 
λόγους που δεν είναι  της ώρας.   

Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων, που είναι  
αναγνώριση και απομόνωση βιοδραστιικών ουσιών από θαλάσσιους  
οργανισμούς,  που παρουσιάζουν φαρμακευτικό και άλλο ενδιαφέρον.  

Αναγνώριση και  καλλιέργεια τοπικών ειδών φυτοπλαγκτού,   
παραγωγή προϊόντων από φύκι.  Περιβαλλοντικά και 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, διατήρηση και προστασία φυσικών 
πόρων και εδώ κυρίως ερχόμαστε να συνεργαστούμε με τα άλλα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, κυρίως το ΕΠΑΛ. Το Επιχειρησιακό της 
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αλιείας.  Και το ΕΠΕΡΑ, για θέματα που έχουν να κάνουν με το 
περιβάλλον.   

Το σύστημα διακυβέρνησης έχοντας σαν μια,  ένα αδύνατο  σημείο 
το ότι  έχουμε προγράμματα τα οποία ούτε εμείς  ως… μπορούμε να,  
τουλάχιστον να συντονίσουμε από κοινού με τα υπουργεία,  παρά μόνο 
να δώσουμε μια έμφαση, ας πούμε,  καλύτερη, στο… βάλαμε στην 
ομάδα εργασίας και στο σύνολο του κλάδου, με τι  τρόπο μπορούμε να 
στήσουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης και ο καλύτερος τρόπος τον 
οποίο βρήκαμε και εγκρίθηκε εν πάση περιπτώσει ο  τρόπος είναι  η 
δημιουργία ελληνικής τεχνολογικής πλατφόρμας υδατοκαλλιέργειας  
στα πρότυπα των τεχνολογικών πλατφορμών της Ευρώπης.  
 Αυτές δηλαδή οι  πλατφόρμες που επί  της ουσίας θα συντονίζουν 
πολιτικές,  θα δικτυώνουν φορείς  έρευνας και  παραγωγής,  θα 
συντονίζουν φορείς  και υπουργεία και επίσης,  επειδή είχε ξεκινήσει 
αυτή παλιότερα αυτού του τύπου η δραστηριότητα,  θέλουμε να της  
δώσουμε νομική μορφή και χρεώθηκε αυτό το αντικείμενο και το  
αναθέτει  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας.   
 Ανέλαβε λοιπόν να δημιουργήσει  αυτή την πλατφόρμα και εμείς  
με την πλατφόρμα καινοτομίας της ΓΓΕΤ και την ομάδα των 
υδατοκαλλιεργειών θα συμμετέχουμε σε όλη αυτή  τη δ ιαδικασία.  
 Αυτός είναι  ένας τρόπος να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε 
τις  δράσεις  τις  οποίες πρόκειται  να χρηματοδοτήσουμε και να τις  
αποτιμούμε,  να τις  βλέπουμε,  να τις  διορθώνουμε.  Και βεβαίως,  να 
ωριμάζουν συνεχώς νέα πράγματα, τα οποία θα δίνουν μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία .  
 Όσον αφορά τις  περιφέρειες,  έχουμε συνεργαστεί ,  υπάρχουν 
οχτώ περιφέρειες οι  οποίες έχουν προτεραιότητα θέματα 
υδατοκαλλιεργειών,  έχουμε έρθει  με τις  τέσσερις καλύτερες σε μια  
συνάντηση όσον αφορά τις  προτεραιότητές  τους.  Νομίζω ότι  στο 
επόμενο διάστημα θα συναντηθούμε με όλες,  ούτως ώστε να 
διαμορφώσουμε από κοινού το πρόγραμμά μας.  
 Εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω και ενδεχομένως σε ερωτήσεις να 
καλύψουμε κάποια  κενά που μπορεί  να άφησα στην παρουσίασή μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε  πολύ τον κ.  Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν θέλετε να 
υπάρξει  κάποιος γύρος τοποθετήσεων ή ερωτήσεων πάνω σε αυτά που 
ακούσατε.  Κύριε Περουλάκη;  
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπήκαν απ’ ό,τι  ξέρετε.  Όπως είπατε 
κι  εσείς ,  η κυρία  Σοφούλη κατάφερε μέσα σε μερικά να συνοψίσει  
δουλειά πολλών χρόνων.  
 Δεν διεκδικώ καμιά πατρότητα,  αλλά έχω μια αίσθηση ότι  είναι  
σε κάποιον βαθμό και παιδί  μου αυτή η διαδικασία που έρχεται σε 
πέρας αυτή την περίοδο και χωρίς  να θέλω να είμαι αυστηρός,  θέλω 
παρ’ όλα αυτά να επιστήσω την προσοχή ότι  η δικιά μου η καταρχήν 
έγκριση δεν σημαίνει  και την έγκριση της Επιτροπής εξαρχής.  
 Αλλά είναι όμως πάντως κατευθύνσεις  που τις  έχουμε συζητήσει  
με την κ.  Σοφούλη και με όλους  τους συνεργάτες,  κυρίως της ΓΓΕΤ. 
Βαδίζουμε σε μια πορεία που έχουμε χαράξει  μαζί .  Είμαι πάρα πολύ 
περίεργος να ακούσω τις  τοποθετήσεις  των κοινωνικών εταίρων και 
του ΣΕΒ που έβαλαν ορισμένα ερωτήματα, που νομίζω πως είναι  
συναφή με τη χάραξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης.  
 Αλλά νομίζω ότι  παρ’ όλα αυτά θέτουμε τις  βάσεις  για μια 
διαφορετική προσέγγιση της αναπτυξιακής πολιτικής για τη χώρα και 
κυρίως θέτουμε τις  βάσεις  για διαδικασίες οι  οποίες  ήρθαν για να 
μείνουν για πολλά χρόνια.  Δεν ήρθαν για να εκπληρώσουν μόνο μια εκ 
των προτέρων αιρεσιμότητα.  Τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω.  
 Βέβαια,  απομένει  ακόμα να στηθούν οι  κατάλληλοι μηχανισμοί 
και αυτοί οι  μηχανισμοί να επανδρωθούν.  Υπάρχουν ούτως ή άλλως 
άξιοι  συνεργάτες και νομίζω ότι  η αλλαγή της αντιμετώπισης της  
κουλτούρας της δ ιαδικασίας της ταυτοποίησης των προτεραιοτήτων 
είναι  κάτι  το οποίο είναι  από τα πιο θετικά στοιχεία αυτής της  
προετοιμασίας αυτής της προγραμματικής περιόδου.  
 Για το θέμα της υδατοκαλλιέργειας,  που είναι  μια μέθοδος για να 
προχωρήσουμε στην επιβεβαίωση των προτεραιοτήτων τις  οποίες 
θέσαμε μέσα από τη στρατηγική της  έξυπνης εξειδίκευσης,  μπορώ να 
σας μεταφέρω ήδη τον ενθουσιασμό του γραφείου της Επιτρόπου μου 
για την παρουσίαση που έκανε ο κύριος Χατζηνικολάου και στον 
προϊστάμενο του γραφείου της  Επιτρόπου στη διάρκεια  της επίσκεψής 
της στην Αθήνα.  
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 Πρέπει όμως μερικά τεχνικά θέματα να τα λύσουμε,  ούτως ώστε 
αυτή η πολύ καλή προσπάθεια να υλοποιηθεί  το συντομότερο δυνατό.  
Και σε αυτό έχω να σας πω ότι  η επιτροπή θα προσπαθήσει να σας 
παράσχει  τη συνδρομή της σε οποιοδήποτε δυνατό επίπεδο ακόμα και 
την παροχή συγκεκριμένης τεχνικής  βοήθειας στοχευμένης για την 
υλοποίηση αυτού του πιλοτικού προγράμματος.   

Αυτή είναι  η πρώτη  τοποθέτησή μου, αν έχει  κάποιος άλλος να 
κάνει  μία τοποθέτηση. Η συνάδελφος από την έρευνα έχει  να μας πει  
κάτι  σε σχέση με τις  δυνατότητες που ανοίγει  μία πιθανή 
διαφοροποίηση της  κατάταξης της χώρας μας ως όχι  πια follower αλλά 
λιγότερο καινοτόμας χώρας η οποία όμως ανοίγει  άλλες προοπτικές  
για εκμετάλλευση άλλων δυνατοτήτων και θα ήθελα και  η συνάδελφος 
από την έρευνα να τοποθετηθεί  και αυτή σε αυτές τις  δυνατότητες.   
Κα  ΛΑΓΙΟΥ  :  
Παίρνω μία,  είναι  λίγο ελευθεριότητα εκ μέρους μου που θα το πω 
αυτό,  αλλά έχω ήδη κάποια ερεθίσματα τα οποία με κάνουν να σκεφτώ 
έτσι.   

Λοιπόν,  θα ήθελα να μοιραστώ μαζί  σας  αυτή την ιδέα ή 
πιθανότητα για την οποία μάλιστα έκανα ένα ενημερωτικό σημείωμα. 
Μου ζητήθηκε ενημερωτικό σημείωμα για συνάντηση ενός  
αναπληρωτή γενικού διευθυντή από την υπηρεσία μου με ένα Έλληνα 
υπεύθυνο για θέματα έρευνας.   

Εργάζομαι για το πρόγραμμα που είναι  εκτός  κοινωνικών 
προκλήσεων, που λέγεται διεύρυνση της συμμετοχής,  επέκταση της 
αριστείας :  widening part icipation-extending excellence ,  το οποίο έχει  
ως στόχο να βοηθήσει τις  χώρες που έχουν χαμηλές επιδόσεις  σε 
θέματα καινοτομίας,  να τις  βοηθήσει να αναβαθμίσουν το δυναμικό 
τους για καινοτομία.   

Και υπάρχει ,  λοιπόν,  έχει  καθοριστεί  ένας αριθμός χωρών 
δικαιούχων που είναι στο innovation score board indicator,  
εμφανίζονται ως low performers και ε ίναι  όλα τα νέα κράτη μέλη. Και 
επιπλέον η Πορτογαλία  και το Λουξεμβούργο.  Το Λουξεμβούργο δεν 
είχε πολύ έρευνα, άλλος τομέας είναι  δυνατός στο Λουξεμβούργο.  

Το θέμα είναι  ότι  αυτό το πρόγραμμα έχει  ένα μεγάλο 
προϋπολογισμό, 500 εκατομμύρια.  Η Ελλάδα ήταν στο όριο του να 
είναι  μεταξύ μέτρια χώρα από πλευράς  καινοτομίας και όχι  χαμηλή.  
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Άρα μαζί  με τ ις  high performers και τις  medium performers η 
Ελλάδα μπορεί  να είναι  εταίρος στα προγράμματα, στις  προτάσεις  και  
στα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αυτό,  αλλά όχι  
ποτέ κύριος ωφελούμενος,  ο benef iciary,  όχι  κύριος αποδέκτης.   

Θεωρώ ότι ,  από ό,τι  ξέρω και  από ό,τι  καταλαβαίνω, η Ελλάδα 
είναι  αρκετά συγκυριακό το φαινόμενο,  θα μπορούσε να διαμορφωθεί  
ή να έχει  διαμορφωθεί αλλιώς η θέση της Ελλάδας σε αυτόν τον 
πίνακα.  

Δεν ξέρω εάν,  ίσως να υπάρχει  ήδη από την επιτροπή σκέψη, 
ίσως να υπάρχει  ήδη σε κάποιους  πολιτικά αρμόδιους η  ίδ ια σκέψη 
και ίσως να έχουν αρχίσει  οι  ομιλίες.  Θεωρώ πάντως ότι  θα ήταν καλό 
να ξεκινήσει  μία τέτοια σκέψη και  μία προετοιμασία και ενδεχομένως 
να προκληθεί  από την πλευρά των ελληνικών αρχών, από τη ΓΓΕΤ ή 
από τον Υφυπουργό,  αυτό.   

Βέβαια έχει  γίνει  ήδη,  έχει  ολοκληρωθεί ήδη ένα πρώτο διετές  
call ,  μία πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Τώρα οριστικοποιείται  το  
πρόγραμμα εργασίας με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 
τέλος του χρόνου,  που θα δημοσιευτεί  τώρα για του χρόνου,  2016,  
ήταν ένα 2014-2015,  2016-2017, 2018-2019.  
Θέλω να πω ότι  ήδη έχει  περάσει καιρός αλλά είναι  πολλά τα χρήματα 
και ο σκοπός,  υπάρχουν τριών ειδών μέσα, το teaming ,  δεν ξέρω πώς 
μεταφράζεται  ελληνικά,  το twining και τα era  chairs ,  το  πιο σημαντικό 
είναι  το teaming όπου τα χρήματα δίνονται σε δύο δόσεις ,  είναι  
προτάσεις που υποβάλλονται και  αξιολογούνται σε δύο φάσεις,  
αποσκοπούν είτε στην ίδρυση είτε  στην αναβάθμιση υπαρχόντων 
κέντρων αριστείας και οι  προϋπολογισμοί ε ίναι  μεγάλοι .  Σε μία πρώτη 
φάση εγκρίνεται,  αξιολογείται  ευνοϊκά και εγκρίνεται  μια εταιρική 
σχέση,  partnership agreement ,  η  οποία στη διάρκεια ενός ή δύο 
χρόνων το consortium θα πρέπει  να επεξεργαστεί  και να  
οριστικοποιήσει  ένα business  plan το οποίο επαναξιολογείται  σε 
δεύτερη φάση και αν πάλι επιλεγεί  και ολοκληρωθεί οι  
προϋπολογισμοί είναι  μεγάλοι,  είναι  πάνω από 10.000.000.  

Λοιπόν,   νομίζω ότι  ακόμα και αν η Ελλάδα μπορεί  να προλάβει  
την τελευταία πρόσκληση που θα δημοσιευτεί  για τα δυο τελευταία 
χρόνια του Ορίζοντα ίσως αξίζει  τον κόπο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν τα στελέχη της ΓΓΕΤ θέλουν να 
συμπληρώσουν κάτι  και με βάση τα σχόλια που δ ιατυπώθηκαν.  
Κα ΣΟΦΟΥΛΗ :  
Να έχουμε μια συνεργασία να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να 
υπάρξει  ενδιαφέρον από πλευράς,  αλλά από ότι  κατάλαβα η Ελλάδα 
δεν είναι  ωφελούμενη σε αυτή τη διαδικασία.  
Κα ΛΑΓΙΟΥ:  
Προς το παρόν όχι .  Αλλά κατά πόσον η Ελλάδα είναι  medium ή low 
performer… 
Κα ΣΟΦΟΥΛΗ  
Όχι,  ήμασταν πάνω από τη βάση.  
Κα ΛΑΓΙΟΥ . :  
Η Ελλάδα ήταν ακριβώς πάνω από τη βάση.  
Κα ΣΟΦΟΥΛΗ:  
Οπότε δεν μπορούσαμε να είμαστε ωφελούμενοι για  αυτό και δεν  
υπήρξε κάποιο ιδια ίτερο ενδιαφέρον.  
Κα  ΛΑΓΙΟΥ:  
Ενδεχομένως όμως να μπορεί  να γίνει  μια επαναξιολόγηση.  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:  
Ωραία,  συνεχίζουμε με τα πιο τεχνικά κομμάτια της ενεργοποίησης της 
νέας προγραμματικής περιόδου.  
Κος  ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ Συγνώμη, είχα πει  ότι  δεν θα ενοχλήσω ξανά 
την επιτροπή Παρακολούθησης αλλά ο κος Περουλάκης απηύθυνε  
ερωτήματα-προκλήσεις οπότε μάλλον είμαι υποχρεωμένος να 
τοποθετηθώ πολύ σύντομα.  

Στα ερωτήματα του κ.  Περουλάκη εγώ θέλω να απαντήσω ως 
εξής,  πιστεύω ακριβώς ότι  η μεγαλύτερη δυσκολία επιτυχίας της 
στρατηγικής της  εξειδ ίκευσης θα είναι  η κινητοποίηση και η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων στις  δραστηριότητες οι  οποίες  
εντοπίζονται και προτείνονται.   

Δεν είναι  δεδομένη, κύριε Περουλάκη.   Έχουμε πολύ δουλειά  
στο να μπορέσουμε να περάσουμε αυτές τις  προκλήσεις προς τις  
επιχειρήσεις  και  ειδικότερα προς τις  μικρότερες  και μεσαίες 
επιχειρήσεις .  Οι επιχειρήσεις  είναι  συγκρατημένες,  καταλαβαίνετε  
πολύ καλά, όσον αφορά δραστηριότητες και επενδύσεις  οι  οποίες 
αντικρίζουν το μέλλον.  
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Έχουμε πρόβλημα,  έχουμε επενδυτική κρίση στην Ελλάδα και 
αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και όσον αφορά την κινητοποίηση, τη 
συμμετοχή στις  δράσεις  της έξυπνης εξειδίκευσης,  αυτές οι  οποίες  
τόσο καλά προδιαγράφονται σήμερα εδώ.  

Δεν είναι απαισιόδοξη προσέγγιση, είναι  προσέγγιση 
επιφυλακτική και επισήμανση της ανάγκης να υπάρξει  μια οργανωμένη 
ενημέρωση,  κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση με ένα στόχο.   Να έχουμε 
πολλά και καλά project  έρευνας και καινοτομίας.    

Οι σύνδεσμοι των επιχειρήσεων, το  είπα και το πρωί,  οι  πέντε 
σύνδεσμοι των επιχειρήσεων έχουν κάνει  μια πρόταση με σχέδιο 
δράσης για αυτή τη δουλειά.  Μπορούμε να σας το επικοινωνήσουμε.   
Η πρόταση έχει  υποβληθεί  στη ΓΓΕΤ, μπορούμε να σας  τη στείλουμε 
αύριο το πρωί ή και απόψε το βράδυ.  

Είναι μια πρόταση νομίζω ιδιαίτερα χρήσιμη διότι  ακριβώς 
προβλέπει  δράσεις  με τις  οποίες στηρίζονται οι  επιχειρήσεις  για να 
μπορούν να προσέλθουν όσο γίνεται  αποτελεσματικότερα σε αυτή τη 
διαδικασία.   Προς στιγμήν δεν μπορώ να προσθέσω τίποτε άλλο απλώς 
αυτή τη συμβολή στην προσπάθεια.  

Μια προσθήκη μόνο στα όσα ακούστηκαν σχετικά με το πώς 
βλέπουμε την καινοτομία και την πολιτική καινοτομία στην Ελλάδα. 
Ορισμένες φορές ικανοποιούμαστε λέγοντας ότι  ξέρετε επειδή με την 
τεχνολογική καινοτομία δεν τα πηγαίνουμε και πολύ καλά και 
υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις  ή προσεγγίσεις  στην καινοτομία.  
Είναι η οργανωσιακή,  είναι  η μάρκετινγκ,  είναι  άλλες  μορφές 
καινοτομίας κλπ.  
Θέλω να σημειώσω, παρακαλώ να σημειώσουμε το εξής.   Αυτά με 
πολύ επιφύλαξη. Η γνώμη μας είναι  ότι  άλλου είδους καινοτομία χωρίς 
τη τεχνολογική,  χωρίς ένα ελάχιστο τεχνολογικό υπόβαθρο από 
επιχειρήσεις ,  ε ίναι  αρκετά παράδοξο σαν προσέγγιση.  
 Επιχειρήσεις  οι  οποίες δεν έχουν τεχνολογικό  υπόβαθρο, δεν 
μπορούν να αναπτύξουν οργανωσιακή καινοτομία με προοπτικές.  
Αυτόν τον μύθο η παράκληση είναι σιγά – σιγά να αρχίσουμε να τον 
αποβάλλουμε.   
 Δεν νοούνται αυτές οι  εναλλακτικές μορφές καινοτομίας ως 
υποκατάστατα η μία της  άλλης.  Είναι μορφές καινοτομίας οι  οποίες  
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συμβαδίζουν και βοηθούν γενικότερα στην ανάπτυξη της επίδοσης των 
επιχειρήσεων, στη καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.   
 Αυτά επειδή ακούγονται και κάποια σκορ, ότι  ας πούμε στην 
οργανωσιακή καινοτομία μπορεί  να πηγαίνουμε πολύ καλά, ενώ στη 
τεχνολογική καινοτομία είμαστε σε δυσμενή θέση.  
 Ας είμαστε λοιπόν τουλάχιστον επιφυλακτικοί και προσεκτικοί  
με τη χρήση τέτοιων προσεγγίσεων. Αυτά και στη διάθεσή σας.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Περουλάκη.  
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Όχι,  εγώ  θα ήθελα να κάνω ένα επιπλέον σχόλιο.  Με δεδομένο ότι  
έχουμε μία τοποθέτηση εδώ  των εκπροσώπων,  των μεγαλύτερων 
παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και η όλη διαδικασία της  
στρατηγικής  της έξυπνης εξειδίκευσης,  προσπαθεί  να  βοηθήσει την 
οικονομική μεταμόρφωση  των περιφερειών και της χώρας και μιλάμε 
για μία διαφορετική αφήγηση μέσα σε ένα πολύ αντίξοο 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον,  το οποίο νομίζω ότι  ο ι  δικές σας οι  
τοποθετήσεις  αν δεν ε ίναι  απαισιόδοξες,  είναι  πραγματιστικές,  πρέπει  
να αποτυπωθούν στο τελικό σχέδιο στρατηγικής.   
 Δηλαδή,  νομίζω ότι  για να ε ίμαστε σίγουροι ότι  αυτό που θα 
εγκρίνουμε ως τουλάχιστον πρώτο σχέδιο στρατηγικής γ ια την έξυπνη 
εξειδ ίκευση για τη χώρα, πρέπει  να αποτυπώνει  και  τις  δικές σας 
απόψεις,  από τη στιγμή που λέτε ότι  αντιπροσωπεύετε και όλες τις  5 
συνομοσπονδίες που είναι  παρούσες  στη σημερινή συνεδρίαση, είναι  
πολύ σημαντικό νομίζω κυρία Σοφούλη να τα λάβουμε υπόψη μας.   
 Εγώ νομίζω ότι  οι  απόψεις που εκφράζει  ο ΣΕΒ, νομίζω,  ούτως ή 
άλλως στα πλαίσια της διαβούλευσης απ’ ότι  έχω δει  μέχρι στιγμής,  
έχουνε ληφθεί υπόψη. Αν υπάρχει  κάτι  καινούριο,  δεν ξέρω. Αν εσείς  
δεν το έχετε δει ,  γ ιατί  φαντάζομαι ότι  και το  τελευταίο σχέδιο το έχετε 
δει ,  θα το δείτε.   
 Είστε μέρος της  διαβούλευσης.  Θεωρητικά θα έπρεπε να 
ήσασταν.    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
. .  η κυρία Κωστοπούλου.  
Κα ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  



 

  

188 

Ευχαριστώ. Σχετικά με αυτό,  θέλω να πω, ότι  όπως γνωρίζετε,  το  
κείμενο της έξυπνης εξειδ ίκευσης βρίσκεται στο τελευταίο – τελευταίο 
στάδιο πριν από την αποστολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 Προφανώς ο ΣΕΒ και άλλοι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι,  
έχουν συμμετάσχει  συστηματικά σε όλες τ ις  διαδικασίες ,  είτε ήταν σε 
επίπεδο πλατφορμών, είτε ήτανε σε επίπεδο γενικότερων συναντήσεων 
που γίνανε και στο δικό μας το Υπουργείο και κατά τον σχεδιασμό του 
προγράμματος και  συνολικότερα, εν πάση περιπτώσει όπου ήτανε 
δυνατόν να συμμετάσχουν,  καλούνταν κατά προτεραιότητα.   
 Ως αποτέλεσμα έχουμε,  ότι  σημαντικά κομμάτια της έκθεσης 
αυτής,  της στρατηγικής,  προφανώς έχουν εμπνευστεί  και από τη 
συμβολή του ΣΕΒ και των υπολοίπων εταίρων.   
 Όμως, σε αυτή τη φάση νομίζω ότι  επειδή βρισκόμαστε 
πραγματικά στο τελευταίο,  ίσως σχεδόν τη τελευταία μέρα, αν όχι  τη 
Δευτέρα. Έχει  ολοκληρωθεί το κείμενο.  Ας μη ξαναρχίσουμε από την 
αρχή έναν νέο κύκλο διαβουλεύσεων.   
 Απλά, βάζουμε μία τελεία για να ξεκινήσουμε τη καινούρια 
περίοδο που θα είναι  από εδώ και μπρος,  έχουμε έτσι και αλλιώς 
προβλέψει,  μία διαδικασία συστηματικής αναθεώρησης θα έλεγα της 
στρατηγικής αυτής .   
 Ευχαριστώ.  
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Ευχαριστώ που με εγκαλέσατε στη τάξη. Όντως,  έπρεπε να το είχα 
έτσι θεωρήσει,  ότι   έχετε ήδη συμπεριλάβει  τις  απόψεις τους.  Αλλά 
παρ’ όλα αυτά,  από φιλολογικό ενδιαφέρουν εγώ θα ήθελα να το δω το 
κείμενο σας.   
Κα  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  :  
Ναι.   
Κος ΠΑΠΑΣ:  
Γιάννη Παπάς από την Συνομοσπονδία Εμπορίου,  από την ΕΣΕΕ. 
Όντως έχει  δίκιο η κυρία… ότι  συμμετείχαμε σε όλη την διαδικασία 
της διαβούλευσης,  όλοι οι  κοινωνικοί εταίροι σε ότι  αφορά την 
διαμόρφωση των συμπερασμάτων.  
 Επί της στρατηγικής δεν μπορεί  κανείς  να έχει  αυτή την στιγμή 
κάποιες διαφορετικές απόψεις.  Ούτε να διαφωνήσει με τα 
συμπεράσματα.  
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 Αυτή την στιγμή ο ρόλος ο  δικός μας,  όπως τον 
αντιλαμβανόμαστε,  είναι  το πώς θα δραστηριοποιηθούμε έτσι ώστε να 
υποστηρίξουμε,  όπως είπε και ο Δημήτρης,  τις  επ ιχειρήσεις   να 
προσαρμοστούν σε μια νέα κατάσταση.  
 Ως ΕΣΕΕ εμάς το βάρος πέφτει ,  έτσι  όπως το έχουμε σκεφτεί ,  
στο να δημιουργήσουμε μια νέα επιχειρηματική φιλοσοφία.  Να 
μεταλαμπαδεύσουμε,  δηλαδή, μια νέα επιχειρηματική φιλοσοφία στις  
υφιστάμενες επιχειρήσεις  και στις  νέες,  ώστε να προσαρμοστούν σε 
αυτά που η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης έρχεται να φέρει .   

Άρα και μια μάλιστα από τις  προτάσεις που έχουμε υποβάλλει  
προς για το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά ακριβώς 
αυτό.   

Δηλαδή, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις  από την δική μας  πλευρά,  
που θα υποστηρίξουν  εκείνες τ ις  επιχειρήσεις  που έχουνε την 
δυνατότητα,  και  είναι  λίγες στην σημερινή συγκυρία,  να  
προσαρμοστούν γρήγορα, να το κάνουν.  Πως μπορούμε εμείς  να τ ις  
βοηθήσουμε,  αυτό είναι  που σχεδιάζουμε αυτή την στιγμή.  
Κα  :  
Ωραία.   
Κος ΠΑΠΑΣ:  
Απλώς, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις.  Ήμασταν,  
παρακολουθήσαμε όλη την διαδικασία της εκπόνησης της 
στρατηγικής… τροφοδοτήσαμε τους μηχανισμούς της Πολιτείας,  της  
γενικής γραμματείας με απόψεις και προτάσεις.  Δεν έχουμε κανένα 
πρόβλημα ως προς την εκπόνηση της στρατηγικής.   
 Απλώς επισήμανα τους  κινδύνους και  την ανάγκη κινητοποίησης,  
έγκαιρης κινητοποίησης των επιχειρήσεων της χώρας προκειμένου να 
έχουμε συμμετοχή από δω και μπρος στα έργα, στις  δράσεις αυτής της 
διαδικασίας.  Αυτό για να μην υπάρχουν παρανοήσεις.  Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  :  
Ωραία.  Προχωρούμε στην επόμενη παρουσίαση. Θα παρουσιαστούν 
από την κυρία Αναστασία Αρβανίτη,  στέλεχος της μονάδας Γ της  
ΕΥΘΥ τα βασικά στοιχεία του νέου συστήματος διαχείρισης και  
ελέγχου.   
Κα ΑΡΒΑΝΙΤΗ:  
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Ναι,  ευχαριστώ πολύ.  Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη, ελπίζω, 
παρουσίαση των,  κάποιων βασικών στοιχείων του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου της  νέας περιόδου. Αλλά με προδίδει  η 
παρουσίαση. Διότι  αργεί  να τα φέρει .  Και μάλλον δεν θα τα φέρει .   
 Λοιπόν,  δεν πειράζει .  Θα προχωρήσω μόνη μου.  Είναι,  η 
παρουσίαση χωρίζεται σε τρία μέρη.  Το ένα είναι  μια παρουσίαση του 
τι  περιλαμβάνει  ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και από πού 
προέρχεται αυτή η απαίτηση.  
 Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης,  το δεύτερο μέρος της  
παρουσίασης αφορά στον τρόπο που ενσωματώθηκε η νέα προσέγγιση 
που αποτυπώνεται στον κανονισμό, στο υπό σχεδίαση ή προς 
ολοκλήρωση σύστημα διαχείρισης και  ελέγχου.   
 Και στο πλαίσιο αυτό θα σταθούμε σε μερικές νέες υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από το κανονιστικό πλαίσιο.  Και το τρίτο μέρος,  πολύ 
συνοπτικά,  θα παρουσιάσει  το πλάνο ενεργειών.   

Τώρα που ήρθε,  όμως,  εγώ θα συνεχίσω. Σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου.  Όπως κάθε διοικητικό σύστημα έτσι και αυτό απαντάει  σε 
μερικές απλές ερωτήσεις οι  οποίες πολύ συχνά κρύβουν από πίσω πολύ 
προσπάθεια για να απαντηθούν.  
 Τι είναι  το σύστημα διαχείρισης  και ελέγχου; Πρέπει  να 
απαντάει  στο τι  πρέπει  να  γίνει ,  ποιος να το κάνει ,  πότε να το κάνει ,  
γ ιατί  να το κάνει .   
 Έτσι λοιπόν,  το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου είναι  ένα 
σύνολο δομών που βρίσκονται  σε μια  συσχέτιση μεταξύ τους.  Αυτές οι  
δομές,  εν προκειμένω οι  διαχειριστικές αρχές,  ο ι  ΕΦΔ, η Αρχή 
Ελέγχου,  η Αρχή Πιστοποίησης,  θα τα δούμε στην επόμενη διαφάνεια,  
αναπτύσσουν τις  δραστηριότητές τους στο πλαίσιο προκαθορισμένων 
αρμοδιοτήτων, με αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος.   
 Όμως υπό έναν όρο,  όταν μιλάμε γ ια σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου,  τον  όρο της χρηστής δημοσιονομικής δ ιαχείρισης των 
δημοσίων πόρων.  
 Η νομική βάση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου είναι  το  
κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  ο κανονισμός κοινών 
διατάξεων, οι  ε ιδικοί κανονισμοί των ταμείων και μια πληθώρα -γιατί  
αυτή είναι  η πραγματικότητα-  μια πληθώρα κατ’  εξουσιοδότηση 
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πράξεων και εκτελεστικών πράξεων, δηλαδή κανονισμών οι  οποίοι  
βγαίνουν από την Επιτροπή για ε ιδ ικότερα θέματα και όλο αυτό το 
κανονιστικό πλαίσιο συμπληρώνεται επίσης από πολύ λεπτομερείς  
στην τρέχουσα περίοδο οδηγίες εφαρμογής αυτού του κανονιστικού 
πλαισίου.  
 Για να μπορέσει αυτό το κανονιστικό πλαίσιο να εφαρμοστεί  
στην Ελλάδα, εκδόθηκε ο νόμος 4314 ο οποίος προβλέπει  και  αυτός με 
τη σειρά του κατ’ εξουσιοδότηση υπουργικές αποφάσεις που αφορούν 
τον ορισμό των δομών που θα διαχειριστούν όλα τα ζητήματα που 
έχουν να κάνουν με τη διαχείριση και τον έλεγχο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.  
 Και φυσικά,  άλλες  υπουργικές αποφάσεις,  οι  οποίες αποτελούν 
το κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης κατά κάποιο τρόπο των έργων και  
μπορούν να αφορούν στους κανόνες επιλεξιμότητας,  στον τρόπο 
επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων ή στον τρόπο υλοποίησης των 
προληπτικών ελέγχων.  
 Εδώ φαίνεται μια εποπτική παρουσίαση της λειτουργικής  
συσχέτισης όλων των δομών που συμμετέχουν.  Δεν έχει  αλλάξει  
τίποτα σε σχέση με τις  προηγούμενες περιόδους,  βλέπουμε 
διαχειριστικές αρχές και  ενδιάμεσους φορείς  διαχείρισης,  τις  άλλες  
βασικές αρχές των προγραμμάτων, αρχή πιστοποίησης,  αρχή ελέγχου,  
την εθνική αρχή συντονισμού και τη συσχέτισή τους  με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 Στη βάση όλων αυτών βρίσκονται  οι  δικαιούχοι,  οι  οποίοι  είναι  
αυτοί που κάνουν το δύσκολο έργο της υλοποίησης.   
 Η νέα προσέγγιση. Η νέα προσέγγιση σε όλο το πλαίσιο στην 
περίοδο ’14-’20,  μας ζητάει  εστίαση στη στρατηγική,  στόχευση των 
πόρων, προσανατολισμό στα αποτελέσματα, έμφαση στην εταιρική 
σχέση. Έχουμε σαφέστερους κανόνες επιλεξιμότητας και ελέγχου και  
μας ζητάει  για να μπορούμε να προσανατολιστούμε σε αυτά τα 
αποτελέσματα να απλοποιήσουμε στον βαθμό που αυτό είναι  δυνατόν 
τη διαχείριση.  
 Και λέω στον βαθμό που είναι  δυνατόν,  γιατί  το νέο κανονιστικό 
πλαίσιο ε ίναι  αρκετά μεγάλο και απαιτητικό.  
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 Ποια είναι  λοιπόν η νέα προσέγγιση, πώς αποτυπώνεται αυτή η 
νέα προσέγγιση στο νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.  Με απλά 
λόγια,  σημαίνει  δ ιαχείριση βάσει στόχων.  
 Έτσι,  το  σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που εν πολλοίς 
περιλαμβάνει  τα ίδια στοιχεία όπως και στην προηγούμενη ή στις  
προηγούμενες περιόδους,  τουλάχιστον για την προηγούμενη, θα πρέπει  
να προσαρμοστεί  στις  νέες κανονιστικές απαιτήσεις ,  αλλά κυρίως στη 
φιλοσοφία της νέας προσέγγισης  που ενσωματώνεται στη νέα 
προσέγγιση.  
 Προέχει  η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.  Το ακούσαμε πολλές  φορές από το πρωί.  Αυτό στο 
επίπεδο της διαχείρισης μεταφράζεται σε έγκαιρη επίτευξη  των 
προκαθορισμένων στόχων της πράξης του κάθε έργου,  ο ι  οποίοι  στόχοι 
θα συμβάλλουν στην μετρούμενη απόδοση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.   

Εδώ, λοιπόν,  ερχόμαστε στο ότι  δεν  κάνουμε μόνο διαχείριση 
βάσει στόχων αλλά και υλοποίηση βάσει στόχων.  Οι γνωστές 
διαδικασίες διαχείρισης που δεν μπορούν να αλλάξουν και πάρα πολύ, 
όπως είναι  η επιλογή του τι  θα χρηματοδοτήσω αλλά και η 
παρακολούθηση στη συνέχεια μέσω των επαληθεύσεων και των 
ελέγχων ότι  τα πράγματα πάνε όπως είχαν προδιαγραφεί κατά την 
επιλογή, προσαρμόζονται για να καλύψουν τις  νέες απαιτήσεις  αλλά 
κυρίως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της νέας λογικής.   

Έτσι,  λοιπόν,  πρωτεύον στοιχείο ε ίναι  το φυσικό αντικείμενο της  
πράξης.  Και αυτό απαντά στα ερωτήματα τι  χρηματοδοτούμε; Γιατί  να 
το χρηματοδοτήσουμε;  Αν συμφέρει  να το χρηματοδοτήσουμε έτσι  
όπως αποτυπώνεται στις  προτάσεις  των δικαιούχων.  

Και αν σε όλα αυτά η απάντηση είναι  ναι ,  τότε προχωράμε στην 
παρακολούθηση, δηλαδή στην επαλήθευση σε κάθε στάδιο υλοποίησης 
του έργου ότι  οι  αναμενόμενοι στόχοι από την πράξη, από το έργο 
εξελίσσονται και περιμένουμε να γίνουν κάποια στιγμή 
πραγματικότητα.   

Σε αυτούς τους στόχους,  σε αυτή την επαλήθευση σημαντικό 
είναι  να τονίσουμε ότι  τις  υποχρεώσεις που υπάρχουν μετά και την 
ολοκλήρωση της υλοποίησης των πράξεων, γιατί  εκεί  πραγματικά με 
τη διατήρηση των εκροών και των αποτελεσμάτων θα μπορούμε να 
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δούμε τα αναπτυξιακά αποτελέσματα που θα έχουμε από αυτή την 
υλοποίηση.  

Σχετικές διαδικασίες,  λοιπόν,  έχουν συμπεριληφθεί στο ΣΔΕ, η 
γνωστή επαλήθευση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.  Και επειδή η 
επίτευξη των στόχων, θα μπορούσε να ρωτήσει  κανείς ,  ε ίναι  ο 
πρωταρχικός  στόχος η νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών, 
μπορούμε να κάνουμε ό,τι  θέλουμε;  

Η τήρηση του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου για την υλοποίηση 
των έργων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων 
θεμελιώδεις  αρχές  του ΣΔΕ. Αυτή είναι  η απάντηση, άρα οι  κανόνες 
πρέπει  να τηρούνται.   

Μερικά κρίσιμα σημεία που μπορούν να θεωρηθούν ότι  πρέπει  ν  
τύχουν ιδιαίτερης  σημασίας,  ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου όλα 
αυτά που σχεδιάζουμε να έχουν κάποια ελπίδα επιτυχίας.   

Κοινή αντίληψη των αρχών και της  φιλοσοφίας που διέπει  την 
υλοποίηση των έργων από όλους  τους εμπλεκόμενους,  ελεγχόμενους,  
ελεγκτές,  διαχειριστές,  και κυρίως από τους υλοποιητές,  θα μου 
επιτρέψετε τον όρο,  των έργων, δηλαδή από τους δικαιούχους.   

Γνωστοί  εκ των προτέρων οι  κανόνες διαχείρισης και  ελέγχου.  
Μεγάλη σημασία στον ορθό σχεδιασμό των έργων με στόχευση στο 
αποτέλεσμα. Είναι  μία δουλειά που σαφώς είναι των δ ικαιούχων αλλά 
και οι  διαχειριστικές αρχές  συμβάλουν πολύ μέσα από την διάχυση της  
ενημέρωσης αλλά και την υποστήριξη που παρέχουν στους  
δικαιούχους.  Και τήρηση των κανόνων.  
Αυτό μπορεί  να μας οδηγήσει στην επίτευξη αποτελεσμάτων, στην 
απορρόφηση και στην απομείωση κινδύνου επιβολής δημοσιονομικών 
διορθώσεων. Και λέω δημοσιονομικών διορθώσεων αναφερόμενη όχι  
μόνο στο επίπεδο του έργου αλλά και στο επίπεδο του προγράμματος 
μιας και στην τρέχουσα, πια,  προγραμματική περίοδο,  δηλαδή στην 
περίοδο 2014-2020, η μη επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού 
προγράμματος επιφέρει  δημοσιονομικές  διορθώσεις,  δηλαδή 
απομείωση των πόρων του προγράμματος που αυτό σημαίνει  απλά ότι  
εμείς  θα έχουμε δαπανήσει χρήματα για να υλοποιήσουμε έργα που αν 
αυτά δεν συνεισφέρουν στους στόχους ένα μέρος των πόρων του 
προγράμματος θα πρέπει  να επιστραφεί.  
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Σχετικές ρυθμίσεις  έχουν μπει  στο βασικό πλαίσιο για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων στην περίοδο ’14-’20 
στο νόμο 4314. Έτσι λοιπόν έχουμε τις  πράξεις  που αποκλίνουν από 
τους όρους της απόφασης ένταξης  ή από το χρονοδιάγραμμα πάνω από 
50% τίθενται σε καθεστώς επιτήρησης.  Και αν ο δικαιούχος δεν 
συμμορφωθεί η πράξη απεντάσσεται.  

Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης από τον δικαιούχο 
πρέπει  να γίνει  εντός δεσμευτικής προθεσμίας,  σε διαφορετική 
περίπτωση υπάρχει  η δυνατότητα απένταξης.  

Έχει μπει  μια ειδική πρόβλεψη για πράξεις  για τις  οποίες  
απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη χρηματοδότηση πιο  
συγκεκριμένα των πράξεων αυτών η εγγραφή στο πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων γίνεται σε δυο στάδια.  Επομένως πρώτα θα πρέπει  να 
ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι  προπαρασκευαστικές ενέργειες για να 
χρηματοδοτηθεί  στη συνέχεια το κυρίως μέρος που είναι  και το 
ζητούμενο του έργου.  

Άλλες ρυθμίσεις  που σχετίζονται με τη νέα προσέγγιση στο 
σχεδιασμό είναι ότι  περιορίζονται οι  κατηγορίες των μη επιλέξιμων 
δαπανών που δύνανται να βαρύνουν το εθνικό σκέλος του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.  

Επίσης προσδιορίζονται οι  κατηγορίες δικαιούχων που οι  μη 
επιλέξιμες  δαπάνες τους βαρύνουν τους πόρους του ίδιους του 
δικαιούχου και όχι  το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων.  

Και τέλος,  οι  δ ιαχειριστικές αρχές δεν μπορούν να προβαίνουν 
στην ένταξη έργων εφόσον έχουν δεσμεύσει το 120% της δημόσιας  
δαπάνης ανά άξονα προτεραιότητας.   

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι  ε ίναι  πολύ σημαντικό το τι  
πράξεις  θα πρέπει  να επιλεγούν για χρηματοδότηση προκειμένου να 
επιτευχθούν οι  στόχοι αλλά και  ότι  οι  πράξεις  αυτές  θα πρέπει  να 
σχεδιαστούν σωστά και να κουμπώσουν με το σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου έτσι ώστε να περάσουν όλα τα στάδια των επαληθεύσεων και 
τελικά να μην έχουμε δημοσιονομικές  διορθώσεις.  

Να περάσουμε τώρα σύντομα στις  νέες υποχρεώσεις που 
εισάγονται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.   Είναι η 
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καταπολέμηση της  απάτης,  οι  ετήσιοι  λογαριασμοί και η δήλωση 
διαχείρισης και η ετήσια σύνοψη.  

Οι ετήσιοι  λογαριασμοί είναι  μια διαδικασία η οποία γίνεται σε 
ετήσια βάση.  Ουσιαστικά είναι  μια επανεξέταση όλων των αιτημάτων 
πληρωμής που έχει  κάνει  η χώρα σε ένα έτος και από τα αιτήματα 
αυτά έχει  πάρει  τα χρήματα αλλά μέσω αυτής της  διαδικασίας 
επανεξετάζει  την κανονικότητα και τη νομιμότητα των σχετικών 
δαπανών και τις  δηλώνει στην Επιτροπή με  τη δήλωση διαχείρισης και 
την ετήσια σύνοψη που θα δούμε με πολύ απλά λόγια τι  είναι  αυτά,  ότι  
δεσμεύεται  για την κανονικότητα και τη νομιμότητα αυτών των 
δαπανών που τελικά μένουν μέσα στον ετήσιο λογαριασμό.  

Με απλά λόγια,  ότι  δηλώσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά 
επανεξετάζουμε στους ετήσιους λογαριασμούς και μπορούμε οτιδήποτε 
βρούμε μέσω ελέγχων ότι  υπάρχουν κάποιες παρατυπίες να 
αφαιρέσουμε τα σχετικά ποσά.  
Έτσι η Διαχειριστική Αρχή δεσμεύεται,  μάλλον απαιτείται  σε ετήσια 
βάση να συνοψίσει  όλους τους  ελέγχους και τις  επαληθεύσεις  τις  
διαχειριστικές που έχουν γίνει  για αυτές τις  δαπάνες και στο τέλος να 
δηλώσει μέσω της δήλωσης διαχείρισης ότι  όλα είναι νόμιμα και 
κανονικά,  ότι  δεν υπάρχουν ζητήματα απάτης που  συνδέονται με τις  
συγκεκριμένες δαπάνες,  ότι  κυρίως οι  δαπάνες χρησιμοποιήθηκαν για 
το σκοπό για τον οποίο προορίζονταν και σύμφωνα με την αρχή της  
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης  και ότι  οποιεσδήποτε παρατυπίες  
έχουν διορθωθεί.   
 Θα μου επιτρέψετε και συγνώμη για την αλλαγή στις  οθόνες,  
αλλά αυτό σημαίνει  μία αυξημένη λογοδοσία της Διαχειριστικής 
Αρχής σε σχέση με τους πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος σε 
αυτήν την περίοδο,  η οποία σαφώς δεν είναι  μόνο στο κομμάτι των 
στόχων, αλλά και  της νομιμότητας και κανονικότητας  των δαπανών 
που τέθηκαν για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι  στόχοι.   
 Καταπολέμηση της  απάτης.  Νέο στοιχείο,  κεντρικό σε όλες τις  
πολιτικές της Ένωσης εδώ και κάποιο καιρό.  Ειδικές απαιτήσεις  έχουν 
ενσωματωθεί στο κανονιστικό πλαίσιο.  Έχουν μεταφερθεί  και στον 
κανονισμό 1303 οι  σχετικές ρυθμίσεις .   
 Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι στο πλαίσιο που ισχύει  για την 
υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, να έχουμε ρυθμίσεις  οι  



 

  

196 

οποίες προλαμβάνουν,  ανιχνεύουν και διορθώνουν παρατυπίες, 
συμπεριλαμβανομένης της απάτης,  να έχουμε αποτελεσματικά και 
αναλογικά μέτρα κατά της απάτης και να έχουμε αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για την εξέταση καταγγελιών σχετικά με τα ΕΔΕΤ,  με τα  
ταμεία.   
 Σε εθνικό επίπεδο δημιουργήθηκε,  όχι  δημιουργήθηκε,  
συντάχθηκε η δήλωση πολιτικής για  την απάτη, με συγχωρείτε,  όχι 
κατά της απάτης,  η οποία πολιτική συνοψίζεται στο ότι  υπάρχει  
μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης στις  διαρθρωτικές  δράσεις.   
 Στο εθνικό πλαίσιο έχουνε γίνει  σχετικές  προβλέψεις με το 
άρθρο 52 στο Ν. 4314,  εθνική στρατηγική κατά της απάτης.  Ειδικό 
σχέδιο δράσης το οποίο εξειδικεύει  τις  απαιτούμενες δράσεις και το 
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίησης.   
 Προβλέπεται ένα εσωτερικό δ ίκτυο συνεργασίας μεταξύ των 
διαχειριστικών αρχών, υπό το συντονισμό της ΕΥΘΥ. Σε κάθε 
διαχειριστική αρχή υπάρχει ,  έχει  θεσμοθετηθεί  μία ομάδα αξιολόγησης 
των κινδύνων απάτης που εμφανίζονται ή τυχόν εμφανιστούν κατά την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.   
 Αυτή η αξιολόγηση των κινδύνων απάτης γίνεται με τη χρήση 
του εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων απάτης που έχει  παρασχεθεί  
αρκετά αναλυτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 Βεβαίως υπάρχει  μηχανισμός υποδοχής και εξέτασης 
καταγγελιών για  τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και έχουνε προβλεφτεί  
στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ειδικές  διαδικασίες,  οι  οποίες 
αφορούν στα προηγούμενα.   
 Δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται  η αξιολόγηση των 
κινδύνων και τα λοιπά,  αλλά και ειδικές προβλέψεις που έχουνε 
ενσωματωθεί  στις  τρέχουσες διαδικασίες,  λοιπές διαδικασίες του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου,  όπως είναι  η αξιολόγηση των 
πράξεων ή οι  επαληθεύσεις ,  οι  έλεγχοι,  πιστοποιήσεις  που γίνονται για  
την παρακολούθηση της εξέλιξης και τη πιστοποίηση των σχετικών 
δαπανών των πράξεων και στις  πληρωμές.   
 Δύο από τα σημεία ,  από τις  προβλέψεις που έχουν να κάνουν με 
τους  τρεις  αυτούς τομείς  του συστήματος  διαχείρισης.  Είναι η 
απαίτηση, το προσωπικό που ασχολείται  με αυτές τ ις  διαδικασίες, 
εμπλέκεται σε αυτές τις  διαδικασίες,  να κάνει  δήλωση περιουσιακής 
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κατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία και  
να κάνει  δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων πριν την εμπλοκή του ,  
την απόφαση για την εμπλοκή του στις  συγκεκριμένες διαδικασίες.  Το 
βάρος,  λοιπόν,  πέφτει  στην νέα περίοδο ή πρέπει  να πέσει ,  από την 
διαχείριση των δαπανών στην διαχείριση των αποτελεσμάτων και  των 
στόχων.  
 Και για αυτό υπάρχουν ήδη από το κανονιστικό πλαίσιο και 
ενσωματώνονται στο σύστημα της νέας περιόδου στοιχεία ή εργαλεία  
απλοποίησης της δ ιαχείρισης.  
 Μερικά από αυτά είναι  αρκετά γνωστά. Πρόκειται  για τα 
απλοποιημένα κόστη και  μιλάμε για  τις  επιχορηγήσεις  οι  οποίες δεν 
εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις,  κατ’ αποκλειστικότητα.  Και μέσα 
στον νόμο 4314 επίσης κάποιες  προβλέψεις για το προσωπικό που 
απασχολείται  σε έργα που συνηθίζουμε να λέμε ότι  εκτελούνται  με την 
μέθοδο της αυτεπιστασίας.   
 Απλοποιημένα κόστη.  Υπάρχει  μια διευρυμένη,  ένας διευρυμένος  
κατάλογος  δυνατοτήτων για απλοποιημένα κόστη,  κατευθείαν από τον 
κανονισμό.  Έτσι  έχουμε τις  κλίμακες μοναδιαίου κόστος.  Τα κατ’ 
αποκοπή ποσά με αυξημένο για αυτή την περίοδο ποσό εφαρμογής 
μέχρι τα 100.000 ευρώ δημόσια δαπάνη. Και  ποσά που υπολογίζονται 
ως ποσοστό άλλων κατηγοριών δαπανών.  

Τι είναι ,  έτσι ,  πολύ συνοπτικά,  για αυτούς που δεν το γνωρίζουν,  
οι  επιλογές απλοποιημένου κόστους  δίνουν την δυνατότητα εφόσον 
έχει  προηγηθεί  κάποια μελέτη ή προβλέπεται από το πλαίσιο,  το 
εφαρμοζόμενο πλαίσιο,  να αποζημιώσουμε τον δικαιούχο χωρίς να 
κάνουμε έλεγχο των παραστατικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι  
έχει  ελεγχθεί  πλήρως και  με τους όρους που περιγράφονται στους 
κανόνες επιλεξιμότητας και  στις  αποφάσεις  ένταξης,  οι  προδιαγραφές  
και το,  μάλλον,  το φυσικό αντικείμενο και οι  προδιαγραφές του 
φυσικού αντικειμένου.   

Έτσι,  λοιπόν,  φεύγουμε από τον έλεγχο των παραστατικών και  
των δαπανών και πηγαίνουμε,  εστιάζουμε στην παραλαβή του φυσικού 
αντικειμένου και  σε ποσότητα και σε ποιότητα,  και δίνουμε,  
αποζημιώνουμε τον δικαιούχο με προκαθορισμένα ποσά που η 
Διαχειριστική Αρχή έχει  εκτιμήσει  ότι  ανταποκρίνονται στο μέσο 
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κόστος για την υλοποίηση μας τέτοιας πράξης από συγκεκριμένη 
κατηγορία δικαιούχων.  

Έτσι,  λοιπόν,  για  να πω  ένα παράδειγμα και θα είμαι πολύ 
σύντομη, θα συνεχίσω. Μπορεί κανείς  να κάνει  αυτή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης που κάνουμε σήμερα εδώ και αντί  να πληρώνουμε 
την μετάφραση, το βίντεο,  το φαγητό,  όλα αυτά και  να ελέγχουμε 
ξεχωριστά τα τιμολόγια,  αν έχουμε προϋπολογίσει  το  ότι  μ ια τέτοια 
Επιτροπή Παρακολούθησης κοστίζει  40.000 ευρώ… 40.000 ευρώ, θα 
πω, 20,  δεν ξέρω ποιο είναι  το  νούμερο, πραγματικά.  Τότε  θα 
μπορούσαμε να δώσουμε στον δικαιούχο αυτά τα 20.000 ευρώ χωρίς  
να ασχοληθούμε καθόλου με τα παραστατικά,  υπό την προϋπόθεση ότι  
ό,τι  περιλαμβάνει  αυτό έχει  υλοποιηθεί  και έχουμε απόδειξη για την 
υλοποίηση του.  Όπως έχει  προδιαγραφεί  να αποδεικνύεται.   

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο μας δίνει  άμεσα διαθέσιμες  επιλογές  
για να τις  χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη πρόσκληση που θα είμαστε 
έτοιμοι να βγάλουμε,  χωρίς να κάνουμε καμία προμελέτη για να 
προσδιορίσουμε πόσο θα είναι  αυτό το ποσό που πρέπει  να δώσουμε.   

Έτσι,  λοιπόν,  για τ ις  πράξεις  του Κοινωνικού Ταμείου μπορούμε 
να έχουμε ως άμεσες δαπάνες μόνο τις  δαπάνες προσωπικού,  τις  οποίες  
τις  ελέγχουμε εξονυχιστικά,  και για όλες τις  υπόλοιπες δαπάνες της 
πράξης να δώσουμε μέχρι 40%, κατά την κρίση της  Διαχειριστικής 
Αρχής στις  επί  των δαπανών προσωπικού που θα κριθούν επιλέξιμες.  
 Μια κατηγορία δαπανών στην οποία βρίσκουν μεγάλη  εφαρμογή 
τα απλοποιημένα κόστη,  οι  γνωστές  έμμεσες  δαπάνες,  μπορούν μέχρι  
15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού και σε ειδ ικές 
κατηγορίες έργων έρευνας ή περιβάλλοντος 25% και 7%.  
 Προσωπικό έργων αυτεπιστασίας,  μ ια ρύθμιση στον 4314, που 
μας επιτρέπει  να απλοποιήσουμε λίγο τις  διαδικασίες πρόσληψης του 
προσωπικού που απαιτείται  για την υλοποίηση αυτών των έργων 
αυτεπιστασίας.  
 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων. Η εκτίμηση για τη 
διαχειριστική ικανότητα του δικαιούχου στο πλαίσιο της  περιόδου ’14-
’20 γίνεται κομμάτι της αξιολόγησης,  γίνεται στο πλαίσιο της  
αξιολόγησης της  προτεινόμενης πράξης,  δεν εκδίδεται εκ των 
προτέρων πιστοποιητικό επάρκειας.  
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 Σύμφωνα με τις  απαιτήσεις  του κανονισμού, θα πρέπει  να 
αξιολογηθεί  η διοικητική ικανότητα,  η επιχειρησιακή και στην 
περίπτωση που απαιτείται  η καταβολή ιδίων πόρων,  θα πρέπει  να 
εξεταστεί  και η χρηματοοικονομική ικανότητα.  
 Συνοπτικά,  θα πρέπει  η διαχειριστική αρχή να είναι  σίγουρη ότι  
ο δικαιούχος έχει  τις  διαδικασίες και την οργανωτική δομή για να 
ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  υλοποίησης του έργου,  αλλά και 
ειδικότερα σε ό,τι  αφορά το συγκεκριμένο έργο υπάρχει  μια ομάδα 
έργου η οποία είναι  επαρκής για να μπορέσει  να αντιμετωπίσει  την 
υλοποίηση και ότι  υπάρχει  εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.  
 Πλάνο ενεργειών.  Σε ό,τι  αφορά το σύστημα διαχείρισης  και  
ελέγχου,  έχουν γίνει  όλες  οι  υπουργικές αποφάσεις  για τη συγκρότηση 
των 19 επιτροπών παρακολούθησης,  οι  υπουργικές αποφάσεις για την 
αναδιάρθρωση των δομών που θα ασχοληθούν με τη διαχείριση,  13 για 
τα  ΠΕΠ, τέσσερις για τα ΤΕΠ, υπουργικές αποφάσεις για τις  
υπηρεσίες συντονισμού, ορισμός των ΕΥΔ ΠΕΠ, των ειδικών 
υπηρεσιών ως ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης του Ταμείου Συνοχής.  
 Τι απομένει ;  Η ολοκλήρωση των διαδικασιών και όλων των 
άλλων υπουργικών αποφάσεων επιλεξιμότητας,  δημοσιονομικών 
διορθώσεων και προληπτικών ελέγχων, η αξιολόγησή του από την 
ΕΔΕΛ το αργότερο μέχρι το πρώτο αίτημα πληρωμής.   
 Μέχρι τότε όμως,  προτεραιότητα δίνεται στην ολοκλήρωση των 
τμημάτων του ΣΔΕ που θα πρέπει  να είναι  έτοιμα,  έτσι ώστε τα 
προγράμματα να μπορούν να ενεργοποιηθούν και  αυτό υπολογίζεται  να 
είναι  οι  αρχές του επόμενου μήνα, ήδη είμαστε πάρα πολύ κοντά,  όπου 
ελπίζουμε ότι  θα έχουν διαμορφωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
την έκδοση των προσκλήσεων.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ευχαριστούμε πολύ την κ.  Αρβανίτη για την παρουσίαση.  
Κος :  
Ευχαριστώ. Απλώς μια ερώτηση για την επάρκεια των τελικών 
δικαιούχων.  
 Είχατε ένα sl ide  που έδειχνε κάποια πράγματα, αλλά δεν  
κατάλαβα, μπορεί  να είναι  δικό μου λάθος,  προς Θεού,  ποιες είναι  οι 
ενέργειες που σκοπεύετε να κάνετε για να ενισχύσετε τους τελικούς 
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δικαιούχους,  ειδικά πριν τις  προσκλήσεις.  Έχετε εντοπίσει  ποιες είναι  
οι  ομάδες που χρειάζονται ενίσχυση, θα κάνετε κάποιες συγκεκριμένες 
ενέργειες;  
 Υπήρχε παλιότερα και μια μελέτη που είχε γίνει  από την 
ελληνική κυβέρνηση για την επάρκεια των τελικών δικαιούχων.  
Υπάρχει  κάποιο follow-up σε αυτό;  
Κα ΑΡΒΑΝΙΤΗ:  
Εδώ παρουσιάζεται το κομμάτι  της  αξιολόγησης σε σχέση με την 
απαίτηση του κανονισμού η Διαχειριστική Αρχή να αξιολογεί ,  να ε ίναι  
σίγουρη ότι  ο δικαιούχος έχει  κάποια  εχέγγυα για την υλοποίηση του 
έργου.  
 Σε ό,τι  αφορά την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των 
δικαιούχων, θα παρακαλέσω τον κ.  Φακίτσα που έχει  καλύτερη άποψη 
για το  θέμα να σας  δώσει  την απάντηση.  
Κος  ΦΑΚΙΤΣΑΣ:  
Πράγματι έχει  γίνει  μια μελέτη με τη συνεργασία της επιτροπής σε ό,τ ι  
αφορά τους δικαιούχους.  Έχει  καταλήξει  σε κάποια συμπεράσματα, 
έχει  σχεδιαστεί ,  υπάρχει  το σχέδιο των δράσεων που αφορούν στην 
υποστήριξη,  αυτές  οι  δράσεις  είναι  οριζόντιες δράσεις  που αφορούν 
κυρίως την εκπαίδευση αλλά υπάρχουν και στοχευμένες  δράσεις.   

Είναι στο τελικό σχέδιο,  εμείς  βάζουμε μία προτεραιότητα,  
θέλουμε να βάλουμε τους κανόνες ποιους θα υποστηρίξουμε γιατί  το 
ΕΣΠΑ δεν μπορεί  να υποστηρίξει  όλους τους  δικαιούχους,  μπορεί  να   
υποστηρίξει  όλους  τους δικαιούχους με οριζόντιες δράσεις,  κυρίως 
εκπαίδευσης,  αλλά δεν μπορεί  να υποστηρίξει  όμως με κάθετες ή 
στοχευμένες δράσεις.   

Άρα, λοιπόν,  η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει  
να ολοκληρωθεί σύντομα θα είναι:  ποιους δικαιούχους,  με ποιο τρόπο 
θα υποστηρίξουμε και με ποιους κανόνες και ποιοι  θα είναι  αυτοί που 
θα υποστηρίξουμε.   

Ο προσανατολισμός είναι  βασικά σε δικαιούχους,  υπάρχει  ένας 
προσανατολισμός σε δικαιούχους  μεγάλους ή αυτοί που είναι  
ονοματισμένοι ή αυτοί που εξυπηρετούν κυρίως τους στόχους του 
προγράμματος.  Αλλά δεν  μπορούμε να μην δούμε και τους δικαιούχους  
οι  οποίοι  είναι  μικροί δικαιούχοι ή μπορεί  να μην στοχεύουν σε 
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ειδικούς στόχους και λοιπά αλλά υπάρχει  μία σκοπιμότητα για να 
υλοποιήσουν το έργο και δεν πρέπει  να τους αφήσουμε έτσι.   

Μέσα στον άλλο μήνα θα έχει  ολοκληρωθεί η απόφαση  που θα 
καθορίζει  το πλαίσιο της υποστήριξης  αυτών των δικαιούχων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστούμε.  Κύριε Γιάκα.  
Κος ΓΙΑΚΑΣ:  
Επειδή όταν πήρα το λόγο νωρίτερα πριν το φαγητό αναφέρθηκα σε 
δύο αδύνατους κρίκους για την υλοποίηση των δράσεων των 
κοινοτικών προγραμμάτων, ο  ένας κρίκος ήταν ο  συντονισμός για τον 
οποίο είπα πολλά, αλλά ο δεύτερος κρίκος ήταν η επάρκεια ή 
ανεπάρκεια των δικαιούχων αλλά δεν μπήκα καθόλου στο θέμα αυτό.  
Μου δίνεται τώρα η ευκαιρία να απαντήσω λίγο,  όχι  να  απαντήσω, να 
ρωτήσω τον Δημήτρη τον Φακίτσα πρώτον:  

Εάν γίνει  επιλογή των δικαιούχων, τους  οποίους θα ενισχύσετε 
οριζόντια ή εν πάση περιπτώσει με οποιοδήποτε τρόπο, έργα όχι  αυτών 
των δικαιούχων,  θα επιλεγούν προς υλοποίηση από όλα τα 
προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ;  

Δηλαδή θα υπάρξουν έργα τα οποία  θα υλοποιήσουν δικαιούχοι 
οι  οποίοι  είναι  δικαιούχοι λόγω της σκοπιμότητας αλλά όχι  λόγω 
επάρκειας ή ότι  η επάρκεια τους επιτρέπει  να τα υλοποιήσουν;  

Εμείς,   η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρούμε ότι  θα έπρεπε να 
γίνει  αυτό το πράγμα. Εάν δεν  έχουν επάρκεια  οι  δ ικαιούχοι πολύ 
απλά δεν πρέπει  να έχουν και έργα στα κοινοτικά προγράμματα. Πολύ 
απλά.  

Για να μην πάω και παραπέρα και να πω ότι  και  η εμπειρία που 
έχουμε με κάποιους δικαιούχους θα πρέπει  να λαμβάνεται υπόψη στο 
αν επιλέγονται ή δεν επιλέγονται.  Η πρώτη εμπειρία.   

Άρα, θέλουμε μία,  όχι  σήμερα κατ’ ανάγκη,  Δημήτρη, αλλά 
κάποια στιγμή πρέπει  να μας ξεκαθαρίσετε ποιοι  θα υλοποιούν 
προγράμματα διότι  η ουσία αυτό είναι ,  τα έργα που θα υλοποιηθούν 
μέσα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.  

Τα έργα δεν υλοποιούνται μόνα τους,  τα υλοποιούν κάποιοι ,  
κάποιοι  δικαιούχοι .  Αυτοί οι  δικαιούχοι θα έχουν επάρκεια ή κάποιοι  
από αυτούς μπορεί  να μην έχουν επάρκεια αλλά θα πρέπει  να 
υλοποιήσουν έργα;   
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Αυτό θα πρέπει  να  ξεκαθαρίσει  και τώρα που είναι  αρχή πρέπει  
να το πούμε αυτό το πράγμα.  

Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ναι,  κύριε Φακίτσα, μπορείτε.   
Κος ΦΑΚΙΤΣΑΣ:  
Πράγματι,  άλλο η εκτίμηση της  διαχειριστικής επάρκειας του 
δικαιούχου που είναι κριτήριο επιλογής και άλλο η υποστήριξη του 
δικαιούχου.   

Αν, λοιπόν,  ένας δικαιούχος δεν  πληροί τα κριτήρια της  
επάρκειας προφανώς δεν θα μπορεί  να,  αξιολογείται  αρνητικά,  άρα δεν  
θα δεχθεί .   

Όμως, στο σχεδιασμό μας λέμε ότι  αν ένας δικαιούχος δεν είναι  
επαρκής μπορεί  να  προτείνει  κάποια μέτρα υποστήριξης .  Άρα, λοιπόν,  
μπορεί  να πει ,  σαν παράδειγμα το λέω τώρα, αν έχει  κάνει  μία 
προγραμματική σύμβαση ή πάρει  ένα τεχνικό σύμβουλο ο οποίος 
μπορεί  να καλύψει  τις  ελλείψεις  του,  τότε θεωρείται  ότι  είναι  επαρκής 
και τότε εντάσσεται το έργο.   
Δηλαδή δεν θα υπάρχει  κάποια περίπτωση που ένας μη επαρκής κατά 
την αξιολόγηση δικαιούχος θα μπορεί  να ενταχθεί  και να μην μπορεί  
να υλοποιήσει  το έργο.   

Σε κάθε περίπτωση,  λοιπόν,  είναι  κριτήριο επιλογής  η 
διαχειριστική επάρκεια.  Αν δεν πληροί δεν πρόκειται  να ενταχθεί  το  
έργο.  Θα ενταχθεί  μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν υποστηρικτικά 
μέτρα προκειμένου να πληροί αυτά τα  κριτήρια.  Και τα υποστηρικτικά 
μέτρα θα είναι  συγκεκριμένα,  δεν  θα είναι  στο μέλλον.   Μπορεί σε 
αυτό που σας είπα,  να  υπάρχει  ένας τεχνικός σύμβουλος ο οποίος να 
καλύψει τις  απαιτήσεις   της επιχειρησιακής επάρκειας  παράδειγμα. Ή 
μπορεί ,  στο νόμο προβλέπεται αλλά δεν έχει  ακόμα ενεργοποιηθεί ,  
προβλέπεται το μητρώο των εμπειρογνωμόνων οι  οποίοι  θα μπορούν 
να υποκαθιστούν τους επιβλέποντες Μηχανικούς.   

Αυτό δεν έχει  ακόμα ενεργοποιηθεί  αλλά στην περίπτωση,  
λοιπόν,  που δεν  υπάρχει  το capacity σε ένα δικαιούχο για  να 
παρακολουθήσει το έργο μπορεί  να καλυφθεί αυτή η απαίτηση από το 
μητρώο.  

Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Έχετε καλυφθεί  φαντάζομαι.  
Κα ΜΠΑΚΑΛΗ:  
Θα ήθελα κάτι  να ρωτήσω, παράκληση, στην Υπηρεσία Θεσμικής  
Υποστήριξης για το απλουστευμένο κόστος.  Αν σχεδιάζετε,  αν όχι  
τώρα να το έχετε υπόψη σας,  κάποιον εθνικό προγραμματισμό για την 
τυποποίηση κάποιων ειδών κόστους είτε κατ΄ αποκοπή είτε  
τυποποιημένο.    

Δηλαδή αμοιβές οι  οποίες μπορούν και θα διευκολύνουν και τα  
προγράμματα να μην κάνουν,  καταλάβατε,  για κάποια είδη δαπανών 
που είναι  οριζόντια να μην κάνουμε επιμέρους μελέτες αλλά να. . ,  αυτό 
σαν παράκληση θα διευκόλυνε πάρα πολύ και το δικό μας πρόγραμμα 
της αγροτικής ανάπτυξης και γενικότερα γιατί  και εμείς  το 
χρειαζόμαστε.   
 Ευχαριστώ πάρα πολύ.   
Κα ΑΡΒΑΝΙΤΗ:  
Πράγματι είναι  πολύ καλό το θέμα που βάλατε,  είναι  σωστό. Αλλά οι  
τεχνικές απαιτήσεις  για τον υπολογισμό, τον έγκυρο υπολογισμό 
τέτοιων απλοποιημένων κοστών συνδέονται αρκετά με το είδος,  τη 
φύση του έργου και τις  δαπάνες που χρειάζεται για να μπορέσει  να  
υλοποιηθεί .  

Οπότε χρειάζεται κανείς  να έχει  τουλάχιστον μια εικόνα των 
δράσεων.  Σίγουρα είναι στόχος.   Μια προσπάθεια πάνω σε αυτό 
γίνεται ή είναι  σε εξέλιξη ή ενδεχομένως έχει  ξεκινήσει και με τη 
συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας για το μοναδιαίο κόστος της  
ανθρωποώρας κατάρτισης.   

Αυτό προφανώς μπορεί  εάν ολοκληρωθεί έγκαιρα η προσπάθεια 
και μπει  μέσα στο ΕΣΔΕΚ ή μπορεί  να μην μπει  μέσα στο ΕΣΔΕΚ και 
να είναι  σε κάποια άλλη φάση, σε κάποιο άλλο κανονιστικό κείμενο,  
να αποτελέσει  ένα κόστος το οποίο μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  από όλα 
τα επιχειρησιακά προγράμματα.  

Αντίστοιχα θα ήταν ευκταίο να γίνουν για άλλες,  απλώς η 
κατάρτιση είναι  κάτι  πολύ χαρακτηριστικό στο οποίο το μοναδιαίο 
κόστος ταιριάζει  γάντι ,  γ ια αυτό το αναφέρω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας ευχαριστούμε.  Προχωράμε στην επόμενη παρουσίαση που είναι   η 
παρουσίαση της προόδου κάλυψης των αιρεσιμοτήτων. Η κυρία  
Πελεκάση στέλεχος της μονάδας Α της ΕΥΣΣΑ θα κάνει  την 
παρουσίαση.  
 Θα παρακαλούσα γ ιατί  ξέρω ότι  η κυρία Πελεκάση έχει  και αυτή 
την ικανότητα να είναι  συνοπτική και ουσιαστική,  να το κάνει  και  
σήμερα.  
Κα ΠΕΛΕΚΑΣΗ:  
Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι  μπορώ να το κάνω και  χωρίς 
διαφάνειες.  Έτσι και αλλιώς είστε όλοι,  οι  περισσότεροι,  γνώστες του 
αντικειμένου.  Θα είμαι πραγματικά όσο πιο  συνοπτική και περιεκτική 
γίνεται αν και χωρίς εικόνα. Θα βλέπετε όλοι εμένα.  

Λοιπόν,  όπως ήδη αναφέρθηκε από το πρωί τόσο ο Γενικός 
Γραμματέας ο κος  Χαρίτσης όσο και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ο 
κος Περουλάκης ανέφερε για το σημαντικό αυτό νέο στοιχείο για την 
υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων την προγραμματική 
περίοδο ’14-’20 που είναι  οι  αιρεσιμότητες.   

Οι αιρεσιμότητες  διακρίνονται σε θεματικές και  γενικές.  
Εφαρμόζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα ανάλογα με τις 
επενδυτικές προτεραιότητες και τους  στόχους τους οποίους έχουν και 
το πολύ σημαντικό στοιχείο της αυτοαξιολόγησης,  της εκπλήρωσης 
των αιρεσιμοτήτων . . .  

Και όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση εκπλήρωσης  των 
αιρεσιμοτήτων η οποία έγινε κατά την υποβολή των προγραμμάτων, 
αυτή έγινε με βάση τα κριτήρια,  την εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση των 
επιμέρους κριτηρίων.  

Τώρα, έχοντας λοιπόν σαν βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα από 
το Δεκέμβριο αυτό που μπορούμε να πούμε είναι  ότι  έχουμε 19 
αιρεσιμότητες οι  οποίες άπτονται του επιχειρησιακού προγράμματος,  
12 θεματικές,  8 ΕΤΠΑ, 4 ΕΚΤ και 7  γενικές.   Οι 7  γενικές θεωρούμε 
ότι  είναι  εφαρμοστέες στο σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
της περιόδου ’14-’20.  

Επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι  η μικρή παρουσίαση που 
ακολουθεί  στη συνέχεια αναφέρεται  στην πρόοδο εκπλήρωσης των 
σχεδίων δράσης των αιρεσιμοτήτων  οι οποίες  είχαν κριθεί  κατά την 
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υποβολή και έγκριση του προγράμματος ως μερικώς ή μη 
εκπληρούμενες.  

Ξεκινάμε,  λοιπόν,  από την πρώτη αιρεσιμότητα.   Δεν θα πω 
περισσότερα στοιχεία καθώς έχει  γίνει  μια εκτενής και λεπτομερής  
αναφορά από την κυρία Σοφούλη όσον αφορά την στρατηγική,  την 
εθνική στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση.  

Αυτό το οποίο μόνο θέλω να προσθέσω είναι ότι  τόσο η έγκριση 
της εθνικής RIS όσο και των περιφερειακών RIS συνδέονται άμεσα με 
την εκπλήρωση και της αιρεσιμότητας 1.2 για τις  ερευνητικές 
υποδομές.  

Αντίστοιχα αναλυτική παρουσίαση είχαμε από το πρωί  και από 
τον κ.  Τζώρτζη το Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών. Αυτό που 
πρέπει  να πω είναι ότι  υπάρχει  μια καθυστέρηση όσον αφορά την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης των δύο αιρεσιμοτήτων 2.1 και 2.2.   Σε 
κάθε περίπτωση όμως σήμερα είχαμε το  πολύ θετικό νέο ότι  για τη 
2.2.  για την υποδομή δικτύων πρόσβασης της νέας γενιάς η στρατηγική 
έχει  ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή μάλλον έχουμε και την άτυπη 
έγκρισή της από την Επιτροπή και θα αναρτηθεί  άμεσα η στρατηγική.   
Αύριο το πρώτο πράγμα που θα γίνει  θα είναι  αυτό προκειμένου να 
προχωρήσουν και σχετικές διαδικασίες από τη μεριά της Επιτροπής.  

Η επόμενη αιρεσιμότητα είναι  η 4 .1 αποδοτικότητα της χρήσης 
ενέργειας.   Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι  ότι  έχει  ολοκληρωθεί ο  
σχεδιασμός για την ενεργειακή απόδοση. Καταρτίζονται οι  ελάχιστες 
προδιαγραφές για τις  μονοκατοικίες,  πολυκατοικίες και τα κτίρια  
γραφείων ενώ είμαστε σε φάση κατάρτισης επίσης των προδιαγραφών 
για το διαγωνισμό που θα γίνει  για τ ις  υπόλοιπες χρήσεις.  
Η επόμενη αιρεσιμότητα είναι ,  μπαίνουμε στις  αιρεσιμότητες που 
άπτονται περισσότερο του ΕΚΤ, την  8.5 προσαρμογή.  Όσον αφορά το 
σχέδιο δράσης για  την εκπλήρωση αυτής της αιρεσιμότητας μπορούμε 
να πούμε ότι  το  Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού εκπονεί  μελέτες,  έρευνες  πεδίου σε κλαδικούς φορείς  και  
σε επιχειρήσεις  με προσωπικό από 1  έως 19 άτομα και από 20 έως 49 
και στη συνέχεια η Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας 
θα καταρτίσει  ένα σχέδιο δράσης,  θα αναπτύξει  ένα σχέδιο δράσης για 
την αντιμετώπιση της επαπειλούμενης εργασίας.   
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 Πηγαίνω στην  αιρεσιμότητα10.4. Είναι  ένα θέμα το οποίο θα 
έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στην συνέχεια με τους 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  καθώς είναι  σαφές από τις  
μέχρι τώρα επαφές που είχαμε με τις  αρμόδιες υπηρεσίες του 
υπουργείου Εργασίας και υπουργείου Παιδείας,  που είναι  συναρμόδιοι  
φορείς  για την εκπλήρωση του σχετικού σχεδίου δράσης,  ότι  υπάρχει  
ανάγκη μιας αναδιαμόρφωσης του σχεδίου αυτού,  το  οποίο προφανώς 
πιο πιθανά θα οδηγήσει σε μια επικαιροποίηση, σε μια αναγκαστική 
επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος.   
 Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά,  όμως,  θα γίνουνε σε άμεση 
συνεργασία,  επαφή, πολύ στενή συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

Και τελειώνοντας τις  θεματικές αιρεσιμότητες για την 11,  όπου 
το ζητούμενο ήταν για να θεωρηθεί εκπληρωμένη, ήτανε μια μελέτη η 
οποία με μικρή καθυστέρηση ενός  μήνα έχει  ολοκληρωθεί και έχει ,  
αναρτήθηκε τέλος Απριλίου αντί  για τέλος Μαρτίου ,  και έχει  
αναρτηθεί .   

Προχωρώντας στις  γενικές αιρεσιμότητες,  στην γενική 
αιρεσιμότητα 4 για τις  δημόσιες  συμβάσεις,  είναι  μια αιρεσιμότητα για  
την οποία είχα μια πολύ στενή συνεργασία με την δυο αρμόδιες  
υπηρεσίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Υπάρχει  ένα αναλυτικό,  πολύ αναλυτικό σχέδιο δράσης,  το οποίο 
έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα κάθε επιχειρησιακού  προγράμματος.   

Η υλοποίηση των  ενεργειών ακολουθεί  αυτό το σχέδιο.  Στην 
προκειμένη φάση αυτή,  στην παρούσα φάση βρισκόμαστε σε μια φάση 
διαβούλευσης με την… και την… όσον αφορά την επικαιροποίηση μιας 
ενέργειας για την εκπλήρωση του πρώτου… από  κει  και ύστερα οι  
δράσεις  εξακολουθούν,  ακολουθούν το σχέδιο και,  συγγνώμη, και  η 
τελευταία αιρεσιμότητα,  τα στατιστικά συστήματα, έχουνε,  αν και  
είχανε θεωρηθεί  ως μη εκπληρούμενη κατά την υποβολή των 
προγραμμάτων, στην φάση αυτή θέλουμε να πούμε ότι  8 από τις  8 
σχετικές ενέργειες έχουν υλοποιηθεί .   

Προφανώς η ομάδα λειτουργεί ,  η ομάδα εργασίας έχει  συσταθεί  
και λειτουργεί  στην ΕΑΣ. Και επίσης έχει  σταλεί  στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το εν ιαίο,  το  έγγραφο με τίτλο ενιαίο σύστημα 
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παρακολούθησης των δεικτών, ένα έγγραφο το οποίο καλύπτει  όλα τα 
προγράμματα της περιόδου 14-  20.   

Νομίζω ότι  με αυτή την διαφάνεια τελείωσα. Θα ήθελα να πω ότι  
τα περισσότερα στοιχεία για την  αιρεσιμότητα θα  τα παρουσιάσει η 
συνάδελφος η Εμμανουέλα, γιατί  είναι  άμεση,  έχει  άμεση σχέση .   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  :  
Θέλετε να προχωρήσετε και στην επόμενη, ή θέλετε,  για να 
τελειώσουμε το κομμάτι των αιρεσιμοτήτων με την συνάδελφο και να  
κάνετε συνολικά μετά τις… η κυρία Καραπατάκη,  στέλεχος της  
μονάδας  ΑΣτρατηγικής και Παρακολούθησης λέω και εγώ. Δεν 
υπάρχει .  Στρατηγικής  και παρακολούθησης των πολιτικών,  όχι ,  ναι .  
Θα μας μιλήσει ειδ ικότερα για την αιρεσιμότητα  7…  
Κα ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ:  
Ανάμεσα, λοιπόν,  στους όρους και τ ις  προϋποθέσεις  που τίθενται για 
την επόμενη περίοδο,  είναι  και η εκπλήρωση της γενικής  
αιρεσιμότητας 7,  στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος.   
 Πρέπει  εδώ να πούμε ότι  ο  γενικός κανονισμός και συγκεκριμένα 
το άρθρο 142,  προβλέπουν δυνατότητα αναστολής συνόλου ή μέρους 
ενδιάμεσων πληρωμών προτεραιοτήτων ή προγραμμάτων σε 
περιπτώσεις σοβαρής ανεπάρκειας όσον αφορά την ποιότητα και 
αξιοπιστία  του συστήματος παρακολούθησης των δεδομένων, για 
κοινούς και ειδικούς δείκτες.   
 Με τους νέους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων,  δηλαδή, 
εισάγεται η προϋπόθεση εκπλήρωσης γενικής αιρεσιμότητας 7,  όπως 
είπαμε,  όπου εκεί  πρέπει  πλέον να εφαρμόζονται  ρυθμίσεις  για  
έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των στατιστικών δεδομένων.  
 Η προϋπόθεση αυτή είχε οριζόντια εφαρμογή σε όλα τα 
προγράμματα της Ελλάδας και  δυστυχώς αξιολογήθηκε μη 
εκπληρούμενη… για τον λόγο αυτό,  λοιπόν,  διαμορφώθηκε σχέδιο 
δράσης.   
 Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνεται  στο νέο ΕΣΠΑ και στα 
προγράμματα του και υλοποιείται  από τον Μάιο του ‘14 με ορίζοντα 
ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του ‘16.   

Στην παρούσα φάση… αιρεσιμότητα,  λοιπόν,  έχει  μ ια σειρά 
κριτηρίων που πρέπει  να υλοποιηθούν.  Αυτή την στιγμή έχουμε,  από 
τις  18 κοινές ενέργειες μεταξύ των προγραμμάτων του σχεδίου 
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δράσης,  έχουν υλοποιηθεί  ο ι  οκτώ. Είμαστε σε φάση σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα.  

Στο πλαίσιο,  λοιπόν,  του σχεδίου δράσης καταρτίστηκε και 
απεστάλη στην επιτροπή σχέδιο εγγράφου με τίτλο,  ενιαίο σύστημα 
παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-  2020, το οποίο διαμορφώθηκε 
από διϋπηρεσιακή ομάδα εργασίας που λειτουργεί  για τις  ανάγκες 
αυτής της εκπλήρωσης αιρεσιμότητας στην Εθνική Αρχή Συντονισμού 
και συνεργάζεται με όλες τις  αρμόδιες  διαχειριστικές αρχές.  
 Η Εθνική Αρχή Συντονισμού κάνει  μια σειρά ενεργειών που θα 
καταλήξουν σε ένα σύστημα παρακολούθησης δεικτών, το οποίο θα 
είναι  συμβατό με το ΟΠΣ. Αυτό περιλαμβάνει  μεθοδολογία μέτρησης 
και ορισμούς των δεικτών και διασφαλίζει  τη στατιστική επικύρωση.  
 Δηλαδή,  να έρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ ή άλλους φορείς  που θα 
χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που θέλουμε προς όλες  τις  
διαχειριστικές αρχές,  ομογενοποιημένα και αξιόπιστα.  
 Το σύστημα λοιπόν παρακολούθησης δεικτών περιλαμβάνει  
προτάσεις με πάρα πολλά στοιχεία,  δηλαδή ενδεικτικά να πούμε 
γενική επισκόπηση του συστήματος  των δεικτών που ορίστηκαν στα 
επιχειρησιακά προγράμματα, ρυθμίσεις  για μέτρηση των δεικτών 
εκροών του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής,  μέτρηση δεικτών εκροών 
του ΕΚΤ με micro data που θα χρειαστεί  να  συλλεχθούν,  μέτρηση 
δεικτών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας,  μέτρηση 
δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής,  
οργάνωση υποσυστημάτων δεικτών, μέτρα προσαρμογής του ΟΠΣ στις  
απαιτήσεις  ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και  δεικτών και 
πλήθος ακόμα πραγμάτων.  
 Σε εξέλιξη βρίσκονται οι  ενέργειες σύνδεσης με το σύστημα 
διαχείρισης ελέγχου προσαρμογής του ΟΠΣ και συνεργασία της ΕΑΣ 
με την Αρχή Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων για καθορισμό 
σχετικών ρυθμίσεων στην παρακολούθηση των δεικτών του ΕΚΤ.  
 Ο προτεινόμενος μηχανισμός στατιστικής επικύρωσης δεικτών θα 
ενεργοποιηθεί  άμεσα, μεταξύ άλλων με σύναψη συμφωνιών 
συνεργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ και  άλλους φορείς  που παρέχουν 
διοικητικά δεδομένα, με διαδικασία σταδιακής ηλεκτρονικής  
καταχώρησης στο ΟΠΣ του ΕΣΠΑ, των μεθόδων μέτρησης όλων των 
δεικτών με χρήση δελτίου ταυτότητας για τον κάθε δείκτη.  



 

  

209 

 Ταυτόχρονα, έχει  προταθεί  από την ΕΑΣ στην Επιτροπή μια 
μεθοδολογία αλλαγών στους δείκτες,  εξαιτ ίας επικαιροποίησης,  
ομογενοποίησης,  κ.λπ,  και θα δοθούν αναλυτικότερες οδηγίες για 
αυτό.  
 Τώρα, ειδικά για τις  άμεσες ανάγκες ενεργοποίησης των 
προγραμμάτων μέσω προσκλήσεων και αναφορικά με τον χειρισμό 
δεικτών και την εισαγωγή νέων τροποποιήσεων τεχνικών διορθώσεων,  
θα πρέπει  οι  διαχειριστικές αρχές να συνεργάζονται με την ΕΑΣ και  
τις  υπηρεσίες,  ΕΥΣΕΚΤ, κ.λπ,  για την επιβεβαίωση της ορθής χρήσης 
των δεικτών σε προσκλήσεις,  ειδ ικά σε κοινές μεταξύ των 13 ΠΕΠ και  
εξέταση πιθανών τεχνικών τροποποιήσεων πριν τη δημοσίευσή τους.  
 Δεδομένης λοιπόν  της σύνδεσης με την αιρεσιμότητα και τη 
δυνατότητα επιβολής κυρώσεων,  είναι  σημαντικό μέχρι την 
οριστικοποίηση και ανάπτυξη του συστήματος για τυχόν νέους δείκτες,  
κ.λπ,  να επικοινωνούν οι  δ ιαχειριστικές με την ΕΑΣ και όταν θα 
στηθεί  πλέον το σύστημα, τα αιτήματα θα γίνονται μέσω του helpdesk 
του ΟΠΣ και θα γίνονται όλα πιο οργανωμένα και τυποποιημένα.  
 Αναλυτική παρουσίαση για όλα αυτά βέβαια τα ζητήματα με πιο  
πολλές λεπτομέρειες θα γίνει  στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
ΕΣΠΑ, ενώ για την τεχνική κατάρτιση όλων των διαχειριστικών 
εξετάζεται ενημέρωση,  ειδικά για τις  διαχειριστικές,  τον Σεπτέμβριο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Κύριε Γιάκα; Όχι;  Συνεχίζετε,  κυρία  Καραπατάκη και θα μας κάνετε 
μια ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο του πλάνου αξιολόγησης.  
Κα ΧΡΙΣΤΟΦΗ:  
Έχει συμπεριληφθεί η γενική αιρεσιμότητα 3 για την αναπηρία σαν 
πλήρως ολοκληρωμένη. Η απάντηση είναι  ναι ,  δεν αναφέρθηκε στις  
μερικώς ικανοποιημένες αιρεσιμότητες.  
 Η ερώτησή μας ε ίναι  ότι  όσον αφορά το κριτήριο εκπλήρωσης το 
τρίτο,  που αναφέρεται σε ρυθμίσεις  σχετικές με την παρακολούθηση 
της εφαρμογής του Άρθρου 9 της σύμβασης για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία που αναφέρεται σε θέματα προσβασιμότητας 
ποιες είναι  αυτές  οι  ρυθμίσεις  που σας κάνουν να θεωρείτε ότι  
εκπληρούται πλήρως η αιρεσιμότητα αυτή;  
Κα ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ:  
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Δυστυχώς,  δεν μπορώ να σας πω αναλυτικά αυτή τη στιγμή, αλλά 
έχουμε θεωρήσει κατά την υποβολή των προγραμμάτων, κατά την 
αξιολόγηση που κάναμε,  είχαμε συμφωνήσει ότι  είχε θεωρηθεί 
εκπληρούμενη.  
 Και αυτό δεν το κάναμε μόνο από καθ’ εαυτού μόνοι  μας,  αλλά 
είχε  γίνει  και σε συνεργασία με τους  συναδέλφους εκείνη την εποχή, 
δεν ήσασταν εσείς  από την Ομοσπονδία των ΑΜΕΑ, με τους  οποίους 
είχαμε συνεργαστεί .  
 Υπάρχει  δουλειά η οποία είχε γίνει  π ίσω από αυτό,  την οποία τη 
γνωρίζετε,  γι’  αυτό κάνουμε και  τα προγράμματα εκπαίδευσης και  
ευαισθητοποίησης,  που γίνονται σαν ημερίδες μέσα  στο πλαίσιο της  
διαδικασίας που έχουμε στο πλαίσιο υλοποίησης της αιρεσιμότητας.   

Αν θέλετε να σας πω συγκεκριμένα….  
Κα  ΧΡΙΣΤΟΦΗ  :  
Αυτό, συγνώμη,  αλλά αυτό αφορά το κριτήριο 2  που έχει  να κάνει  με 
την εκπαίδευση του προσωπικού των διαχειριστικών αρχών. Αυτό 
όντως έχει  ολοκληρωθεί.   

Αλλά οι  ρυθμίσεις  για τον έλεγχο της εφαρμογής και της 
παρακολούθησης του άρθρου 9 θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι  
στην περίληψη, ας πούμε,  του ειδικού κριτηρίου είναι  μία από τις  
ρυθμίσεις ,  αλλά ένα θέμα που έχει  βάλει  στα ΜΕΑ  και στην 
προηγούμενη περίοδο και σε αυτή εδώ τώρα,  του πώς θα 
πιστοποιήσουμε πραγματικά την προσβασιμότητα των παραδοτέων,  
αυτό θα ήταν μία άλλη ρύθμιση αλλά δεν υπάρχει  αναφορά σε αυτό.   
Κα  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ  :  
Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω με συγκεκριμένα στοιχεία  
γιατί  δεν  ε ίχα παρακολουθήσει,  εγώ προσωπικά τη συγκεκριμένη 
αιρεσιμότητα και επειδή δεν ήταν στο πλαίσιο των αιρεσιμοτήτων τις  
οποίες παρουσιάζουμε τώρα, δεν είχα προετοιμαστεί  γ ια κάτι  τέτοιο,  
ζητώ συγνώμη, αλλά μπορώ να επικοινωνήσω μαζί  σας και να σας πω 
με ποια στοιχεία απαντήσαμε.   

Αν είχαμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή μαζί  μας 
θα σας το έλεγα και αμέσως αλλά τέλος πάντων να μην ….  
Κα  ΧΡΙΣΤΟΦΗ  :  
ΟΚ, όχι  τώρα, απλά θα θέλαμε μία τέτοια ενημέρωση.  
Κα  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ  :  
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Θα πάρω τα στοιχεία σας από τους συναδέλφους που έχουν οργανώσει 
την επιτροπή παρακολούθησης και θα έρθουμε σε επαφή άμεσα μαζί 
σας.   

Αλλά θα ήθελα να ξέρετε,  πραγματικά,  για να μην αφήσω κάποιο 
κενό,  ότι  μπορεί  να μην έχω εγώ αυτή τη στιγμή τη γνώση αλλά 
προφανώς υπήρχε συγκεκριμένη απάντηση σε κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και η απάντηση αυτή και υπήρχε στενή συνεργασία και με 
τους συναδέλφους της….  
Κα  ΧΡΙΣΤΟΦΗ  :  
Επειδή εγώ το διαχειρίζομαι,  γ ια αυτό σας λέω, ειδικά για αυτό το 
τρίτο κριτήριο δεν… Θα μας ενδιέφερε να έχουμε την απάντησή σας.   
Κα  ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ  :  
Την απάντηση έτσι και αλλιώς μπορείτε να τη βρείτε και από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα, απλά να σας το πω. Αλλά θα σας την 
προωθήσουμε εμείς  άμεσα.  
Κα  ΧΡΙΣΤΟΦΗ  :  
Ωραία.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ωραία.  Υπάρχει  κάποια άλλη τοποθέτηση για τις  αιρεσιμότητες;  Κυρία 
Καραπατάκη, συνεχίζετε σχετικά με την ενημέρωση και το 
περιεχόμενου του πλάνου αξιολόγησης.   
Κα ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ:  
Λοιπόν,  στην επόμενη προγραμματική περίοδο,  μάλλον αυτή που 
είμαστε ήδη,  οι  αξιολογήσεις που προβλέπονται έχουν ως εξής.   

Είναι η αξιολόγηση κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων,  
είναι  η implementation evaluation,  όπου εξυπηρετεί  την ομαλή 
υλοποίηση των προγραμμάτων καθώς εστιάζει  στο πώς εφαρμόζεται 
ένα πρόγραμμα και επομένως μπορεί  να είναι  πιο χρήσιμο να 
ολοκληρωθεί κατά τα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής των 
προγραμμάτων.  

Είναι μετά η αξιολόγηση των επιπτώσεων ,  impact evaluation,  
που έχει  στόχο να διερευνήσει τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και 
εστιάζει  στο κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι  στόχοι  κάθε άξονα 
προτεραιότητας.   

Αυτή θα πρέπει  να υλοποιηθεί  τουλάχιστον μία φορά κατά τη 
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.   
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Οι διαχειριστικές αρχές οφείλουν να υποβάλλουν στην επιτροπή 
έως τις  31 Δεκεμβρίου 2022 έκθεση που παρουσιάζει  συνοπτικά τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν και τις  
κύριες εκροές και  αποτελέσματα του προγράμματος διατυπώνοντας 
σχόλια σχετικά με τις  κοινοποιηθείσες πληροφορίες.   

Η συνοπτική αναφορά αξιολόγησης ,  report  summarizing 
evaluation,  έχει  ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
προετοιμαστούν για την επόμενη προγραμματική περίοδο αλλά και να  
υποστηρίξει  την εκ των υστέρων αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί  
από την επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.  

Είναι σημαντικό,  βέβαια,  κάθε αξιολόγηση να συνδέεται με τη 
λογική της παρέμβασης και συγκεκριμένα με τους  ειδικούς στόχους  
και τους δείκτες αποτελέσματος του προγράμματος.   

Τώρα, όλες οι  αξιολογήσεις εξετάζονται από την επιτροπή 
παρακολούθησης η οποία παρακολουθεί  τα συμπεράσματα όλων των 
αξιολογήσεων και δύναται να υποβάλλει  παρατηρήσεις στη 
διαχειριστική αρχή αναφορικά με την υλοποίηση και την αξιολόγηση 
του προγράμματος  συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που σχετίζονται 
με τη μείωση της δ ιοικητικής επιβάρυνσης  των δικαιούχων.  

Επιπλέον η επιτροπή παρακολούθησης παρακολουθεί  τα μέτρα 
που λαμβάνονται  ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεών της.   Όλες,  
βέβαια,  οι  αξιολογήσεις διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
δημοσιοποιούνται στο κοινό.   

Σύμφωνα με τα άρθρα 56 και 114 του γενικού κανονισμού η 
διαχειριστική αρχή ή το κράτος μέλος καταρτίζουν σχέδιο 
αξιολόγησης,  το evaluation plan ,  το οποίο μπορεί  να καλύπτει  
περισσότερα από ένα επιχειρησιακά προγράμματα.  

Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται για έγκριση στην επιτροπή 
παρακολούθησης κάθε προγράμματος το αργότερο ένα έτος μετά την 
έγκριση του προγράμματος,  δηλαδή τον επόμενο Δεκέμβριο.   
Σκοπός του σχεδίου αξιολόγησης είναι  να βελτιωθεί  η ποιότητα των 
αξιολογήσεων που διενεργούνται κατά την διάρκεια της  
προγραμματικής περιόδου διαμορφώνοντας ένα στρατηγικό 
προγραμματισμό των αξιολογήσεων που κρίνονται  απαραίτητες 
προκειμένου να εκτιμηθεί  η αποτελεσματικότητα,  η αποδοτικότητα και  
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οι επιπτώσεις των προγραμμάτων και να βελτιωθεί  ο σχεδιασμός και η 
υλοποίησή τους.   

Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των στοιχείων 
που θα πρέπει  να τροφοδοτούν κάθε φορά τις  ετήσιες εκθέσεις  και τις  
εκθέσεις  προόδου.  

Τα σημαντικότερα στοιχεία τώρα που θα πρέπει  να  περιλαμβάνει  
ένα σχέδιο αξιολόγησης είναι  ενδεικτική λίστα των αξιολογήσεων που 
σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν και των μεθόδων που θα 
χρησιμοποιηθούν,  διατάξεις  για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
των δεδομένων που είναι  απαραίτητα για τη διενέργεια των 
αξιολογήσεων, χρονοδιάγραμμα και ενδεικτικός προϋπολογισμός των 
αξιολογήσεων, τρόπος παρακολούθησης και δ ιάδοσης των ευρημάτων,  
ανθρώπινοι πόροι βέβαια που είναι  απαραίτητοι .  

Για την καλύτερη τώρα υποστήριξη και το συντονισμό των 
διαχειριστικών αρχών και προκειμένου τα σχέδια αξιολόγησης να 
έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί  από τις  επιτροπές παρακολούθησης το 
αργότερο ένα έτος  μετά την έγκριση κάθε προγράμματος,  η ΕΥΣΣΑ 
και η ΕΥΣΕΚΤ προγραμματίζουν μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 
κάπου να γίνει  αποστολή οδηγιών για τη δ ιαμόρφωση των σχεδίων 
αξιολόγησης,  συνάντηση του εθνικού δ ικτύου αξιολόγησης και 
διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων σε θέματα αξιολόγησης για τις  
μεθόδους και τα εργαλεία που πρόκειται  να χρησιμοποιήσουν.  

Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ναι,  κύριε Γιάκα.  
Κος ΓΙΑΚΑΣ:  
Πολύ σύντομα να πω ότι  μια πρακτική που ακολουθεί  το Κοινωνικό 
Ταμείο με τα  προγράμματα της περασμένης περιόδου ακολούθησε,  
όταν επαναλαμβάνεται μια δράση, ένας καινούργιος κύκλος συχνά, όχι  
πάντα,  αλλά συχνά η Επιτροπή ζητάει  από την ελληνική πλευρά να 
γίνεται πρώτα μια αξιολόγηση του πρώτου κύκλου ας πούμε ώστε ο  
δεύτερος  κύκλος,  ο σχεδιασμός του δεύτερου κύκλου να λαμβάνει   
υπόψη τα μαθήματα του πρώτου κύκλου.   

Αυτό το λέω μόνο να το έχετε υπόψη σας ότι  κάποια στιγμή ίσως 
και από εσάς ζητηθεί  κάτι  τέτοιο,  από την Επιτροπή δηλαδή από το 
Κοινωνικό Ταμείο.  
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Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστούμε.  Προχωράμε σε μια άλλη παρουσίαση σε ένα πολύ 
ενδιαφέρον θέμα που αφορά την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη. Η 
κυρία Κωστοπούλου που είναι  προϊσταμένη της μονάδας Α θα μας 
κάνει  την εισήγηση.  
Κα ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  
Ευχαριστώ και πάλι.  Λέω να μην παρουσιάσω τις  διαφάνειες  για να 
είμαι όσο γίνεται  συντομότερη και επίσης  να προλάβουμε το δελτίο  
των 20:00 γιατί  μας ενδιαφέρει  όλους  νομίζω.  

Λοιπόν,  ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις  είναι  ένα εργαλείο 
χωρικής ανάπτυξης.  Είναι ένα εργαλείο,  το υπογραμμίζω αυτό.  
Υπάρχουν και  άλλα εργαλεία αλλά επειδή τα  επιχειρησιακά 
προγράμματα κατά το πλείστον έχουν προβλέψει πόρους για τις  
ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις  για αυτό το λόγο ολοκληρώσαμε 
και μια εγκύκλιο η οποία έμαθα ότι  υπογράφηκε σήμερα οπότε ή αύριο 
ή το πολύ τη Δευτέρα αν δεν προλάβουμε να το στείλουμε,  θα την 
έχετε λάβει .  

Οπότε έχουμε ετοιμάσει αυτή την εγκύκλιο που αναφέρεται στον 
τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης,  διαχείρισης πιο πολύ των 
ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων που σημαίνει  μια επιλογή μιας 
συγκεκριμένης χωρικής  περιοχής που αντιμετωπίζει  προβλήματα ή έχει  
αναπτυξιακές δυνατότητες.   

Επίσης το χαρακτηριστικό των ΟΧΕ, είπαμε ολοκληρωμένες 
χωρικές επενδύσεις ,  το χαρακτηριστικό των ΟΧΕ είναι  ότι  μπορεί  να 
γίνει  συνδυασμός διαφορετικών επενδυτικών προτεραιοτήτων, 
συνδυασμός διαφορετικών ταμείων με συμπλήρωση μάλιστα από 
πόρους από την αγροτική ανάπτυξη και από την αλιεία.  

Στην εγκύκλιο που παρουσιάστηκε και φτιάχτηκε από την 
ΕΥΣΣΑ και δίνει  κάποιες διευκρινίσεις  συγκεκριμένες για τους 
κανονισμούς,  γιατί  το πλαίσιο ήταν εξαιρετικά περίπλοκο και μας 
πήρε πάρα πολύ χρόνο για να το κατανοήσουμε καταρχήν,  τέθηκε σε 
διαβούλευση με όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία έχουν 
προβλέψει πόρους για ΟΧΕ και είπαμε ότι  υπογράφηκε σήμερα.  
Επίσης περιλαμβάνει  όλες  τις  κατηγορίες των περιοχών που μπορούν 
να γίνουν οι  ΟΧΕ, τους φορείς ,  τα βήματα σχεδιασμού, το ρόλο των 
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ενδιάμεσων φορέων, τους  τύπους  των προσκλήσεων.  Ενδεικτικά 
κριτήρια και το λέμε αυτό,  ενδεικτικά.  Κάθε πρόγραμμα μπορεί  από 
εκεί  και πέρα να προσθέσει ή να αφαιρέσει  από τα κριτήρια που 
έχουνε προταθεί ,  και  κάποια συγκεκριμένα παραρτήματα.  
 Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι  πρόκειται  για στρατηγικές που 
αφορούν υποπεριφερειακές περιοχές,  περιοχές ή διαπεριφερειακές  
περιοχές και επιπλέον να πούμε ότι  ο ι  ΟΧΕ  διακρίνονται σε αυτές του 
αστικού χώρου και  τις  άλλες των υπόλοιπων περιοχών.  
 Η διάκριση αυτή γίνεται γιατί  κανονιστικά προβλέπεται ότι  οι  
ΟΧΕ της  βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα πρέπει  να  σχεδιάζονται και  
να επιλέγονται τουλάχιστον οι  πράξεις ,  από τις  αστικές αρχές,  δηλαδή 
στη περίπτωση της  χώρας μας από Δήμους.   
 Έναν Δήμο, συνεργασία Δήμων και τα λοιπά,  νομική μορφή 
Δήμων, αλλά εν  πάση περιπτώσει Δήμους.  Είναι  το  5% του ΕΤΠΑ και 
έχει  ενδιαφέρον αυτό τουλάχιστον το 5% να το αφήσουμε να το 
σχεδιάσουν και  να επιλέξουν τις  πράξεις  οι  Δήμοι ,  δηλαδή μία 
πρόταση από τα κάτω.   
 Τι άλλο να πούμε;  Υπάρχουν οι  αρμόδιοι  φορείς .  Ανάλογα με το 
αν πρόκειται  για αστική ΟΧΕ ή για  άλλη, διαφοροποιούνται οι  φορείς  
σε σχέση με τη πρόβλεψη του ΕΤΠΑ που σας είπα,  του κανόνα  του 
ΕΤΠΑ του άρθρου 7.4 που προβλέπει  για τ ις  αστικές αρχές που 
επιλέγουν τις  πράξεις  και τι  άλλο να πούμε;  
 Ότι η επιλογή είναι της διαχειριστικής αρχής.  Η διαχειριστική 
αρχή επιλέγει  αν  θα γίνει  διαγωνιστική διαδικασία,  δηλαδή με 
προσκλήσεις ή θα επιλέξει  συγκεκριμένη περιοχή και θα το δώσει σε 
συγκεκριμένο φορέα.  
 Όμως, όλα τα κριτήρια και η επιλογή αυτή θα πρέπει  να εγκριθεί  
από την Επιτροπή Παρακολούθησης.  Να πω επίσης ένα τελευταίο,  ότι  
είναι  χρήσιμο νομίζουμε και για αυτό το σημειώνουμε,  να είναι  
μεγάλος ο αριθμός των ΟΧΕ που θα υλοποιηθούν,  ώστε να έχουμε 
πολλαπλάσια αποτελέσματα εάν μαζέψουμε πόρους σε συγκεκριμένες 
στρατηγικές.   
 Το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ έχει  προβλέψει 25 εκατομμύρια για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη, για την υποστήριξη των περιφερειών σε 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη.  
 Σας ευχαριστώ πολύ.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα στελέχη της ΕΥΣΣΑ παρουσιάζουν  
εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε νέα δεδομένα και  συνθήκες.  Θα 
προχωρήσουμε με τη παρουσίαση των βασικών αρχών του ΟΠΣ για τη 
νέα προγραμματική περίοδο.  Τη παρουσίαση θα κάνει  η κυρία Αιμιλία  
Ζησίμου.  Είναι αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  Ειδικής Υπηρεσίας  
ΟΠΣ.  
Κα ΖΗΣΙΜΟΥ:  
Θα προσπαθήσω να συνεχίσω τη παράδοση και να εξοικονομήσω και  
εγώ χρόνο.  Ήδη η παρουσίαση είναι  σύντομη, αλλά θα κάνω και 
περικοπή στον αριθμό διαφανειών.  Μην ανησυχείτε.  
 Ήδη το πληροφοριακό σύστημα έχει  ξεκινήσει και  
προσαρμόζεται στις  ανάγκες της προγραμματικής περιόδου, οι  οποίες 
όπως αναφέρθηκα και από τους συναδέλφους είναι  πολλές.   
 Το ΟΠΣ όλοι το γνωρίζουμε,  το έχουμε  χρησιμοποιήσει ,  γ ια αυτό 
ξεπερνάω γρήγορα αυτές τις  δ ιαφάνειες και  ερχόμαστε στο ότι  σε αυτή 
τη προγραμματική περίοδο έχουμε πολλές προκλήσεις να 
αντιμετωπίσουμε,  είτε  είναι  κανονιστικές,  τεχνολογικές,  οι  
αιρεσιμότητες που αναφέρθηκαν προηγουμένως και κυρίως αυτή της 
αιρεσιμότητας 7,  όσο και διαφορετικές απαιτήσεις  των ταμείων που 
υποστηρίζονται σε αυτή τη προγραμματική περίοδο,  θα 
υποστηρίζονται από το πληροφοριακό σύστημα για αυτή τη 
προγραμματική περίοδο.   
 Το θεσμικό πλαίσιο αναφέρθηκε αναλυτικά,  δεν θα συνεχίσω. Θα 
κάνω όμως μία γρήγορη αναφορά στις  κανονιστικές απαιτήσεις  για τη 
ψηφιακή συνοχή, οι  οποίες έχουν τεθεί  σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και το  
ΟΠΣ καλύπτει  όλες αυτές τις  απαιτήσεις  και αναφέρουμε κάποιες  
ενδεικτικά,  όπως η μοναδικότητα στην εισαγωγή της  πληροφορίας,  
έχει  κατάλληλες ρυθμίσεις  ώστε τόσο οι  δικαιούχοι όσο και οι  
Διαχειριστικές να μπορούν αυτόν τον κανόνα στην δουλειά του να τον 
χρησιμοποιούνε.  Στην δουλειά τους μέσα στο σύστημα εννοούμε.   
 Πλήρη ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων και των δελτίων 
από τους δικαιούχους προς τις  Διαχειριστικές Αρχές.  Καθώς και χρήση 
ηλεκτρονικών φορμών οι  οποίες θα αντικαταστήσουν όλα τα έντυπα.  
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 Δηλαδή, δεν θα υπάρχουνε στις  διαδικασίες,  το μεγαλύτερο 
κομμάτι των πληροφοριών θα διακινείται  με ηλεκτρονικές φόρμες αντί  
για έντυπα.  
 Μοναδική, μοναδικό σημείο για την πρόσβαση των δικαιούχων 
από κοινή διαδικτυακή πύλη.  Αυθεντικοποίηση των χρηστών, για να 
εξασφαλιστεί  η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών.   

Και τέλος,  στο νέο  ΟΠΣ θα ενσωματωθούνε και  λειτουργίες πολύ 
χρήσιμες στην δουλειά την καθημερινή,  στις  καθημερινές ανάγκες των 
Διαχειριστικών Αρχών όσο και των δικαιούχων γ ια αυτόματες 
ειδοποιήσεις ,  τόσο στους  δικαιούχους  όσο και  στις  Διαχειριστικές,  για 
διάφορες ενέργειες οι  οποίες εκκρεμούνε ή υπάρχουνε συγκεκριμένα 
χρονικά ορόσημα γ ια την ολοκλήρωση τους.   

Εδώ παρουσιάζεται έτσι,  συνοπτικά,  το διάγραμμα της 
αρχιτεκτονικής των συστημάτων, όπως σχεδιάζονται  και υλοποιούνται  
για αυτή την προγραμματική περίοδο.  Το  ΟΠΣ  όπως ξέρουμε όλοι,  
είναι  κεντρικό σύστημα και ταυτόχρονα και το λογιστικό σύστημα και 
καλύπτει  όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.  

Κάτι που είναι  πολύ σημαντικό για αυτή την προγραμματική 
περίοδο,  δίνουμε,  δηλαδή, μεγάλη σημασία,  είναι  στην 
διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος με τα  
πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης τα οποία σιγά-  
σιγά όλο και αυξάνονται,  ευτυχώς.   

Οπότε ελπίζουμε ότι  θα αξιοποιήσουμε πληροφορίες  που θα 
είναι ,  είναι  διαθέσιμες σε αυτά με στόχο,  και την άμεση πληροφόρηση 
των εμπλεκομένων όσο και την αποφυγή του διοικητικού φόρτου.    

Ενδεικτικά να αναφέρουμε το… το οποίο ήδη διαλειτουργεί  με 
το… θα δοθεί  περαιτέρω  ενίσχυση αυτής της διασύνδεσης μέσω και  
του συστήματος των ηλεκτρονικών πληρωμών. Δηλαδή, έχουμε,  
σχεδιάζεται η δήλωση των δαπανών  σε μεγάλο τμήμα της να γίνεται  
αυτόματα μέσω του συστήματος των ηλεκτρονικών πληρωμών και να  
αποφεύγεται,  δηλαδή, αυτή η δ ιπλή καταχώρηση.  

Βλέπετε εδώ πέρα διάφορα. Είναι ενδεικτικά όλα αυτά τα 
συστήματα. Ελπίζουμε ότι  θα προστίθενται  και άλλα. Να πω, να  
αναφερθώ μόνο στο ηλεκτρονικό σύστημα των δημοσίων συμβάσεων.  
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Μέσω της διασύνδεσης αυτής στοχεύουμε να υπάρχει  άμεση 
πληροφόρηση των εμπλεκομένων για την εξέλιξη των διαγωνιστικών 
διαδικασιών για τ ις  οποίες,  όπως αναφέρθηκε και αρχικά από την,  
στην παρουσίαση της… είναι πολύ κρίσιμο για τις  Διαχειριστικές 
Αρχές να έχουν ενημέρωση για την πορεία αυτή,  γιατί  ε ίναι  κάποια  
σημεία που ο νόμος τα θεωρεί πολύ σημαντικά και πρέπει  να 
εξετάζονται από την Διαχειριστική Αρχή.  

Η ασφάλεια ε ίναι  κάτι  το οποίο υποστηριζόταν και θα 
εξακολουθεί  να είναι  προτεραιότητα για το σύστημα μας.  Η αλλαγή 
στο νέο… γίνεται,  θα παρουσιαστεί  μια αλλαγή και ο 
προσανατολισμός πια στις  διαδικασίες.   

Έχουμε στόχο όλες οι  διαδικασίες να πραγματοποιούνται μέσα 
από το σύστημα σε πραγματικό χρόνο.  Με τα νέα εργαλεία θα 
μπορούμε να τίθενται  οι προτεραιότητες και να είναι ,  θα είναι  δυνατή 
η παρακολούθηση των διαδικασιών όσο και η βελτιστοποίηση τους.   

Και τέλος θα υπάρχει  μια ξεκάθαρη εικόνα τόσο γ ια των όλων 
των διαδικασιών όσο και των χρόνων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση τους.   

Τα δεδομένα, η αξιοποίηση των δεδομένων είναι  κάτι  που ήδη 
γνωρίζουμε.  Γίνεται σε πολλά επίπεδα, τόσο από τα ίδια τα δεδομένα 
του συστήματος όσο και μέσω των εργαλείων και των εφαρμογών 
του… όπως και διάφορες αναλύσεις.   

Αυτά θα δοθεί  περαιτέρω δυνατότητα στους χρήστες για τις 
αναφορές.  Η εξωστρέφεια,  λοιπόν,  το… εκτός από  εργαλείο 
παρακολούθησης των πράξεων και των προγραμμάτων αποτελεί  και 
κόμβο ενημέρωσης για την πορεία υλοποίησης των πράξεων του 
ΕΣΠΑ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια που έχει  ξεκινήσει με το 
Ανάπτυξη gov.gr ,  που έχει  στόχο την ενημέρωση και τη διαφάνεια  
προς όλους και  τέλος,  μέσω της  πύλης αυτής σχεδιάζεται  στην 
προγραμματική αυτή να διαθέτουμε και μια πληθώρα ανοιχτών 
δεδομένων, όπως προβλέπονται και στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο,  στο 
εθνικό.  
 Άμεσες βελτιώσεις στο νέο ΟΠΣ. Ενιαίο,  φιλικό και  ευέλικτο 
περιβάλλον για όλα τα δελτία και τις  διαδικασίες,  ενιαίο περιβάλλον 
για τις  διαχειριστικές και τους δικαιούχους,  θα ενοποιηθεί  δηλαδή.   
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 Μοναδικός κωδικός για όλη την πορεία του έργου,  δηλαδή ακόμα 
κι  αν χρειαστεί  ο δ ικαιούχος με μία πρόταση, αν μπορεί  να συμμετέχει  
σε περισσότερες  από μία προσκλήσεις ενός τομεακού ή ενός 
περιφερειακού,  θα μπορεί  να αξιοποιείται  το ίδιο  το δελτίο του και δεν 
θα χρειάζεται επιπλέον διαδικασίες.  
 Προσυμπληρωμένες δαπάνες,  αναφερθήκαμε σε αυτό.  Μεγάλη 
ποικιλία έτοιμων αναφορών και εκτυπώσεων, οι  οποίες θα εξάγονται 
σε πολλά διαφορετικά format ,  πλήρη υποστήριξη ηλεκτρονικής  
διακίνησης των δελτίων και  των εγγράφων και τέλος,  
διαλειτουργικότητα στην οποία αναφερθήκαμε.  
 Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει  παράδοση σε δύο φάσεις.  Η 
πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί 31/12/2015 και  σταδιακά θα 
παραδίδονται τα βασικά δελτία και οι  διαδικασίες.  Και τέλος,  η 
δεύτερη φάση 31/12/2016, θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του 
συστήματος,  η βελτιστοποίησή του για όλες  τις  δ ιαδικασίες και 
λειτουργίες.  
 Και τώρα τα επόμενα βήματα. Μέσα στον Ιούλιο του 2015 θα 
μπορούν ήδη οι  δικαιούχοι να αιτηθούν πρόσβαση στο σύστημά μας,  
ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή των προτάσεών τους.  
 Η δεύτερη ενέργεια που μπορεί  να υλοποιηθεί  σχετίζεται με την 
έκδοση των προσκλήσεων. Και όπως ανέφερε η συνάδελφος,  η κυρία 
Καραπατάκη, με τη γνωστή διαδικασία του helpdesk θα πρέπει  
εγκαίρως να υποβληθούν οι  δείκτες  οι  οποίοι  θα χρειαστούν  για την 
έκδοση των πρώτων προσκλήσεων,  ώστε αυτοί να είναι  διαθέσιμοι,  
ώστε τελικά οι  δικαιούχοι να μπορέσουν να υποβάλουν τις  προτάσεις  
τους.  
 Η Υπηρεσία είναι  πάντα στη διάθεσή σας.  Προετοιμάζουμε 
οδηγούς για να βοηθηθούν οι  δ ικαιούχοι,  ώστε να υλοποιηθούν 
έγκαιρα και επιτυχώς οι  στόχοι σας.   
 Δεν ξέρω αν υπάρχει  κάποια ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Δεν ξέρω,  όχι .  Σας  ευχαριστούμε πολύ.  
 Η τελευταία παρουσίαση αφορά την ex-ante του χρηματοδοτικού 
μέσου που αφορούσε τη δράση, μια από τις  δημοφιλείς  δράσεις και της  
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου,  το  «Εξοικονομώ Κατ’  
Οίκον».  
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 Γνωρίζω ότι  ο συνάδελφος,  ο κύριος Κουτρούκης,  Προϊστάμενος  
της  μονάδας Β1 έχει  ετοιμάσει  μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση,  
αλλά θα τον παρακαλούσαμε να παρουσιάσει λίγες  από τις  πολύ 
ενδιαφέρουσες διαφάνειές του.  
Κος ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ:  
Όπως ξέρετε,  στη χώρα, θα τα πω λίγο χωρίς sl ides ,  θα σας δείξω 
μερικά,  όχι  όλα,  όπως ξέρετε,  η χώρα έχει  μεγάλο έλλειμμα στην 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.   
 Ο καθηγητής μου,  ο Σανταμούρης,  όταν έκανα μεταπτυχιακό ,  
έχει  πει  και αυτό καταδεικνύει  το πρόβλημα ότι  οι  ενεργειακές  
ανάγκες μιας μέσης κατοικίας στην Αθήνα,  δηλαδή το πόσο 
καταναλώνει σε ενέργεια,  ε ίναι  ίδιες με αυτές στη Δανία.  Που 
σημαίνει  ότι  έχουμε μεγάλο πρόβλημα ενεργειακής κατανάλωσης.  
 Πού οφείλεται;  Οφείλεται στο ότι  τα κτίρια δεν  διαθέτουν 
θερμομόνωση, ότι  είναι  τεράστιο το μέγεθος και άρα η πολιτεία  
έπρεπε να παρέμβει,  ότι  αν εμείς  είχαμε κτίρια όπως είναι  οι  
προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ, θα είχαμε ακριβώς τη μισή κατανάλωση, 
εξοικονόμηση 68%, σας τα δείχνω.  
 Η πολιτεία λοιπόν αρχής της κρίσης  προσπάθησε να βοηθήσει  
τους πολίτες,  να παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία  και σχεδίασε το 
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.  

Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, λοιπόν,  το παλιό,  διέθεσε 400 
εκατομμύρια για αυτή τη δράση και υλοποιήθηκε μέσα από το ΕΤΕΑΝ 
και τέσσερις  τράπεζες που επιλέχθηκαν από το fund manager για να τη 
διαχειριστούν.  

Ήταν πολύ επιτυχημένο στο τέλος του.  Στην αρχή του δεν ήταν 
επιτυχημένο.  Γιατί  δεν ήταν επιτυχημένο; Γιατί  τα κίνητρα, λοιπόν,  
που δίνονταν δεν  ήταν τα κατάλληλα, όταν,  λοιπόν,  νομίζω τον Μάιο 
του 2012, τα  κίνητρα αυτά άλλαξαν και βελτιώθηκαν σε σχέση κυρίως 
με τα χαμηλότερα εισοδήματα, το πρόγραμμα αυτό εκτινάχθηκε.   

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία και αυτό ισχύει  και σε αυτό,  πρέπει  
πρώτα να αποδείξεις  μέσα από αυτή την ανάλυση που έχει  γίνει  και 
ανέθεσε η υπηρεσία μας,  το κενό της αγοράς.  Το κενό της αγοράς 
υπάρχει ,  είναι  σχεδόν αυταπόδεικτο,  όμως μπορούμε να το δείξουμε 
και θα σας το δείξουμε λίγο πιο κάτω.  
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Το δεύτερο πράγμα που πρέπει  να κάνεις  είναι  να δεις  πώς θα 
παρέμβεις  και αν αυτός ο  τρόπος με τον οποίο θα παρέμβεις  έχει  το  
μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

Αποδείχθηκε  ότι  παρεμβήκαμε με περισσότερα κίνητρα, δώσαμε 
περισσότερα κίνητρα από όσα ίσως θα χρειαζόταν η δράση. Για αυτό 
το λόγο,  το 70% δηλαδή άμεσης  επιχορήγησης.  Θυμίζω ότι  η δράση 
είχε δάνειο και είχε και άμεση επιχορήγηση, έχει  ένα διπλό σύστημα.  

Η άμεση επιχορήγηση ήταν το βασικό κίνητρο,  για τα φτωχότερα 
νοικοκυριά ήταν στο 70%. Το υπόλοιπο πήγαινε με δάνειο το οποίο 
δινόταν από το ταμείο,  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ κατά το 1/3 του και κατά τα 
2/3 από τις  συστημικές τράπεζες.   

Με βάση, λοιπόν,  αυτό το εργαλείο,  όπως υλοποιήθηκε τελικά,  
υποβλήθηκαν πάνω από 250.000 αιτήσεις  και  προεγκρίθηκαν οι  
110.000.   

Αυτό το νούμερο,  δηλαδή έχουμε περίπου 6 στις  10 που δεν 
προεγκρίθηκαν που σημαίνει  ότι  αυτοί οι  άνθρωποι  για διάφορους 
λόγους,  και ένας από τους κύριους  λόγους είναι  η οικονομική τους  
κατάσταση, ήταν η φερεγγυότητά τους η οικονομική.  Δεν προχώρησαν.  

Από αυτούς τους 110.000,  τελικά αποφασίστηκαν 50.000 
αποφάσεις,  περίπου είναι  αυτά,  με 520 εκατομμύρια προϋπολογισμό,  
από αυτά ήταν τα 230 εκατομμύρια δάνεια,  290 εκατομμύρια ήταν η 
επιχορήγηση. Μέσος προϋπολογισμός κάθε παρέμβασης στα 10.500 
ευρώ.  

Και το 55% αυτών των αποφάσεων αφορούσε στα χαμηλότερα 
εισοδήματα, σε  αυτά δηλαδή που πηγαίνανε και λαμβάνανε το grant,  
το 70%.  

Η μόχλευση των δημόσιων πόρων που διατέθηκαν στο 
προηγούμενο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ σε σχέση με τους συνολικούς πόρος που 
κινήθηκαν γύρω από αυτή τη δράση, που κινήθηκαν τα 520 
εκατομμύρια,  αυτός ήταν ο προϋπολογισμός,  ήταν 520 προς 320,  γιατί  
αφαιρώ τα 80 εκατομμύρια τα οποία  είναι  επιστρεπτέα προς το ταμείο 
και αυτό μας δίνει  το λόγο 1,62.   

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι  ότι  το 10% ακόμα και αυτών που 
πήραν προέγκριση για να πάνε να υπογράψουν δάνεια,  δεν πήγε να 
υπογράψει τελικά,  για τους δικούς τους λόγους.   
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Άρα, λοιπόν,  εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Πρέπει  να  δώσουμε 
κίνητρα στους πολίτες για να προχωρήσουν σε ενεργειακές 
παρεμβάσεις γιατί  είναι  απαραίτητες για την εθνική οικονομία.   

Πρέπει να απλοποιήσουμε όσο το δυνατόν,  με βάση την εμπειρία,  
τον μηχανισμό επιχορήγησης χρήσης που θα προτείνουμε και να  
αξιοποιήσουμε προφανώς με τον πλέον αποδοτικότερο τρόπο να 
περάσουμε,  δηλαδή, το δείκτη μόχλευσης 1 προς 62 που είχαμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο.   

Ποια είναι  η κατάσταση σήμερα στα κτίρια.  Τα 2/3 του 
κτιριακού αποθέματος της χώρας ανήκουν στην κατηγορία ΕΖΗ. Από 
αυτά τα κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί  πριν από το 1980, που 
θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε ο κανονισμός θερμομόνωσης,  το 80% 
ανήκει σε αυτή την κατηγορία.  Μόλις το 3 τοις  χιλίοις  σε αυτά τα  
κτίρια υπερβαίνει  τα όρια του κανονισμού και να είναι  Β,  Β+, Α.  
Ποιοι  κατοικούν σε αυτά τα κτίρια;   Προφανώς αυτοί  οι  οποίοι  έχουν 
τα μικρότερα εισοδήματα. Αυτό,  λοιπόν,  μας λέει  εμάς ότι  κατά 
προτεραιότητα πρέπει  να καλέσουμε τους φτωχούς.  Για να έρθουν 
όμως τα χαμηλότερα εισοδήματα πρέπει  να αυξήσουμε το grant.  

Έχουμε δυο αντίρροπες τάσεις  εδώ.  Αν δώσουμε μεγάλα κίνητρα 
θα μειώσουμε τον αριθμό των σπιτιών που θα φτιάξουμε,  αν δώσουμε 
μικρά κίνητρα δεν  θα  έρθουν,  είναι  μια ισορροπία,  ένα παιχνίδι  το 
οποίο πρέπει  να το δεις .  

Αυτό, λοιπόν,  η σύμβουλος που προσλάβαμε για την ex ante 
assessment αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου το έκανε,  έκανε 
διάφορα σενάρια και καταλήξαμε στο εξής:   Η μέση  άμεση 
επιχορήγηση να μην υπερβαίνει  το  38%, ο βαθμός μόχλευσης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος να είναι  μεγαλύτερος του 2.   
Καταρχήν να μην επιδοτήσουμε το μέρος του δανείου που θα παρέχουν 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό γινόταν στην τρέχουσα δράση.  
Να μην παίρνουμε τόκους  από το τμήμα του δανείου του ταμείου.  

Και το παλιό Εξοικονομώ, οι  επιστροφές που έρχονται  αυτή τη 
στιγμή στο ταμείο να έρθει  να προστεθεί  στην καινούργια δράση.  Αν 
συμβούν αυτά τότε η μόχλευση και αυτό το λέω στον κ.  Περουλάκη ο 
οποίος πάντα μου κάνει  την  ερώτηση ποια είναι  η μόχλευση.  

Η μόχλευση, λοιπόν,  θα μεγεθυνθεί  και από το 1,62 της 
προηγούμενης περιόδου θα φτάσουμε στο 2,62 διότι  αυτός είναι  ο  
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λογαριασμός που κάνουμε εδώ πέρα. Θα αναβαθμίσουμε 45.000 
κατοικίες με έναν προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης,  αυτής που θα 
αναλωθεί δηλαδή,  190.000.000 σε ένα συνολικό προϋπολογισμό 
495.000.000 που θα κινητοποιηθεί  δημόσιοι  και ιδιωτικοί πόροι γύρω 
από τη δράση. Αυτό μας δίνει ,  λοιπόν,  αυτό το νούμερο.   

Disclaimer εδώ.  Όλα αυτά και το νέο εργαλείο υπόκειται  στην 
αιρεσιμότητα 4.1,  είναι  η αιρεσιμότητα για την ενεργειακή απόδοση,  
λήψη μέτρων για τη θέσπιση συστήματος πιστοποίησης της  
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων όπου δεν καλύπτονται οι  απαιτήσεις  
που αφορούν στον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους  
των ελάχιστων απαιτήσεων που απαιτούνται.  

Αυτή, λοιπόν,  η αιρεσιμότητα που είπε και η Σταυρούλα 
προηγουμένως μόλις επιτευχθεί  θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το να 
βγάλουμε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο.  

Ποια θα είναι  η δ ιαχειριστική δομή.   Η διαχειριστική δομή θα  
είναι το ΕΠΑνΕΚ το οποίο θα επιλέξει  τον fund manager ,  μάλλον το 
ΕΤΕΑΝ, είναι  η επενδυτική επιτροπή του ταμείου η οποία θα αναλάβει 
να υπάγει  τις  προτάσεις ,  να ανακατανείμει  τους πόρους κλπ. ,  είναι  οι  
ενδιάμεσοι φορείς  χρηματοδότησης που θα επιλεγούν ή ο ενδιάμεσος,  
αυτό θα το αποφασίσει  ο fund manager .   Και οι  δύο υπηρεσίες,  η 
επιτελική δομή και  η Διαχειριστική αρχή  ανάλογα με τις  αρμοδιότητές 
τους έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή αυτού του χρηματοδοτικού 
εργαλείου.  

Στο νέο οδηγό θα επιλέγονται,  θα προσδιορίζονται ποιοι  θα είναι 
οι  επιλέξιμοι και ποια θα είναι  η διαδικασία και βέβαια θα 
θεσμοθετηθεί  και ένα σύστημα παρακολούθησης του χρηματοδοτικού 
μέσου όπου θα μετράει  ουσιαστικά την αποτελεσματικότητά του έτσι 
ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε κάθε περίπτωση όπως 
παρενέβημεν και στο προηγούμενο εργαλείο.   

Αυτά ήταν.  Μια σύγκριση ανάμεσα στις  δύο περιόδους είναι  
αυτή που φαίνεται  ξεκάθαρα ποια είναι  η διαφορά. Τα μεγέθη είναι  
ανάλογα, γύρω στις  50.000 κατοικίες  πάλι στοχεύουμε,  πλην όμως την 
περίοδο 2007-2013 αναλώσαμε 320.000.000 ενώ τώρα προσδοκούμε 
και επιθυμούμε να αναλώσουμε λιγότερα.  

Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και εμείς  σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει  κάποια 
ερώτηση, κάποια τοποθέτηση. Όχι.  Οπότε αισίως φτάνουμε προς το 
τέλος μιας κουραστικής αλλά ελπίζω ενδιαφέρουσας,  τουλάχιστον για  
εμένα  διαδικασίας .  
 Θα προχωρήσουμε στην ανάγνωση και στην έγκριση των 
συμπερασμάτων. Θα με βοηθήσει λίγο η κυρία  Φέτση,  τα  
συμπεράσματα περιλαμβάνουν τις  εγκρίσεις  των επιμέρους αποφάσεων 
τις  οποίες λάβαμε  τις  προηγούμενες ώρες και τα συμπεράσματα θα 
έχουν και κάποιες  επισημάνσεις και  σχόλια που διατυπώθηκαν από 
τους  εταίρους,  από τα στελέχη της Επιτροπής και από τους  
εκπροσώπους των θεσμικών φορέων.  
Κα ΦΕΤΣΗ:  
Ελπίζω με την άδειά σας να μην διαβάσω τον τίτλο ακριβώς της  
υπηρεσίας και τα σχετικά και να μπω κατευθείαν στα σημαντικά.  

Λοιπόν,  αποφάσεις-συμπεράσματα.  Πρώτον,  σύγκλιση της  
Επιτροπής Παρακολούθησης,  ημερήσια διάταξης.   

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
κλπ.  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ.  κλπ.  ΚΥΑ, συνήλθε σε 
1η  συνεδρίαση στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουνίου σε συνέχεια της υπ΄ 
αριθμ.  κλπ.  πρόσκλησης της Προέδρου της  Επιτροπής κυρίας  Ευγενίας 
Φωτονιάτα Ειδικής Γραμματέας κλπ. ,  με τα ακόλουθα θέματα της  
ημερήσιας διάταξης.    

Εδώ είναι ακριβώς η ημερησία διάταξη, ακολουθεί ,  όπως 
στάλθηκε στα μέλη.  Πρώτον,  λοιπόν,  διαπίστωση απαρτίας,  έναρξη 
συνεδρίασης,  έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης της 1η ς  Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ .   

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΕΠΑνΕΚ παρέστησαν 41 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί  συνόλου 48 
μελών και 27 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το συνημμένο 
κατάλογο των συμμετεχόντων.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία μετά από πρόταση της Προέδρου 
της εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη η ημερήσια διάταξη της 1η ς  
συνεδρίασης με προσθήκη των εξής θεμάτων: Τοποθέτηση του 
εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης μετά 
από εισήγηση της  Προέδρου.  Τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τις  αιρεσιμότητες που 
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αφορούν στην ψηφιακή πολιτική και την ενεργοποίηση του θεματικού 
στόχου 2 και  παρουσίαση της ex ante αξιολόγησης του 
χρηματοοικονομικού εργαλείου Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον στο πλαίσιο 
της ενότητας λοιπά θέματα.  

Δεύτερον,  σύντομοι Χαιρετισμοί.  Οι παρευρισκόμενοι  Γενικοί  
Γραμματείς  κ.κ. ,   αναφέρονται όλα τα ονόματα και ο τίτλος,  
απηύθυναν χαιρετισμό στους παριστάμενους και έκαναν σύντομες 
τοποθετήσεις  για θέματα αρμοδιότητάς τους και σχετικά με το ρόλο  
του ΕΠΑνΕΚ ως προς αυτά.   

Από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας έγινε σύντομη αναφορά 
στον προγραμματισμό δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας.   

Τρίτον,  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.  Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα τον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας της ο οποίος επισυνάπτεται στο συνημμένο  παράρτημα.  

Τέταρτον,  η ε ισήγηση της  Προέδρου  της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ,  τοποθετήσεις  των εκπροσώπων των 
Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Απασχόλησης της  
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων.   

Στην εισήγησή της  η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του ΕΠΑνΕΚ, ειδική Γραμματέας κλπ. ,  τόνισε το σημαντικό ρόλο του 
ΕΠΑνΕΚ ως αναπτυξιακού εργαλείου που θα συμβάλει στη νέα 
προσέγγιση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και εξόδου 
από την κρίση.  

Ο εκπρόσωπος της Γενικής  Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της ΕΕ στην τοποθέτησή του τόνισε ότι  χαρακτηριστικό 
της νέας περιόδου είναι  η συγκέντρωση πόρων για την επίτευξη απτών 
αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου απαιτούνται  στοχευμένες παρεμβάσεις 
για την υλοποίηση μετρήσιμων στόχων με διαφανείς  δ ιαδικασίες.  Το 
ζητούμενο είναι  η στήριξη της υγιούς καινοτόμου και  εξωστρεφούς 
επιχειρηματικότητας ενώ βασική προϋπόθεση είναι  η εκπλήρωση των 
εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων.  

Τα κριτήρια επιλογής είναι  εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για 
την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.   Η έξυπνη εξειδίκευση 
είναι  η στρατηγική που βοηθάει στη συγκέντρωση πόρων όπου υπάρχει  
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.   
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Η διαβούλευση εγγυάται την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού 
κόσμου που καλείται  να συνεισφέρει  και ιδ ιωτικούς πόρους για την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.   Σημαντική είναι  η 
χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει  να δοθεί  στην καταπολέμηση της  
διαφθοράς και της απάτης,  κύρια αίτια  της φυγής των νέων 
επιστημόνων. Εξίσου σημαντική είναι  η απλοποίηση των διαδικασιών 
και η ενίσχυση των τελικών δικαιούχων.  

Ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τοποθέτησή του ζήτησε την εκπροσώπηση 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ του ειδικού γραμματέα 
αρμόδιου για τα  τομεακά επιχειρησιακά του ΕΚΤ δεδομένης της 
σημαντικής συμμετοχής του ταμείου στο ΕΠΑνΕΚ.  

Η πρόταση έγινε αποδεκτή από το Σώμα. Επισήμανε επίσης την 
αναγκαιότητα για  συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών 
προκειμένου να επιτυγχάνεται οι  συντονισμός μεταξύ των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο των τομεακών 
προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Η εκπρόσωπος της  Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Τεχνολογίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τοποθέτησή της υπογράμμισε την ανάγκη 
να δοθεί  έμφαση στις  συνέργειες μεταξύ διαρθρωτικών ταμείων και  
διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, παρένθεση, Ορίζοντας και λοιπά.   

Αναφέρθηκαν σχετικά ενδεικτικά παραδείγματα.  Ενίσχυση 
μέτρων κοινωνικής  οικονομίας,  ενίσχυση και τα λοιπά… ακριβώς όπως 
μας τα διάβασε.  Παραδείγματα.  

Ο γενικός γραμματέας τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων 
ενημέρωσε την επιτροπή για τις  αρχές του υπό διαβούλευση σχεδίου 
της Γενική Γραμματεία τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων για πρόοδο 
στην κάλυψη της  αιρεσιμότητας 2 .1 και την προγραμματιζόμενη 
αποστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 30/6.   

Επίσης,  για την αναμενόμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή του σχεδίου για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 2.2.   

Πέντε.  Επιχειρησιακό ανταγωνιστικότητα και τα λοιπά…  
5.1.  Παρουσίαση του ΕΠΑνΕΚ. Παρουσιάστηκε από την 

Διαχειριστική Αρχή η στρατηγική,  οι  στόχοι και οι  άξονες 
προτεραιότητας  του προγράμματος.   
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5.2.  Εξειδίκευση του ΕΠΑνΕΚ. Προσοχή τώρα εδώ. 
Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή συνοπτικά η εξειδίκευση 
εφαρμογής του ΕΠΑνΕΚ, η οποία περιλαμβάνει  σύμφωνα με το άρθρο 
19 του νόμου 4314 την μεθοδολογία και την διαδικασία εξειδίκευσης,  
το περιεχόμενο της εξειδ ίκευσης με βάση το εγκεκριμένο 
επιχειρησιακό ήτοι  τις  δράσεις  που πρόκειται  να ενεργοποιηθούν μέσω 
αντίστοιχων προσκλήσεων και τρίτον,  τον προγραμματισμό των 
προσκλήσεων και των εντάξεων για το έτος 2015.   

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ μετά από εισήγηση 
της προέδρου της  και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ενέκρινε 
ομόφωνα, πρώτον,  την μεθοδολογία,  την διαδικασία και το  
περιεχόμενο της εξειδ ίκευσης εφαρμογής του ΕΠΑνΕΚ και τον 
προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, όπως περιλήφθησαν 
στο φάκελο  και παρουσιάστηκαν στην πρώτη συνεδρίαση με τ ις  εξής 
διορθώσεις.   

Στην σελίδα;  86 του εγγράφου εξειδίκευσης εφαρμογής του 
επιχειρησιακού προγράμματος προστίθεται στις  κατηγορίες  
παρεμβάσεων της  δράσης οι  ακόλουθες περιπτώσεις .  Δράσεις για 
απλούστευση και  πρωτοτυποποίηση διαδικασιών της Δημόσιας  
Διοίκησης και των ΟΤΑ. Δράσεις  που αναβαθμίζουν την ικανότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης και των ΟΤΑ να αξιοποιούν την ψηφιακή 
τεχνολογία με στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις  
επιχειρήσεις .   

Επίσης,  στην σελίδα 125 του παραπάνω εγγράφου 
αντικαθίστανται ο ι  αναφερόμενοι ενδεικτικοί  δικαιούχοι της δράσης 
03-6-5.03, προστασία,  αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών 
χώρων και μνημείων μείζονος  σημασίας ενταγμένων στον κατάλογο 
μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο.  

Η έγκριση μελετών και τα λοιπά και εκτέλεσης μουσείων και τα 
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, αντικαθίστανται με το ορθό,  αρμόδιες  
υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας-  Θρησκευμάτων 
τομέας πολιτισμού.   

Ακολούθησε γόνιμος διάλογος  και κατάθεση απόψεων από τα 
μέλη της,  μισό λεπτό,  όχι ,  αυτό δεν  θα το βάλουμε έτσι.  Όχι,  μισό 
λεπτό.  Από τους  εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  των 
φορέων πολιτικής,  καθώς και του κοινωνικούς εταίρους τονίστηκε η 
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ανάγκη συντονισμού όλων των εμπλεκομένων για την επίτευξη 
συνεργειών και  συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων για την καλή 
επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων και την αποφυγή 
επικαλύψεων.  

Αυτό καλύπτει  όλες τις  παρεμβάσεις που έγιναν  πάνω σε αυτά τα 
θέματα. Και κοινωνικό ταμείο και γεωργικό και  λοιπά.  Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης,  αυτό επίσης να δοθεί  μια προσοχή, όπως και σε όλα 
τα επιχειρησιακά προγράμματα και  σε συνεννόηση με την Εθνική 
Αρχή Συντονισμού, για διαχειριστικούς λόγους και για να μπορέσει  να 
γίνει  εφικτό να προχωρήσουν οι  προσκλήσεις σύμφωνα με το πνεύμα 
και όσα συζητήσαμε σήμερα, βάζουμε και την εξής παράγραφο.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού αναγνωρίζει  
ότι  η εξειδίκευση του προγράμματος αποτελεί  ένα προγραμματισμό 
σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου επιχειρησιακού εκ μέρους 
της  Διαχειριστικής  καθώς και ότι  τα δεδομένα των προσκλήσεων,  αυτό 
προστέθηκε από τον κύριο Περουλάκη εδώ, εξασφαλίζουν την 
συμμόρφωση με τ ις  εκ των προτέρων αιρεσιμότητες  και ή άλλους 
σχετικούς περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

Κατά τον χρόνο ενεργοποίησης τους ενδέχεται να 
διαφοροποιηθούν  ανάλογα με τις  ανάγκες του επιχειρησιακού… για 
τον λόγο αυτό εξουσιοδοτείται  η Διαχειριστική Αρχή να προβαίνει  σε 
τροποποίηση προσαρμογή των στοιχείων των προσκλήσεων που 
περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο έγγραφο εξειδ ίκευσης μόνο όταν 
αυτό κριθεί  αναγκαίο,  χωρίς άλλη έγκριση από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης.   

Προσέχουμε τώρα το εξής.  Λέει ,  η τροποποίηση και οι  
προσαρμογές θα είναι  μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της  απόφασης της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Η τροποποίηση μπορεί  να αφορούν στα στοιχεία που στον νόμο 
4314/2014 άρθρο 19 αναφέρονται ως ενδεικτικά,  ήτοι  στους  
δικαιούχους και στον προϋπολογισμό ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
το οποίο πρέπει  να διαφοροποιηθεί ,  προκειμένου να εκδοθεί  
απρόσκοπτα η πρόσκληση.  
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 Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,  
παρακολουθεί  την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, από τη Διαχειριστική Αρχή.  
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
Για το έργο στις  περιοχές UNESCO υπάρχει  στην εξειδ ίκευση ο 
επιμερισμός της περιφέρειας 4-4-2, 4 εκατομμύρια,  4 εκατομμύρια και  
2. 
 Είχα ζητήσει να  συμπεριληφθεί η εξουσιοδότηση προς τη 
Διαχειριστική Αρχή, εφόσον το κρίνει  σκοπιμότερο,  αυτό να μπορέσει  
να το αλλάξει  χωρίς να χρειάζεται νέα απόφαση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Εφόσον μπαίνει  αυτή η παράγραφος όμως υπάρχουν δυνατότητες να 
εξεταστεί  όλο αυτό.  
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
Χαίρομαι.  Εάν αυτό καλύπτει ,  δεν θέλω κάτι  άλλο.  Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Αυτό τώρα έχει  την έννοια ότι  μ ικρές προσαρμογές μπορούν να 
υπάρξουν στον επόμενο χρόνο,  όταν φτάσει να βγει  στην οριστική της 
μορφή η πρόσκληση και  αν είναι  αναγκαίο.  
 Βεβαίως όμως,  κύριε Σιδηρόπουλε,  οι  περιφέρειες,  η 
περιφερειακότητα γενικά πρέπει  να λαμβάνεται υπόψη.  
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
Αν το μικρό είναι  3-4 εκατομμύρια,  εντάξει .   
 Αν είναι αυτό και αν χρειαστεί  για λόγους λειτουργικούς,  όχι  για  
κάποιους άλλους,  όχι  ότι  θα χάσουμε κάποιο έργο,  να πούμε τα 4  
εκατομμύρια από τη μια κατηγορία περιφέρειας τα πάμε στην άλλη ή 
τα 2,  δεν έχω κανένα πρόβλημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ωραία.  Μένουμε έτσι σε αυτό.  
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Ναι,  αλλά η τροποποίηση των δικαιούχων δεν είναι  μικρή λεπτομέρεια 
όμως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Όχι οποιαδήποτε τροποποίηση.  Είναι τα στοιχεία,  λέει ,  που είναι  
ενδεικτικά.  
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
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Συγκεκριμένης δράσης,  αν θέλετε να βάλετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Ναι.  Οι τροποποιήσεις  θα είναι  μικρές.  Μπορεί  να αφορούν,  δεν λέει  
ότι  οποιαδήποτε τροποποίηση, με την προϋπόθεση ότι  ε ίναι  μικρές.  
 Η πρόταση λέει:  Οι τροποποιήσεις-προσαρμογές θα είναι  μικρής 
κλίμακας στο πλαίσιο της απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.  
Και λέει ,  μπορεί  να αφορούν στα στοιχεία,  που στον νόμο τάδε 
αναφέρονται  ως ενδεικτικά.  Αλλά έχει  ήδη πει  ότι  είναι  μικρής 
κλίμακας.  
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Μικρής κλίμακας αλλά συγκεκριμένης  δράσης,  όχι  να μείνει  ανοιχτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Πάντα αυτό ίσχυε,  δεν έχει  αυτό την έννοια ότι  μια δράση που είναι  να 
γίνει  από έναν,  πώς να σας πω;  
 Στην επιλογή των δικαιούχων ούτως ή άλλως ακολουθούνται  
κάποιοι  κανόνες  πάντα.  Είναι προσδιορισμένοι βάσει νόμου ή 
προκύπτουν άμεσα από κάποιο πρόγραμμα, κάποια αρμοδιότητα ή από 
κάποια αξιολόγηση, οι  δυνητικοί.  
 Δηλαδή, δεν είναι  ένα θέμα που μπορεί  η Διαχειριστική να το 
αλλάξει  χωρίς να υπάρχει  κάποια διαδικασία τέτοια.  Δεν έχει  αυτό το 
νόημα, αυτό θέλω να πω.  
Κα ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
Ωραία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Κοιτάξτε,  εδώ είμαστε και  όλα θα παρακολουθούνται και τα κριτήρια  
θα εγκρίνονται πάντα από την Επιτροπή.  
 Εγώ νομίζω ότι  ε ίναι  μια διευκόλυνση αυτό,  θα γίνει  νομίζω,  
έχει  μπει  και στα άλλα προγράμματα, η ήπια μορφή χρήσης.  Δεν ξέρω 
αν θέλετε να γραφτεί  κάτι  άλλο.  Γι’  αυτό περνάει  στις  επιτροπές  ο 
προγραμματισμός.  Όχι για να τον αλλάζει  η Διαχειριστική,  για να 
μπορεί  αυτό που λέει ,  να κάνει  μικρές προσαρμογές.  Αυτό.   
 Δεν μπορούν να γραφτούν όμως όλες οι  περιπτώσεις σε χαρτί .  
Και εμείς  λάβαμε υπόψη, η σύσταση που υπήρξε από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού και εφαρμόστηκε και από άλλα προγράμματα. Γι’  αυτό 
και το βάλαμε έτσι .  
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ:  



 

  

231 

Σε κάθε περίπτωση,  δεν  μιλάμε και δεν υπάρχει  στον κανονισμό 
κριτήριο επιλογής δικαιούχων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Είναι επόμενο θέμα, μιλάμε για την εξειδίκευση τώρα.  
Κος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
Ναι,  αλλά δεν είναι  θέμα επιλογής δικαιούχων. Είναι εξειδίκευση 
πράξης,  για τις  πράξεις .  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Μιλάμε για την εξειδ ίκευση, για τον προγραμματισμό. Αυτό που 
αναφέραμε,  ποιες ε ίναι  οι  πρώτες δράσεις που θα ενεργοποιήσουμε.  
 Έχουμε μια περιγραφή, το αντιμετωπίσαμε και τώρα που 
γράφαμε τις  δράσεις αυτές.  Μέχρι να  φτάσει μια δράση να βγει  στην 
τελική-τελική μορφή της πρόσκλησης,  ακόμα και μια μέρα πριν ή δύο,  
κάτι  μπορεί  μικρό να υπάρξει  μια αλλαγή. Αυτό λέμε,  με αυτή την 
έννοια το  λέμε.  Δεν λέμε με την έννοια να αλλάξει  η δράση. Η 
εξειδ ίκευση είναι  ένα βήμα λίγο πιο πριν χρονικά.   
Κα  ΚΡΗΤΙΚΟΥ:  
(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)  
Το μικρής κλίμακας νομίζω ότι  δεδομένου ότι  είχε αναπαραχθεί  και 
στα υπόλοιπα υπάρχει  μία κοινή συμφωνία πάνω στο τι  εννοούμε πάνω 
σε αυτό.   
Κα ΦΕΤΣΗ:  
Ναι,  αυτό,  αυτό νομίζω ότι  είναι .  Μπορώ να προχωρήσω;  

Να προχωρήσω. 5.3 μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων. 
Παρουσιάστηκε από τη διαχειριστική αρχή συνοπτικά η μεθοδολογία 
και τα κριτήρια επιλογής πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων του 
ΕΠΑνΕΚ, που αφορούν σε δράσεις για τις  οποίες  πρόκειται  να 
εκδοθούν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το 
έγγραφο εξειδ ίκευσης επιχειρησιακού προγράμματος.   

Πρόκειται  για τα κριτήρια 15 έργων με συγκεκριμένο δικαιούχο 
λόγω θεσμικής,  αποκλειστικής αρμοδιότητας ή τμηματοποιημένα 
(phasing).   

Δεύτερον,  τα έργα τεχνικής βοήθειας.   
Τρίτον,  τα έργα της δράσης,  συστημικές παρεμβάσεις,  

μηχανισμοί για την παρακολούθηση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και τη συστημική παρακολούθηση αλλαγών στο 
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ελληνικό και διεθνές περιβάλλον με δικαιούχους τους πέντε θεσμικούς  
κοινωνικούς εταίρους.   

Τέταρτο,  τα έργα της  δράσης σχέδια για την αναβάθμιση 
επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις  κατά προτεραιότητα στους εννιά στρατηγικούς τομείς  του 
ΕΠΑνΕΚ με δικαιούχους θεσμικούς  κοινωνικούς  εταίρους,  συνδέσμους 
επιχειρήσεων και κλαδικούς φορείς .   

Η επιτροπή παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την μεθοδολογία  
και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, πλην κρατικών ενισχύσεων,  όπως 
αναφέρονται στην εισήγηση της διαχειριστικής αρχής με τις  εξής  
διευκρινίσεις-προσθήκες.   

Πρώτον,  για όλα τα έργα γίνεται τροποποίηση της εξειδίκευσης 
του κριτηρίου 2,  αποτελεσματικότητα,  στάδιο Β3, σκοπιμότητα της 
πράξης ως εξής:  εξετάζεται  -  προστέθηκε και από τον κύριο 
Περουλάκη – και προσδιορίζεται η συμβολή της πράξης στους στόχους 
της επενδυτικής προτεραιότητας και  στην επίτευξη των αντίστοιχων 
δεικτών εκροής.   

Δύο, για όλα τα έργα στην εξειδίκευση του κριτηρίου πέντε 
συμβολή στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία προστίθεται η φράση «σύμφωνα με το παράρτημα», το 
παράρτημα θα επισυναφθεί  στα κριτήρια.   

Τρία.  Στο παραπάνω έργο Γ στη εξειδίκευση του κριτηρίου 5 
συνέργεια και συμπληρωματικότητα της πράξης,  στάδιο Β3, η λέξη 
παραδοτέα της πράξης αντικαθίσταται με την φράση τμήμα των 
παραδοτέων της πράξης.   

Τέσσερα, για το παραπάνω έργο Δ στην εξειδίκευση του 
κριτηρίου 1 αναγκαιότητα υλοποίησης και του κριτηρίου 5 συνέργεια  
και αποτελεσματικότητα της πράξης,  η λέξη παραδοτέα της πράξης 
αντικαθίσταται με τη φράση «τμήμα των παραδοτέων της πράξης».   

5.4 ,  παρουσίαση της στρατηγικής για την πληροφόρηση και 
επικοινωνία του ΕΠΑνΕΚ. Παρουσιάστηκε από την διαχειριστική αρχή 
συνοπτικά η στρατηγική για την πληροφόρηση και  επ ικοινωνία  του 
ΕΠΑνΕΚ. Η επιτροπή παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα τη 
στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ κλπ.  
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6. .  Ειδικά θέματα υλοποίησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων 201-2020.  6.1 .  Παρουσίαση της στρατηγικής έξυπνης 
εξειδ ίκευσης προώθηση πιλοτικών δράσεων.  

Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν αναλυτικά από τα αρμόδια 
στελέχη της ΓΓΕΤ για την υπόοριστικοποίηση εθνική στρατηγική για 
την έξυπνη εξειδίκευση και τους παρουσιάστηκε η πιλοτική δράση 
στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών που σχεδιάζεται στο πλαίσιό της.   

6.2 .  Βασικά στοιχεία του νέου συστήματος διαχείρισης και  
ελέγχου,  εφαρμοστικός  νόμος,  διάρθρωση δομών, νέα στοιχεία και  
λοιπά.   

Η επιτροπή παρακολούθησης ενημερώθηκε για το κανονιστικό 
πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ΣΔΕ, τις  νέες 
υποχρεώσεις και τα στοιχεία απλοποίησης του ΣΔΕ καθώς και τα  
βασικά στοιχεία του νέου νόμου 4314/2014.  

6.3 .  Παρακολούθηση προόδου κάλυψης αιρεσιμοτήτων. Η 
επιτροπή παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις  19 εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητων, 7  γενικές και 12 θεματικές που εφαρμόζονται στο 
ΕΠΑνΕΚ, καθώς επίσης και για την πορεία υλοποίησης των σχεδίων 
δράσεων που αφορούν τις  10 αιρεσιμότητες,  2 γενικές και 8 θεματικές  
που έχουν αξιολογηθεί  ως μη ή μερικώς εκπληρούμενες στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά την έγκρισή του.   

Οι υπόλοιπες 9 αιρεσιμότητες 5 γενικές και 4 θεματικές είχαν 
αξιολογηθεί  ως εκπληρωμένες καθώς ικανοποιούνται  οι  απαιτήσεις 
των επιμέρους κριτηρίων.   
6.4 .  Πρόοδος ανάπτυξης του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης 
δεικτών ΕΣΠΑ, αιρεσιμότητα 7,  στατιστικά συστήματα και  δείκτες 
αποτελέσματος.   
 Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης,  η 
πρόοδος ανάπτυξης του εν ιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών, 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από την αρμόδια ομάδα εργασίας που λειτουργεί  
στην ΕΑΣ για το σκοπό αυτό.   
 Έγγραφο το οποίο εστάλη στις  υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και η πρόοδος εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιμότητας 7,  
στατιστικά και δείκτες αποτελέσματος που περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα.  
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 6.5,  ενημέρωση γ ια το περιεχόμενο του πλάνου αξιολόγησης.  
Παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης οι  απαιτήσεις  των 
κανονισμών ως προς τα θέματα των αξιολογήσεων, που θα  πρέπει  να  
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ’14 – ’20.   
 Οι απαιτήσεις  για  την κατάρτιση του σχεδίου αξιολόγησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος,  καθώς και αρμοδιότητες  της Επιτροπής 
Παρακολούθησης ως προς τις  αξιολογήσεις και το σχέδιο αξιολόγησης 
του προγράμματος.   
 6.6.  Ενημέρωση για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη, 
παρουσίαση εγκυκλίου.  Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπή 
Παρακολούθησης η πρόσφατη εγκύκλιο ης ΕΥΣΣΑ για την εφαρμογή 
της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης μέσω τον ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης για τις  αστικές περιοχές και  
άλλων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ΟΧΕ για περιοχές εκτός 
αστικών συγκεντρώσεων.  
 6.7.  Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για τη προγραμματική 
περίοδο ’14 – ’20.  Τα μέλη της Επιτροπή Παρακολούθησης 
ενημερώθηκαν από την ΕΥΟΠΣ για τις  βασικές αρχές του 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος τη νέα περίοδο.   
 7 άλλα θέματα. Παρουσιάστηκα από τη Διαχειριστική αρχή η EX 
ANTE αξιολόγηση που απαιτείται  για την ενεργοποίηση του 
χρηματοδοτικού μέσου  για δράσεις  εξοικονόμησης ενέργειας στον 
οικιακό τομέα κατά τη περίοδο 2014-2020.  
 Και προστέθηκε τώρα ένα κείμενο από τον κύριο Περουλάκη, 
αντί  να το κάνει  διασώζεις .   
Κος ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
Αντί να το διαβάσει η κυρία Φέτση,  προτιμώ να το πω εγώ. Υπάρχει  
μία πλατφόρμα η οποία είναι  διαθέσιμη για τα κράτη – μέλη, η οποία  
λέγεται FI COMPASS και περιλαμβάνει  καλές πρακτικές για την 
εφαρμογή και την επιλογή κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για 
την υλοποίηση διαφόρων δράσεων.  
 Ενημερώνω όσους ήρωες έχουν απομείνει  για αυτήν την 
πλατφόρμα και για το ότι  τον  Δεκέμβριο του 2015 είναι 
προγραμματισμένο ένα σεμινάριο στην Αθήνα για τη παρουσίαση της  
πλατφόρμας αυτής.   
 Ευχαριστώ.  



 

  

235 

Κα ΦΕΤΣΗ:  
Μπαίνει  λοιπόν σε αυτό το σημείο και η ενημέρωση και η τελευταία 
πρόταση όπως πάντα,  η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί  την 
Πρόεδρό της κυρία  Ευγενία Φωτονιάτα,  Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και Ταμείου 
Συνοχής,  όπως υπογράψει τις  αποφάσεις και τα συμπεράσματα της 1η ς  
συνεδρίασης.   
Κος  ΓΙΑΚΑΣ:  
Μία συμπλήρωση παρακαλώ στο σημείο αυτό που είπατε,  ότι  κατά την 
εισήγησή μου ζήτησα καλύτερη συνεργασία.  Να προσθέσετε όχι  μόνο 
το ΕΠΑΝΑΔ, αλλά και το πρόγραμμα της  Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης  . .  ναι .  Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Νομίζω ότι  εάν δεν υπάρχει  άλλο σχόλιο ή παρατήρηση, έχουμε 
τελειώσει και έχουμε εγκρίνει  και τα συμπεράσματα της 1η ς  
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.   
 Η απόφαση θα ανέβει  στο Δίαυλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για 
τη συμμετοχή σας.  Ήταν μία πολύ ζωντανή διαδικασία.  Η δουλειά για 
εμάς συνεχίζεται και προβλέπεται ένα δύσκολο καλοκαίρι  και ήδη από 
τώρα έχουμε δώσει  ένα δεύτερο ραντεβού,  το οποίο το προσδιορίζουμε 
προς τα τέλη του Οκτώβρη του τρέχοντος έτους.   
 Σας ευχαριστώ πολύ. Τα στελέχη της Επιτροπής θα τα δούμε και 
αύριο στην τεχνική μας συνάντηση για το screening της  τρέχουσας 
περιόδου.   
 Σας ευχαριστώ πολύ.   
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