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3. Σύντομοι Χαιρετισμοί (από την πολιτική ηγεσία)  

4. Έγκριση των Πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ της 1ης Δεκεμβρίου 2017. 

ΙΙ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020  

5. Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.  

5.1 Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ - 
 Ενημέρωση  σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων 
 του  Προγράμματος - Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση 
 Υλοποίησης με έτος αναφοράς το 2017 (ΔΑ) 
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 5.1.1 Σύντομη παρουσίαση της προόδου των Μεγάλων  
  Έργων του Τομέα Ενέργειας (Επιτελική Δομή  
  ΕΣΠΑ  ΥΠΕΝ – Τομέας Ενέργειας)  

  5.1.2  Σύντομη παρουσίαση της προόδου των Μεγάλων 
   Έργων του Τομέα ΤΠΕ (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ  
   Τομέα ΤΠΕ – ΕΔΟΤΠΕ) 

 5.2  Ενημέρωση για την Αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ -   
  Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΔΑ) - 
  Συμπεράσματα /  ευρήματα της 1ης Αξιολόγησης   
 Εφαρμογής (Σύμβουλος Αξιολόγησης).  

 5.3  Παρουσίαση των Πληροφοριακών Συστημάτων που  
  ανέπτυξε και αξιοποιεί η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑνΕΚ 
  για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Ε.Π. (ΔΑ).  

 5.4  Τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ (ΔΑ). 

 5.5  Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την  
  Πληροφόρηση, την Επικοινωνία και την Προβολή του  
  ΕΠΑνΕΚ – Προγραμματισμός για το επόμενο έτος (ΔΑ) – 
  Προβολή video.  

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

6. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων.  

 6.1  Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΥΣΣΑ).  

 6.2  Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ –  
  ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής (ΕΥΣΕ).  

 6.3  Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027.  

  - Εισήγηση ΕΥΣΣΑ σχετικά με την πορεία διαπραγμάτευσης 
  και στρατηγικού σχεδιασμού.  

  - Εισήγηση ΕΥΣΕΚΤ του Κανονισμού ΕΚΤ+.  

ΙV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε. ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ 
 

«Διαπίστωση απαρτίας - Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης της 4ης 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ε. ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ): Καλημέρα σε όλους. Αγαπητά μέλη και 
προσκεκλημένοι, συνάδελφοι Γενικοί Γραμματείς, Εκπρόσωποι της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής , σας καλωσορίζω στην 4η συνεδρίαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020».  

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει δώσει η Γραμματεία, η 

οποία υποστηρίζει τις εργασίες της σημερινής Επιτροπής,  παρόντα στην 
αίθουσα είναι 33 μέλη με δικαίωμα ψήφου, οπότε διαπιστώνεται απαρτία και 

μπορεί να κηρυχθεί και η έναρξη της συνεδρίασης.  

  Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την έγκριση της ημερήσιας 

διάταξης, σχέδιο της οποίας σας έχει κοινοποιηθεί  τις προηγούμενες ημέρες 

μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας «Δίαυλος», έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Προγράμματος και φαντάζομαι ότι σας έχει δοθεί κατά την 

εγγραφή σας στις εργασίες της Επιτροπής.  

  Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω στην ημερήσια διάταξη 
που βλέπετε μπροστά σας, ένα θέμα το οποίο  βρίσκεται στα όρια της 

τυπικής, επιτρέψτε μου, έγκρισης από τα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης καθώς αφορά κάτι το οποίο έχει συζητηθεί και έχει 
συμφωνηθεί  ατύπως με όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

αφορά στην αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης της ίδρυσης των νέων 

μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.  

Σε κάποια στιγμή και μέσα στη παρουσίαση που θα κάνει η 

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, η κα Φέτση, θ’ αναφερθεί στο  συγκεκριμένο 
θέμα, το οποίο και θα προστεθεί στην ημερήσια διάταξη και θα τεθεί προς 

έγκριση από τα μέλη της Επιτροπή Παρακολούθησης.  
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 Η ημερήσια διάταξη, με την προσθήκη του θέματος για τη 

δράση της  «Ίδρυσης» του Τουρισμού, τίθεται προς έγκριση από τα μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Ακολουθεί μια ενότητα συνολικής διάρκειας, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα, γύρω στα 25 λεπτά. Αυτή η ενότητα περιέχει εισήγηση του 
Προεδρείου, σύντομους χαιρετισμούς από τους συναδέλφους Γενικούς 

Γραμματείς, όσοι απ’ αυτούς επιθυμούν, χαιρετισμό από τα μέλη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα γίνει και μια ανάγνωση ψηφίσματος από 
εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων της 

ΜΟΔ και με αυτή την ενότητα θα κλείσει το εισαγωγικόμέρος  

 

«Εισήγηση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΕΠΑνΕΚ, Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται, αν και τα 

περισσότερα θέματα νομίζω ότι θα τα συζητήσουμε διεξοδικά, όπως 

παραδοσιακά κάνουμε στις Επιτροπές Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, όπου 
συνήθως διεξάγεται ένας πολύ ζωντανός διάλογος, πολλές φορές και πολύ 

μεγάλος σε διάρκεια.  

Ερχόμαστε λοιπόν ένα χρόνο μετά την τελευταία Επιτροπή 

Παρακολούθησης, η περσινή 3η Επιτροπή Παρακολούθησης είχε γίνει στις 

αρχές Δεκέμβρη, και βρίσκουμε πια το Πρόγραμμα  σε μια φάση ωριμότητας, 
σε επίπεδο πολιτικών προτεραιοτήτων και σχεδιασμού  και σε μια φάση, θα 

ήθελα να πιστεύω και νομίζω ότι, όπως θα δείξει, η εξέλιξη στη συνέχεια θα 

είναι  αυτή, σε μια φάση εξόδου από μια δύσκολη  περίοδο, όπου οριζόντια 
αλλά και ειδικά τεχνικά θέματα, βρέθηκαν μπροστά μας κατά το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, τα οποία επηρέασαν, επηρεάζουν τη 

δυναμική του ίδιου του Προγράμματος.  

Αν έπρεπε να ομαδοποιήσω στη βάση των κοινών 

χαρακτηριστικών  όλες εκείνες τις ενέργειες  οι οποίες έγιναν μέσα σ’ αυτό τον 

τελευταίο χρόνο που μεσολάβησε από την τελευταία Επιτροπή 
Παρακολούθησης, θα έλεγα πως ουσιαστικά είναι τρεις. 
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Η πρώτη έχει να κάνει με την αναπροσαρμογή και τον 

αναπροσανατολισμό των πόρων. Σε κοινή συμφωνία και συνεργασία με τους 
φορείς πολιτικής, το Πρόγραμμα ανέδειξε, κατέγραψε εκείνες τις θεματικές του 

ενότητες με όρους ΕΣΠΑ, εκείνες τις Επενδυτικές του Προτεραιότητες,  τα 

χαρακτηριστικά των οποίων λειτουργούσαν περιοριστικά έως απαγορευτικά 
ώστε οι πολιτικές προτεραιότητες και οι πολιτικοί σχεδιασμοί των φορέων 

πολιτικής να καταφέρουν να γίνουν δράσεις που θα υλοποιηθούν και θα  

χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. 

Ταυτόχρονα, από κοινού  με του φορείς πολιτικής, αναδείχθηκαν 

εκείνα τα έργα τα οποία θεωρούνται έργα εμβληματικά, τόσο με όρους 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης αλλά κυρίως με όρους αποτελέσματος για την ίδια 
τη χώρα, οπότε αποφασίστηκε η ενίσχυση και η περαιτέρω χρηματοδοτική 

τους ενίσχυση από το Πρόγραμμα.  

Όλες αυτές οι προσεγγίσεις, αποτυπώθηκαν τεχνικά στο 2ο 

Σχέδιο Αναθεώρησης του Προγράμματος, που ουσιαστικά μειώνει το 

Πρόγραμμα κατά 200 εκατομμύρια για να δώσει στο Υπουργείο Εργασίας την 
ευκαιρία να υλοποιήσει το σχεδιασμό του, ο οποίος δε θα μπορούσε με τους 

περιορισμούς που έθετε το δικό μας Πρόγραμμα, να υλοποιηθεί, αλλά και για 

να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά και με διαχειριστικούς 
όρους ολοκληρωμένα την υλοποίηση και την ολοκλήρωση ενός μεγάλου 

έργου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όπως είναι το 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Το δεύτερο αυτό  σχέδιο για το οποίο θα γίνει και μια αναλυτική 

αναφορά και ίσως και συζήτηση πάνω σ’ αυτό, έχει κατατεθεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος του 
χρόνου, την έγκρισή του.  

Το δεύτερο στοιχείο το οποίο είχε να κάνει με το Πρόγραμμά 
μας, είναι ότι είχαμε και καταφέραμε μετά από πάρα πολλές πραγματικά 

δυσκολίες, την ενεργοποίηση, δύο εκ των βασικών πυλώνων του 

προγράμματος, δηλαδή του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών και του Τομέα της Ενέργειας.  

Τόσο θέματα ανασχεδιασμού των δράσεων, αλλά κυρίως οι 

ανελαστικοί, μεγάλοι σε διάρκεια χρόνοι που απαιτούνται για την ωρίμανση 
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των τεχνικών έργων, είχαν σαν αποτέλεσμα τα προηγούμενα χρόνια, αυτοί οι 

βασικοί πυλώνες να μην έχουν καταφέρει να ενεργοποιηθούν στο βαθμό που 
θέλουμε, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται με πολύ καθαρό τρόπο, στη 

δυναμική του Προγράμματος και κυρίως στο κομμάτι των δαπανών του.  

Θεωρώ ότι μετά από αυτή την περίοδο των έντονων διεργασιών 
και με μεγάλη χαρά σε συζήτηση πριν μπούμε στην αίθουσα το διαπίστωσα, 

ότι αποτελεί πεποίθηση και πολλών άλλων οι οποίοι παρακολουθούμε τα 

έργα, ότι τα έργα αυτά έχουν ξεπεράσει την πρώτη δύσκολη φάση της  
εφηβείας τους, με τα προβλήματά τους και βρισκόμαστε πια σε πιο βατά 

μονοπάτια υλοποίησης, τα οποία θα μας διασφαλίσουν ότι μέσα  στο 2019 και 

μέσα στο 2020, θα καταφέρουν και με όρους απορρόφησης να ενισχύσουν το 
Πρόγραμμα και με όρους αποτελέσματος πια και πραγματικού έργου, ν’ 

αποτελέσουν σημαντικά έργα για τη χώρα.  

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω κάτι. Συνηθίζουμε να 

λέμε ότι γι’ αυτά τα μεγάλα έργα, τα οποία είναι τα μεγάλα τεχνικά έργα του 

Προγράμματός μας, αντίστοιχα έγινε μια αναφορά την προηγούμενη 
εβδομάδα στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπου 

αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα, τα μεγάλα λοιπόν τεχνικά έργα απαιτούν 

μεγάλες χρονικές περιόδους ωρίμανσης. Και αυτές οι χρονικές περίοδοι 
ωρίμανσης, για να μπορέσουμε να τις μετρήσουμε, θα πρέπει να γυρίσουμε 

προς τα πίσω.  

Σημαίνει λοιπόν ότι κάθε προγραμματική περίοδος, έχει την 
ευθύνη του σχεδιασμού και της ωρίμανσης της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου. Για να μαθαίνουμε λοιπόν από τα λάθη μας, διότι το να είμαστε σε 

μια φάση ανωριμότητας τεχνικής στο 2014-2020 σημαίνει ότι δεν έγιναν οι 
κατάλληλες ενέργειες ή δε διαμορφώθηκε εκείνο το πλαίσιο ωρίμανσης  στην 

προηγούμενη  προγραμματική περίοδο, για να μαθαίνουμε λοιπόν από τα 

λάθη άλλων και για να μη γίνουν λάθη δικά μας, θεωρώ ήδη ότι έχουν γίνει 
στοχευμένες ενέργειες και ενόψει της επόμενης προγραμματικής περιόδου η 

οποία είναι σε φάση διαβούλευσης, έτσι ώστε και να οριοθετηθεί το 

περιβάλλον της ωρίμανσης και να δεσμευτούν εκείνοι οι πόροι που θα 
διασφαλίσουν ότι οι φορείς πολιτικής θα καταφέρουν να είναι σε θέση 

εγκαίρως, να είναι προετοιμασμένοι τόσο σ’ επίπεδο εκπλήρωσης των 
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αιρεσιμοτήτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου όσο και σ’ επίπεδο 

ουσιαστικής ωρίμανσης των τεχνικών έργων. 

Στο πλαίσιο αυτό και φαντάζομαι ο Φίρμπας θα μας τα πει πιο 

αναλυτικά, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και της Γενικής 

Γραμματείας ΕΣΠΑ ήδη έχει προωθηθεί και αποσταλεί προς τα Υπουργεία 
σας εγκύκλιος για να καταγράψετε τις ανάγκες σας σ’ επίπεδο μελετών, είναι 

πολύ σημαντική η διαδικασία, είναι διαδικασία που βάζει τις πρώτες βάσεις 

για την επόμενη προγραμματική περίοδο.  

Το τρίτο χαρακτηριστικό που νομίζω ότι χαρακτηρίζει το 

Πρόγραμμά μας μέσα  σ’ αυτό τον τελευταίο χρόνο, είναι ότι  με πυξίδα πια 
στο Υπουργείο Οικονομίας,  την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, οι δράσεις 

κρατικών ενισχύσεων, οι δράσεις που ενεργοποιούνται από το ΕΠΑνΕΚ, 

έχουν διακριτή ταυτότητα και σαφή στοχοθεσία.  

Έχουμε πει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά που θέλουμε να 

διασφαλίσουμε για τις κρατικές μας ενισχύσεις, για τα προγράμματα 

ενίσχυσης των επιχειρήσεων, είναι προγράμματα τα οποία θα δημιουργούν 
σταθερές χρηματοδοτικές ροές  προς τις επιχειρήσεις, ανοιγμένες στο χρόνο, 

δημιουργώντας εκείνες τις συνθήκες κι εκείνο το περιβάλλον  που από τη 

βεβιασμένη επενδυτική απόφαση μπροστά σε μια δράση η οποία έχει ένα 
περιορισμένο χρόνο υποβολής προς χρηματοδότηση, σε επενδυτικά σχέδια 

καλοσχεδιασμένα, σε επενδυτικά σχέδια τα οποία θα βασίζονται σε σοβαρή 

χρηματοοικονομική επεξεργασία από την πλευρά των επιχειρήσεων 

Στοχοθεσία που αποτυπώνεται στην επιλογή των δαπανών. 

Πλέον έχει γίνει μια στρατηγική επιλογή από το Υπουργείο Οικονομίας κι από 
μια βεντάλια πληθώρας δαπανών, οι οποίες θεωρούμε ότι δεν προσφέρουν 

το boost που χρειάζεται η επιχειρηματικότητα έχουμε περιοριστεί  και οι 

κοινοτικοί πόροι πια προσανατολίζονται σε στοχευμένες δαπάνες, εκείνες οι 
δαπάνες που κατά τη γνώμη μας μπορούν να βοηθήσουν στο μεγάλο 

στρατηγικό εθνικό στόχο του παραγωγικού μετασχηματισμού και εκείνες οι 

δαπάνες οι οποίες θα διασφαλίσουν βιώσιμη δυναμική για τις επιχειρήσεις. 

Τέλος, έγινε μια παραδοχή και κατά τη γνώμη μου είναι 

σημαντική γιατί ένα σύστημα πρέπει ν’ αυτοαξιολογείται, σε σχέση με  την 

προστιθέμενη αξία που έχει αυτό που ονομάζουμε «ανθρώπινο οικοσύστημα 
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στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων». Η προστιθέμενη αξία στις 

περισσότερες περιπτώσεις δε φαίνεται να καταγράφει ή να δίνει κάτι 
σημαντικό και γι’ αυτό  το λόγο οι δράσεις μας πια προσανατολίζονται και 

αξιολογούνται με βάση τα χαρακτηριστικά του υποκειμένου ενίσχυσης που 

θέλουμε, δηλαδή με βάση τα χαρακτηριστικά των  ίδιων των επιχειρήσεων. 

Τελειώνω λέγοντας ότι στο Υπουργείο Οικονομίας, συνηθίζουμε 

να λέμε ότι ο στόχος της απορρόφησης, οι οικονομικές επιδόσεις ενός 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι μια συλλογική προσπάθεια καθ’ όλη τη 
διάρκεια μιας χρονιάς. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα, όταν αυτό 

επιτυγχάνεται, αλλά είναι και μια συλλογική ευθύνη, όταν έχουμε αποκλίσεις 

από το στόχο μας.  

Και με παρανομαστή αυτή τη σκέψη, θα ήθελα να σας διαβάσω, 

η κα Φέτση στην παρουσίασή της και νομίζω ότι και η αποτύπωση των 
γραφημάτων θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να δούμε τί συμβαίνει με το 

Πρόγραμμα, αλλά με αυτή τη σκέψη του συλλογικού επιτεύγματος και της 

συλλογικής ευθύνης, θα ήθελα να διαβάσω δυο τρία ποσοτικά στοιχεία που 
βρίσκουμε στο Πρόγραμμα σήμερα.  

Σε επίπεδο λοιπόν προσκλήσεων, το Πρόγραμμά μας 

καταγράφει μία δυναμική σε ποσοστό 86% επί του συνολικού 
προϋπολογισμού. Αυτό μεταφράζεται στο ότι μέσα σε ένα χρόνο, 

ενεργοποιήθηκαν 32 νέες προσκλήσεις, προϋπολογισμού 917 εκατομμυρίων 

ευρώ. Το αντίστοιχο περσινό προσκλήσεων, το αντίστοιχο ποσοστό, ήταν 
63%. Από το 63% πήγαμε στο 86%.   

Αυτό επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι είναι ένα συλλογικό, 
μικρής κλίμακας, σημαντικό όμως επίτευγμα, το οποίο μπορούν  να το 

πιστωθούν θετικά τόσο οι φορείς πολιτικής μέσω των Επιτελικών τους, διότι 

σημαίνει ότι όλη αυτή η εξειδίκευση  έφτασε σ’ ένα βαθμό ωρίμανσης που 
έγινε πρόσκληση, όσο και οι αρμόδιες Μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής οι 

οποίες νομίζω ότι δούλεψαν πολύ εντατικά, πραγματικά πολύ εντατικά τον 

τελευταίο χρόνο.  

Ανάμεσα στ’ άλλα, απ’ αυτές τις 32 προσκλήσεις, για να έχουμε 

μια εικόνα, 18 αφορούν υποδομές στην ενέργεια, στην ψηφιακή πολιτική, στο 

κομμάτι της το ευρύτερο, στις ερευνητικές υποδομές και σε υποδομές  
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τουρισμού και πολιτισμού. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων, 

ανέρχεται σε ποσοστό 72% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Εδώ έγινε 
ένα άλμα, καθώς πέρυσι βρισκόμασταν στο 32%.  

Τί ήταν αυτό που εκτόξευσε αυτό το ποσοστό των εντάξεων; 

Ήταν το πλήθος των έργων και ειδικά το πλήθος των έργων που έχουν να 
κάνουν με τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων, τις οποίες έχουμε 

ενεργοποιήσει  το προηγούμενο διάστημα, καθώς 10.146 εντάξεις έγιναν μετά 

την 3η, την περσινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Μιλάμε δηλαδή για εντάξεις 
κυρίως, ανεβαίνει αυτό το ποσοστό, που προέρχεται από έργα κρατικών 

ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.   

Συλλογικό, μικρό επίτευγμα, κι αυτό θα πρέπει να το 

αναφέρουμε, ότι το πιστώνεται θετικά η συστηματική δουλειά που έγινε από 

την πλευρά του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του προγράμματος, του 
ΕΦΕΠΑΕ, και οριζόντια από την Ειδική Υπηρεσία καθώς τα στελέχη της 

συμμετέχουν,  οριζόντια απ’ όλες τις Μονάδες, στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές. 

Ήδη σήμερα θα δείτε ότι πολλοί από τους συναδέλφους, από την Υπηρεσία 
δεν είναι παρόντες στην αίθουσα, καθώς βρίσκονται σ’ εξέλιξη οι 

Γνωμοδοτικές Επιτροπές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη νέα δράση του 

τουρισμού.  

Πάμε τώρα λοιπόν στο κομμάτι της υλοποίησης και ίσως εδώ θα 

πρέπει να δούμε λίγο το κομμάτι της συλλογικής ευθύνης. Οι νομικές 

δεσμεύσεις, ναι μεν υπερδιπλασιάστηκαν από πέρυσι,  από το 21%, ένα πολύ 
χαμηλό ποσοστό έχουν φτάσει στο 49%, αλλά για τη δεδομένη χρονική στιγμή 

αυτό θεωρείται ένα χαμηλό ποσοστό. Και πολύ χαμηλότερο θεωρείται το 

ποσοστό της απορρόφησης, το οποίο από το 6% έχει φτάσει στο 10%.  

Συλλογική ευθύνη για την οποία θεωρώ ότι όταν θα γίνει η 

συζήτηση αναλυτικά μετά την παρουσίαση από τα στελέχη  της προόδου, θα 
πρέπει ο καθένας να δει εκεί το κομμάτι της δικής του ευθύνης. Γιατί, οι 

επιδόσεις του Προγράμματος είναι υπόθεση όλων μας. Και αυτό νομίζω ότι 

πρέπει να γίνει κατανοητό και ν’ αποτελέσει κοινό τόπο στη συνεργασία μας.  

Είναι γεγονός ότι καταγράφονται διαφορετικές ταχύτητες μέσα 

στο Πρόγραμμα. Και διαφορετικές ταχύτητες σε όλα τα επίπεδα. Από το 

επίπεδο της πολιτικής και της ανταπόκρισης των ίδιων των Υπουργείων, 
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μέχρι διαφορετικές ταχύτητες στο επίπεδο της διαχείρισης, μέχρι διαφορετικές 

ταχύτητες ανταπόκρισης μεταξύ των Επιτελικών, μέχρι διαφορετικές 
ταχύτητες ανταπόκρισης μεταξύ Μονάδων μέσα σε μια Υπηρεσία.  

Θεωρώ ότι απαιτείται αυτοκριτική και ειλικρίνεια και νομίζω ότι το 

επίπεδο και τα ποιοτικά στοιχεία της συνεργασίας που έχουμε μεταξύ μας, 
μας επιτρέπουν να κάνουμε και αυτοκριτική και να είμαστε και ειλικρινείς, γιατί 

αυτό θα λειτουργήσει υπέρ όλων μας, και των έργων και του Προγράμματος 

και της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ.  

 Θα συνεχίσουμε με σύντομους χαιρετισμούς, με τις κυρίες 

συναδέλφους, αγαπητές Γενικές Γραμματίνες .  

Το λόγο έχει η κα Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέας Έρευνας – 

Τεχνολογίας, για έναν σύντομο χαιρετισμό.  

 

Σύντομοι χαιρετισμοί 

Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Εκ μέρους μας, δυο 

λόγια. Θα θέλαμε να σας δώσουμε ένα στίγμα του τί ακριβώς γίνεται με τον 

υψηλού προϋπολογισμού κομμάτι που έχουμε από το ΕΠΑνΕΚ και 
πραγματικά, εκ προοιμίου θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της Γενικής 

Γραμματείας αλλά και της Ειδικής Υπηρεσίας, της  ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, αν μου 

επιτρέπετε να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές, τους συνεργάτες που 
έχουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, από την Ειδική Γραμματεία και 

γενικότερα απ’ όλο το σύστημα, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε και 

για την κοινή προσπάθεια που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε  το χρόνο στην 
ουσία.  

  Διότι πραγματικά εδώ υπάρχει  ένα θέμα, κυνηγάμε το χρόνο και 

το timing ξέρουμε όλοι γι’ αυτή τη χώρα πόσο σημαντικό είναι και πόσο 
σημαντικοί είναι αυτοί οι πόροι για την αναπτυξιακή στρατηγική. Σε ό,τι μας 

αφορά, σ’ αυτό  το μίγμα πολιτικής λοιπόν που αφορά την αναπτυξιακή 

στρατηγική, είναι γεγονός ότι είμαστε  αφοσιωμένοι στο πώς ν’ αξιοποιήσουμε 
αυτούς  τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα του ΕΠΑνΕΚ, μ’ 

έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα, αξιοποιώντας τα εξαιρετικά κατά κοινή 

ομολογία ερευνητικά αποτελέσματα που έρχονται από  το ερευνητικό 
οικοσύστημα, τόσο το Δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό, να μπορέσουμε να 
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ενισχύσουμε αυτό το χαρακτήρα, να τον διατηρήσουμε, να ενισχύσουμε το 

ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές τις  ερευνητικές και τεχνολογικές της 
χώρας και παράλληλα να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, ποιοτικές 

θέσεις εργασίας για το επιστημονικό δυναμικό, το υψηλά εξειδικευμένο, 

αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο του brain drain αλλά και του brain waste στη 
χώρα. 

  Να μπούμε λοιπόν σε μια τροχιά ανάπτυξης, οικοδόμησης της 

οικονομίας της γνώσης, της οικονομίας που προέρχεται από δραστηριότητες 
έντασης  της γνώσης και σας διαβεβαιώ ότι η χώρα παράγει τέτοια γνώση και 

τεχνολογία και χρειάζεται φυσικά όλοι να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. 

Αυτό λοιπόν είναι και το δικό μας καθήκον.  

Είναι γεγονός επίσης και θα ήθελα να το επισημάνω, ότι τα 

τελευταία χρόνια, και μάλιστα τα στοιχεία του 2016  και τα προκαταρκτικά 
στοιχεία του 2017 δείχνουν ότι στη χώρα έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις, οι 

δημόσιες  και οι ιδιωτικές, η συνολική επένδυση   σ’ Έρευνα και Ανάπτυξη, ο 

δείκτης  της έντασης δηλαδή που εκφράζεται σε επί τοις εκατό ποσοστό στο 
ΑΕΠ, για πρώτη φορά στη χώρα έχει ανέβει πάνω από το 1%. Έχουμε φτάσει 

στο 1,14% και είναι μόνο τα προκαταρκτικά στοιχεία του 2017 και 

ευελπιστούμε ότι μέχρι το 2020 θα έχουμε περάσει το 2% εάν πηγαίνουμε έτσι 
και αξιοποιούμε πραγματικά τις δυνατότητες που έχουμε. 

Βέβαια είναι όπως είπαμε, ένα μίγμα πολιτικής και ευτυχώς 

επενδύουμε, διότι αυτές δεν είναι δαπάνες, είναι επενδύσεις, και από το ΠΔΕ 
εθνικά χρήματα  στην έρευνα και στην ανάπτυξη στη χώρα, συμπληρωματικά 

όλων αυτών των υψηλού budget  έργων που κάνουμε από το ΕΠΑνΕΚ.  

Αυτό που ήθελα να σας πω, είναι το πόσο σημαντικό είναι το 

εργαλείο, το ΕΠΑνΕΚ για μας, αυτά τα χρήματα είναι  πάρα πολύ σημαντικά 

για τη χώρα, για το σκοπό μας, ν’ αξιοποιήσουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα 
προς όφελος της αναπροσαρμογής ενός καινούργιου παραγωγικού μοντέλου 

για τη χώρα, μιας καινούργιας οικονομίας, κάτι που θα βοηθήσει τη χώρα ν’ 

αντεπεξέλθει τόσο στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, θα  βοηθήσει τη χώρα 
στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει συνολικά η Ευρώπη για την 

ανταγωνιστικότητα, για ν’ αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις, τις 

μεγάλες προκλήσεις της εποχής, αλλά και να βρούμε και τη θέση μας μέσα σ’ 
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έναν καταμερισμό που είναι ήδη εδώ και αφορά τις μεγάλες αλλαγές στην 

Τεχνολογία και στην οικονομία, την 4η βιομηχανική επανάσταση κτλ.  

Το σπουδαιότερό μας πλεονέκτημα, όπως είπαμε, είναι η καλή 

δουλειά που γίνεται, η οποία είναι προϋπόθεση  για καλή καινοτομία. Δεν είναι 

δυνατόν να έχουμε σα χώρα καλή καινοτομία, που να μπορεί να 
μετασχηματίσει το παραγωγό μοντέλο, αν δεν έχουμε καλή επιστήμη.  

Το προφίλ της χώρας, παρ ότι χαρακτηριζόμεθα από το 
Innovation Scoreboard , το συνεκτικό δείκτη από το 2014 μέχρι σήμερα, τον 

ευρωπαϊκό, σα μέτριας καινοτομίας χώρα, οι δυνατότητές μας είναι πολλές και 

ο σκοπός μας είναι  αυτή τη στιγμή να ενισχύσουμε το  R&D των 
επιχειρήσεων  οι οποίες κατά κανόνα είναι μικρομεσαίες στη χώρα όπως 

ξέρετε και είναι συγκριτικό πλεονέκτημα αυτό, δεν είναι αδυναμία, να 

ενισχύσουμε καινούργιες εταιρείες να δημιουργηθούν και πρέπει να σας πω 
ότι μόνο από τον εμβληματική μας δράση, το «Ερευνώ – Δημιουργώ – 

Καινοτομώ» στις κρατικές ενισχύσεις, τον 1ο κύκλο που είναι πάνω από 300 

εκατομμύρια, έχουμε 700 εταιρείες, τάξη μεγέθους οι οποίες συμμετέχουν 
στον 1ο κύκλο του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», εκ των οποίων μόνο 

οι 200 έχουν αναχρηματοδοτηθεί από έργα Ερευνας και Ανάπτυξης όπως 

είναι το ΕΣΠΑ μας.  

Οι υπόλοιπες εταιρείες είναι  νέες εταιρείες που μας χτυπούν την 

πόρτα, που ζητούν χρηματοδότηση, που κάνουν καλή δουλειά γιατί πρέπει να 

σας πω ότι είναι υψηλά ανταγωνιστικά τα κριτήρια για χρηματοδότηση από 
μας, διότι υπάρχει και το κριτήριο της αριστείας, υπάρχει το κριτήριο της 

περιφερειακότητας και υπάρχει και το κριτήριο της θεματικής περιοχής. 

Ήταν πολύ  μεγάλος ο ανταγωνισμός και πιστεύουμε ότι και στο 

2ο κύκλο θα έχουμε εξίσου καλά αποτελέσματα. Το προφίλ της χώρας, και 

φαίνεται κι από τις δράσεις μας μέχρι τώρα, από το ΕΠΑνΕΚ, οι εταιρείες μας 
προτιμούν τα συνεργατικά έργα αυτή τη στιγμή, προτιμούν δηλαδή τα έργα 

που έχουν μέσα κι ερευνητικούς φορείς, που κατά κάποιο τρόπο είναι η 

οδηγήτρια δύναμη, ας το πούμε έτσι, της ερευνητικής καινοτομίας, γι’ αυτό και 
πραγματικά δε μπορούμε παρά να το πάρουμε αυτό υπ' όψιν μας στους 

σχεδιασμούς και στην υλοποίηση των έργων που κάνουμε, ειδικά μετά την 

επικαιροποίηση της  «Έξυπνης Εξειδίκευσης», της  RIS που έχουμε  
τελειώσει τον Ιούλιο του 2018 μέσα από δημόσια διαβούλευση.  



4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 12/12/2018 

14 
 

Λίγα λόγια μόνο, να μη σας κουράζω με τα νούμερα αλλά νομίζω 

ότι οφείλω,  κατ' αρχάς στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1a, έχουμε εντάξει 
περί τα 76 εκατομμύρια δημόσια δαπάνη για την ενίσχυση των ερευνητικών 

υποδομών, κάτι που αφορά υποδομές ερευνητικής ανοιχτής πρόσβασης και 

στον ιδιωτικό τομέα και άλλα 20 εκατομμύρια , σύνολα, δηλαδή πρέπει να 
είναι πάνω από 80 εκατομμύρια, από τις  ερευνητικές και τεχνολογικές 

υποδομές και από τη δράση ανάπτυξης ερευνητικών φορέων έχουμε εντάξεις 

31-32 εκατομμύρια   δημόσια δαπάνη. 

Κι από αυτές τις δυο δράσεις, έχουμε 800 νέες θέσεις εργασίας, 

επιστημονικού προσωπικού και τεχνικά υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού 

και αναμένεται και από μια καινούργια δράση που εξειδικεύουμε, στο ίδιο 
επίπεδο  που αφορά την Περιφερειακή RIS, που αφορά Περιφέρειες με 

χαμηλή ανάπτυξη - καινοτομία.  

Αυτή η δράση αξιολογούμε ότι θα φέρει  άλλες 400 θέσεις στις 

Περιφέρειες, όχι στην Αττική δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη κτλ., θα  είναι 

δικαιούχοι οι ερευνητικοί φορείς αλλά κατ’ ουσίαν αυτές οι θέσεις, αυτά τα 
χρήματα θα πάνε στο οικοσύστημα με βάση τις περιφερειακές  RIS, θα 

ενισχύσουμε επιλέξιμες Περιφέρειες που έχουν σοβαρή ανάγκη ν’ ανεβούν 

στο επίπεδο της τεχνολογικής καινοτομίας, όπως η Δυτική Μακεδονία, η 
Ήπειρος, τα Ιόνια, η Στερεά, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη και η Πελοπόννησος.  

Τώρα στην Επενδυτική Προτεραιότητα1b, αναφέρθηκα πριν  
στην εμβληματική μας δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που τη 

χειρίζεται η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ,  έχουμε πάνω από 550 έργα και είναι πολύ 

σημαντική η παρουσία των εταιρειών στο οικοσύστημα. Κι εκεί χτίζουμε 
επίσης και ένα μίγμα πολιτικής, πρέπει οπωσδήποτε αυτές οι εταιρείες να 

ενισχυθούν και για άλλες δράσεις, και υπάρχουν κι άλλα αναπτυξιακά κίνητρα 

που έχουμε γι’ αυτές τις εταιρείες, προκειμένου σ’ ένα συνεκτικό σχέδιο να 
ενισχύσουμε το R&D στη χώρα.  

Ο δεύτερος κύκλος αναμένεται να είναι πάνω από 200 
εκατομμύρια, σ’ αυτόν έχουμε ενσωματώσει  και  τη «σφραγίδα αριστείας» για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθεί μέσα στην ίδια δράση 

και επίσης τις spin-off – spin-out, τις εταιρείες δηλαδή από το ερευνητικό 
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σύστημα που έχουν καινούργιες ιδέες, προκειμένου να μετασχηματιστούν σ’ 

εταιρείες.  

Επίσης αυτή την εβδομάδα θ’ αναρτηθούν τα αποτελέσματα των 

Ειδικών Δράσεων, οι Ειδικές Δράσεις αφορούν  υδατοκαλλιέργειες, 

βιομηχανικά υλικά που είναι κοντά στην παραγωγή και  δράσεις κοινές 
πολιτισμού και καινοτομίας, που επίσης πρέπει να πω ότι ο πολιτισμός είναι 

ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, παντρεύουμε λοιπόν τον πολιτισμό 

με νέες τεχνολογίες για να δώσουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αυτή η 
δράση ολοκληρώνεται τώρα. 

Έχουμε επίσης εντάξεις στις Ειδικές Δράσεις, είναι 25 
εκατομμύρια περίπου. Και στις Διακρατικές μας που έχουν μια πολύ ειδική 

σημασία για κοινές συνεργασίες με την Κίνα, το Ισραήλ, τη Ρωσία και τη 

Γερμανία, σε τομείς τεχνολογίας και καινοτομίας, έχουμε εντάξει περί τα 12 
εκατομμύρια αυτή τη στιγμή.  

Δράσεις δικτύωσης, τα γνωστά ERA nets, που είναι πάρα πολύ 

σημαντικά για τη εξωστρέφεια του ερευνητικού οικοσυστήματος της χώρας. 
Έχουμε εντάξει περί τα 3 εκατομμύρια και υπάρχει μια προκήρυξη για τα 

καινούργια ERA nets περίπου 7 εκατομμυρίων και αυτή τη στιγμή 

προχωρούμε στις νέες προκηρύξεις σε συνεργασία με τους αγαπητούς 
συνεργάτες του Υπουργείου Οικονομίας, για τις Καινοτομικές Συστάδες, τα 

δικά μας clusters, που ετοιμάζονται για προκήρυξη, με εξειδίκευση περί τα 24 

εκατομμύρια, τα Κέντρα Ικανότητας, τα competence centers που λέμε, που 
πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουν ιδιαιτέρως σε συνεργασία με τα clusters, όπως 

τα έχουμε σχεδιάσει, το ερευνητικό οικοσύστημα, τον ιδιωτικό και το δημόσιο 

τομέα, με αναλυτική πρόσκληση η οποία ετοιμάζεται τώρα, περί τα 30 
εκατομμύρια.  

Επίσης, τα TTOs, είναι μια δράση συγκεκριμένη, με 15 
εκατομμύρια, που θέλουμε να φτιάξουμε, να βοηθήσουμε το οικοσύστημα να 

φτιάξει ενδιάμεσες δομές, πραγματικά ενδιάμεσες δομές, ξεχωριστές και 

ανεξάρτητες από τους  ερευνητικούς φορείς, που δε θ’ αξιολογούν δηλαδή το 
ερευνητικό αποτέλεσμα με όρους ακαδημαϊκούς, αλλά θ’ αξιολογούν με όρους 

αγοράς επενδυτικά σχέδια, προκειμένου να ενισχύσουμε την παραγωγή 

γνώσης που βγαίνει από τα Ερευνητικά Ιδρύματα, ν’ αποκτήσουν μια 
πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα.  
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Δε θέλω να πω κάτι άλλο, θέλω μόνο να πω ότι η δράση του 

Equifund είναι επίσης συμπληρωματική, θα ήθελα να την αναφέρω, είναι μια 
δράση πολύ σημαντική που χειρίζεται το Υπουργείο Οικονομίας σε 

συνεργασία με το  EIF  και θεωρούμε ότι είναι εμβληματική δράση για μας. 

αναμένουμε αποτελέσματα, ήδη υπάρχει μια πολύ σοβαρή δραστηριότητα 
νομίζω, δεν είναι η ώρα της αποτίμησης, αλλά πραγματικά είναι ένα πάρα 

πολύ σημαντικό εργαλείο, τόσο για τις πολύ νέες, όσο και για τη μεγέθυνση 

εταιρειών που ασχολούνται σε τομείς έντασης γνώσης. Σας ευχαριστώ πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η κα Βλαζάκη, η Γενική 

Γραμματέας του Πολιτισμού.  

Μ. ΒΛΑΖΑΚΗ: Καλημέρα κα Γραμματέα, κυρίες και κύριοι, μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση.  

Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση μετά 
τη έξοδό μας από τα  μεγάλα προβλήματα, να επικαλεστώ φέτος πλέον και  

τους αριθμούς σχετικά με τη συμβολή του Τομέα Πολιτισμού στο ΕΠΑνΕΚ.  Η 

συμπερίληψη των έργων μας στα προγράμματα, είναι μια κίνηση που πάντα 
αποφέρει καρπούς. Έτσι, με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε την πολύ καλή 

επίδοση του θεματικού στόχου 6γ, όχι μόνο στις εντάξεις, αλλά κυρίως στις 

δαπάνες, αφού τα έργα πολιτισμού εκεί, έχουν περίπου 42 ευρώ 
προϋπολογισμό εντάξεων, με ποσοστό απορρόφησης περίπου 47% επί των 

νομικών δεσμεύσεων.  

Πιο συγκεκριμένα: Στην 1η φάση των μνημείων UNESCO,  έχουν 

ενταχθεί πολύ σημαντικά έργα, όπως η Ακρόπολη των Αθηνών και το 

Ανάκτορο των  Αιγών στη Βεργίνα. Πρόκειται  για έργα, που παρά τις αρχικές  
καθυστερήσεις κατά την ένταξη,  προχωρούν με    γοργό ρυθμό και σήμερα 

προσφέρουν εργασία σε 225 άτομα, επιστημονικό και εργατοτεχνικό 

προσωπικό, υψηλής εξειδίκευσης.  

Και αυτό συμβαίνει, διότι όπως γνωρίζετε, τα έργα μας είναι 

εμπροσθοβαρή, λόγω της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, οπότε και 

αποβαίνουν σημαντικά στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων του 
Προγράμματος.  

Στη 2η φάση προκήρυξης για τα μνημεία UNESCO, έχουν ήδη 
κατατεθεί προτάσεις για την Τύρινθα, την Πάτμο και το ναό του Επικουρίου 
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Απόλλωνα στις Βάσσες, που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης ενώ πολύ 

σύντομα θα κατατεθούν η Μονή Δαφνίου και η Δήλος. Αλλά και τα 
μεταφερόμενα έργα στο ΕΠΑνΕΚ όπως στο Μπούρτζι στο Ναύπλιο ή το 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, προχωρούν καλά, εισφέροντας 

σημαντικές δαπάνες στο Πρόγραμμα.  

Στην περσινή μου παρέμβαση, αναφέρθηκα εκτενώς στον πολύ 

σημαντικό για μας, τομέα της έρευνας, κυρίως σε σχέση με το πρόγραμμα για 

την Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό. Σήμερα, θα ήθελα να σημειώσω το 
τεράστιο ενδιαφέρον που κίνησε η σχετική πρόσκληση το 2017, αφού για 

ποσό 13 εκατομμυρίων ευρώ, υποβλήθηκαν τελικά προτάσεις ύψους 73 

εκατομμυρίων ευρώ οπότε περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τις σχετικές εντάξεις. 

Ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης έργο που κατατέθηκε πρόσφατα, 
με τίτλο «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Στέγης Ελληνικών 

Ιδεών», το οποίο είναι αληθινά καινοτόμο, αφορά στην απεικόνιση των 

αρχαίων ελληνικών φιλοσοφικών ιδεών με διαδραστικούς ψηφιακούς πίνακες, 
εικονικούς χώρους, ψηφιακή αφήγηση και επαυξημένη πραγματικότητα. Ολα 

αυτά  θα φιλοξενηθούν και θα προβληθούν στο ανακαινισμένο επίπεδο -1 του  

Ωδείου Αθηνών, σε  απευθείας διάλογο με τον αρχαιολογικό χώρο του 
Λυκείου του Αριστοτέλη, που δεσπόζει έξω από το παράθυρο του Ωδείου. 

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι αναμένουμε με μεγάλες 

προσδοκίες την έκδοση πρόσκλησης από το ΕΠΑνΕΚ για το θεματικό στόχο 
2Γ  με δικαιούχο τόσο τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού όσο και τους 

εποπτευόμενους φορείς του. Δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω για την 

αυτονόητη συμβολή των τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνίας στην 
προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και την 

προώθηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.  

Στο γενικότερο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχομένων 

υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, το Υπουργείο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, σε 
δράσεις δηλαδή που εμπεριέχουν καινοτομία και λειτουργούν ελκυστικά για τη 

νέα ψηφιακή γενιά. Έτσι λοιπόν, με τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες που 

προσφέρουν τη δυνατότητα διασύνδεσης και εικονικής περιήγησης, δίνεται η  
ευκαιρία κανείς να επισκεφθεί ακόμα και απομακρυσμένα σημεία 
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ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα όλο αυτό αποτελεί ισχυρό κίνητρο και για 

επιτόπια επίσκεψη.  

Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης και εικονικής 

ξενάγησης σε  άτομα με αναπηρίες η οποία σε άλλες περιπτώσεις, ίσως να 

μην ήταν εφικτή. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα παραπάνω αλλά και το γεγονός ότι 
μεγάλοι εποπτευόμενοι Οργανισμοί του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως το 

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Εθνικό Θέατρο, μας έχουν 

ενημερώσει για σημαντικές προτάσεις ψηφιακών έργων, που προτίθενται να 
υποβάλλουν, τα οποία είτε κάνουν προσβάσιμα τα αρχεία  και τις  υπηρεσίες 

τους στο ευρύ κοινό, είτε ακόμη σπουδαιότερο, συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της επιχειρηματικότητας του σχετικού κλάδου, θεωρούμε ότι η συμμετοχή του 
πολιτισμού στη συγκεκριμένη πρόσκληση, θα είναι αξιοσημείωτη, δίνοντας 

προστιθέμενη  αξία στο Πρόγραμμα.  

Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης ότι τελευταία, η νέα Υπουργός, με αφορμή την ολοκλήρωση 

των εργασιών στο κτίριο του ACROPOL PALACE, έχει αναθερμάνει τη 
συζήτηση  για την πρότασή μας, σχετικά με τη δημιουργία κόμβου 

πολιτιστικής δημιουργικότητας, που έχουμε εξειδικεύσει από κοινού στη 2η 

Επιτροπή Παρακολούθησης. Όλοι πιστεύουμε στο Υπουργείο, ότι αυτή είναι 
μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. 

Τέλος, δε μπορώ παρά να  συγχαρώ για την απόφαση για 

χρηματοδότηση ωρίμανσης μελετών έργων για την επόμενη προγραμματική 
περίοδο, μέτρο εντελώς απαραίτητο που δυστυχώς δεν είχε προνοηθεί κατά 

την προετοιμασία των ΕΣΠΑ 2014-2020 με τις όποιες συνέπειες αυτό 

επέφερε. 

Κλείνοντας, θέλω  εκ νέου να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κ. Γιαννακίδη αλλά και τον 
προηγούμενο Υπουργό, τον κ. Χαρίτση, την κα Φωτονιάτα και τους 

συνεργάτες τους και φυσικά, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ για 

την εξαιρετική συνεργασία και βοήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι η παρέμβαση της κας Βλαζάκη 

δίνει την κατάλληλη πάσα στον κ. Φίρμπα για ν’ απευθύνει το χαιρετισμό του 

Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ. Έχουν χαιρετίσει  όλοι την πρωτοβουλία του 
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Υπουργείου Οικονομίας και της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, φαντάζομαι θα 

μας πείτε περισσότερα.  

Ι. ΦΙΡΜΠΑΣ: Ποια απ’ όλες; Δεν ξέρω αν χαιρετίζουν, γιατί  είπατε πριν και 

πολύ σωστά, για τη συλλογική ευθύνη στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Εγώ 

επειδή είμαι ποδοσφαιρόφιλος, ξέρω ότι συνήθως οι νίκες έχουν πολλούς 
πατεράδες και οι ήττες έναν: Τον προπονητή. Ελπίζω λοιπόν ότι είμαστε στην 

πλευρά των, έστω και  πολλών πατεράδων των νικών.  

  Θα ήθελα εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα να σας δώσω μια 

πολύ σύντομη  εικόνα συνολικά για το ΕΣΠΑ. Οι αριθμοί του ΕΣΠΑ αλλά και η 

όλη προσπάθεια που γίνεται, κατά τη δική μας εκτίμηση πηγαίνει πάρα πολύ  
ικανοποιητικά.  

  Σε όρους αριθμών, οι προσκλήσεις κινούνται υψηλότερα του 

86%, οι εντάξεις κινούνται υψηλότερα του 65%, οι συμβάσεις ανέρχονται  
περίπου στο 45% και οι δαπάνες σήμερα που μιλάμε είναι περίπου στο 21% 

και κάτι, με στόχο ν’ αυξηθούν όπως πάντα γίνεται για όλους εμάς που 

εμπλεκόμαστε στην υλοποίηση των προγραμμάτων, ακόμα και τις τελευταίες 
ώρες  του έτους, για να φτάσουν στα επίπεδα  που έχουμε θέσει, 

επιτυγχάνοντας τους στόχους μας.  

Αυτό, θα έλεγε κανείς, μας καθησυχάζει; Κάθε άλλο. Η εικόνα 

που έχουμε, είναι ότι πρέπει οι φορείς, οι δικαιούχοι, οι project promoters που 

λέμε στα νεοελληνικά, να φέρουν καινούργια έργα, ώριμα έργα που θα 
υλοποιηθούν και θα φέρουν έγκαιρα δαπάνες. Έχουμε θέσει ένα στόχο, μέχρι 

το τέλος του 2019, τα νέα έργα ν’ αυξηθούν σημαντικά  και να εντάξουμε 

περίπου 4,5 επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
Δεν είναι καθόλου εύκολη η προσπάθεια, αλλά είναι εφικτή και όλοι πρέπει να 

κινηθούμε προς τα εκεί. 

Η Ελλάδα, γνωρίζουμε ότι κατατάσσεται σταθερά στις 
υψηλότερες θέσεις της απορρόφησης, όμως δε φτάνει αυτό. Χρειάζεται 

συνεχής κινητοποίηση και χρειάζεται τόσο για την τρέχουσα περίοδο όσο και 

για την επόμενη. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από την Ειδική Γραμματέα ότι 
πράγματι έχουμε σε δυο κατευθύνσεις κινητοποιηθεί ως Υπουργείο 

Οικονομίας, που συντονίζουμε τις δράσεις και τον προγραμματισμό για το 

ΕΣΠΑ.  
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Το ένα κομμάτι είναι οι συζητήσεις και η διαπραγμάτευση που 

κάνουμε για τη νέα προγραμματική περίοδο, θα σας μιλήσω σταχυολογώντας 
κάποια πράγματα στη συνέχεια, το άλλο όμως είναι, και σας καλώ να το 

εκμεταλλευτείτε και να κινητοποιηθείτε σ’ αυτή την κατεύθυνση, είναι μια 

πρόσκληση που έχουμε βγάλει από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, της τάξεως του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, χωρίς να έχει 

ταβάνι, περιμένουμε να δούμε τί θα έρθει, για ωρίμανση μελετών, ενόψει της 

νέας προγραμματικής περιόδου.  

Grosso modo ξέρουμε τί θα έχουμε, δε θα υπάρχουν σημαντικές 

εκπλήξεις. Όσο όμως, έχει δείξει η εμπειρία, είμαστε εγκαιρότερα έτοιμοι, τόσο 

καλύτερα θα γίνει και η υλοποίηση των προγραμμάτων. Γι’ αυτό πραγματικά 
σας καλούμε να ενεργοποιηθείτε σ’ αυτή την κατεύθυνση και να 

ενεργοποιήσετε και τους φορείς που εποπτεύονται από εσάς.  

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αναθεώρησης, θα μας πει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού βρισκόμαστε. Η εικόνα που εμείς έχουμε  κι 

ευχαριστούμε γι’ αυτό, είναι ότι είχαμε μια μακροχρόνια θα έλεγα, χρονοβόρα 
ενδεχομένως συνεργασία, αλλά καταλήξαμε, εμείς από την πλευρά μας 

τηρήσαμε και οφείλεται αγαπητοί συνάδελφοι από την Επιτροπή, να 

παραδεχθείτε ότι στους χρόνους που λέγαμε ήμαστε μέσα, είπαμε για τέλος 
Ιουνίου με μια μικρή καθυστέρησης μιας εβδομάδας, υποβλήθηκαν όλα τα 

προγράμματα, άτυπη διαβούλευση είχαμε σκληρή κάποιες φορές, δύσκολη 

τεχνικά κάποιες άλλες, αλλά φτάνουμε, νομίζω, θα μας το πείτε, σε αίσιο 
αποτέλεσμα.  

Μια που αναφέρθηκα στη διαπραγμάτευση,  και θα κλείσω μ’ 

αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει σ’ ένα βαθμό η διαπραγμάτευση για τη νέα 
προγραμματική περίοδο, τόσο σε όρους νέου προϋπολογισμού, όσο και σε 

όρους νέων κανονισμών. Η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό από 

την ανακοίνωση ήδη της Επιτροπής προβλέπεται να έχει αυξημένους πόρους 
σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.  

Όμως, το λέμε ξεκάθαρα, ανοιχτά, δια στόματος των 
εκπροσώπων μας, ειπώθηκε κι εχθές στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων 

από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα ειπωθεί και από τον Πρωθυπουργό στο 

Συμβούλιο αύριο, ναι, έχουμε αυξημένους, όχι, δεν είμαστε απόλυτα 
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ικανοποιημένοι. Παλεύουμε για το καλύτερο. Και παλεύουμε για το καλύτερο 

και σε όρους προϋπολογισμού  και σε όρους κανονισμών.  

Θα είναι ως συνήθως μια μακρά διαδικασία, αναπτύσσουμε τα 

επιχειρήματά μας, έχουμε  επεξεργαστεί σενάρια, συνεργαζόμαστε  και μαζί 

σας με φορείς για τα θέματα και των κανονισμών, είναι γνωστό ότι ο διάβολος 
κρύβεται στη λεπτομέρεια, συζητάμε κάθε λεπτομέρεια  και ελπίζουμε σε μια 

έγκαιρη -συμμεριζόμαστε σα χώρα το φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για να κλείσουμε κάποιες βασικές συμφωνίες πριν από τις 
επόμενες ευρωεκλογές, δηλώνουμε όμως ότι μια συμφωνία δε θα είναι σε 

βάρος μιας καλής συμφωνίας της χώρας και της Ευρώπης.  

Σ’ αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε νυχθημερόν, υπάρχουν 

συναντήσεις, υπάρχουν επεξεργασίες, υπάρχουν διαβουλεύσεις, ήδη αυτή 

την εβδομάδα υπάρχουν κάποια αρκετά σημαντικά θέματα, ευελπιστούμε για 
το καλύτερο γιατί παραμένουμε ειλικρινά στην πλευρά αυτών που θέλουν να 

χαρακτηρίζονται φίλοι της συνοχής.  

Η συνοχή για μια ακόμα φορά δέχεται την πίεση, θα είναι κατά 
10% χαμηλότερα από την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με την πρόταση 

της Επιτροπής, ευελπιστούμε ότι δε θα καταλήξουμε εκεί, αλλά αυτή είναι η 

πρόταση. Το ίδιο η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Οι δυο λοιπόν πολύ σημαντικές 
για την Ελλάδα πολιτικές δέχονται για μια ακόμη φορά πίεση, υποστηρίζουμε 

ότι δεν πρέπει να είναι εκείνες πάνω στις οποίες θα χτιστούν οι νέες πολιτικές, 

χρειάζεται ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός και στην κατεύθυνση αυτή 
βαδίζουμε ως χώρα.  

Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια  για την προσπάθεια που 
γίνεται σ’ ένα πάρα πολύ δύσκολο και τεχνικά Πρόγραμμα, κινείστε και με 

βάση τα στοιχεία που είπα, τουλάχιστον στις 3 από τις 4 κατηγορίες 

υψηλότερα του μέσου όρου, γνωρίζετε και εσείς ότι η απορρόφηση είναι ένα 
δύσκολο κομμάτι του Προγράμματος, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τη δουλειά 

που κάνει η Διαχειριστική Αρχή  αλλά εξαρτάται πάρα πολύ από τους 

δικαιούχους. 

Νομίζω ότι στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, τα νέα θα 

είναι ακόμα καλύτερα. Keep up the good work, είμαστε στο πλάι σας όπως 

πάντα. Σας ευχαριστώ.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής ότι 

με βάση την ημερήσια διάταξη, θα υπάρχει και αναλυτική παρουσίαση από  
στέλεχος της ΕΥΣΣΑ σχετικά με τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης. 

  Ο λόγος στον Αποστόλη Μακρυκώστα, Γενικό Γραμματέα 

Βιομηχανίας για έναν σύντομο χαιρετισμό.  

Α. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ: Ευχαριστώ την κα Ειδική Γραμματέα. Αγαπητά μέλη της 

Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο της σημερινής Επιτροπής, μου 
δίνεται η ευκαιρία να θέσω ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό τη βιομηχανίας ο οποίος έχει πρωταρχικήστρατηγική, 

οικονομική και κοινωνική σημασία.  

Ζούμε στην 4η βιομηχανική επανάσταση, επανάσταση όπου η 

ταχύτητα ανταλλαγής κι επεξεργασίας των δεδομένων είναι μια αναγκαιότητα 

και όχι πλέον μια επιλογή. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, περιλαμβάνει την 
ενσωμάτωση των νέων επιτευγμάτων της ψηφιακής τεχνολογίας όπως την 

τεχνητή νοημοσύνη, που μαζί με το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα μαζικά 

δεδομένα, το υπολογιστικό νέφος, τη ρομποτική, την τρισδιάστατη εκτύπωση, 
αποτελούν τους μοχλούς του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας. 

Ο αντίκτυπος της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, επεκτείνεται  

όπως καταλαβαίνετε σε ολόκληρη την οικονομία. Επηρεάζει τον τρόπο με τον 

οποίο παράγουμε, εργαζόμαστε και καταναλώνουμε, τον τρόπο που 
δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και τον τρόπο που επικοινωνούμε μεταξύ 

μας σε όλα τα επίπεδα.  

Καταλήγοντας λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να 
λάβουμε υπ' όψιν μας  τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται όχι μόνο σ’ 

ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να δημιουργούμε 

δράσεις που ανταποκρίνονται στις νέες εξελίξεις, ενδυναμώνουν την ελληνική 
οικονομία και δημιουργούν αναπτυξιακές προοπτικές. Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Η ενότητα των χαιρετισμών τελειώνει με 

χαιρετισμό εκ μέρους της Επιτροπής από τον κ. Sluijters, Προϊστάμενο της 

Γεωγραφικής Μονάδας  Ελλάδα – Κύπρος, της DG REGIΟ. 
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W. SLUIJTERS: Ευχαριστώ κα Πρόεδρε. Έναν σύντομο χαιρετισμό κι από τη 

δική μου μεριά, εκ μέρους και των συναδέλφων μου.  

Ας ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο κ.Φίρμπας, σχετικά με 

την αναθεώρηση του Προγράμματος. Η απόφαση αναθεώρησης είναι στο 

δρόμο της και την περιμένουμε είτε στο τέλος της εβδομάδος, είτε το αργότερο 
στην αρχή της επόμενης, αλλά έτσι κι αλλιώς πριν από το τέλος της χρονιάς, 

όπως απαιτείται. Έχουμε το Πρόγραμμα αναθεωρημένο για να μπούμε στο 

2019. 

Εγώ θα ήθελα στην τοποθέτησή μου ν’ αναφερθώ σε μερικές 

πραγματικές επιτυχίες του Προγράμματος. Πρώτα απ’ όλα στα ενεργειακά 
έργα, τα δύο που ολοκληρώθηκαν φέτος, η πρώτη φάση της διασύνδεσης των 

Κυκλάδων, η 3η Δεξαμενή της Ρεβυθούσας  που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, 

κυρίως στην επιτυχία της πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» 
που ήδη αναφέρθηκε, με σχεδόν 600 σχέδια ενταγμένα, συμμετοχή ή ακόμα, 

πολύ περισσότερο, μεγάλη επιτυχία τη θεωρούμε διότι είναι ένας τομέας, όταν 

σχεδιάζουμε αρκετά το Πρόγραμμα που πολλοί θεωρούσαν πολύ 
προχωρημένο, δύσκολο στην υλοποίηση. 

Το γεγονός ότι αυτή  η πρώτη πρόσκληση είχε τέτοια επιτυχία 

και ποιοτικά και από την πλευρά του αριθμού των συμμετεχόντων, μας 
ενθαρρύνει πραγματικά  και ελπίζουμε να υπάρχει και συνέχεια, τουλάχιστον 

από εμάς, έχετε όλη τη υποστήριξη αν θέλετε να προτείνετε και περισσότερα 

σε αυτό τον τομέα. Πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους τους διαχειριστές της 
δράσης αυτής. 

Επίσης ν’ αναφερθώ στο EquiFund, ένα επίσης καινοτόμο 
χρηματοδοτικό εργαλείο που δεν το είχαμε στο παρελθόν και που έχει 

ενεργοποιηθεί 100% αυτή τη στιγμή και ήδη παράγει τις πρώτες δαπάνες.  

Πραγματικές επιτυχίες, επιτυχίες που έχουμε όλο και περισσότερο ανάγκη,  
όπως αναφέρθηκε και από τον κ. Φίρμπα, είμαστε σε πλήρη διαπραγμάτευση 

για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και το επιτυχημένο έργο είναι η καλύτερη 

υποστήριξη και η καλύτερη διαφήμιση. Δηλαδή φέρτε μας και περισσότερα 
απ’ αυτά.  

Δυστυχώς δε μπορούμε να πούμε το ίδιο για το σύνολο του 

Προγράμματος, γι’ αυτό είμαστε και σήμερα εδώ να το συζητήσουμε.  Έχουμε 
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ένα σύνολο δαπανών που θα κλείσει η χρονιά, στο 10%, το μισό του μέσου 

όρου του ΕΣΠΑ. Είναι πολύ χαμηλό, διότι αυτό είναι και από τα μεγαλύτερα, 
μη σας πω το μεγαλύτερο Πρόγραμμα που έχουμε, καλύπτει περίπου το 1/3 

του ΕΤΠΑ στο 2014-2020.  

Έχει μείνει πίσω, έχουμε μείνει πολύ πίσω  στα άλλα τρία 
χρηματοδοτικά εργαλεία, το «Εξοικονομώ», το ΤΕΠΙΧ, το Ταμείο Υποδομών, 

που νομίζω ότι πρέπει να το εξειδικεύουμε, για ποιο λόγο: Τα 3 εργαλεία αυτά 

προέρχονται από τον προηγούμενο προγραμματισμό, δηλαδή ήταν εργαλεία 
γνωστά, το «Εξοικονομώ» υπήρχε ως «Εξοικονομώ 1», το ΤΕΠΙΧ 2 υπήρχε 

ως ΤΕΠΙΧ 1 και το Ταμείο Υποδομών ουσιαστικά είναι η συνέχεια της  

πρωτοβουλίας JESSICA.  

Δηλαδή δύσκολο, καταλαβαίνει κανείς, γιατί ακριβώς αυτά τα 

τρία έχουν μείνει τόσο πίσω και το Equifund έχει πάει τόσο πολύ μπροστά. 
Επίσης, ν’ αναφερθώ στα έργα Ψηφιακής Πολιτικής. Μέχρι στιγμής δεν 

έχουμε σημαντικές εντάξεις έργων Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ είναι ένας τόσο 

σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία. Και πρέπει να μας 
προβληματίζει αυτό το γεγονός.  

Είμαστε ανοιχτοί προς τη συζήτηση, να δούμε πώς μπορούμε κι 

εμείς να βοηθήσουμε την επίσπευση, αλλά βλέπουμε ότι αργούν οι υποδομές 
πάρα πολύ, ακόμα και για έργα που εμείς περιμέναμε  εδώ κι ένα χρόνο και 

παραπάνω να μας είχαν σταλεί. Π.χ. το μεγάλο έργο των ευρυζωνικών 

δικτύων, που και αυτό  το έργο είναι η συνέχεια ενός παλιού, του 2007-2013.  

Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει, θέλουμε να το δούμε και 

λεπτομερώς μετά στην παρουσίαση της κας Φέτση. Νομίζω ότι δε χρειάζεται 
να συζητήσουμε για διαφορετική στόχευση του Προγράμματος, έχουμε 

εγκρίνει πρακτικά την αναθεώρηση του Προγράμματος και με αυτήν θα πάμε 

στα επόμενα χρόνια, πρέπει όμως να έχουμε μια σοβαρή συζήτηση για τις 
καθυστερήσεις σε ορισμένους τομείς, για να μη χάσουμε τους τομείς και να 

μπορέσουμε να πετύχουμε, αν θυμάμαι καλά, το στοιχείο για το 2019 Για  το 

σύνολο του ΕΣΠΑ είναι να έχουμε  εντάξεις πάνω από 4,5 δισ. Υπολογίζοντας 
χονδρικά ότι αυτό το Πρόγραμμα είναι το 1/3, σημαίνει ότι 1,5 δισ. πρέπει να 

προέρχονται από δω. Είναι υψηλό target και χρειάζεται την περαιτέρω 

δραστηριοποίηση όλων των συμμετεχόντων του Προγράμματος. Ευχαριστώ 
πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Για τα θέματα τα οποία έχετε θίξει τόσο για 

τα Ταμεία, φαντάζομαι ότι θα γίνει αναφορά στην παρουσίαση που θα γίνει 
από την  κα Φέτση, αλλά ειδικά για τα θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, υπάρχει ειδική παρουσίαση από την Επιτελική του Ψηφιακής 

Πολιτικής, η οποία έχει  και τη βασική αρμοδιότητα της ωρίμανσης των έργων.  

  Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής θα έχουν την ευκαιρία να 

τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων θεμάτων κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

που θα γίνει. Κλείνουμε αυτή  την ενότητα με την ανάγνωση ψηφίσματος από 
εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των εργαζομένων της 

ΜΟΔ, που ζήτησε το λόγο.  

Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητά μέλη της 

Επιτροπής, είμαι Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της ΜΟΔ και 

βρισκόμαστε εδώ, όπως έχουμε πάει  σε όλες τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης, για ν’ αναγνώσουμε ένα ψήφισμα που έχει βγάλει ο 

Σύλλογός μας και αφορά ένα μικρό κομμάτι της δραστηριότητας  των 

εργαζομένων της ΜΟΔ και μια σειρά από διεκδικήσεις  που έχουμε με κύρια 
διεκδίκηση την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και ένα κομμάτι 

νομοθετικής ρύθμισης,  που θα σας πω τώρα, σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Οικονομίας.  

Η ΜΟΔ Α.Ε.  όπως όλοι γνωρίζετε, επιτελεί λειτουργία 

σημαντικού δημοσίου συμφέροντος και στηρίζει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό 

της ελληνικής οικονομίας, εξυπηρετώντας στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ και την 
απορρόφηση των πόρων του, μέσω των εργαζομένων της, που 

τοποθετούμαστε στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και υλοποίησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στη Μονάδα 

Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, αποτελεί το 
αντιπροσωπευτικό όργανο των εργαζομένων που στελεχώνουν την Κεντρική 

Υπηρεσία της ΜΟΔ, τις επιτελικές δομές και τις Ειδικές Υπηρεσίες 

Συντονισμού και Διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Από τον Ιανουάριο του ’18, ο 
Σύλλογός μας, βρίσκεται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την 

επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση με τη ΜΟΔ Α.Ε., για μισθολογικές 

διεκδικήσεις, μη μισθολογικές και θεσμικές παροχές. 
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Διαπραγματευόμαστε την απόδοση ενός πακέτου μη 

μισθολογικών παροχών, τέτοιου ύψους και κατηγοριών, ώστε να 
ικανοποιούνται ουσιαστικά οι ανάγκες του συνόλου των εργαζομένων. 

Θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο πλέον με το τέλος της διαδικασίας για τη 

συνομολόγηση νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης να προκύψει ένα 
δίκαιο σύστημα αμοιβών και να εκλείψουν οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ 

των εργαζομένων, κάτι το οποίο έχει αναγνωρίσει ως εύλογη διεκδίκηση και η 

πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΑΝ και ο Υπουργός Δραγασάκης και ο Υφυπουργός 
Γιαννακίδης.  

Επιδιώκουμε μια ρύθμιση που θα στοχεύει στην άρση της 

μισθολογικής ανισότητας μεταξύ των εργαζομένων της ΜΟΔ που ασκούν 
όμοια καθήκοντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες. Επιπλέον να τονίσουμε σ’ 

αυτό  το σημείο ότι η μισθοδοσία μας καλύπτεται από τους κοινοτικούς 

πόρους και δε βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό.  

Στα πλαίσια αυτών των διεκδικήσεων, εμείς έχουμε 

προγραμματίσει και προγραμματίζουμε σε μια συνεχή ροή, παρεμβάσεις του 
Συλλόγου Εργαζομένων σε όλες τις Επιτροπές Παρακολούθησης που έχουν 

γίνει μέχρι σήμερα, και των Τομεακών και των Περιφερειακών 

Προγραμμάτων, αρχής γενομένης από το ΠΕΠ Αττικής, από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα της Κρήτης, των Ιονίων Νήσων, της Ανατολικής Μακεδονίας  

Θράκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της 

Πελοποννήσου, με συνδρομή των αντίστοιχων τοπικών Σωματειακών 
Επιτροπών, της Επιτροπής της Τεχνικής Βοήθειας και τελευταία του 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Προκηρύξαμε μια 24ωρη απεργία στις 14/11 με συγκέντρωση 
στο Υπουργείο Οικονομίας, παραστάσεις διαμαρτυρίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου και όλου του Συλλόγου του ΣΕΜΟΔ προς την πολιτική ηγεσία του 

ΥΠΟΙΑΝ.  

Αναστείλαμε μια απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη στις 27/11 

σε ένδειξη καλής θέλησης, ενόσω βρίσκεται σ’ εξέλιξη η δέσμευση και η 
βούληση του Υπουργείου αναφορικά με  τη νομοθετική ρύθμιση της 

μισθολογικής εξομάλυνσης που εμείς διεκδικούμε και η οποία έχει 

συνομολογηθεί ως μια δίκαιη και εύλογη  διεκδίκηση. 
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Έχουμε προγραμματίσει παρέμβαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΜΟΔ στην ακρόαση των παραγωγικών φορέων επί του 
πολυνομοσχεδίου, αρμοδιότητας του ΥΠΟΙΑΝ, που θα εισαχθεί εξ όσων 

γνωρίζουμε, προς ψήφιση στο ελληνικό Κοινοβούλιο και περιλαμβάνει 

ρυθμίσεις επί του καταστατικού της ΜΟΔ, τροποποιήσεις του ν. 4314 και 
ρυθμίσεις του προσωπικού  ΙΔΟΧ της ΜΟΔ.  

Στο σχέδιο νόμου ζητάμε να περιληφθούν όλες οι απαραίτητες 

ρυθμίσεις και επί των μισθολογικών θεμάτων. Κλείνοντας, να πω ότι παρά τις 
δεσμεύσεις και τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας μέχρι και σήμερα δεν είχαμε 

ουσιαστική απάντηση – ενημέρωση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ρύθμισης 

που δρομολογείται , όπως είχαμε την τελευταία φορά από τη Διευθύντρια του 
Υπουργού, σ’ επικοινωνία μαζί της.  

Και για να κλείσουμε κι αυτή την ενότητα, θα λέγαμε ότι ζητάμε, 
προσβλέπουμε στη στήριξη των αιτημάτων των εργαζομένων της ΜΟΔ, με 

την πεποίθηση ότι η διευθέτησή τους θα βελτιώσει την ήδη αποτελεσματική 

συνεργασία όλων μας και το κείμενο αυτό θα θέλαμε να μπει στα 
συμπεράσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη σας. 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ .   

 

«Έγκριση των Πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ της 1ης Δεκεμβρίου 2017» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πρώτο εισαγωγικό μέρος θα ολοκληρωθεί με την έγκριση 

των πρακτικών  της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

ΕΠΑνΕΚ, ήταν η περσινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 1η Δεκέμβρη του 2017. 
Τα πρακτικά της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης τίθενται προς έγκριση από 

τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

  Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρακτικά της 3ης Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ της 1ης Δεκεμβρίου 2017, από τα μέλη 
της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

  Προχωρούμε στον κορμό των εργασιών της σημερινής 

Επιτροπής, κάτω από τον τίτλο «Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ 2014-

2020.  Θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση από την Προϊσταμένη της Ειδικής 
Υπηρεσίας, την κα Φέτση, η οποία θα μας κάνει μια συνοπτική, αλλά επειδή 
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έχω δει την παρουσίαση , πολύ περιεκτική  και πολύ ουσιαστική σχετικά με 

την πορεία υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ, θα μας ενημερώσει σχετικά με την 
επίτευξη των ετήσιων στόχων του προγράμματος και θα γίνει και μια 

ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης με έτος αναφοράς, το 2017. 

  Κυρία Φέτση,  τα  λέτε όλα και τα τρία θέματα  

 

ΙΙ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 

«Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» 

5.1 Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ -  Ενημέρωση 
σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων του  Προγράμματος-

Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης με έτος αναφοράς το 
2017 (ΔΑ) 

Α. ΦΕΤΣΗ: Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη ότι στο φάκελο 

υπάρχει αναλυτική καταγραφή της προόδου η οποία έχει επικαιροποιηθεί και 
σήμερα κι έχει ανέβει και κάποια τυπική διόρθωση, ενώ επίσης για λόγους 

φιλικότερης παρουσίασης, αμέσως μετά θα υπάρξει κι ένα πολύ  σύντομο 

βίντεο με την εικόνα του Προγράμματος από πλευράς έργων και υλοποίησης.  

Έχουμε  ήδη μιλήσει αρκετά για τη συγκυρία που βρίσκεται το 

Πρόγραμμα, γι’ αυτό νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν σε 

κάποια νούμερα. Να ξεκινήσω κι εγώ υπογραμμίζοντας  τη βασική διαφορά 
από την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης.   Από το Δεκέμβριο του 

2017 μέχρι σήμερα, πλέον η εξειδίκευση του Προγράμματος φτάνει στο 137%, 

6,7 δισ. είναι η δεξαμενή από την οποία θα βγουν τα επόμενα έργα, οι 
εντάξεις και η οριστική εικόνα του προγράμματος.  

Αν δούμε συνολικά πού κατανέμεται αυτή η εξειδίκευση, 
βλέπουμε όπως είναι αναμενόμενο οι δράσεις της επιχειρηματικότητας να 

έχουν το σημαντικό κομμάτι μέσα στις οποίες μιλάμε για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ μαζί, 

από κοντά και τα Ταμεία  Επιχειρηματικότητας, το ΤΕΠΙΧ και το Equifund για 
το οποίο ακούσαμε ήδη, Ταμεία που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, 

ουσιαστικά φτάνουν κοντά στο 40% του Προγράμματος.  

Περαιτέρω έχουμε την έρευνα, ένα πολύ σημαντικό τομέα με το 
13,5%, έχουμε τα ΤΠΕ, 11,5%, έχουμε δράσεις ΕΚΤ πλην 
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επιχειρηματικότητας, εδώ για λόγους καλύτερης ομαδοποίησης βάζουμε την 

κατάρτιση, βάζουμε δράσεις για τη Δημόσια Διοίκηση, έχουμε την 
εξοικονόμηση ενέργειας σε πολίτες και επιχειρήσεις, το περιβάλλον, ενώ 

έχουμε από τον τελευταίο χρόνο και το Ταμείο Υποδομών, το οποίο το 

αναφέρουμε χωριστά, θα πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι υποστηρίζει την 
έρευνα και τον τουρισμό, πολιτισμό και το περιβάλλον. Δηλαδή στους πόρους 

αυτών  των τομέων, προστίθεται και το Ταμείο Υποδομών.  

Κατ’ ανάγκη θα επαναλάβω κι εγώ ότι τα βασικά νούμερα, παρ’ 
ότι έχουν ήδη αναφερθεί, το πρόγραμμα έχει φτάσει, πέρα από την εξέλιξη 

αυτή στην εξειδίκευση, έχει φτάσει το 86% των προσκλήσεων, είναι στο μέσο 

όρο και πάνω του ΕΣΠΑ, εντάξεις 72%, ΝΟΔΕ 49%  και βέβαια οι δαπάνες 
αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου, το  10% να κλείσει γύρω στο 13%. 

Εδώ είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε  κάτω από το μέσο 
όρο. Θα πρέπει επίσης για λόγους πληρότητας, να πω ότι  αυτά τα νούμερα 

είναι πριν την έγκριση της αναθεώρησης, ισχύουν σήμερα, επομένως κατά τι, 

κατά πολύ λίγο, είναι προς τα πάνω τ’ αντίστοιχα ποσοστά επιδόσεων.   

Αν τα δούμε λίγο σε σχέση με τις επενδυτικές προτεραιότητες, 

εδώ δε θα ήθελα να φάμε χρόνο, απλώς ένα σημαντικό συμπέρασμα από την  

προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, είναι ότι πλέον έχουμε 
προχωρήσει σε όλους τους τομείς του προγράμματος, έχουν εξειδικευθεί και 

υπερδεσμευτεί σε επίπεδο καταρχήν προγραμματικό, αλλά σε κάποιο 

βαθμόκαι προσκλήσεων, ακόμα και εντάξεων, ορισμένες επενδυτικές 
προτεραιότητες, μια εξισορρόπησή τους, την οποία θα δούμε στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει ένα κομμάτι που αυτή τη στιγμή 

βρίσκεται πολύ χαμηλά. 

Μπορούμε με βάση αυτά που ακούσαμε να πούμε μόνο ότι 

πρόκειται είτε για προτεραιότητες που έχουμε έναν πολύ μικρό 
προϋπολογισμό, για παράδειγμα όπως είναι το 4b που είναι σε φάση όμως 

αυτή τη στιγμή ενεργοποίησης, ενώ για το 2a στο οποίο εντάσσονται και τα 

έργα  της Ψηφιακής Πολιτικής που αφορούν και το NGA Plan, εκεί θέλουμε να 
πούμε ότι υπάρχει μια εξειδίκευση, η οποία ακόμα δεν έχει  προχωρήσει λόγω 

του ανασχεδιασμού, αλλά πιστεύουμε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα 

καταλήγουν σιγά-σιγά όλες οι ενέργειες ωρίμανσης και θα φανούν οι σχετικοί 
δείκτες.  
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Ο Άξονας 1 αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, εδώ πλέον έχουμε 

ουσιαστικά φτάσει στο 89% των προσκλήσεων, 64% των εντάξεων και σε 
υψηλό βαθμό ΝΟΔΕ, 58%. Να δούμε λίγο τους Άξονες του ΕΚΤ. Στο ΕΚΤ 

αυτή τη στιγμή οι προσκλήσεις είναι 88%, είναι 60% οι εντάξεις, 43% η ΝΟΔΕ, 

οι δαπάνες είναι πολύ χαμηλές προς το παρόν, με τα στοιχεία του τέλους του 
έτους θ’ ανέβουν βέβαια σημαντικά μπορώ να πω ακόμα, εδώ να πω όμως 

ότι επειδή πρόκειται  για τον άξονα στον οποίο μειώνονται οι πόροι στην 

αναθεώρηση, η επίπτωση είναι ακόμα μεγαλύτερη  στο προς τα πάνω των 
σχετικών δεικτών. Όπως ανέφερε και η Ειδική Γραμματέας και θ’ ακούσουμε 

στη συνέχεια, έχουμε μια μείωση κατά 120 εκατομμύρια.   

Στον Άξονα 3, που συγκεντρώνονται όλες, αυτό που θα 
ονομάζαμε υποδομές του προγράμματος, από την έρευνα, τον πολιτισμό, 

τουρισμό, τα TΠE και την ενέργεια καθώς και την εξοικονόμηση, η εικόνα είναι 

εδώ όπως τη βλέπουμε, έχουμε φτάσει στο 60% προσκλήσεις, έχουμε 
υπερδέσμευση, 91% εντάξεις, 34% ΝΟΔΕ και δαπάνες λίγο περισσότερο. 

Η Τεχνική Βοήθεια είναι σε αρκετό βαθμό κινητοποιημένη, δεν 
έχει νόημα να πούμε κάτι περισσότερο και αν θέλαμε ν’ αναφερθούμε στις 

δράσεις που στη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης ως νέος προγραμματισμός πρόκειται  για 5 δράσεις  
κρατικών ενισχύσεων, το Ταμείο Υποδομών, 18 έργα υποδομών στην 

Ψηφιακή Πολιτική, ερευνητικές υποδομές, τουρισμό, πολιτισμό καθώς και για 

9 δράσεις στο ΕΚΤ, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

Όλα αυτά ήταν η πρόοδος από την προηγούμενη Επιτροπή. Στις 

ενισχύσεις, αξίζει ν’ αναφέρουμε τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό, είναι ανοιχτή 

πρόσκληση ήδη μέσα στο 2018, έχουμε δυο προσκλήσεις για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις για την ένταξή τους στην ψηφιακή εποχή, για την υποβοήθησή 

τους, που αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση, έχουμε τις προτάσεις 

και στον τομέα της έρευνας, τη δράση «Ελλάδα – Κίνα» και τα ERA net.  

Παράλληλα είναι ανοιχτό το «Επιχειρούμε έξω» που  

υποβάλλονται συνεχώς προτάσεις και φυσικά, θα θέλουμε να κάνουμε εδώ 
και μια αναφορά  στην ίδρυση και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η 

οποία ουσιαστικά μέσα στο 2018 ήταν ημερομηνίες υποβολής και 

ολοκλήρωσης του κύκλου και στην οποία θα κάνω και μια αναφορά λίγο στη 
συνέχεια, σε σχέση με το αίτημα για αύξηση του προϋπολογισμού της.  
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Οι προσκλήσεις του ΕΚΤ αφορούσαν κατάρτιση σε μια σειρά 

τομείς, καθώς θα ήθελα λίγο να κερδίσουμε και το χρόνο, δε θα ήθελα να τις 
αναφέρω μία-μία, όμως βλέπουμε την πρώτη περίπτωση που είναι ο Β’ 

κύκλος μιας δράσης που ήδη έτρεξε από πέρυσι  και συγκέντρωσε αρκετό 

ενδιαφέρον κατάρτιση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.  

Έχουμε κόμβο καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών 

Δημόσιας Διοίκησης στον τομέα των ΤΠΕ, έχουμε μια σημαντική δράση σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας για την υποστήριξη εργαζομένων, την 
εξατομικευμένη και την προσαρμογή στις αλλαγές, έχουμε κατάρτιση στο 

εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο, έχουμε δράση, την τελευταία δράση που βλέπετε, 

δεύτερο κύκλο για δράση για τους θεσμικούς εταίρους και δράσεις στην 
επενδυτική δράση 10, που αφορούν σε πρακτική εκπαίδευση διαφόρων 

ειδικοτήτων, σύνδεση δηλαδή του προγράμματος, της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας, μέσα από αυτά τα προγράμματα.  

Όλα αυτά  από το Κοινωνικό Ταμείο.  

Στην ενέργεια επίσης, με κάποια καθυστέρηση, κατέληξαν  μια 
σειρά προσκλήσεις που όπως αναφέρθηκε  και η Ειδική, απαιτήθηκε κάποιος 

χρόνος ωρίμανσης, είναι έργα πολύ σημαντικά για την ασφάλεια, την 

επάρκεια  και θα λέγαμε τον προσανατολισμό του ενεργειακού τομέα σε ποιο 
περιβαλλοντικά πρότυπα. 

Έχουμε τα έργα του ΔΕΣΦΑ και του ΑΔΜΗΕ, έχουμε την 
τηλεθέρμανση Αμυνταίου και την πρόσκληση για το πολύ σημαντικό έργο 

«Διασύνδεση της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα».   

Σε ό,τι αφορά τα ΤΠΕ, είχαμε 4 προσκλήσεις κι εδώ με 140 
εκατομμύρια, εδώ ήταν η πολύ σημαντική πρόσκληση για το μεγάλο έργο του 

Κτηματολογίου, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα η 4η φάση, σημαντικά 

έργα από την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το 
έργο της Εποπτείας Φάσματος, το έργο της αναβάθμισης των δικτυακών 

υπολογιστικών υπηρεσιών των νοσοκομείων με οφέλη και στον τομέα της 

ανταγωνιστικότητας του τομέα αλλά και ακόμα και στην αξιοποίηση για 
ερευνητικό σκοπό και ένα  πρόγραμμα για την επέκταση, την ανάπτυξη 

δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης σε περιοχές 

πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.  
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Σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό – τουρισμό, αναφέρουμε τις 

προσκλήσεις του έργου phasing για το Αχίλλειο, όπως αναφέρθηκε από τη 
Γενική Γραμματέα του Πολιτισμού, έχουμε τη Στέγη Ελληνικών Ιδεών, ένα 

καινοτόμο έργο το οποίο βρίσκεται κοντά στην ένταξη την περίοδο αυτή και τη 

δεύτερη πρόσκληση που βγάλαμε  για την UNESCO στο πλαίσιο της οποίας 
μπαίνουν διάφορα πολύ σημαντικά μνημεία.  

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της έρευνας, είχαμε το Β’ κύκλο 

ερευνητικών υποδομών, μια πρόσκληση στην οποία το μεγαλύτερο κομμάτι 
έχει ενταχθεί και στο θεματικό στόχο 3 είχαμε τ’ ανοιχτά κέντρα εμπορίου, μια 

δράση που έληξε τέλος Νοεμβρίου και η οποία  αφορά τους ΟΤΑ και τους 

εμπορικούς Συλλόγους ή υπό ειδικές προϋποθέσεις τα Επιμελητήρια.  

Έχουμε μια δράση επίσης για τη γεωργική χαρτογράφηση της 

χώρας και μια δράση που αφορά το Εργαστήριο Ποιότητας και 
Οργανοληπτικών Δοκιμών, ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο για την ποιότητα 

του λαδιού και την ενίσχυση της εξωστρέφειας στο συγκεκριμένο τομέα.  

Απ’ όλα όσα έχουμε κάνει και κυρίως από την ωρίμανση των 
δράσεων της προηγούμενης περιόδου, είχαμε μια σημαντική αύξηση στις 

εντάξεις, 10.144 έργα κρατικών ενισχύσεων, από τα οποία τα 586 όπως 

ακούσαμε αρκετά, αφορούν έρευνα και τεχνολογία, ήταν  τα έργα που 
αφορούν είτε επιχειρήσεις είτε συνεργασίες τους μ’ ερευνητικούς φορείς, 185 

έργα μη κρατικών ενισχύσεων στη δική μας ορολογία, οι διάφορες κατηγορίες 

υποδομών, hard και soft όπως θα λέγαμε και η ένταξη του νέου Ταμείου 
Υποδομών. 

Εδώ υπάρχουν και τα νούμερα, τονίζουμε τώρα μια και έγινε κι η 
αναφορά για τις ΝΟΔΕ, ειδικά στα έργα μη κρατικών ενισχύσεων σημαντικό 

βήμα αποτελεί η προέγκριση τόσο του τεύχους διακήρυξης όσο και της 

σύμβασης, ένα έργο το οποίο είναι μια καθημερινή προσπάθεια της 
Διαχειριστικής και στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, ξεπερνώντας το 

χρονοδιάγραμμα και ακόμα και νωρίτερα προσπαθούμε πάντα να είμαστε 

μέσα στις προδιαγραφές που δίνει και το σύστημα διαχείρισης στη διατύπωση 
γνώμης.  

Σε ό,τι αφορά το τελικό σύνολο, αυτή τη στιγμή   που μιλάμε, 

έχουμε 13.570 ενταγμένα έργα προϋπολογισμού 3,5 δισ., κρατικές ενισχύσεις 
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είναι τα 13.222, μη κρατικές τα 348, καλύπτουν έναν προϋπολογισμό 2,6 δις 

και από τα οποία λίγο λιγότερο από 900 εκατομμύρια είναι τα 4 Ταμεία 
Χαρτοφυλακίου.  

Αν δούμε απ’ όλες αυτές τις εντάξεις, με πολύ λίγα λόγια τί 

περιμένουμε να φέρει αυτό το πρόγραμμα, είναι 12.600 ενταγμένες 
επιχειρήσεις σε όλες τις δράσεις της επιχειρηματικότητας, 586 έργα στο 

«Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ» στα οποία συμμετέχουν 730 

επιχειρήσεις, από τα Ταμεία αναμένουμε 7.800 επιχειρήσεις, δημιουργία 
3.000 θέσεων εργασίας από τα ενταγμένα έργα επιχειρηματικότητας, εδώ 

αναφέρομαι και στην πρόβλεψη που έχουμε για υποστήριξη  της 

απασχόλησης νέου δυναμικού που εμπλέκεται στη υλοποίηση αυτών  των 
έργων, νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται,  4.700 και 2.400 επίσης στα 

έργα τα ενταγμένα του ΕΚΤ. 

Σε όλο το θεματικό στόχο 1 της έρευνας, σε όλα τα έργα, 

ενισχύσεις και υποδομές, ουσιαστικά μιλάμε για 2.100 νέους ερευνητές, ενώ 

πάνω από 70.000 εργαζόμενοι καταρτίζονται για να πιστοποιήσουν τις 
δεξιότητές τους στα ενταγμένα ήδη έργα του ΕΚΤ χωρίς ν’ αναφερθούμε στις 

προσκλήσεις που δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε εντάξεις.  

Στον ενεργειακό τομέα, έχουμε την αναβάθμιση 45.830 
νοικοκυριών, όπως θα δούμε παρακάτω το νούμερο είναι και λίγο 

μεγαλύτερο, αλλά εδώ μιλάμε αποκλειστικά για το ΕΠΑνΕΚ, 11 υλοποιούμενα 

έργα υποδομών στον τομέα της ενέργειας, 14 έργα στον τομέα ΤΠΕ.  

\Από τα έργα αυτά, σημαντικό πράγμα που μπορούμε λίγο 

επικεντρωμένα να δούμε, είναι την ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την 
αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και τη δημιουργία ενιαίου κόμβου 

για τη Δημόσια Διοίκηση, μέσα από  το έργο κυρίως G-Cloud αλλά και 

συνολικά τον τομέα, την ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μέσα από τα δύο έργα, «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα» 

κυρίως,  την ανάπτυξη και διείσδυση ευρυζωνικών υποδομών για 525.000 

πολίτες από μειονεκτικές και απομονωμένες περιοχές, εδώ να πω ότι μιλάμε 
για το εν εξελίξει  έργο που προέρχεται κι από την προηγούμενη περίοδο, δεν  

έχουμε μιλήσει για τα καινούργια έργα τα οποία βρίσκονται όπως αναφέρθηκε 

και πριν στο στάδιο της ωρίμανσης και φυσικά για τα δύο  phasing έργα του 
ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, έχουμε για μεν το έργο της 3ης 
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δεξαμενής την πρόσθετη δυναμικότητα φυσικού αερίου 95.000 κυβικά LNG με 

πολύ σημαντική επίπτωση στην ενίσχυση της επάρκειας και της σταθερότητας 
του ενεργειακού συστήματος της χώρας, αλλά και την προώθηση της 

διασύνδεσης των Κυκλάδων μέσα από την ολοκλήρωση της κατασκευής των 

υποβρυχίων καλωδίων κατά ένα μεγάλο μέρος.  

Επίσης θα πρέπει σε άλλες περιοχές του προγράμματος, να 

επισημάνουμε την υποστήριξη 55 ερευνητικών υποδομών, σημαντικό μέρος 

από τις οποίες όπως ακούσαμε και πριν από τη Γενική Γραμματεία είναι 
υποδομές ανοιχτές σε χρήστες, ανοιχτές στο διεθνές περιβάλλον και 

ανταγωνιστικές με κριτήρια πέρα από τα ισχύοντα στη χώρα. Εχουμε 57 έργα 

διευκόλυνσης αυτόνομης πρόσβασης ΑμΕΑ και ατόμων με περιορισμένη 
κινητοποίηση στις παραλίες, 50 έργα Δήμων για ανάδειξη κι 

επαναχρησιμοποίηση  ανενεργών δημοτικών κτιρίων, μιλώντας για τις 

εντάξεις  μέχρι τώρα, καθώς  συνεχίζονται και σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.  

Τώρα θα δώσουμε λίγη έμφαση στα χρηματοδοτικά μέσα για τα 

οποία  πολλές φορές έχουμε πει ότι απαιτήθηκε ένας σημαντικός χρόνος 
ωρίμανσης, καθώς στη νέα περίοδο ναι μεν εκ πρώτης όψεως ισχύει αυτό 

που ανέφερε και  ο κ. Sluijters, ότι αποτελούσαν μετεξέλιξη των παλιών, όμως 

σε όλα αυτά τα Ταμεία, σε όλες αυτές τις δράσεις, μπήκαν ποιοτικά νέα 
στοιχεία, ενώ οι τελικές επιλογές καθώς είχαν να κάνουν μ’ ένα νομοθετικό 

πλαίσιο πολύ πιο εκτεταμένο και πολύπλοκο, τελικά απαίτησαν περισσότερο 

χρόνο και ουσιαστικά  δεν έχουμε ακόμα, μ’ εξαίρεση το Ταμείο 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών, δει αυτό που θα ήθελα να δει περισσότερο η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς βέβαια, τα χρήματα στους τελικούς αποδέκτες.  

Να δούμε όμως συγκεκριμένα πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. 
Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, με φορέα διαχειριστή το EIF, 

χρηματοδοτικά παίρνει 200 εκατομμύρια από το ΕΠΑνΕΚ αλλά πάνω από 

365, αυτό γίνεται αν ληφθούν υπ' όψιν και οι πόροι των άλλων θεσμικών 
εταίρων του, αλλά  και των ιδιωτών που συμβάλλουν σ’ αυτό. Αυτή τη στιγμή 

είναι το Ταμείο το οποίο όπως είπαμε, ξεκίνησε πρώτο και ουσιαστικά έχει 

επιλέξει τα Ταμεία μέσω των οποίων δίνονται οι πόροι. 

Υπενθυμίζω σε όσους δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι ότι πρόκειται  

για κεφάλαιο, δεν είναι δάνεια, είναι κεφάλαια, είναι Equity και έχουμε φτάσει 
αυτή τη στιγμή με στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου τα οποία αναμένεται μέχρι τέλος 
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του έτους να είναι μεγαλύτερα, γύρω στους 17 τελικούς αποδέκτες, νέες 

επιχειρήσεις ή και επιχειρήσεις στα πρώτα στάδια, οι οποίες ενισχύονται από 
τα Ταμεία αυτά.  

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, ένα θέμα για το οποίο την  

Επιτροπή Παρακολούθησης οφείλουμε να την ενημερώνουμε γι’ αυτό, θα 
θέλαμε να πούμε  ότι κατ' αρχάς με βάση τη Συμφωνία Χρηματοδότησης, η 

βασική αμοιβή του Ταμείου είναι 3% από το ποσό που έχει πάρει για τον 

πρώτο χρόνο, 1% για το δεύτερο και 0,5% για την υπόλοιπη περίοδο, ενώ 
προβλέπεται και  0,5% ανά έτος από τους πόρους που καταβάλλονται στους 

ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, δηλαδή στα Υποταμεία τα οποία 

έχει επιλέξει ανάλογα με την  εργασία που γίνεται, το χρονικό.  

Με βάση λοιπόν όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχει καταβληθεί έως 

30/6, από την προηγούμενη δηλαδή ενημέρωση που είχαμε γι’ αυτό, το ποσό 
του 1.742.286 € ως βασική αμοιβή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και 

ως πρόσθετη αμοιβή επιδόσεων, 5.072,98 €. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας,  είναι 400  εκατομμύρια η συνεισφορά του ΕΠΑνΕΚ. 
Εδώ πράγματι είχαμε μια όχι ακριβώς δύσκολη, αλλά  πήρε κάποιο χρόνο η 

ωρίμανση της πρόσκλησης προς τους ΕΧΟ ενώ συζητήθηκαν διάφορα 

ενδεχόμενα για το πώς θα καταλήξουμε και παράλληλα συμμετείχαν, 
αποφασίστηκε κάποια στιγμή ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν και ήθελαν 

και ήταν προς όφελος και τα 12 ΠΕΠ.  

Με την υλοποίηση λοιπόν όλων αυτών  των απαιτουμένων, 
καθώς ορίστηκε η Διαχειριστική Αρχή  Ενδιάμεσος Φορέας τους, 

ολοκληρώθηκε όλη αυτή η διαδικασία και η πρόσκλησή τους δημοσιεύθηκε 

τελικά επίσημα τον Ιούνιο του 2018, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον αυτή τη 
στιγμή τελειωμένα τ’ αποτελέσματα, εγκεκριμένα αποτελέσματα και 

προχωρούν και οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες με 10 Τράπεζες, θεσμικές και 

συνεταιριστικές και ουσιαστικά το αργότερο το Φεβρουάριο του 2019 θα 
ξεκινήσει το Ταμείο με το πρώτο του εργαλείο  που είναι τα δάνεια μαζί και με 

τους πόρους των ΠΕΠ.  

Εδώ να πούμε ότι για την κάλυψη της αγοράς, χρησιμοποιούνται 

ήδη οι πόροι από τις επιστροφές του προγράμματος που είχαμε στο 2007-

2013, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ, αυτοί οι πόροι είναι εθνικοί, με 
αποτέλεσμα ήδη η αγορά να μην έχει αισθανθεί τόσο πολύ το κενό μέχρι 
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στιγμής. Σύμφωνα με την αμοιβή, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της 

συμφωνίας χρηματοδότησης, έχουμε προβλέψει , σύμφωνα και με το άρθρο 
42 του Κανονισμού, το ποσοστό το οποίο καταβάλλεται ως διαχειριστικό 

κόστος στην ΕΤΕΑΝ που είναι ο διαχειριστής και αυτή τη στιγμή με βάση και 

την εξέλιξη  όπως έχει κινηθεί, δεν έχει υπάρξει κάποια καταβολή αυτού του 
ποσού. Υπάρχει όμως η σχετική πρόβλεψη ανάλογα με τις συνθήκες.   

Θα ήθελα να πω λίγο για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ 

οίκον». Εδώ είναι ένας συνδυασμός, το Ταμείο με  τις άμεσες ενισχύσεις, άρα 
κατ’ ανάγκη ενώ είναι στο κομμάτι των χρηματοδοτικών μέσων, γίνεται από 

κοινού η παρουσίαση.  Συνδέθηκε δηλαδή το Ταμείο με την όλη εξέλιξη. Το 

πρόγραμμα πράγματι προήλθε από το παλιό πρόγραμμα  αλλά με αρκετά 
αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και με απλούστερη διαδικασία για τους 

ωφελουμένους, ωστόσο όλη αυτή η αλλαγή, προκειμένου να ενσωματωθεί και 

στα Συστήματα Πληροφορικής και στη διαχείριση, οδήγησε σε μια 
καθυστέρηση στο επίπεδο της προόδου και της τελικής εκταμίευσης.  

Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε 68 εκατομμύρια το 
Ταμείο το οποίο φαίνεται, η 1η δόση του καλύπτεται και θα μπει μέσα στο 

χρόνο και η 2η δόση  στο Ταμείο , ενώ έχουν αυξηθεί οι άμεσες ενισχύσεις και 

έχουν συμπεριληφθεί σ’ αυτές και πόροι των ΠΕΠ και αυξήθηκαν και από το 
αρχικό ποσό που είχαν προβλεφθεί για το ΕΠΑνΕΚ, αντίστοιχα με αύξηση και 

στο ΕΠΑνΕΚ συνολικά, δηλαδή έχουμε από το ΕΠΑνΕΚ  487,53 εκατομμύρια 

γι’ αυτά.  

Η πλατφόρμα σε συνέχεια και του ΚΕΝΑΚ  και όλου του 

θεσμικού υπόβαθρου που ήταν προαπαιτούμενο για να λειτουργήσει το 

πρόγραμμα μ’ αυτά τα χαρακτηριστικά, ουσιαστικά ξεκίνησε το Μάρτιο και 
έχουμε μαζί και με τα ΠΕΠ, 35.000, είπαμε και πριν, αιτήσεις από το ΕΠΑνΕΚ 

και 39.793 μαζί με τα ΠΕΠ, έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Ουσιαστικά 

αυτή τη στιγμή  έχουν ζητήσει δάνειο 17.746 ωφελούμενοι και ήδη έχουν γίνει 
οι καταβολές που απαιτούνται ώστε να πάρουμε και τη 2η δόση, να έχουμε, 

όπως είπαμε, στο Ταμείο.   

Στις εργασίες  που αφορούν τώρα τις άμεσες ενισχύσεις, εδώ 

έχουμε μια καθυστέρηση, έχουμε μόνο 1.000 νοικοκυριά αυτή τη στιγμή 

αίτημα, σχετικά, η αξιολόγηση έχει προχωρήσει στις 290 περιπτώσεις, αλλά 
πρακτικά αυτό  δεν κατορθώθηκε να μεταφραστεί σε δαπάνες μέσα στο 2018.  
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Για τις διαχειριστικές αμοιβές ισχύουν ανάλογα όπως είπαμε και 

πριν για το ΕΤΕΑΝ,  έχει εφαρμοστεί το άρθρο 42 του Κανονισμού, έχουν 
προβλεφθεί όλα όσα πρέπει   και δεν έχουν μέχρι στιγμής καταβληθεί 

διαχειριστικά έξοδα.  

Να πούμε λίγο για το Ταμείο Υποδομών που είναι το καινούργιο: 
Το Ταμείο Υποδομών καλύπτει έργα και ιδιωτικά και δημόσια στους τομείς της 

ενέργειας, του περιβάλλοντος αλλά και της αστικής ανάπτυξης, ουσιαστικά 

καλύπτει τους τομείς από το θεματικό στόχο 6, τουριστικά, πολιτιστικά και 
περιβαλλοντικά  έργα.  

Συνολικά οι πόροι του είναι 450 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια 
από το ΕΠΑνΕΚ, 200 εκατομμύρια εθνικοί πόροι,  που προέρχονται από 

δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 50 

εκατομμύρια κατ’ εκτίμηση από πόρους του JESSICA.  

Το Ταμείο αυτό ενεργοποιήθηκε αργότερα απ’ όλα, επομένως 

πάλι και αυτό  μέσα σ’ ένα καινούργιο νομικό πλαίσιο και δεν είναι ευθεία ας 

πούμε επέκταση, δεν είναι  μετεξέλιξη απλή του JESSICA και οπωσδήποτε η 
πρόοδός του θα πρέπει να συσχετισθεί και μ’ αυτό το χρονοδιάγραμμα αλλά 

και με το νέο περιβάλλον και αυτό.  

Οι προτάσεις προς τους ΕΧΟ, η υποβολή τους  έληξε τέλος του 

καλοκαιριού, έχει προχωρήσει η επιλογή και η έγκρισή τους από  την 

Επενδυτική Επιτροπή, αυτή τη στιγμή είναι σ’ εξέλιξη η διαπραγμάτευση για 
την υποβολή των επιχειρησιακών συμφωνιών και με  βάση όλα αυτά, 

θεωρούμε ότι μέσα στο α’ τρίμηνο του 2019 θα έχει ενεργοποιηθεί πλήρως το 

εργαλείο.  

Οι φορείς αυτοί  έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία με  έργα 

που, όπως λέμε βρίσκονται στο pipeline, εκτιμούμε δηλαδή ότι η πρόοδος θα 

είναι από το 2019 πραγματική. Εδώ τώρα, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
Συμφωνίας και τα προβλεπόμενα, προβλέπονται  πάλι τα σχετικά με τον 

τρόπο αμοιβής τους, 3% επί του ποσού που έχει καταβληθεί για τον πρώτο 

χρόνο, μετά την αρχική καταβολή, 1% από το ποσό που θα καταβληθεί στο 
δεύτερο κτλ., 0,5% για την υπόλοιπη προγραμματική περίοδο και αμοιβή 

βάσει απόδοσης.  
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Με βάση λοιπόν αυτά, καταβλήθηκε ως 30/6 που υπάρχουν τα 

επίσημα στοιχεία, το ποσό των 756.164,39 ευρώ.  

Δε θα ήθελα να φάω το χρόνο, να θυμίσω απλώς ότι η 

Διαχειριστική λειτουργεί με 8 Μονάδες, όλα τα άτομα κινητοποιούνται σε όλα τ’ 

αντικείμενα πλέον στην πράξη, λειτουργεί με προσωπικό κάτω του 80%, αυτό 
θα πρέπει να το λαμβάνετε όλοι υπ' όψιν, παρ’ όλα αυτά γίνεται το μέγιστο της 

προσπάθειας, θα ήθελα να το βεβαιώσω και για τους  συναδέλφους αλλά και 

για όλους τους εταίρους μας και για τους Γενικούς και για την Ειδική, να το 
επιβεβαιώσω και να προχωρήσω λίγο στους Ενδιάμεσους Φορείς που έχουμε 

αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά μας, επειδή κι είναι αυτοί, είναι πολύ 

σημαντικός ο ρόλος τους, με βάση το σύστημα διαχείρισης.  

Έχουμε τον ΕΦΕΠΑΕ ο οποίος έχει τις δράσεις ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας, δεν είναι εδώ οι εκπρόσωποι,  κουράστηκαν ίσως από 
την παρουσίαση, εν πάση περιπτώσει όμως τους αναφέρουμε, έχουμε τη 

ΓΓΕΤ, έχουμε την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και έχουμε βέβαια και την Ειδική Υπηρεσία 

Ανθρώπινου Δυναμικού στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10. Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 
ανέλαβε τη δράση «Ερευνώ  - Δημιουργώ  - Καινοτομώ» και η ΓΓΕΤ διμερείς 

συνεργασίες, ERA net κτλ.. Πέρα δηλαδή από τη συνεργασία που έχουμε, έχει 

αναλάβει για το σχεδιασμό των έργων και δράσεις ως Φορέας Διαχείρισης. 

Η Ειδική Υπηρεσία η δική μας, ενόψει της ανάγκης να στηρίξει 

με την τεχνογνωσία της και να διευκολύνει έργα αντίστοιχα μ’ εμάς στα ΠΕΠ, 

έχει οριστεί ενδιάμεσος Φορέας για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το 
αναφέραμε ήδη, για το πρώτο δηλαδή εργαλείο ήδη έχουν ξεκινήσει όλες οι 

διαδικασίες, ενώ για την ίδρυση λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, για μια δράση δηλαδή κρατικών ενισχύσεων, αναλάβαμε και 
εδώ με εκχώρηση που έχει γίνει,  σε συνέχεια συνεργασίας με 12 ΠΕΠ,  

αναλάβαμε τη διαχείριση.  

Αυτό τί σημαίνει στην πράξη: Είχαμε μια κρατική ενίσχυση που 

έτρεξε μέσα στο 2018, την ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων, η οποία  

συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε 120 εκατομμύρια 
διαθέσιμη κατ' αρχάς δημόσια δαπάνη από το ΕΠΑνΕΚ, εγκεκριμένη από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και στην πράξη απαιτήθηκαν 10 φορές επάνω 

χρήματα, υπό την έννοια ότι υποβλήθηκαν προτάσεις 1,12 δισ.  
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Μετά από συζήτηση των εκπροσώπων των Περιφερειών, των 

Περιφερειαρχών με το Υπουργείο και με την Ειδική Υπηρεσία, υπήρξε μια 
κοινή συνισταμένη όλων, η επιλογή να συμβάλλουν με πόρους των ΠΕΠ στην 

υποστήριξη περισσότερο της δράσης αυτής, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τη 

στόχευσή της καθώς πρόκειται  για αντικείμενο που αφορούσε και τη 
στόχευση όλων των ΠΕΠ, για όλα τα ΠΕΠ ουσιαστικά υπήρχε ενδιαφέρον να 

στηριχθούν επενδυτικά σχέδια στις περιοχές ευθύνης τους.  

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, τα ΠΕΠ έχουν εκχωρήσεις ύψους 
γύρω στα 100 εκατομμύρια και το ΕΠΑνΕΚ αντίστοιχα, ζητούμε, προτείνουμε 

και στην Επιτροπή, τα 120 που ήταν η αρχική πρόβλεψη εξειδίκευσης, να 

γίνει 240. Με αυτά τα 240  και τα 100 των ΠΕΠ συν και το 20% την επιτρεπτή 
υπερδέσμευση, θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σ’ ένα νούμερο 

γύρω στα 400 εκατομμύρια που έχει  μια πιο λογική αναλογία με το 1,12.  

Θα πούμε τώρα και λίγα λόγια για το πλαίσιο επίδοσης. Το 

πλαίσιο επίδοσης να υπενθυμίσουμε ότι είναι το εργαλείο εκείνο που 

επιβραβεύει τους Άξονες που έχουμε πιάσει τους στόχους. Στον πρώτο 
Άξονα, που έχει να κάνει κυρίως με ενίσχυση επιχειρηματικότητας, 

επιτυγχάνεται το πλαίσιο επίδοσης.  

Για να συντομεύσω, θα ήθελα να μη λέω ακριβώς όλα τα 
νούμερα, πάντως, και σ’ επίπεδο πιστοποιημένων δαπανών και σ’ επίπεδο 

δεικτών που είτε αφορούν τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν επιχορηγήσεις, είτε 

το δείκτη εκροής που αφορά το μεγάλο έργο του Κτηματολογίου που 
εντάσσεται σ’ αυτό τον Άξονα, έχουμε και στα τρία αυτά, επίτευξη του στόχου.  

Στους Άξονες 2 και 2Σ που είναι του ΕΚΤ, υπάρχει σύμφωνα με 
την πρόταση αναθεώρησής μας, και το μίγμα πολιτικής όπως πηγαίνει πια 

στο πρόγραμμα του ΕΚΤ, με τις επενδυτικές προτεραιότητες, επιτυγχάνονται 

και οι δύο ποιοτικοί στόχοι που αντιστοιχούν στις επιχειρήσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν από την Επενδυτική Προτεραιότητα 8.iii , νέες και 

υποστηριζόμενες γενικά, αλλά και στον άλλο δείκτη που αφορά τα 

προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης.  

Δεν επιτυγχάνεται όμως, με τα τώρα δηλωμένα, το ποσό των 

πιστοποιημένων δαπανών. Θα ήθελα όμως εδώ να διαβεβαιώσω ότι στο 

βαθμό που καταστεί εφικτό, και αυτό  είναι κάτι που διευκρινίστηκε λίγο τις 



4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 12/12/2018 

40 
 

τελευταίες μέρες, καθώς σ’ αυτό το ποσό προσμετρώνται όλες οι δαπάνες 

που  έχουν γίνει το 2018 και δεν έχουν ακόμα τύχη χρηματοδότησης από το 
πρόγραμμα ως κρατικές ενισχύσεις καθώς και δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί 

από το 2018 αλλά δεν έχουμε ακόμα την μέσω του συστήματος διαχείρισης 

εμφάνισή τους στην Επενδυτική Προτεραιότητα 10, δεν το έχουμε εντελώς 
εγκαταλείψει ως πιθανότητα και θα είμαστε κοντά στο επόμενο τρίμηνο ή 

τετράμηνο να το οριστικοποιήσουμε.  

Από την πλευρά μας υπάρχει αυτή η επιδίωξη να γίνουν όλες οι 
προσπάθειες και η κινητοποίηση όλων και του ΕΦΕΠΑΕ και των συναδέλφων 

που χειρίζονται την Επενδυτική Προτεραιότητα 10, δεν είμαστε ακόμα 

σίγουροι  ότι δεν επιτυγχάνεται, το «δεν επιτυγχάνεται» είναι το πιθανότερο, 
αλλά κρατάμε και μια επιφύλαξη, δηλαδή θα πρέπει αυτό το 45 που είναι 

γύρω στα 47, να φτάσει τα 130, λαμβάνοντας υπ' όψιν όμως και αυτά τα 

δεδομένα που θα φανούν όπως είπα, το επόμενο διάστημα.  

Τέλος στους Άξονες 3 και 3Σ, επιτυγχάνεται το πλαίσιο, πλην 

του δείκτη που αφορά, επιτυγχάνονται εδώ και οι δαπάνες και οι ποιοτικοί 
στόχοι, εδώ όμως δε μπορέσαμε να  πετύχουμε ούτε τη υποβολή, τη 

συμβασιοποίηση του μεγάλου έργου που αφορά τα ευρυζωνικά δίκτυα και δε 

μπορέσαμε να πείσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη φάση της  
αναθεώρησης, να δεχθεί εναλλακτικές λύσεις.  

Εξαντλήσαμε με βάση τους κανόνες του πλαισίου 2-3 σενάρια, 

φτάσαμε μέχρι την τελευταία μέρα που είχαμε δικαίωμα να υποβάλλουμε την 
αναθεώρηση ως πρόγραμμα αλλά δεν τα καταφέραμε. Ουσιαστικά δηλαδή, 

παρ’  ότι έγινε δεκτή η ανασχεδίαση του NGA Plan και παρ’ ότι δεν εξαρτιόταν 

αυτό άμεσα, δεν ήταν άμεσα μια ενέργεια της Διαχειριστικής ή του 
Προγράμματος, δεν επιτυγχάνεται, γιατί παραμένει ένας ποιοτικός δείκτης 

που δεν τον πιάνουμε λίγο, δεν τον πιάνουμε καθόλου. Ήταν ένα βήμα 

διοικητικό που ήταν η συμβασιοποίηση αυτού του έργου. Η συμβασιοποίηση 
του έργου πηγαίνει αρκετά αργότερα.  

Ουσιαστικά δηλαδή από τους  τρεις Άξονες, επιτυγχάνουμε στον 
έναν, αποτυγχάνουμε στον άλλο, στο δεύτερο και στον ενδιάμεσο που είναι 

του ΕΚΤ, το πιθανότερο είναι ότι δεν επιτυγχάνεται, αλλά θα καταβληθεί και  η 

προσπάθεια είπαμε, με τις δαπάνες του 2019 που έχουν αναφορά στο 2018.  
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Η ετήσια έκθεση υλοποίησης καταρτίστηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 50 και το άρθρο 111, αναρτήθηκε στο «Δίαυλο», εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης, υπάρχουν τα σχόλια της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, τόσο όσον αφορά το πρόγραμμα καθαυτό, τις επιλογές και την 

πρόοδό του, όσο και όσον αφορά θέματα δεικτών, τεχνικά θέματα, 
διευκρινίσεις, οικονομικά.  

Όλα αυτά  έχουν απαντηθεί και θεωρούμε ότι έχουν καλυφθεί 

πλήρως από πλευράς μας, ενώ και κάποιου είδους φαίνεται δυσκολία που 
υπήρχε και επισημάνθηκε από τη REGIO όσον αφορά τους δείκτες και τις 

μετρήσεις, πάλι διευκρινίστηκε, επιβεβαιώσαμε την ορθότητα των δεδομένων 

μας, παρ’ ότι είναι και αυτό αρκετά δύσκολο και πολύπλοκο θέμα, η ιστορία 
αυτή με τους δείκτες, επιβεβαιώσαμε και από το σημείο αυτό επιβεβαιώνουμε 

ότι όλα είναι ορθά και δεν έχει υπάρξει σε καμία περίπτωση κάποια 

καταμέτρηση ούτε εσφαλμένη ούτε διπλή πολύ περισσότερο.  

Πρόοδος και προγραμματισμός Μεγάλων Έργων: Εδώ θ’ 

αναφερθώ στα 7 αυτά έργα, ουσιαστικά τα 4 σημαντικά έργα που έχουν 
υλοποιηθεί, έχουν από παλιά εγκεκριμένους φακέλους Μεγάλου Έργου, 

νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες.  

Έχουν αναφερθεί ήδη και στις προηγούμενες τοποθετήσεις, 
καλό όμως είναι ν’ ακουστεί, είναι η αναβάθμιση του Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω της Διασύνδεσης Κυκλάδων με το ηπειρωτικό 

σύστημα, όπως αναφέρθηκε και από τον κ. Sluijters έχει τελειώσει η α’ φάση, 
τροποποιήθηκε το Τεχνικό Δελτίο, έχουμε και τη 2η και την 3η φάση, είναι ένα 

πολύ σημαντικό έργο για όλο το σύστημα της χώρας.  

Επίσης το υπ' αριθμόν 3 έργο ουσιαστικά είναι το έργο το οποίο 

πριν λίγες μέρες εγκαινιάστηκε και ουσιαστικά έχει τεθεί και σε λειτουργία, 

είναι η 2η αναβάθμιση  του τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου της 
Ρεβυθούσας.  

Σε ό,τι αφορά τον τομέα Ψηφιακής Πολιτικής, είναι δύο 

σημαντικά έργα. Το ένα είναι η ολοκλήρωση, το Νο 5, των ευρυζωνικών 
υποδομών από την προηγούμενη περίοδο, που αφορά το Rural αγροτικές 

περιοχές και απομονωμένες στο οποίο επίσης έχουμε και το τρέχουμε, ένα 

μέρος του έργου αυτού και μαζί με το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 
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χρηματοδοτεί ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα κι ένα κομμάτι αυτού του έργου 

και αυτό βλέπουμε ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, κάποια 
προβλήματα αδειοδοτήσεων, ένα μικρό υπολειπόμενο εμπόδισε να μπουν οι 

τελευταίες δαπάνες φέτος, ουσιαστικά είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης και 

παραμένουν τρία έργα τα οποία όπως φαίνεται δεν έχουν ακόμα 
εγκεκριμένους φακέλους Μεγάλου Έργου.  

Και θα ήθελα να πω ότι για τα δυο ενεργειακά έργα θα γίνει και 

μια χωριστή παρουσίαση αλλά και για το νέο έργο Ultra Fast Broadband θα 
γίνει μια ειδικότερη παρουσίαση από το συνάδελφο Μανώλη Γιαμπουρά από 

τα ΤΠΕ, είναι αυτό το έργο για το οποίο αναφέρθηκα και προηγούμενα στον 

Άξονα 3.  

Αυτή τη στιγμή η Διαχειριστική  έχει επικεντρώσει τις 

προσπάθειες στο έργο της διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο, στο 
έργο αυτό έχουν προχωρήσει οι διοικητικές ενέργειες αρκετά, και με τη 

βοήθεια όλων, και της επιτελικής του Τομέα Ενέργειας αλλά  και του ίδιου του 

φορέα με τον οποίο είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, με τη Γενική Γραμματεία 
ΕΣΠΑ, όπου ο καθένας μπορεί να βοηθήσει, στόχος είναι να μπορέσουμε 

μέσα στο έτος, όπως φαίνεται να έχουμε την υποβολή φακέλου Μεγάλου 

Έργου, την ένταξη και κάποιες πρώτες δαπάνες, καθώς το έργο ωρίμασε μεν 
αργά από διοικητική άποψη, από πρακτική άποψη όμως είναι ένα έργο το 

οποίο έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και έχει γίνει αυτό αρκετά γνωστό και έχει 

αρκετά δημοσιοποιηθεί.  

Τέλος, θα ήθελα να πω και δυο λόγια για το Κτηματολόγιο. Το 

Κτηματολόγιο είναι ένα έργο, η τελευταία φάση αυτού που ονομάζουμε 

Κτηματολόγιο, η 4η γενιά κτηματογράφησης στην Ελλάδα, τέλος του 2017 
έγινε η πρώτη υποβολή φακέλου μεγάλου έργου, ωστόσο επειδή είχαμε 

αλλαγή στο νομικό πλαίσιο, άλλαξε ο νόμος, άλλαξε η φύση του φορέα και 

εξελίξεις  που συνδέονται και με την παρακολούθηση του έργου στο ευρύτερο 
πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας με τους θεσμούς και διάφορα ζητήματα 

τίθενται σε κάπως περισσότερη διαπραγμάτευση με βάση και το παλαιότερο 

έργο, υπάρχουν άλλες δυο υποβολές που έγιναν του φακέλου, τον 5ο του 
2018 και τον  10ο του 2018.  

Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι γίνονται ουσιαστικά όλα τα βήματα 
που εκκρεμούσαν για να μπορέσουμε να υποβάλλουμε τις δαπάνες καθώς 
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αυτό το έργο έχει προχωρήσει η συμβασιοποίησή του και η έναρξη των 

Γραφείων Κτηματογράφησης  με το νέο νόμο γίνεται αυτή την περίοδο κι έτσι 
θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σ’ έναν ικανοποιητικό δρόμο ενώ και 

κάποια ζητήματα που είχαν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

επιστολές μας, που ανταλλάξαμε το καλοκαίρι για τη στελέχωση του φορέα 
κτλ., και την προσαρμογή του στο νέο νομικό πλαίσιο, θεωρούμε ότι 

εξελίσσονται ικανοποιητικά. Θα ήθελα εδώ να πω ότι αναμένονται τις μέρες 

αυτές και δαπάνες πάνω από 40 εκατομμύρια σ’ αυτό το έργο.  

Για τα δύο επόμενα έργα δε θα πω κάτι περισσότερο γιατί όπως 

είπαμε, για τ’ άλλα δύο που εκκρεμεί και η υποβολή μέσα στο 2019, θα γίνει 

μια αναλυτική παρουσίαση, η Διαχειριστική τα έχει φυσικά στο σχεδιασμό, 
έχουν περιληφθεί, γίνονται όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, νομίζω 

όμως ότι καλό θα ήταν ν’ ακουστούν περισσότερο και οι φορείς που έχουν ως 

επιτελικές να μας παρουσιάσουν κι αυτές τη δική τους ματιά.  

Τα εμβληματικά έργα στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν σύμφωνα 

με τον ορισμό των εμβληματικών έργων που έχουν συμφωνηθεί με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αναβάθμιση των Κυκλάδων, τη διασύνδεση της 

Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα, το νέο έργο ευρυζωνικής επέκτασης, το 

Ultra Fast Broadband, το Κτηματολόγιο  και φυσικά τα 4 Ταμεία. Πρόκειται  για 
έργα στρατηγικά πολύ σημαντικά, έργα υψηλού προϋπολογισμού, που 

χαρακτηρίζουν αρκετά το πρόγραμμα και τη φυσιογνωμία του.  

Η τελευταία διαφάνεια δείχνει πού βρισκόμαστε από τους 
στόχους και την προοπτική. Υπάρχει όντως ένας λόγος ανησυχίας για τις 

δαπάνες.  

Να θυμίσω ότι με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού του ν+3 δεν 

έχουμε κίνδυνο αυτά τα δύο χρόνια, ωστόσο θα πρέπει με βάση τις δαπάνες 

που εκτιμούμε ότι θα έχουμε φέτος, που είναι γύρω στα 238 εκατομμύρια για 
όλο το έτος,  πλέον από το 2019 και μετά, πρέπει να έχουμε πάνω από 800 

εκατομμύρια για να πιάσουμε το  ν+3.  

Είναι καθαρή σύμπτωση ότι με βάση τις εντάξεις και τον 
προγραμματισμό μας, προβλέπουμε 816 εκατομμύρια για το 2019, ΕΤΠΑ 680 

και ΕΚΤ 136, παρ’ όλα  αυτά  αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, φαίνεται 

εύλογο αυτή τη στιγμή  γιατί όπως αναλύσαμε, ωριμάζουν οι προσκλήσεις και 
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οι εντάξεις, είναι μέσα στη λογική των πραγμάτων και αν δουλέψουμε έτσι 

συντονισμένα όλοι και υπερνικηθούν εμπόδια και πραγματικά αλλά και αρκετά 
διαχειριστικά, τεχνικά κτλ., θα μπορεί να επιτευχθεί, εν πάση περιπτώσει από 

κει και πέρα θα πρέπει να έχουμε και για όλα τα επόμενα χρόνια, μια τέτοια 

δαπάνη, είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα.  

Παράλληλα, έχουμε φροντίσει στις δράσεις που απαιτείται για να 

μπορέσουμε να κλείσουμε στα μεγέθη του προγράμματος,  όπως και την 

προηγούμενη περίοδο, κάνουμε προσεκτικές υπερδεσμεύσεις στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων που παρέχει το ΕΣΠΑ, για να μπορέσουμε με βάση όλες τις 

πιθανές αστοχίες ή  υλοποιήσεις σε χαμηλότερο βαθμό, να κλείσει το 

πρόγραμμα.  

Εκτιμούμε λοιπόν ότι με βάση τις σημερινές εντάξεις, τελικά θα 

ξεπεράσουν τα 6 δισ. με βάση τα όσα γνωρίζουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, 
ελπίζω να μην κούρασα πάρα πολύ, αλλά το πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση, είναι 

πραγματικά δύσκολο έναν τέτοιο μεγάλο όγκο πληροφορίας να τον 

επικοινωνήσει κανείς, νομίζω ότι η δομή της παρουσίασης που ετοιμάσατε και 
τα σχόλιά σας, δίνουν πραγματικά  τα στίγματα του προγράμματος και 

έναυσμα για την κουβέντα που θ’ ακολουθήσει.  

  Πριν προχωρήσουμε στις παρουσιάσεις από τις επιτελικές 
δομές και για να κλείνουμε τα θέματα, προτείνω να ψηφίσουμε τώρα την 

αύξηση του Προϋπολογισμού για τη δράση του προγράμματος ενίσχυσης της 

ίδρυσης και  λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οποία 
αναφέρθηκε η κα Φέτση, βρίσκεται σε έγγραφο εξειδίκευσης στο φάκελο και 

στο υλικό που έχει αναρτηθεί στο «Δίαυλο» για την Επιτροπή 

Παρακολούθησης.  

  Οπότε τίθεται προς έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης η αύξηση του Προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης για 
τη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών 

επιχειρήσεων» από 120 εκατομμύρια ευρώ σε 240 εκατομμύρια. 

  Η προτεινόμενη αύξηση της δημόσιας δαπάνης για τη 
δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων 
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τουριστικών επιχειρήσεων», εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  

(Προβολή video) 

  Νομίζω το χρειαζόμασταν λόγω της μουσικής και της ώρας, 
αλλά και γιατί πραγματικά τα πάντα δείχνουν λίγο καλύτερα όταν μ’ έναν 

τρόπο πιο εύθυμο μπορούμε να τα παρουσιάσουμε.  

  Προχωρούμε στις δυο παρουσιάσεις από τους συναδέλφους 
από την Επιτελική κι έτσι κλείνουμε  με την ολοκληρωμένη εικόνα για την 

πορεία υλοποίησης του προγράμματος και θ’ ακολουθήσει μια συζήτηση και 

παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης για όλα αυτά  τα 
οποία έχουμε παρουσιάσει.  

  Ο λόγος στην κα Νίκου, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Τομέα Ενέργειας.  

 

5.1.1 Σύντομη παρουσίαση της προόδου των Μεγάλων  Έργων του 
Τομέα Ενέργειας (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – Τομέας Ενέργειας) 

Ι. ΝΙΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ κα Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και για την 
πρόσκληση και για τη συνεργασία, την πάρα πολύ  καλή συνεργασία  που 

έχουμε όλα αυτά  τα χρόνια.  

Θα προσπαθήσω να μην κουράσω, θα πω δυο λόγια για τα δυο 

μεγάλα έργα του Τομέα της Ενέργειας που είναι αυτή τη στιγμή  σε εξέλιξη, 

έχουν ξεκινήσει κάποιες  διαδικασίες ειδικά για το έργο της Κρήτης, της 
διασύνδεσης, έχει προχωρήσει το κομμάτι των διαγωνισμών και έχει 

προχωρήσει και το διαχειριστικό κομμάτι. Θα μιλήσω πάρα πολύ  συνοπτικά, 

θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τα δυο μεγάλα έργα του Τομέα της 
Ενέργειας για τα οποία πρόκειται  να υποβληθεί ο φάκελος μεγάλου έργου.  

Είναι ένα έργο στον Τομέα του Ηλεκτρισμού, στη μεταφορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, και  ένα έργο φυσικού αερίου. Θα ξεκινήσουμε με το 
έργο της διασύνδεσης της Κρήτης. Το έργο της Διασύνδεσης της Κρήτης, που 

είναι προγραμματισμένο να χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑνΕΚ γι’ αυτή την 

περίοδο, είναι η πρώτη φάση του έργου και αφορά τη διασύνδεση του 
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ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την Κρήτη, μέσω 

της Πελοποννήσου, είναι το «Πελοπόννησος – Κρήτη».  

Το έργο της Κρήτης, αποτελείται από δυο φάσεις. Η πρώτη είναι 

αυτή για την οποία θα μιλήσουμε και υπάρχει και μια δεύτερη  που θα 

συνδέσει την Αττική με την Κρήτη, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το 
σημαντικό έργο για το Εθνικό σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Να 

πούμε ότι δικαιούχος του έργου είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο ΑΔΜΗΕ και μιλάμε για ένα 
έργο, ένα από τα πολύ σημαντικά έργα του Τομέα της Ενέργειας.  

Είναι χαρακτηρισμένο το έργο Στρατηγικής Εθνικής Σημασίας 
και γι’ αυτό υπάρχει και απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, του Υπουργού, που χαρακτηρίζει το έργο ως γενικότερης 

σημασίας για την οικονομία της χώρας.  Εδώ βλέπετε την όδευση του έργου 
από την Πελοπόννησο και στην Κρήτη που φτάνει στα Χανιά τελικά.  

Εδώ είναι όλα τα υποέργα, οι συμβάσεις που θα γίνουν γι’ αυτό 

το έργο. Να σταθώ μόνο στις πιο σημαντικές συμβάσεις, όχι ότι οι άλλες δεν 
είναι σημαντικές, προφανώς για το έργο αλλά είναι και κάποιες μικρότερες 

συμβάσεις οι οποίες όλες έχουν προχωρήσει. Τα σημαντικά λοιπόν, τα 

μεγάλα κομμάτια, οι μεγάλες συμβάσεις του έργου είναι τρεις.  

Είναι η υποβρύχια διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης που 

είναι  το πρώτο καλώδιο, το καλώδιο είναι διπλό, από 135 χιλιόμετρα 
υποθαλάσσιο το κάθε καλώδιο,  η πρώτη μεγάλη σύμβαση είναι η διασύνδεση 

Πελοποννήσου Κρήτης στο δυτικό τμήμα, το πρώτο κύκλωμα και κάποιες 

υπόγειες διασυνδέσεις στην Πελοπόννησο που εξυπηρετούν το έργο.  

Το δεύτερο τμήμα, η δεύτερη μεγάλη σύμβαση, είναι το δεύτερο 

καλώδιο Πελοποννήσου – Κρήτης και η τρίτη αφορά υπόγειες διασυνδέσεις 

στην  Κρήτη, είναι αρκετά μεγάλο το κομμάτι εκεί, πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό 
της Πελοποννήσου. Και βλέπουμε και όλες τις άλλες συμπληρωματικές 

συμβάσεις.  

Πριν πάμε στο χρονοδιάγραμμα, να πούμε κάποια από τα οφέλη 

του έργου. Το συγκεκριμένο έργο ήταν απαραίτητο να γίνει για να υπάρχει 

επάρκεια ισχύος στην Κρήτη.  
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Σε συνδυασμό με τη μεγάλη διασύνδεση, θα εξασφαλίσει την 

ομαλή και αξιόπιστη τροφοδοσία με τροφοδότηση της Κρήτης με ηλεκτρική 
ενέργεια, του συστήματος της Κρήτης και βέβαια και με οικονομικότερο τρόπο, 

καθώς  από τη μείωση κατανάλωσης πετρελαίου και μαζούτ στην Κρήτη, 

μειώνεται πάρα πολύ και το κόστος της  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 
νησί, άρα μειώνονται και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας σταδιακά, λίγο 

λιγότερο απ’ αυτό το έργο, πολύ περισσότερο από τη μεγάλη διασύνδεση, 

που ωφελούν και όλους τους καταναλωτές γιατί αυτοί πληρώνονται από το 
σύνολο των καταναλωτών της χώρας.  

Επίσης έχουμε μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος και συμβάλλει το 

έργο στην ανάπτυξη  των ΑΠΕ, σ’ ένα νησί που υπάρχει πλούσιο αιολικό και 
ηλιακό δυναμικό και θα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Το συνολικό 

κόστος του έργου του επιλέξιμου χωρίς ΦΠΑ είναι 356 εκατομμύρια περίπου, 

η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 127,4 εκατομμύρια ευρώ, έχει προκύψει από 
την εκπόνηση μελέτης κόστους οφέλους στην οποία έχει υπολογιστεί το 

έλλειμμα χρηματοδότησης και η ιδιωτική συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ θα καλυφθεί 

με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ίδιους πόρους.  

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το έργο έχει ολοκληρωμένες 

μελέτες, ολοκληρωμένη αδειοδότηση περιβαλλοντική, έχουν υπογραφεί οι 
συμβάσεις, σχεδόν το σύνολο των συμβάσεων, αν θυμάμαι μόνο ένα υποέργο 

δεν έχει υπογραφεί ακόμα από τα βοηθητικά υποέργα, έχει ξεκινήσει η 

υλοποίηση του έργου από το Σεπτέμβριο του 2018 και η προοπτική είναι να 
ολοκληρωθεί το έργο το α’ εξάμηνο του 2020.  

Έχει εκδοθεί ήδη πρόσκληση από το ΕΠΑνΕΚ και οι δυο 

επόμενες ημερομηνίες είναι ενδεικτικές, μπορεί να μην  18 και να είναι 19 ή 
20, αλλά είναι ρεαλιστικές, γιατί έχει κλείσει ο φάκελος μεγάλου έργου, έχουμε 

κλείσει μια μακροχρόνια αλλά εποικοδομητική συνεργασία με τους Jaspers 

του Advisory που είχε πάει το έργο, κλείσαμε και έχουμε το Completion Note 
αύριο ή το αργότερο την Παρασκευή, άρα θα μπορέσει να υποβληθεί ο 

φάκελος μεγάλου έργου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και να γίνει 

αμέσως η ένταξη, για να μπορέσουμε να έχουμε και τις δαπάνες από τις 
συμβάσεις που έχουν ήδη  υπογραφεί και υπάρχουν προκαταβολές.  

Το επόμενο έργο, είναι ένας τερματικός σταθμός υγροποιημένου 
φυσικού αερίου στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη. 
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Ο δικαιούχος του έργου είναι η Gastrade. Είναι ένα έργο κοινού 

ενδιαφέροντος, είναι αρκετά χρόνια στη λίστα των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος και συνεχίζει να είναι. Αποτελεί ένα σημαντικό έργο για τη 

χώρα αλλά και για το ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου και για τη 

συνολικότερη τροφοδοσία από νέες πηγές αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και γι’ αυτό άλλωστε, παρ’ όλο που είναι ένα έργο χωροθετημένο στην 

Ελλάδα έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των έργων κοινού ενδιαφέροντος.  

Αποτελείται από τρία διακριτά μέρη που είναι ο πλωτός 
τερματικός σταθμός αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού 

αερίου, είναι έξω από την Αλεξανδρούπολη, θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια 

ακριβώς που θα είναι ο πλωτός σταθμός, τις μόνιμες υπεράκτιες υποδομές 
που περιλαμβάνουν το σύστημα πρόσδεσης και τους ευέλικτους αγωγούς και 

το τέρμα αγωγού για τη μεταφορά αερίου από την πλωτή μονάδα και τον 

επιπρόσθετο υποθαλάσσιο αγωγό  και τα δυο τμήματα του αγωγού 
μεταφοράς, που είναι ένας υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 24 χιλιομέτρων και 

ένας χερσαίος αγωγός μήκους 4 χιλιομέτρων που θα συνδέει την πλωτή 

μονάδα τελικά με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.  

Βλέπετε πού βρίσκεται το έργο, έχουμε την πλωτή μονάδα, 

βρίσκεται έξω από την Αλεξανδρούπολη, σ’ αυτή  την ευρύτερη περιοχή, σε 
απόσταση αν το πάρουμε σε ευθεία, 10 χιλιόμετρα από τις ακτές και ο 

υποθαλάσσιος αγωγός περνά ανατολικά,  συνδέεται σε μια περιοχή ανατολικά 

της Αλεξανδρούπολης και μετά, με το χερσαίο, φτάνουμε μέχρι το Εθνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθεί 

και με τον ΤΑΡ. 

Τα αναμενόμενα οφέλη από το συγκεκριμένο έργο: Κατ' αρχάς 
αυτό το έργο είπαμε ότι είναι σε μια στρατηγική θέση για πρόσβαση σε 

περιφερειακές αγορές και υποδομές, υποστηρίζει όλο το σύστημα φυσικού 

αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέεται απευθείας με το Εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τροφοδοτεί μεταξύ άλλων και την ελληνική 

αγορά.  

Είναι μια νέα οδός εφοδιασμού προς τη Βουλγαρία και έχει και 

πάρα πολύ  μεγάλη σχέση και με τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό, τον 

διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας φυσικού αερίου και με άλλους 
αγωγούς προφανώς και δύναται σε συνδυασμό με τον  IGB, τον ΤΑΡ και 



4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 12/12/2018 

49 
 

άλλους περιφερειακούς διασυνδετήριους αγωγούς, να  συμβάλλει, να 

εξυπηρετήσει και στα Εθνικά Συστήματα Μεταφοράς, όχι μόνο της Ελλάδας 
και της Βουλγαρίας που είπαμε, αλλά και της Ρουμανίας, Ουκρανίας, Σερβίας, 

Σκοπίων, και άλλες αγορές αερίου. Επίσης,  μπορεί να εφοδιάζεται και η 

αγορά της Τουρκίας και υπάρχει και όπως είπαμε, η εναλλακτική και η 
υπάρχει και η δυνατότητα να συνδεθεί με τον ΤΑΡ.  

Το συνολικό κόστος του έργου είναι 380 εκατομμύρια. Η 

δημόσια δαπάνη αυτή τη στιγμή, και λέω αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχει κλείσει 
ακόμα, δεν έχει οριστικοποιηθεί η μελέτη κόστους οφέλους, άρα με βάση τα 

σημερινά δεδομένα η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 167 εκατομμύρια ευρώ 

με έλλειμμα χρηματοδότησης 44% και το υπόλοιπο είναι ιδιωτική συμμετοχή, 
που θα καλυφθεί με δάνειο και ίδιους πόρους.  

Να πω λίγο διαχειριστικά πού βρισκόμαστε και μετά να πάμε στο 
χρονοδιάγραμμα. Γι’ αυτό το έργο επίσης συνεργασία με τους Jaspers του 

Advisory, είμαστε κοντά στο να οριστικοποιηθεί η μελέτη κόστους - οφέλους, 

με ποια έννοια όμως, γιατί είναι ένα έργο που ταυτόχρονα έχει και μια 
διαδικασία με τη ΡAE, δεν είναι όπως είναι ο ΔΕΣΦΑ ή στον ΑΔΜΗΕ που 

έχουμε ήδη μια διαμορφωμένη περιουσιακή βάση και τιμολογιακή πολιτική, 

είναι ένα καινούργιο έργο, έχει πάρει άδεια ανεξάρτητου συστήματος φυσικού 
αερίου από τη ΡΑΕ, μένει όμως να καθοριστεί, έχει ζητηθεί ένα ποσό 

εξαίρεσης. 

Το ποσό της εξαίρεσης μπορεί να δοθεί σε έργα φυσικού αερίου, 
σε τέτοιου τύπου έργα, υπόκειται σε μια διαδικασία που προβλέπει τη 

διεξαγωγή Market Test για να φανεί από το Market Test τί ποσότητα από τη 

δυναμικότητα του έργου θα μπορούσε να δεσμευτεί εξαρχής και να μην είναι 
σε ρυθμιζόμενο και το υπόλοιπο βέβαια μπαίνει σε μια ρυθμιζόμενη βάση και 

σ’ ένα ρυθμιζόμενο τιμολόγιο.  

Αυτή λοιπόν η διαδικασία με τη ΡΑΕ έχει ξεκινήσει, έχει 

υποβληθεί αίτηση από την εταιρεία από το καλοκαίρι του 2018 και 

βρισκόμαστε τώρα στη διεξαγωγή της πρώτης φάσης του Market Test η οποία 
θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτή η φάση βέβαια δεν είναι 

δεσμευτική, δεν υποβάλλονται προσφορές, δεν έχει να κάνει με οικονομικό 

αποτέλεσμα, αλλά έχει να κάνει με μια πρώτη ένδειξη ποσοτήτων, άρα θα 
υπάρχει μια ένδειξη για το έργο.  
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Ταυτόχρονα, μόλις τελειώσει αυτή η φάση, θα εγκριθούν τα 

guide lines, για τη δεσμευτική πλέον φάση του έργου από τη ΡΑΕ και αυτή θα 
ξεκινήσει άμεσα, προς το τέλος Ιανουαρίου, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί 

τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου, μέχρι τα μέσα Απριλίου θα έχει 

ολοκληρωθεί, έχει υποβληθεί το αίτημα ν’ αποφασίσει η ΡΑΕ για το τί θα 
προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και να καταλήξουν τελικά στην 

έγκριση και του περιθωρίου κέρδους γι’ αυτό το έργο, του ποσοστού της 

εξαίρεσης, της ταρίφας, για να μπορέσει να κλείσει αυτή η διαδικασία.  

Αυτό που εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε, είναι παράλληλα μ’ 

αυτή τη διαδικασία και έχοντας τ’ αποτελέσματα της α’ φάσης του Market Test  

και κάποιες παραμέτρους που προκύπτουν από τον Ευρωπαίο Διαχειριστή , 
να μπορέσουμε να ενσωματωθούν αυτές οι παράμετροι κατ' αρχάς στη 

μελέτη κόστους - οφέλους και να μπορέσει μέχρι τέλος Ιανουαρίου να 

υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
φάκελος για την κρατική ενίσχυση, γιατί σ’ αυτό  το έργο έχουμε και το θέμα 

της κρατικής ενίσχυσης και κάπως  παράλληλα να πάνε οι διαδικασίες, DG 

Energ, DG Comp για να μπορέσουμε να καταλήξουμε μέχρι τέλος Ιουνίου, 
στο χρηματοδοτικό, στα τελικά μεγέθη του έργου, και στην εξαίρεση και στο 

ποσοστό χρηματοδότησης.  

Άρα λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα γι’ αυτό το έργο για να μη σας 

κουράσω άλλο, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και όλες οι διαδικασίες 

αδειοδότησης, η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο είναι σ’ εξέλιξη. Γίνεται 
σε δυο φάσεις, υπάρχει μια διαχειριστική ωρίμανση του έργου και μια 

πραγματική ωρίμανση του έργου, μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν η υλοποίησή 

του, έχοντας τηρήσει τα όσα προβλέπονται από τις κρατικές ενισχύσεις για να 
μην έχει  προβλήματα με τη χρηματοδότηση, και πριν την υποβολή στη DG 

Comp.  

Όπως είπα ο στόχος είναι να υποβληθεί ο φάκελος στη Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κοινότητας τέλος Ιανουαρίου, μέχρι τα μέσα 

Απριλίου θα ολοκληρωθεί το Market Test του 2019 και η απόφαση εξαίρεσης 

και η απόφαση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, το ένα από τη Γενική 
Διεύθυνση Ενέργειας, η απόφαση εξαίρεσης, θα προσπαθήσουμε, είναι λίγο 

σφιχτό το χρονοδιάγραμμα κυρίως προς τη DG COMP γιατί ίσως έχουμε μια 

μικρή αστοχία εκεί, αλλά θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε μέχρι τέλος 
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Ιουνίου του 2019, έτσι ώστε να υπογραφούν τον Ιούλιο οι συμβάσεις και 

αμέσως μετά να έχουμε και την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους 
Jaspers, να πάρουμε το  Completion Note, για να μπορέσει να υποβληθεί 

αρχές του γ’ τριμήνου του  2019 και ο φάκελος μεγάλου έργου γιατί αλλιώς δε 

θα μπορέσουμε να το κάνουμε, πρέπει να κλείσει το σύνολο αυτών των 
διαδικασιών. Και η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του έργου, θα είναι το α’ 

τρίμηνο του  2021.  

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, στάθηκα στα πιο 
σημαντικά σημεία και ελπίζω να μη σας κούρασα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Τελειώνουμε την υποενότητα, με την 
παρουσίαση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ στον τομέα των ΤΠΕ και τον κ. 

Γιαμπουρά, Προϊστάμενο της Επιτελικής.  

 

5.3 Σύντομη παρουσίαση της προόδου των Μεγάλων Έργων του Τομέα 
ΤΠΕ (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα ΤΠΕ – ΕΔΟΤΠΕ) 

ΕΜ. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ κα Πρόεδρε. Η παρουσίαση που θα κάνω, 

αφορά το μεγάλο έργο για το οποίο συζητήθηκε αρκετά οι χρόνοι  για τους 

οποίους έχει καθυστερήσει και το σημείο στο οποίο βρίσκεται , το Ultra Fast 
Broadband δηλαδή καθώς και τα έργα τα οποία έχουμε αναλάβει από τη 

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δηλαδή κυρίως τα 

έργα του NGΑ Plan. 

Δεν έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ κάποιο έργο που 

αφορά τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής οπότε δε μπορώ να μιλήσω 
γι’ αυτά και για ό,τι μπορεί να έχει συμβεί σ’ αυτό  τον τομέα. Αυτό το οποίο 

πάει ν’ αντιμετωπίσει το Εθνικό Ευρυζωνικό Πλάνο Επόμενης Γενιάς, είναι την 

κατάσταση που βλέπουμε σ’ αυτό  το διάγραμμα.  

Η χώρα μας στο θέμα των ευρυζωνικών συνδέσεων με 

υποδομές οπτικών ινών βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης και σε 

μια πολύ χαμηλή θέση, στην παγκόσμια κατάταξη. Το Εθνικό Ευρυζωνικό 
Πλάνο, αποτελεί ένα σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, από τη DG Connect και έχει στόχο να δημιουργήσει νέες υποδομές 

υψηλής ταχύτητας και να ενισχύσει τη ζήτηση σ’ αυτές τις υποδομές.  
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Με την ουσιαστικά επανέναρξη του σχεδιασμού, το νέο 

σχεδιασμό του έργου του  Ultra Fast Broadband η οποία έγινε μετά την 
απάντηση της Επιτροπής στο αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο είχε σταλεί 

πέρυσι περίπου τέτοια εποχή και η οποία απάντηση ελήφθη κάπου στα τέλη 

Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου, ξεκίνησε η διαδικασία για το νέο σχεδιασμό του 
έργου. Το πρώτο βήμα αυτού του σχεδιασμού, είναι η καταγραφή, η 

αποτύπωση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων των τηλεπικοινωνιακών 

παρόχων, σε σχέση με τις υποδομές τις τηλεπικοινωνιακές που θ’ 
αναπτύξουν τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2023. 

Στον πίνακα αυτό φαίνεται ότι τελικά οι τηλεπικοινωνιακοί 

πάροχοι έχουν υποβάλλει σχέδια αρκετά φιλόδοξα, με τα οποία στοχεύουν με 
ιδιωτικές και μόνο επενδύσεις, να καλύψουν το 58% των ενεργών 

τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων με ταχύτητες οι οποίες θα μπορούν ν’ 

αναβαθμίζονται στο 1 Gigabit και το 21% με ταχύτητες που είναι στα 100 
Mbps, που δεν είναι αναβαθμίσιμες. Όλα αυτά  για σχέδια μέχρι και το 2023.  

Έτσι, μένει ένα ποσοστό, εξαιρώντας και τις περιοχές του Rural 
Broadband, που είναι 17,8% για κάλυψη ως λευκές περιοχές από το έργο το 

οποίο έχει σχεδιαστεί. Σ’ αυτές  τις περιοχές λοιπόν, σ’ αυτό το 18% των 

ενεργών συνδέσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα παρέχονται δυο 
υπηρεσίες. Θα παρέχονται οι υπηρεσίες κλάσης Α’, οι οποίες αφορούν 

συνδέσεις με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps αναβαθμίσιμη στο 1 

Gbps και κλάσης Β’, που αφορούν συνδέσεις με ταχύτητα καθόδου, 
τουλάχιστον 100 Mbps. 

Με αυτό τον τρόπο, η δράση στοχεύει τελικά γι’ αυτές τις 

περίπου 800.000 ενεργές συνδέσεις, το 17% δηλαδή των συνδέσεων που δε 
θα έχουν καλυφθεί με τα  επενδυτικά σχέδια των ιδιωτών, να καλυφθούν κατά 

πάνω από 98% με υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps και πάνω από 65% με 

υπηρεσίες τουλάχιστον 100 Mbps που είναι αναβαθμίσιμες στο 1 Gbps. 

Η συμβολή αυτής της δράσης είναι προφανώς η ανάπτυξη 

ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς, με βάση τους στόχους του 2025, του 
Gigabit Society, ξεπερνώντας τους στόχους του 2020 και η διαμόρφωση ενός 

ευνοϊκού περιβάλλοντος, για τη διείσδυση και ευρυζωνικών υπηρεσιών 

επόμενης γενιάς.  
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Το σχήμα με το οποίο θα υλοποιηθεί η δράση, είναι παρόμοιο με 

αυτό με το οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή και ολοκληρώνεται η δράση του  
Rural Broadband, δηλαδή με ΣΔΙΤ. Η διαγωνιστική διαδικασία  θα είναι μια 

διαγωνιστική διαδικασία  σε Lots, ανάλογη αλλά σε περισσότερα Lots απ’ ό,τι 

είχε γίνει η διαδικασία για το  Rural Broadband.  Ο προϋπολογισμός της 
δράσης, η δημόσια δαπάνη, είναι στα 300 εκατομμύρια ευρώ, με τα 265 

εκατομμύρια να προέρχονται από το ΕΤΠΑ και από το Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 

και τα 35 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης χωρίς να 
έχουν κλείσει με ακρίβεια τα νούμερα, γιατί εκκρεμεί η απάντηση από τους 

Jaspers σε πρώτη φάση. 

Υπολογίζεται ότι μαζί με  ΦΠΑ, το σύνολο του έργου θα είναι 
κοντά στα 900 εκατομμύρια ευρώ. η υλοποίηση της δράσης είναι από την 

επιτελική δομή ΕΣΠΑ Τεχνολογίας  Πληροφορίας και Επικοινωνιών του 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, και ο φορέας πρότασης και λειτουργίας είναι 
η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το Υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής.  

Ποια είναι η κατάσταση του έργου: Είπαμε ότι έχει ολοκληρωθεί 

το mapping, επίσης έχει υποβληθεί και το feasibility study  και η CBA  απο 

τους Jaspers, έχουμε πάρει Guidance Note με τα σχόλιά τους, έχει κλείσει η 
διαβούλευση  την προηγούμενη Παρασκευή  με την αγορά, όχι το mapping, η 

διαβούλευση με περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο, έχουμε ήδη 

επεξεργαστεί τα σχόλια, ενσωματώνονται μαζί με κάποιες  απαντήσεις που 
είχαν ζητηθεί από τους Jaspers από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

με την οποία είμαστε σε συνεργασία για το σχεδιασμό του έργου και λογικά, 

μέχρι την Παρασκευή θα γίνει η επανυποβολή με όλα αυτά  τα στοιχεία προς 
τους Jaspers του CBA και του feasibility study. 

Παράλληλα, και ο τυπικός φάκελος μεγάλου έργου, είναι σε 

πολύ μεγάλο βαθμό ωριμότητας, οπότε ελπίζοντας ότι οι Jaspers μέσα στον 
Ιανουάριο λογικά πρέπει να δώσουν μια απάντηση στα στοιχεία που τους 

έχουν υποβληθεί, είναι εφικτό μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να υποβληθεί και ο 

φάκελος μεγάλου έργου.  

Παράλληλα, το τεύχος προς την  DG Comp για τα θέματα  

κρατικής ενίσχυσης έχει προετοιμαστεί, είμαστε σε συνεργασία με την ΕΥΚΕ , 
το έχει λάβει και έχει κάνει τα σχόλιά της, ενσωματώνεται και το τμήμα που 
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αφορά τη διαβούλευση, κι εκεί είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι, νομίζουμε ότι 

είναι δυνατόν και πριν το νέο έτος να υποβληθεί και στη  DG Comp ο φάκελος 
για την κρατική ενίσχυση.  

 Είναι και το κομμάτι του ΣΔΙΤ όπου κι εκεί  υπάρχει συνεργασία 

με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, τους έχουμε υποβάλλει  το σχέδιο του 
φακέλου και αναμένεται να υποβληθεί επίσημα τις επόμενες μέρες, με τη 

διαβεβαίωση ότι θα μπορεί να υπάρχει έγκριση μέσα στις επόμενες δυο 

εβδομάδες.   

Πέρα από το μεγάλο έργο, το  Ultra Fast Broadband που είναι η 

εμβληματική παρέμβαση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, θα κάνω μια μικρή 
αναφορά σε κάποια έργα τα οποία με την καλή συνεργασία που υπάρχει με το 

ΕΠΑνΕΚ, νομίζουμε ότι είναι εφικτό μέσα στο α’ τρίμηνο του 2019, να 

μπορέσουμε να έχουν προκηρυχθεί.  

Το ένα έργο είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 

την παροχή ασύρματης πρόσβασης WiFi, το WiFi GR όπως λέμε συμβολικά 

και κατ’ αναλογία με το WiFi U, αφορά WiFi  Hot Spots σε 2.900 σημεία με 
διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα σε όλους  τους Δήμους της χώρας, έχει γίνει 

επανασχεδιασμός σε σχέση με τη δράση η οποία ξεκίνησε αλλά ακυρώθηκε 

στην προηγούμενη περίοδο με βάση τις νέες τεχνικές προδιαγραφές που 
έχουν στο μεταξύ προκύψει  στα θέματα των ασύρματων επικοινωνιών κι έχει 

προσαρμοστεί και ο προϋπολογισμός είναι στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η 

δράση έχει μια συμπληρωματικότητα με το WiFi for EU, που έχει προκηρυχθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Μια άλλη δράση, είναι το NGA EΚΤ, το οποίο είναι ουσιαστικά 
ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού σε 

αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου επόμενης 

γενιάς. Αφορά εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και πιστοποίησή του σε  
επαγγέλματα και δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των 

ευρυζωνικών δικτύων, δηλαδή τεχνικοί για την εγκατάσταση οπτικών ινών, 

σχεδιασμός δικτύων οπτικών ινών και ούτω καθ' εξής. Ο προϋπολογισμός 
είναι στα 6,24 εκατομμύρια ευρώ, είναι προφανώς και αυτό από το ΕΠΑνΕΚ 

και στοχεύει στην κατάρτιση και πιστοποίηση 4.000 ατόμων σε όλη τη χώρα.  
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Μια άλλη δράση η οποία δεν είναι στο NGA Plan γιατί αφορά 

περισσότερο το κομμάτι των δορυφορικών και του διαστήματος, είναι το ESA 
BIC δηλαδή η ίδρυση και λειτουργία μιας εθνικής εμβέλειας θερμοκοιτίδας, για 

τη στήριξη νέων επιχειρήσεων που θ’ αξιοποιούν διαστημικές τεχνολογίες σε 

μη διαστημικούς τομείς της κοινωνίας και οικονομίας, ιδίως στρατηγικούς 
τομείς που είναι οι προτεραιότητες του ΕΠΑνΕΚ.  

Αυτή προκύπτει μέσα από τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ 

της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος ESA, λειτουργούν ανάλογες θερμοκοιτίδες σε όλη την Ευρώπη, 

είναι προϋπολογισμού γύρω στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στην 

ενίσχυση τόσο από το ΕΠΑνΕΚ και κατά ένα τμήμα από την ESA 10 
επιχειρήσεων αυτού του τομέα κατ’ έτος και για διάρκεια 5 ετών.  Ευχαριστώ 

πολύ για την προσοχή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτή  τη μεγάλη ενότητα για την 

Πορεία Υλοποίησης του Προγράμματος, νομίζω ότι είμαστε σε θέση να 

ξεκινήσουμε ένα γύρο συζητήσεων και παρεμβάσεων των μελών. 

  Το λόγο έχει ο κ. Περουλάκης.  

Γ. ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ: Από τη μεριά τη δική μας δε θα επεκταθούμε πολύ σε 
θέματα υλοποίησης, έχουμε μόνο να πούμε ότι σε σχέση με την υστέρηση 

των δαπανών, πέρα από την καλή θέληση και τη υπερκέραση των 

αντιξοοτήτων που πιθανά αντικειμενικά να υπήρχαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα ήθελε να ζητήσει από τη Διαχειριστική Αρχή την κατάρτιση ενός σχεδίου 

δράσης για την απορρόφηση των δαπανών του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, το οποίο θέλουμε να παρακολουθείται σε τριμηνιαία βάση, 
ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πραγματικά η πρόβλεψη θα μπορεί να 

υλοποιείται όπως προβλέπεται και ν’ αντιμετωπίζονται οι όποιες αντιξοότητες 

εγκαίρως και να μην τις αφήνουμε να διαιωνίζονται. 

  Χαρακτηριστικά θ’ αναφέρω την πρόβλεψη για το «Εξοικονομώ 

κατ’ οίκον», το οποίο το Μάρτιο προέβλεπε 90 εκατομμύρια δαπάνη, το 

Νοέμβριο προέβλεπε 5 και σήμερα προβλέπει 0. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν 
πρέπει να ξαναγίνει και θέλουμε πραγματικά να συνεργαστούμε με την Ειδική 

Υπηρεσία  Διαχείρισης για την κατάρτιση ενός τέτοιου προγράμματος.  
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  Σε σχέση με την υλοποίηση των  δράσεων που έχουν να κάνουν 

με την έρευνα και την καινοτομία, είναι κάτι το οποίο ίσως το συζητήσουμε και 
αργότερα, αλλά υπάρχει μια πρόταση από τη μεριά της Διαχειριστικής Αρχής 

για την υλοποίηση μιας νέας δράσης της Περιφερειακής Αριστείας,  στην 

οποία επιμένουμε, στο ότι μια τέτοια δράση για την υποστήριξη υπαρχόντων 
ερευνητικών υποδομών και την αναβάθμισή τους, είναι αποδεκτή αν και 

μόνον εξυπηρετεί απολύτως τις αντίστοιχες περιφερειακές RIS. 

  Σε σχέση με τις ενεργειακές υποδομές, οι χρόνοι όπως 
παρουσιάστηκαν για την υποβολή των μεγάλων έργων, φαίνονται ρεαλιστικοί, 

αλλά η πραγματικότητα δε μας επιβεβαιώνει πάντα και αυτό είναι κάτι το 

οποίο πραγματικά θα θέλαμε να το παρακολουθήσουμε μαζί, τόσο για τη  
μικρή διασύνδεση της Κρήτης, όσο και για το νέο πλωτό σταθμό φυσικού 

αερίου στην Αλεξανδρούπολη. 

Δεν ξέρω αν έχεις Παναγιώτη εσύ να κάνεις κάποιο σχόλιο για τα 

σχέδια που παρουσιάστηκαν για τις ψηφιακές υποδομές. 

Π. ΘΑΝΟΥ: Ναι, θα ήθελα κι εγώ να πω δυο κουβέντες. Θα ήθελα να σταθώ 
σε τρία θετικά στοιχεία θα έλεγα. Θα ξεκινήσω το πρώτο, από την 

παρουσίαση του Μανώλη Γιαμπουρά, για τα πολύ καλά νέα όσον αφορά την 

προετοιμασία ωρίμανσης αυτού του έργου, του Ultra Fast Broadband. 
Καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια προετοιμασία τους τελευταίους 5-6 μήνες,  

συμφωνώ με την παρουσίαση του Μανώλη, βεβαίως πρέπει να έχουμε υπ' 

όψιν μας ότι αυτή η καθυστέρηση η οποία έχει υπάρξει μέχρι τώρα, πρέπει να 
επιταχύνουμε τις προσπάθειες,  για να μπορέσουμε να είμαστε σε μια θέση να 

υλοποιήσουμε το έργο στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.  

  Η προετοιμασία, καταλαβαίνω, είναι σ’ ένα πολύ υψηλό 

επίπεδο, βεβαίως υπάρχει ένας άγνωστος Χ, είναι η διαδικασία του 

notification με τη DG Comp όσον αφορά θέματα κρατικών ενισχύσεων. Είναι 
μια διαδικασία η οποία, όσοι ασχολούνται με κρατικές ενισχύσεις, θα πάρει 

κάποιο χρονικό διάστημα.  Καταλαβαίνω την έξοχη συνεργασία με το Jaspers  

και ό,τι χρειαστεί αγαπητέ Μανώλη, απ’ τη μεριά της REGIO, θα είμαστε εδώ 
να βοηθήσουμε. 

  Στο κομμάτι των κρατικών ενισχύσεων, θα έλεγα όσο 

γρηγορότερα γίνεται , τόσο το καλύτερο και βεβαίως, παράλληλα θα έλεγα, θα 
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μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία ωρίμανσης των τευχών δημοπράτησης 

του έργου, αν θέλουμε στο επόμενο 8μηνο  ένα τέτοιο έργο και να εγκριθεί και 
να  πάρει το clearance και να εγκριθεί από τις Υπηρεσίες της Επιτροπής, το 

οποίο το ενθαρρύνουμε, το υποστηρίζουμε και το θέλουμε. Και όπως είπα 

στην αρχή, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, αυτό το έργο το οποίο 
είναι αναγκαίο, να μην πω τα θετικά στοιχεία, να έχει ολοκληρωθεί.  

  Ένα δεύτερο θετικό στοιχείο κοιτάζοντας λίγο τα νούμερα του 

προγράμματος, αφορά στον καλό ρυθμό υλοποίησης των έργων  phased  και 
στα μεταφερόμενα. Έχουμε ένα αρκετά υψηλό βαθμό συμβάσεων και ένα 

50% περίπου θα έλεγα, στο κομμάτι των πληρωμών.  

  Το τρίτο θετικό, αναφέρθηκε η κα Φέτση εκτεταμένα θα έλεγα 

στο κομμάτι του Κτηματολογίου, αν μου επιτρέπει ο κ. Sluijters απλά να πω 

ότι οι υπηρεσίες της REGIO είναι στο στάδιο το τελικό                                                                                  
για την αξιολόγηση του έργου και οι εσωτερικές διαδικασίες θα έλεγα, βαίνουν 

προς ολοκλήρωση.  

  Αν αφήσω αυτά τα τρία θετικά στοιχεία κατά μέρος και 
κοιτάξουμε τα νούμερα του προγράμματος, θα έλεγα  ότι τα σημάδια είναι λίγο 

ανησυχητικά. Δηλαδή νέα έργα, τα οποία να απορρέουν από τη Ψηφιακή 

Στρατηγική που εγκρίναμε όλοι μαζί το 2016, νομίζω πρέπει να κάνουμε 
σημαντικά βήματα ακόμη.  

  Κι εγώ θα ήθελα να σταθώ και να υποστηρίξω την άποψη του 
Γιώργου Περουλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στη σχεδίαση και στην 

κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης όσον αφορά το πρόγραμμα γενικότερα, το 

ΕΠΑνΕΚ, εγώ θα έλεγα και ειδικότερα για τα ΤΠΕ,  πρέπει να γίνει αυτή η 
προσπάθεια από κοινού, πρέπει να προσδιορίσουμε έργα κλειδιά, πρέπει να 

προσδιορίσουμε τους φορείς εκείνους,  τους μεγάλους παίκτες οι οποίοι 

υλοποιούν τα έργα και τα έργα εκείνα στα οποία έχει γίνει ένα pre σκανάρισμα 
από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής τα τελευταία 2-3 χρόνια, θα 

θέλαμε να δούμε αυτά τα έργα να μετεξελιχθούν, όχι μόνο έργα-ιδέα, αλλά σ’ 

ένα  Τεχνικό Δελτίο μ’ έναν υψηλό βαθμό ωρίμανσης και να δούμε πώς θα 
μπορέσουμε στο τέλος της προγραμματικής περιόδου, αυτά τα έργα να 

υλοποιηθούν.  
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  Αυτές τις σκέψεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σοφός έχει το λόγο.  

Ν. ΣΟΦΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Δε θα  πρωτοτυπήσω κι εγώ, θα επαναλάβω 
τις ανησυχίες μας σχετικά με την απορροφητικότητα, ανησυχίες που έχουν 

ήδη εκφραστεί και στις παρατηρήσεις που στείλαμε όσον αφορά την ετήσια 

έκθεση του 2017 και αυτές που είχαμε στείλει το 2016 και απλώς ελπίζω να 
μην τις επαναλάβουμε και να μην τις ξαναστείλουμε στην επόμενη ετήσια 

έκθεση, οπότε μπορώ να πω με ιδιαίτερη ικανοποίηση κρατώ τα νούμερα που 

είπε η κα Φέτση, σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών, τουλάχιστον μέχρι τέλος 
του 2018 (45, 47-48 εκατομμύρια κάπου εκεί).  

Κρατάω επίσης αυτό που είπατε σχετικά με το πλαίσιο επίδοσης 

όσον αφορά το ΕΚΤ ότι μάλλον όχι, αλλά το παλεύουμε δεν είναι σίγουρο, 
εντάξει. Από εκεί που ήταν σίγουρα όχι, τώρα το να το παλεύουμε, είναι πιο 

θετικό το βήμα. Αν και να πω προσωπικά όταν ακούω «το παλεύουμε και 

κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες» λίγο σφίγγομαι, αλλά ελπίζω το τέλος 
να είναι καλό. Αυτές οι υπεράνθρωπες προσπάθειες λίγο με φοβίζουν. 

Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πολύ καλή η 
απορροφητικότητα, είναι ένας δείκτης που το βλέπουμε όλοι και εμείς από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μεριά μας και εμείς δίνουμε λόγο στους 

ανωτέρους μας σχετικά με την απορροφητικότητα, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την προστιθέμενη αξία ορισμένων δράσεων και 

κατά πόσο οι συγκεκριμένες δράσεις συμβάλλουν προς τη λύση των 

υπαρκτών προβλημάτων της χώρας, βάσει βέβαια των στόχων που έχει θέσει 
το επιχειρησιακό σας πρόγραμμα.  

Απλώς αυτό θέλω να το επαναλάβω και από την πλευρά μου θα 

ήταν πολύ σημαντικό να ακούσω και τις απόψεις των άλλων μελών της 
Επιτροπής γιατί εμείς έχουμε κι άλλους δίαυλους επικοινωνίας. Κυρίως εδώ 

ήρθαμε να ακούσουμε και τα άλλα μέλη της Επιτροπής, κατά τη γνώμη μου 

θα είχε ιδιαίτερη αξία να ακούσω και τι νομίζουν με κάποιες δράσεις του ΕΚΤ. 
Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια πρώτα σχόλια στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επί της αρχής θετική μας προσέγγιση για το σχέδιο 
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δράσης. Ούτως ή άλλως το σχέδιο δράσης αποτελεί ένα αναλυτικό εργαλείο 

που χρησιμοποιεί η Διαχειριστική και καταρτίζεται από κοινού με τους 
δικαιούχους, ίσως θα πρέπει να το εξειδικεύσουμε και να το εμβαθύνουμε και 

να το τελειώσουμε, οπότε να το παρακολουθούμε από κοινού βάζοντας 

προφανώς και λόγω της χρονικής περιόδου της προγραμματικής περιόδου 
περισσότερα milestones και alarms τα οποία θα πρέπει να χτυπάνε, αλλά 

είναι μέσα στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. 

  Για το σχόλιο της Περιφερειακής Αριστείας πρόκειται για μια 
καινούργια δράση η οποία τέθηκε προς έγκριση στη γραπτή τελευταία 

διαδικασία του προγράμματος η οποία έληξε τη Δευτέρα το βράδυ και το 

σχόλιο περί συνάφειας της υποδομής και της Περιφερειακής Αριστείας έχει 
ενσωματωθεί στην απόφαση της γραπτής διαδικασίας. Το λέω για να 

ακουστεί, φαντάζομαι το έχετε συζητήσει εσωτερικά στις τεχνικές συναντήσεις 

ακριβώς και γι' αυτό έχει ενσωματωθεί, αλλά για να επικοινωνηθεί στα 
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

  Σε σχέση με το κομμάτι της απορρόφησης αντιλαμβάνεστε ότι 
από τη στιγμή που το πρόγραμμα -νομίζω ότι ο κ. Φίρμπας το επεσήμανε 

αλλά καλό είναι να το πούμε- η αισιοδοξία πηγάζει από το εξής σε σχέση με 

την απορρόφηση αν και στόχος παραμένει πάρα πολύ δύσκολος και σε καμία 
περίπτωση δεν θα δηλώναμε ευχαριστημένοι από αυτό το 10%. 

Αλλά αν δει κανείς συνδυαστικά το ότι στα τρία από τα τέσσερα 

στάδια το πρόγραμμα βρίσκεται σε υψηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο 
που παρουσιάζουν τα προγράμματα, τομεακά και περιφερειακά, στη χώρα, 

δηλαδή στο κομμάτι των προσκλήσεων, των εντάξεων, αυτό σημαίνει ότι 

τουλάχιστον από την πλευρά μας διαχειριστικά, καθαρά με τεχνικούς όρους 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, υπάρχει εκείνο το pool των έργων που 

θα υλοποιηθούν και πρέπει να φέρουν δαπάνες.  

Αν και πάλι δεν φέρουν, πρέπει να δούμε τι άλλο ειδικό ζήτημα 

προκύπτει, δεδομένου ότι θεωρώ ότι πολλά προβλήματα τα οποία ήταν 

τεχνικής φύσεως είχαν να κάνουν με πληροφοριακά συστήματα, γιατί ακόμη 
και το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που αναφέρατε βασιζόταν σε ένα μεγάλο 

βαθμό η αστοχία των δαπανών στον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε και 

ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα. 
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Τέλος για το σχόλιο περί προστιθέμενης αξίας των δράσεων ,και 

δη των δράσεων του ΕΚΤ , με πολύ μεγάλη χαρά θα ακούσω και τα μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης να τοποθετηθούν. Εμείς έχουμε πάρει σε 

οτιδήποτε έχουμε σχεδιάσει, υπόψη και για τις καινούργιες δράσεις –

αναφέρομαι στην τελευταία δράση το «Ενισχύω – Επιβραβεύω τις 
επιχειρήσεις», που και αυτή ανέβηκε σε γραπτή διαδικασία,  ήταν βασισμένη 

σε παρατηρήσεις των Συνδέσμων επιχειρήσεων και μέσα από διαβούλευση 

που γίνεται για το σύνολο των δράσεων και νομίζω ότι η ενεργοποίηση του 
δεύτερου κύκλου της κατάρτισης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με την ευρύτητα των δικαιούχων, ήταν σαν 

ένα αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης πίεσης που δεχτήκαμε από τους 
δικαιούχους, δεδομένου ότι ξεπεράσαμε τους παραδοσιακά δικαιούχους του 

ΕΚΤ για τα προγράμματά μας, η πολύ μεγάλη πίεση που ασκήθηκε, η πολύ 

μεγάλη ζήτηση που μας οδήγησε στο δεύτερο κύκλο. 

Αυτά από εμάς, συνεχίζουμε διατρέχουμε το τραπέζι. Η κα 

Παπαρίδου έχει τον λόγο. 

Ι. ΠΑΠΑΡΙΔΟΥ: Καλησπέρα σας, είμαι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, να ευχαριστήσω για την 

πρόσκληση και για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με το ΕΠΑνΕΚ. 
Δεν είναι πολλά τα πράγματα που μπορώ να πω για τα ψηφιακά, γιατί αν 

εξαιρέσουμε τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν 

έχουμε κάτι ιδιαίτερο να συζητήσουμε στην άλλη πλευρά, απλώς θα ήθελα να 
επαναφέρω ένα θέμα το οποίο το συζητάμε από τις Επιτροπές 

Παρακολούθησης του Γ' ΚΠΣ από την αρχή , ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο 

να δεσμευτούν οι φορείς οι οποίοι υλοποιούν κάποια έργα, ότι όταν τελειώσει 
η περίοδος εγγύησης αυτών των έργων, που καλύπτει συνήθως και την 

υποχρεωτική λειτουργία των έργων,  να έχουν κάποια υποχρέωση για να 

προβαίνουν σε υπηρεσίες συντήρησης. 

Παραδείγματος χάριν τα WiFi στους Δήμους τα κάναμε το 2009 

με το που τελείωσε η περίοδος εγγύησης που κάλυπτε και την υποχρεωτική 

περίοδο λειτουργίας,  αυτά παρέμεναν ασυντήρητα και από κάποιο σημείο και 
μετά σταμάτησαν να λειτουργούν. Πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσουμε να 

συνδέσουμε αυτά τα πράγματα μεταξύ τους γιατί στο κομμάτι των ψηφιακών 
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είναι απαραίτητη υποχρεωτικά η συντήρηση όλων των έργων και η βελτίωσή 

τους από εκεί και μετά. 

Ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω, γιατί με χαρά 

μας βλέπουμε τις διάφορες δράσεις για τις επιχειρήσεις,  είναι ότι είναι πάρα 

πολύ βασικό το πότε μια επιχείρηση θα πάρει χρήματα από αυτά τα οποία 
υλοποιεί. Αν αυτό το διάστημα είναι μεγάλο, δεν θα έχουμε την ωφέλεια την 

οποία περιμένουμε να έχουμε.  

Διότι οι επιχειρήσεις όταν λαμβάνουν μέρος σε ένα οποιοδήποτε 

πρόγραμμα, αν πάρουμε παράδειγμα το «Ερευνώ – Καινοτομώ» το οποίο 

ακόμη βρίσκεται στην αξιολόγηση των ενστάσεων του πρώτου κύκλου, που 
δεν έχουν ολοκληρωθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να βασίζεται στο 

ότι θα κάνει μια επένδυση παίρνοντας μια χρηματοδότηση και αυτό το πράγμα 

να τραβά κάποια χρόνια. 

Άρα πρέπει να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να 

χρηματοδοτήσουμε, να πάρουν πραγματικά χρήματα στα χέρα τους το 

συντομότερο δυνατό, βασισμένοι πάνω στην επένδυση. Είναι πιο βασικό 
αυτό, από το να πούμε ότι κάνουμε 10-20.000 εντάξεις, είναι προτιμότερο να 

κάνουμε 5 και αυτοί οι 5 να πάρουν τα χρήματά τους γρήγορα, από το να 

πούμε ότι κάνουμε 20 και περιμένουμε δυο τρία χρόνια μέχρι το 2023 για να 
μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους. 

Ένα τελευταία κομμάτι που θέλω να θέσω είναι για τα Ταμεία και 
αυτό το έχουμε ξαναθέσει στο παρελθόν. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν 

οι χρηματοδοτήσεις των Ταμείων επειδή πηγαίνουν μέσω των Τραπεζών , 

δυστυχώς όλοι οι κύριοι από τις Τράπεζες είναι απόντες σήμερα, δυστυχώς 
και η εμπειρία μας από το παρελθόν, αλλά και η λειτουργία του ΤΕΠΙΧ αυτή τη 

στιγμή , του ενδιάμεσου στο οποίο συζητάτε με εθνικούς πόρους, μας δείχνει 

ότι τα πράγματα δεν προχωρούν ομαλά.  

Δηλαδή ενώ υπάρχει ένα εγγυημένο ποσό και υπήρχε παλιά 

από το κράτος άτοκο, οι Τράπεζες ζητούν –αυτό συμβαίνει και σήμερα- 

εγγυήσεις και εξασφαλίσεις για το σύνολο του ποσού, ακόμη και για το τμήμα 
του ποσού που είναι εγγυημένο από το κράτος και το επιτόκιο στο οποίο 

αναφέρονται για το μισό κομμάτι, τελικά είναι ένα επιτόκιο που καλύπτει το 

σύνολο της δράσης. 
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Άρα το να πάει κάποιος έχοντας εξασφαλισμένο το 50-70% 

εγγυημένο από το κράτος και να του ζητάνε να εξασφαλίσεις για το 100% και 
ούτω καθεξής δεν θα οδηγήσει πουθενά. Ξέρουμε από το παρελθόν όπως 

παραδείγματος χάριν το JEREMIE που πήγε άπατο. Πρέπει κάτι να κάνουμε.  

Ένα άλλο θέμα που είναι επίσης σημαντικό και μάλιστα σε μια 
από τις Επιτροπές Παρακολούθησης μου είπαν ότι «έχουμε ένα ηλεκτρονικό 

σύστημα τώρα και θα λυθούν τα προβλήματα» είναι ότι οι επικοινωνίες με τις 

Τράπεζες είναι στο προφορικό. Οι απαντήσεις τις οποίες δίνουν στους 
δικαιούχους για την έγκριση ή μη των αιτήσεών τους είναι προφορικές. Που 

σημαίνει ότι δεν τους δίνουν καμία δυνατότητα ούτε να κάνουν κάποια 

ένσταση,  ούτε να κάνουν οτιδήποτε, είναι τελείως αυθαίρετο. 

Μου είπαν ότι θα υπάρχουν ηλεκτρονικά. Εγώ το μόνο πράγμα 

που μπόρεσα να δω ηλεκτρονικά, είναι κάποιες ηλεκτρονικές αιτήσεις που 
έχουν οι Τράπεζες στις οποίες τους στέλνεις κάποια στοιχεία. Δεν βλέπω 

πουθενά να υπάρχει κάποια υποχρέωση να απαντούν εγγράφως για την 

απόρριψη και να λένε τους λόγους. 

Δεν ζητάμε να αλλάξουν οι Τράπεζες τον τρόπο με τον οποίο 

κρίνουν, να κρίνουν σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια με τη «Βασιλεία ΙΙ» με 

οτιδήποτε θέλουν. Το μόνο πράγμα που ζητάμε είναι να τεκμηριώνουν 
εγγράφως την απόρριψη. Αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες, δεν υπάρχουν 

πουθενά προφορικές επικοινωνίες δηλαδή ο αιτούμενος τα υποβάλλει όλα 

εγγράφως και οι Τράπεζες απαντούν σε όλα προφορικά. Αυτό πιστεύω ότι θα 
εξυπηρετήσει πάρα πολύ όπως επίσης κι αν κάνετε ένα call center για θέματα 

καταγγελιών. Εμείς παίρνουμε πολλά, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν καλό να 

μπορείτε να τα παίρνετε κι εσείς για να έχετε μια ίδιαν άποψη γι' αυτά τα 
θέματα των Ταμείων. Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ στοχευμένες παρατηρήσεις σχετικά 
με τα Ταμεία, κάποια από αυτά έχουν επιχειρήσει να τα λύσουμε με τις 

Τράπεζες, σε ένα βαθμό νομίζω ότι έχει οριοθετηθεί σε σχέση με το παρελθόν 

η διαδικασία, σίγουρα όμως δεν μπορεί να οριοθετηθεί στο βαθμό που 
επιθυμούμε, δεδομένου ότι οι ίδιες οι συστημικές Τράπεζες και οι 

συνεταιριστικές Τράπεζες συμμετέχουν με δικά τους κεφάλαια στα προϊόντα. 



4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 12/12/2018 

63 
 

  Σχετικά με το χρόνο καταβολής της χρηματοδότησης προς τις 

επιχειρήσεις ήταν ένα από τα στοιχεία και τις μεταβλητές με βάση την οποία 
ανασχεδιάσαμε τις καινούργιες δράσεις κρατικών ενισχύσεων. Υπενθυμίζω ότι 

προσπαθούμε στο βαθμό που μας επιτρέπουν και οι τεχνικές δυσκολίες περί 

τεκμηρίωσης της άμεσης αξιολόγησης να αφήνουμε τις δράσεις συνεχώς 
ανοιχτές, να προχωράμε σε μια άμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα 

αντικειμενικά κριτήρια.  

Έχουμε πάρει πολύ θετικό feed back από το κομμάτι των 
Συνδέσμων επιχειρήσεων και για το «Επιχειρούμε έξω» και για τον «Ποιοτικό 

Εκσυγχρονισμό» που λειτουργούν με την άμεση αξιολόγηση και ο χρόνος –

γιατί προς το παρόν δεν έχουμε φτάσει σε κομμάτι εκταμιεύσεων- θετικής 
απόφασης προς τις επιχειρήσεις ένταξης σε περίπτωση –και αυτό το 

υπογραμμίζω λίγο- υποβολής ολοκληρωμένου φακέλου, έχει καταφέρει να 

μειωθεί από τα δυο χρόνια που ήμασταν στις πρώτες δράσεις κρατικών 
ενισχύσεων που βγάλαμε τον Φεβρουάριο του 2016, γύρω στους δυο μήνες. 

Άρα θεωρώ ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική σύμπτυξη του 
χρόνου και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και για όλες τις υπόλοιπες 

δράσεις και σίγουρα για μια εμβληματική δράση που θα ενεργοποιηθεί μέσα 

στο Δεκέμβριο και θα αφορά ένα πολύ μεγάλο πλήθος μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, την «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».  

Συνεχίζουμε, ο κ. Παππάς έχει τον λόγο. 

Γ. ΠΑΠΠΑΣ: Καλησπέρα και από εμένα από την Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας , την ΕΣΕΕ. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε 

ό,τι αφορά τις δράσεις του ΕΚΤ μια και η ΕΣΕΕ είναι δικαιούχος τέτοιων 
δράσεων στο ΕΠΑνΕΚ. Πρέπει να πω ότι η συνεργασία μας με τα στελέχη της 

αρμόδιας Μονάδας είναι εξαιρετική. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ καλή 

συνεργασία μαζί τους, βλέπουμε τις προσπάθειές τους παρ' όλα αυτά 
αντικειμενικά υπάρχουν κάποιες χρονικές καθυστερήσεις. 

  Θα έλεγα ότι στέκομαι και σε αυτό που είπε η κα Φέτση και το 

διαπιστώνουμε κι εμείς ότι υπάρχει μια σχετική υποστελέχωση, άρα θα έλεγα 
ότι αν ήταν δυνατό να υπάρχει μια ενίσχυση της συγκεκριμένης Μονάδας, 

ώστε να επιταχύνει τη δική της τη δουλειά,  να μπορούμε κι εμείς να 
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συμβάλλουμε ως δικαιούχοι στην επίτευξη των στόχων που αφορούν τις 

δράσεις ΕΚΤ στο επιχειρησιακό. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, θα θέλατε μιας και το έχει θέσει ο κ. Δημητρίου 

να μας κάνετε μια ποιοτική αξιολόγηση των δράσεων που έχουν 

ενεργοποιηθεί από το πρόγραμμα; Δεδομένου ότι από τους θεσμικούς 
κοινωνικούς εταίρους είστε ο  μόνος που τοποθετείται τώρα; 

Γ. ΠΑΠΠΑΣ: Στην ουσία μιλάμε για την πρόσκληση 24,  που ήταν η μεγάλη 
πρόσκληση,  η οποία έχει περάσει ένας αρκετός χρόνος από τότε που 

ξεκίνησε μέχρι τώρα που ουσιαστικά πήραμε τη σύμφωνη γνώμη και νομίζω 

πρέπει να είμαστε από τους  πρώτους  φορείς που έχουμε πάρει αυτή τη 
σύμφωνη γνώμη για να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό ώστε να ξεκινήσει η 

υλοποίηση του έργου. 

  Οι δράσεις είναι σίγουρα πάρα πολύ χρήσιμες, δηλαδή η 
στόχευση των δράσεων είναι πάρα πολύ σωστή, από εκεί και πέρα 

αντικειμενικά υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις που οδηγούν σήμερα στο να 

ξεκινήσουν τα έργα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιλαμβάνεστε ότι, και ειδικά και μιας και αναφερθήκατε στην 

24 , πρόκειται για μια καινούργια δράση με μια πολυπλοκότητα σε σχέση με 
τις διαδικασίες του ΕΚΤ στην οποία θεωρούμε ότι ο πρώτος κύκλος 

δημιούργησε τεχνογνωσία εντός της Υπηρεσίας και μέσα ακόμη από το 

Δεκέμβρη του 2018, τα πράγματα θα τρέξουν με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. 

  Είχαμε όλοι μια ανάγκη ωρίμανσης και οι δικαιούχοι οι οποίοι 

ακόμη βέβαια δεν έχουν ανταποκριθεί -δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία- με 

την ταχύτητα που πρέπει. Από τη δική μας πλευρά έχουν μπει οι βάσεις για 
να μπορέσουμε να πετύχουμε το μέγιστο της ανταπόκρισής μας. 

  Παρακαλώ εσείς. 

Α. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα, από την Αρχή Πιστοποίησης. 

Ένα σύντομο σχόλιο θα κάνω κι εγώ, από την πλευρά μας σαν Υπηρεσία 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Διαχειριστική Αρχή για την άψογη συνεργασία 
την οποία έχουμε μέχρι τώρα.  

  Είναι η περίοδος των αιτημάτων πληρωμών που γίνονται,  γι' 
αυτό θα σταθούμε λίγο στο θέμα της απορρόφησης και θέλουμε να 

επιστήσουμε την προσοχή ώστε να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προς 
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αυτή την κατεύθυνση. Στεκόμαστε βέβαια στα πολύ ικανοποιητικά ποσοστά 

που αφορούν τις εντάξεις και τις νομικές δεσμεύσεις και ελπίζουμε και του 
χρόνου ο μεγάλος στόχος της απορρόφησης που έχει αυξηθεί, να 

καταφέρουμε να τον πιάσουμε γιατί είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί 

ιδιαίτερα ως Υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις, 

θα συνεχίσουμε με ένα τελευταίο θέμα πριν  βγούμε σε ένα διάλειμμα, κάνω 

μια μικρή ανατροπή στο πρόγραμμα και προτείνω να συζητήσουμε και να 
γίνει η παρουσίαση της Αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η 

παρουσίαση θα γίνει από στέλεχος της Διαχειριστικής Αρχής τον κ. Μηνά 

Διακολιό Προϊστάμενο της Μονάδας Α1. 

Μ. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ: Δεν θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή, γιατί υπάρχει λογική 
σύνδεση μεταξύ των συμπερασμάτων και των ευρημάτων της 1ης 

αξιολόγησης εφαρμογής και μετά της αναθεώρησης του επιχειρησιακού που 

στηρίχθηκε στα ευρήματα αυτά. Η παρουσίαση θα γίνει από την κα 
Ορφανίδου, η οποία είναι εξωτερικός μας συνεργάτης και ανάδοχος για το 

έργο της αξιολόγησης. 

κα ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά για την 

πρόσκληση, θα προσπαθήσω να είμαι εντός του χρόνου γιατί καταλαβαίνω 

ότι ήδη η συγκεκριμένη συνεδρία ήταν αρκετά μεγάλη και θα μου επιτρέψετε 
κυρίως να σταθώ σε κάποια πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης, 

καθώς αρκετά από τα νούμερα πάνω στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση είναι 

πλέον αρκετά περασμένα. Να θυμίσω ότι η ημερομηνία αναφοράς των 
στοιχείων ήταν η 31/3/2018 άρα έχουμε πλέον αρκετό δρόμο διανύσει από 

εκείνα τα στοιχεία.  

  Επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσω για όσους ίσως δεν γνωρίζουν 
ποιος ήταν ο σκοπός της συγκεκριμένης αξιολόγησης, να θέσω λίγο το 

πλαίσιο και τα κριτήρια. Εάν ξεπεράσουμε τα κριτήρια της 

αποτελεσματικότητας της επίτευξης του πλαισίου επιδόσεων, καθώς επίσης 
και της αποδοτικότητας που είναι κυρίως κριτήρια που σχετίζονται με μια 

αξιολόγηση εφαρμογής, αν θέλετε ένας πολύ κρίσιμος στόχος της 

αξιολόγησης ήταν να μπορέσει να αποτιμήσει την επικαιρότητα της λογικής 
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της παρέμβασης και να μπορέσει με αυτό τον τρόπο να δώσει τα αναγκαία 

στοιχεία εισόδου ως δεδομένα για την  υποστήριξη της λήψης απόφασης 
σχετικά με την επικείμενη 2η αναθεώρηση του προγράμματος. 

Επίσης ένα κομμάτι του σχετιζόταν και με την προετοιμασία της 

αξιολόγησης επιπτώσεων,  σε σχέση δηλαδή με τα δεδομένα και τους δείκτες 
που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν το κομμάτι αυτό. Τα δεδομένα 

υλοποίησης έχουν παρέλθει, 31/3/2018  ήταν το διάστημα εξέτασης των 

στοιχείων , άρα πρακτικά μιλάμε για ένα προγενέστερο διάστημα.  

Αυτό το οποίο χρειάζεται ίσως να επισημάνω είναι ότι επειδή 

εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν ολοκληρωμένα έργα , ειδικά για το κομμάτι 
της αποδοτικότητας στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια,  ως ποσοστό 

φυσικής υλοποίησης θεωρήθηκε το κομμάτι των ενταγμένων έργων έτσι για 

να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να αποτιμήσουμε και τη σχετική 
αποδοτικότητα των αξόνων. 

Ποια ήταν τα βασικά ευρήματα. Το γράφημα κυρίως έχει να 

κάνει,   όχι γιατί περιμένω αυτή τη στιγμή να μπορέσετε να το διαβάσετε, αλλά 
γιατί κυρίως αναδεικνύει την διαφορετική δυναμική σε σχέση με τα δεδομένα 

της πορείας υλοποίησης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περίπου 8 επενδυτικές 

προτεραιότητες που έχουν γυρίσει στο κόκκινο.  

Κόκκινο τι σημαίνει; Σημαίνει ότι είναι επενδυτικές 

προτεραιότητες οι οποίες έχουν απαιτήσεις για αυξημένη χρηματοδοτική 
βαρύτητα σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό που υπήρχε στο 

πρόγραμμα και κάποιες από αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές ως προς το 

κομμάτι της υπερδέσμευσης της οποίας έχουν. Είναι η επενδυτική 
προτεραιότητα 3c, η 8iii, καθώς επίσης και η 6c όπου τα ποσοστά της 

υπερδέσμευσης εκείνο το διάστημα ξεπερνούσαν το 150%. 

Ακολουθούσαν άλλες τρεις επενδυτικές προτεραιότητες, η 2a, 4c 
και 6g,  όπου τα ποσοστά της υπερδέσμευσης ξεπερνούσαν το 60%. Τι 

δηλώνει αυτό; Δηλώνει ότι κάποιες συγκεκριμένες επενδυτικές 

προτεραιότητες,  για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα έργα μέσα στα οποία 
είναι ενταγμένες αυτές, χρειάζονται πρόσθετους πόρους. 

Αν βλέπαμε λίγο την περιφερειακή κατανομή, θα βλέπαμε ότι 
εκεί η εικόνα επίσης είναι λίγο μικτή. Στον Άξονα 1 και στις κατηγορίες 
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Περιφέρειες “περισσότερο ανεπτυγμένες” κυρίως στην Αττική, υπάρχει επίσης 

πρόβλεψη για έργα τα οποία ξεπερνούν στο 1,35 τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό, κυρίως ο Άξονας 1 είναι αυτός ο οποίος χρηματοδοτεί 

άμεσες επενδύσεις και τα Ταμεία για τα οποία έγινε εκτενής λόγος 

προηγουμένως. 

Υπάρχει ένα ποσοστό υπερδέσμευσης σημαντικό. Το ίδιο ισχύει 

και σε ένα βαθμό λίγο μειωμένο σε σχέση με τις «Περιφέρειες σε μετάβαση». 

Αυτά όμως τα ποσοστά υπερδέσμευσης για την αξιολόγηση δεν κρίθηκαν 
ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς θεωρείται ότι υπάρχει ένα rate drop out των 

επιχειρήσεων σε σχέση με το κλείσιμο των τελικών έργων που επιτρέπει με 

σχετική ασφάλεια να πούμε ότι αυτοί οι προϋπολογισμοί θα καλυφθούν. Δεν 
μπορούμε να πούμε ακριβώς το ίδιο για τις «λιγότερο ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες» αν θεωρούμε ότι το drop out rate μπορεί να κυμανθεί στην ίδια 

τάξη μεγέθους, άρα εκεί ενδέχεται να υπάρχει  μια σχετική επισφάλεια. 

Το ίδιο ισχύει και για τον Άξονα 2. Στον Άξονα 3 υπάρχει η ίδια 

προβληματική, εδώ όμως λόγω της φύσης των έργων που παρουσιάστηκαν 
και προγενέστερα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η πιθανότητα του drop out άρα 

ουσιαστικά θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο θέμα.  

Αν βλέπαμε επίσης τις κατηγορίες των πεδίων παρέμβασης θα 
βλέπαμε ότι, όπως αναμενόμενο και σε σύνδεση με τις επενδυτικές 

προτεραιότητες που χρειάζονται αυξημένη χρηματοδότηση, η κατηγορία 

παρέμβασης 01 «Γενική παραγωγική επένδυση στις  μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις» καθώς και η 062, η οποία επίσης σχετίζεται και με την 

εμβληματική δράση του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», 

έχουν ανάγκη πολύ μεγάλης ενίσχυσης. Ακολουθεί η κατηγορία 046 για τα 
ευρυζωνικά, η 075 για τα τουριστικά, καθώς επίσης και η 104 που σχετίζεται 

με την αυτοαπασχόληση. 

Συνολικά φαίνεται ότι υπάρχει μια ανάγκη ανακατανομής των 

πόρων ανάμεσα στις κατηγορίες παρέμβασης. Η συνολική εικόνα είναι σαφώς 

βελτιωμένη πλέον , όχι τόσο στο κομμάτι βέβαια της απορρόφησης , 31/3 
μιλούσαμε για τα 8,4 , τώρα βρισκόμαστε περίπου στο 10 , άρα όντως 

χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες για την απορρόφηση αυτή.  
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Σε σχέση όμως με την αποδοτικότητα θα λέγαμε ότι σε 

ικανοποιητικά επίπεδα , με την υπόθεση εργασίας βεβαίως την οποία κάναμε,   
ότι το 44% που είχαμε ως σημείο αναφοράς το Μάρτιο,  η ένταξη 

αντιστοιχούσε και σε υλοποιηθέν αντικείμενο, φαίνεται ότι ο Άξονας 1 και 1Σ, 

3 και 3Σ γίνονται αποδεκτοί σε αντίθεση με τον Άξονα 2 και 2Σ όπου η 
απόδοση εμφανίζεται σχετικά χαμηλή. 

Αν πάρουμε τώρα μερικά ποιοτικά στοιχεία. Στον Άξονα 1 και 1Σ 

ο διαχωρισμός είναι τεχνητός καθαρά για διαχειριστικούς λόγους, έχουμε τις 
δράσεις άμεσης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα Ταμεία,  κυρίως το ΤΕΠΙΧ και 

τις Επιχειρηματικές Συμμετοχές. 

Υπάρχουν καθυστερήσεις που εμφανίζονται στις δράσεις της 

έρευνας,  κυρίως λόγω των θεμάτων της RIS καθώς επίσης και του 

πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου για τις ερευνητικές υποδομές. Η δράση 
«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η εμβληματική δράση του Άξονα 

και εμφανίζει πολύ σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Το ίδιο ισχύει και 

στην κατηγορία των Περιφερειών «περισσότερο ανεπτυγμένες» . 

Η δράση κυρίως για τη στήριξη των επιχειρήσεων μέσω του 

θεματικού στόχου 2 πραγματοποιείται μέσα από τις δράσεις του Ψηφιακού 

Βήματος και του Ψηφιακού Άλματος,  σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των 
οριζόντιων δράσεων που στηρίζουν ως έμμεση ενίσχυση τις προηγούμενες. 

Στον Άξονα 2.2Σ υπάρχουν μεταβολές στο περιεχόμενο των 
δράσεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων όχι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά 

αλλάζει ο αρχικός σχεδιασμός, δηλαδή με βάση το πώς προχώρησε το 

πρόγραμμα υπάρχουν αλλαγές που πλέον δίνουν μια αναπροσαρμογή του 
μίγματος των χρηματοδοτούμενων δράσεων κυρίως σε μέτρα πολιτικής που 

στηρίζουν τους εργαζόμενους και λιγότερο τις ίδιες τις επιχειρήσεις, θέλοντας 

να υποστηρίξουν την κινητικότητά τους και, αν θέλετε, ένα νέο παραγωγικό 
μοντέλο.  

Θεωρείται ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικό 

στοιχείο ως παραγωγικός συντελεστής άρα η προσαρμοστικότητα πρέπει να 
περνάει μέσα από τον εργαζόμενο και τέλος βαρύτητα δίνεται στη δράση της 

πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων. 
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Στον Άξονα 3/.3Σ εντοπίζονται μεταβολές στο περιεχόμενο των 

δράσεων οι οποίες όμως είναι μικρές. Ενισχύεται η στόχευση σε σχέση με την 
ενεργειακή εξοικονόμηση και την ενεργειακή απόδοση. Οι δράσεις για την 

αναβάθμιση του τουριστικού πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, καθώς 

επίσης και στο κομμάτι της βελτίωσης του συστήματος διανομής ενέργειας. 

Θετική κρίνεται από την αξιολόγηση η αλλαγή της στόχευσης για 

το έργο «Ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών» από τη μετάβαση της 

ταχύτητας σε ταχύτητες μεγαλύτερες των 100 Megabits. H αποδοτικότητα 
ουσιαστικά με βάση τα στοιχεία μας λέει για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε 

την αποδοτικότητα του προγράμματος κάποιες επενδυτικές προτεραιότητες 

φαίνεται ότι ενδεχομένως δεν θα χρειαστεί να αξιοποιήσουν το σύνολο των 
πόρων που τους έχει αρχικά διανεμηθεί και άρα ουσιαστικά όλο αυτό θα 

πρέπει να φέρει μια ανακατανομή προς εκείνες τις επενδυτικές 

προτεραιότητες οι οποίες εμφανίζουν αυξημένη δυναμική.  

Απαιτείται να γίνει εξειδίκευση των δράσεων σε αναμονή και,  

όπου απαιτείται,  διαφοροποίηση έστω και μικρή του περιεχομένου των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς επίσης και όλο το πλαίσιο το οποίο 

συζητήθηκε προηγούμενα για την επίσπευση της προκήρυξης δράσεων, την 

υλοποίηση, τις πληρωμές των έργων,  με έμφαση στην άρση των εμποδίων 
που δημιουργούν πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες. 

Το πλαίσιο επίδοσης ουσιαστικά εμφανίζει,  τουλάχιστον με τα 

στοιχεία τα τότε και πριν την εικόνα της αναθεώρησης, ουσιαστικά κάποιες 
διακυμάνσεις ως προς το βαθμό που μπορούν να επιτευχθούν τα ορόσημα 

του 2018 αλλά υπήρχαν και περιορισμένα θέματα αντιπροσωπευτικότητας 

κάποιων δεικτών για τη ρεαλιστική απεικόνιση της πορείας του 
προγράμματος. 

Ο δείκτης F100 ήταν ο οικονομικός δείκτης ο οποίος σε αρκετές 
περιπτώσεις χρειαζόταν αναπροσαρμογή και επίσης σε ορισμένες 

περιπτώσεις δεν επιτυγχάνεται ορόσημο του 2018.  

Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και το οποίο θα βοηθήσει κατά 
την άποψη της αξιολόγησης στη βελτίωση της παρακολούθησης του πλαισίου 

επίδοσης, ειδικά για τον Άξονα 1 και 1Σ είναι ότι το Πλαίσιο το οποίο είχε 

εγκριθεί αρχικά ήταν εξαιρετικά πολύπλοκο με πολύ μεγάλο αριθμό δεικτών. 
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Δεν είχε γίνει μια αρχική αξιοποίηση της δυνατότητας που έδινε ο Κανονισμός 

για την εκπροσώπηση ενός μικρότερου αριθμού δεικτών, το οποίο όμως θα 
εξασφάλιζε την χρηματοδοτική βαρύτητα του 50% που απαιτούσε το Πλαίσιο 

και άρα, αν θυμάμαι καλά,  68 περίπου δείκτες βρίσκονταν στο πλαίσιο, αν 

λάβουμε υπόψη μας και τις κατηγορίες των Περιφερειών. Άρα ήταν ένα 
ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα για την παρακολούθηση. 

Στον Άξονα 2 και 2Σ , ακριβώς επειδή υπήρξε η αλλαγή της 

στόχευσης της πολιτικής,  το μίγμα των υλοποιούμενων δράσεων, ακριβώς 
για το διαφοροποιούμενο μίγμα , αυτό έπρεπε να απαιτείται να απεικονιστεί 

και τους δείκτες του προγράμματος για το πλαίσιο επίδοσης του Άξονα 02 και 

02.Σ,  ενώ ο Άξονας 3 και 3Σ περισσότερο σημειακές τροποποιήσεις θα 
χρειαστεί, ακριβώς λόγω του σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού των μεγάλων 

έργων. 

Έχει ζητηθεί από την αξιολόγηση, με βάση τη σχετική εγκύκλιο 

της  ΕΥΣΣΑ ,να αποτιμήσει την επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης. Θα 

μου επιτρέψετε ένα λεπτό πριν ξεκινήσω να παρουσιάζω τα ευρήματα να πω 
τι ακριβώς είναι αυτό ως μεθοδολογικό εργαλείο. Αυτό στηρίζει την θεωρία της 

επιδιωκόμενης αλλαγής, δηλαδή που βρίσκομαι, τι ανάγκη έχω και τι θέλω να 

πετύχω. Άρα έχει ένα πρώτο στάδιο στρατηγικής που συνδέει άμεσα τον 
ειδικό στόχο με ένα δείκτη αποτελέσματος και ένα πιο επιχειρησιακό τμήμα, το 

οποίο παρουσιάζει και εμφανίζει τις δράσεις που θα ικανοποιήσουν την 

επίτευξη του ειδικού στόχου, συνοδευόμενο από ένα σύστημα δεικτών εκροής 
που μετράνε αυτό το οποίο παράγεται. 

Με βάση αυτό,  πρακτικά εξετάζεται η συνάφεια, η συνοχή και η 

καταλληλότητα. Αυτό  που αποτελεί εύρημα της αξιολόγησης είναι ότι 
συνολική στρατηγική στόχευση αλλά και η επιμέρους στρατηγική του 

προγράμματος παραμένει επίκαιρη, ενώ η λογική της παρέμβασης γενικώς 

είναι καθαρή και στοχευμένη. Σχεδόν το σύνολο των στρατηγικών και ειδικών 
στόχων δεν έχουν επηρεαστεί από σημαντικές μεταβολές, με εξαίρεση ίσως 

την επικαιροποίηση κάποιων εθνικών σχεδίων.  

Ακούσαμε για το εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση της ενέργειας, 

για τον ΚΕΝΑΚ, ενδεχομένως την επικαιροποίηση του NGA Plan, άρα 

ουσιαστικά οι μεταβολές αυτές όντως επέδρασαν στο Πρόγραμμα , κυρίως 
όμως δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους ειδικούς στόχους. Υπάρχει μια 
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μικρή διαγραφή προτεινόμενη, η οποία όμως έχει πάρα πολύ μικρή 

χρηματοδοτική βαρύτητα και η ειδική της στόχευση εξακολουθεί να 
ικανοποιείται μέσα από την  υλοποίηση μιας άλλης επενδυτικής 

προτεραιότητας. Μιλάμε για τον ειδικό στόχο 1.7. ο οποίος συνεχίζει και 

εξυπηρετείται μέσα από τον ειδικό στόχο 1.4.  

Δεν προκρίνεται ότι χρειάζεται το σύστημα νέους ειδικούς 

στόχους. Φαίνεται ότι το επιχειρησιακό κομμάτι, καθώς υπήρξαν 

διαφοροποιήσεις στις δράσεις , όντως χρειάζεται να προσαρμοστεί. 
Επιμέρους όμως μεταβολές έχουν να κάνουν κυρίως με το σύστημα των 

δεικτών, όπου έχουν τεθεί νέοι στόχοι βάσει του νέου εθνικού σχεδιασμού 

απαιτείται αυτό να επικαιροποιηθεί. Όπου πρακτικά έχει αλλάξει το 
περιεχόμενο της δράσης , το ίδιο ισχύει.  

Θα ήθελα να πω ότι το πλαίσιο επίδοσης του προγράμματος 
περιλαμβάνει αποκλειστικά εκτός του οικονομικού δείκτη F100,  περιλαμβάνει 

δείκτες εκροής, άρα ουσιαστικά η προσαρμογή αυτή των δεικτών 

συμπαρασύρει και το πλαίσιο επίδοσης. 

Φαίνεται ότι όλη η προσαρμογή αυτή της λογικής της 

παρέμβασης δεν αλλάζει τη στρατηγική του προγράμματος, απλά βοηθάει 

καλύτερα στο να μπορέσουν οι πόροι του Προγράμματος να αξιοποιηθούν με 
τον βέλτιστο στόχο ώστε να καλύψουν τη στρατηγική αυτή. 

Σε σχέση με τους δείκτες είπαμε κάποια πράγματα ως προς το τι 
χρειάζεται να επικαιροποιηθεί. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον ότι το  Πρόγραμμα εξ 

αρχής εμφάνιζε μια καθαρή συμβολή των δεικτών εκροής στο αποτέλεσμα,  

που σημαίνει ότι και για την προετοιμασία των αξιολογήσεων επιπτώσεων 
φαίνεται ότι μέσα από τους δείκτες εκροής μπορεί να υπολογιστεί η συμβολή 

του Προγράμματος ακόμη και σε αυτό που έχει τεθεί στο Πρόγραμμα ως 

εθνικός στόχος για το δείκτη αποτελέσματος. 

Σαφώς οι τιμές των δεικτών πρέπει να επικαιροποιηθούν όπου 

θα αλλάξει η χρηματοδοτική κατανομή,  για τους ευνόητους λόγους και βέβαια 

να πούμε ότι κυρίως όλη η αναδιάταξη του Προγράμματος σε σχέση με τις 
δράσεις και τα έργα που θα χρηματοδοτήσει, θα επιφέρει μικροδιορθώσεις και 

προσαρμογές στους δείκτες του Προγράμματος. 
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Όλα αυτά απετέλεσαν μια είσοδο για την τεκμηρίωση της 2ης 

αναθεώρησης. Δεν θα μιλήσω πολύ γι' αυτό, να πω με βάση την προσπάθεια 
που έγινε στις τρεις διαφάνειες, μία για κάθε Άξονα να εμφανιστούν ποια ήταν 

τα βασικά συγκεντρωτικά πορίσματα για την αναθεώρηση. Βλέπουμε ότι οι 

επενδυτικές προτεραιότητες 1b, 2b, 3a, 3d δεν εμφανίζουν μια πολύ μεγάλη 
δυναμική. Μπορούν να διαθέσουν πόρους σε επενδυτικές προτεραιότητες 

όπως η 3c,  η οποία χρειάζεται χρήματα για να υλοποιηθεί ο στόχος, άρα 

υπάρχει και η επιφερόμενη ανάγκη να επικαιροποιηθεί η στοχοθεσία των 
δεικτών. 

Η επενδυτική προτεραιότητα 6f είναι αυτή που ικανοποιεί τον 

ειδικό στόχο 1.7. και η κατάργησή της δεν είναι επί της ουσίας κατάργηση. 
Ενσωματώνεται στον ειδικό στόχο 1.4. και η στρατηγική ικανοποιείται μέσα 

από τον ειδικό στόχο αυτό, ενώ βλέπουμε ότι ειδικά για την επενδυτική 

προτεραιότητα 1b υπάρχει και η πρόταση η οποία θα καλύψει την ανάγκη των 
“περισσότερων αναπτυγμένων Περιφερειών” με αύξηση των πόρων.  

Αυτό δεν επηρεάζει την κλείδα της περιφερειακής κατανομής,  η 
οποία τηρείται σε εθνικό επίπεδο, καθώς η ανταλλαγή των πόρων γίνεται με 

άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα και άρα ουσιαστικά ακόμη και με τη μεταφορά 

αυτή, που ικανοποιεί και αντίστροφες ανάγκες στο Πρόγραμμα του 
«Περιβάλλοντος, Υποδομών Μεταφορών» εξακολουθεί να ικανοποιείται.  

Διαφορετικού τύπο είναι η προσαρμογή που προτείνεται για τον 

Άξονα 2 /2Σ. Οι τρεις Άξονες είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και γι' αυτό τον 
λόγο και η προσέγγιση της αξιολόγησης ήταν διαφορετική. Βλέπουμε ότι 

υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση της 8iii και της 8iv για την 

υλοποίηση των δράσεων που υλοποιούν. 

Αντίστοιχα μειώνεται η 8v. Aυτό επιφέρει μια μικρή αλλαγή στη 

λογική της παρέμβασης , άρα χρειάζεται το σύστημα στο νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα να προσαρμοστεί σε αυτό και βέβαια με βάση αυτό να 

αναδιαταχθεί και όλο το σύστημα των δεικτών, εκτός του ότι θα πρέπει να 

επικαιροποιηθεί η στοχοθεσία τους,  θα πρέπει ουσιαστικά να γίνει εισαγωγή 
των κατάλληλων δεικτών οι οποίοι θα παρακολουθούν τις δράσεις των 

επενδυτικών προτεραιοτήτων. 



4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 12/12/2018 

73 
 

Τέλος για τον Άξονα 3 /3Σ βλέπουμε ότι το κύριο στοιχείο το 

οποίο αναδεικνύεται είναι η αναδιάταξη του συστήματος των δεικτών και της 
στοχοθεσίας τους. Έχουμε μεταφορές πόρων εσωτερικά στον Άξονα όπως 

για παράδειγμα από την επενδυτική προτεραιότητα 4b στην 4c. Η 4c καθώς 

επίσης και η 6c προτείνεται να αυξήσουν τη χρηματοδοτική τους βαρύτητα, το 
ίδιο ισχύει και για την 7e,  άρα ουσιαστικά βλέπετε ότι το μίγμα των έργων 

που χρηματοδοτεί ο Άξονας σε συνέχεια και των όσων τεκμηριωμένα 

ακούστηκαν, οδηγεί σε τέτοιου είδους ανάγκη για την Aναθεώρηση. 

Καθώς οι δείκτες του πλαισίου αποτελούν υποσύστημα των 

δεικτών του Προγράμματος, αυτό που βασικά αναδεικνύεται είναι ότι θα 

πρέπει να αναδιαταχθεί το πλαίσιο του Άξονα 1 /1Σ. Υπάρχουν δυο βασικοί 
δείκτες που κρίνεται ότι καλύπτουν με χρηματοδοτική επάρκεια το σύνολο των 

δράσεων που εκπροσωπεί ο Άξονας , άρα η πρόταση είναι για υιοθέτηση ως 

κύριων δεικτών του 02 και 03. 

Στον Άξονα 02 και 02Σ έχουμε αλλαγή της χρηματοδοτικής 

βαρύτητας και της λογικής , εν μέρει,  της λογικής της παρέμβασης, άρα 
χρειάζεται να εισαχθούν οι δείκτες που θα ακολουθήσουν τον Άξονα 2 και 2Σ 

με την αντίστοιχη επιλογή της χρηματοδοτικής βαρύτητας και οι αλλαγές στον 

Άξονα 3 και 3Σ είναι ουσιαστικά σημειακές καθώς τα σημαντικά έργα 
εξακολουθούν να είναι παρόντα. 

Σε κάθε περίπτωση επειδή υπάρχει μια νέα μεθοδολογία 

υπολογισμού του δείκτη F100 χρειάζεται ο οικονομικός δείκτης αυτός να 
υιοθετήσει τη νέα μεθοδολογία.  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Αξιολόγηση 
αυτό που έχει διαπιστώσει ως ανάγκη είναι να ενισχυθούν οι προσπάθειες για 

αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Να υπάρξει 

επίσπευση των διαδικασιών προκήρυξης, υλοποίησης, πληρωμής έργων , με 
έμφαση σε αυτές τις διαδικασίες που είναι χρονοβόρες και γραφειοκρατικές. 

Να ανασχεδιαστούν κάποιες δράσεις, να ανακατανεμηθούν οι πόροι σε 

εκείνες τις επενδυτικές προτεραιότητες που εμφανίζουν αυξημένη δυναμική 
και σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, να προσαρμοστεί και να 

επικαιροποιηθεί το σύστημα των δεικτών,  όπου απαιτείται , και βέβαια να 

αναδιαταχθεί το πλαίσιο επίδοσης με βάση τα όσα συμπαρασύρει και επιφέρει 
η 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος. 
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Με βάση τις προτεινόμενες αυτές αλλαγές κρίνεται ότι το 

πρόγραμμα θα μπορέσει να βελτιώσει την στοχοθεσία του και να μπορέσει να 
ικανοποιήσει την επίτευξη των στόχων φέρνοντας τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα, ενώ κρίνεται τέλος ότι η συμβολή του Προγράμματος στους 

στόχους της Ευρώπης 2020,  όχι μόνο σε αυτούς, καθώς ήδη εδώ και 
περισσότερο από ένα χρόνο έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για τους στόχους 

της βιώσιμης ανάπτυξης 2030, ότι το πρόγραμμα θα συμβάλλει και στους 

στόχους αυτούς. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, θα κλείσουμε την 1η ενότητα με την 

παρουσίαση από τον Μηνά Διακολιό Προϊστάμενο της Μονάδας Α1 για την 

Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και θα ακολουθήσει 
διάλειμμα. 

 

5.2. Ενημέρωση για την Αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ  
«Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος» 

Μ. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ: Η παρουσίαση αυτή θα δείξει συνοπτικά την εφαρμογή όσων 

ακούσατε προηγουμένως από την αξιολογήτρια στην πρόταση Αναθεώρησης 

του Προγράμματος. Θα δούμε λίγο ποσοτικά πως το Πρόγραμμα 
επηρεάστηκε και εφαρμόστηκαν τα παραπάνω. Να πω μόνο αρχικά ότι ο 

σχεδιασμός της Αναθεώρησης έλαβε υπόψη τις γενικότερες ανάγκες του 

ευρύτερου περιβάλλοντος υλοποίησης του ΕΣΠΑ και τις χρηματοδοτικές 
ανάγκες που δημιουργούνται και όπως αυτές προτεραιοποιούνται σε επίπεδο 

χώρας, αλλά και σε επίπεδο κατηγοριών Περιφερειών. Εξ ου και οι ροές προς 

άλλα Προγράμματα,  όπως και οι ροές από και προς το Πρόγραμμά μας σε 
επίπεδο κατηγορίας Περιφέρειας.  

Φυσικά τα συμπεράσματα της Αξιολόγησης τα οποία 

αποτυπώνουν την υλοποίηση τη δυναμική της εξέλιξης των παρεμβάσεων σε 
επίπεδο αξόνων και επενδυτικών προτεραιοτήτων. Το σύστημα δεικτών 

επηρεάζεται κυρίως από την επικαιροποίηση εθνικών στρατηγικών, αλλά και 

από τις προηγούμενες μεταβολές.  

Εθνικές στρατηγικές. Όλως ενδεικτικά: ο νέος Κανονισμός 

ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, το εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή 
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απόδοση, στρατηγική για την κλιματική αλλαγή, ψηφιακή στρατηγική, NGA 

Plan και τα λοιπά. 

Μια μικρή αναδρομή για τη διακύμανση του προϋπολογισμού 

του Προγράμματος από την έγκρισή του μέχρι και σήμερα. Το Πρόγραμμα 

ξεκίνησε με προϋπολογισμό σε δημόσια δαπάνη 4,67 δισ. Πέρσι αυξήθηκε με 
την τεχνική προσαρμογή και μόνο στους Άξονες του ΕΤΠΑ κατά 251 

εκατομμύρια ευρώ και την Τεχνική Βοήθεια του ΕΤΠΑ και πλέον με την υπο 

έγκριση πρόταση Αναθεώρησης βαίνει μειούμενο κατά 200 εκατομμύρια 
ευρώ, 80 εξ αυτών από το ΕΤΠΑ και 120 από το ΕΚΤ. 

Επαναλαμβάνω,  όπως είπε και νωρίτερα η αξιολογήτρια, ότι 
δεν επηρεάζεται παρά τη μείωση των πόρων η αλλαγή της στόχευσης ούτε η 

λογική της παρέμβασης του Προγράμματος.  

Εδώ βλέπουμε την πορεία , ουσιαστικά τη διακύμανση,  του 
προϋπολογισμού του Προγράμματος στα έτη. Μένοντας στην αναθεώρηση 

του 2018 που βλέπετε στις στήλες, ο Άξονας 1 του ΕΤΠΑ σε δημόσια δαπάνη 

έχει προϋπολογισμό 2.356 μειούμενος κατά 151 εκατομμύρια ευρώ. Το ΕΚΤ 
από τα 850 κατεβαίνει στα 730 εκατομμύρια με μείωση κατά 120 εκατομμύρια 

και αυξάνεται η δημόσια δαπάνη του Άξονα 3 στο 1,53 αυξανόμενο κατά 71 

εκατομμύρια ευρώ.  

Εδώ τώρα βλέπουμε τις ροές από το Πρόγραμμα προς άλλα. 80 

εκατομμύρια από τον Άξονα 1 και την επενδυτική προτεραιότητα 2b φεύγουν 
προς το πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα». Η αφαίρεση των 

πόρων γίνεται από τον Άξονα 2Β της άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων σε 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Ο λόγος για τον οποίο γίνεται η συγκεκριμένη αφαίρεση των 

πόρων από εκεί είναι γιατί στη 2b η άμεση ενίσχυση επιχειρήσεων σε τέτοιες 

τεχνολογίες γίνεται από το Ψηφιακό Βήμα και Άλμα. Οι υπόλοιπες προτάσεις 
όπως ήρθαν ουσιαστικά αφορούσαν υποδομές που ενίσχυαν την 

επιχειρηματικότητα , κατέδειξαν όμως την ανάγκη ενίσχυσης περαιτέρω των 

υποδομών του Δημοσίου τομέα για το περιβάλλον επιχειρηματικότητας και 
γενικότερα τις ανάγκες του. 

Κατά συνέπεια τα 80 εκατομμύρια φεύγουν από τη συγκεκριμένη 
επενδυτική προτεραιότητα χωρίς όμως να επηρεάζεται η υλοποίηση των 
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στόχων του θεματικού 2 συνολικά από την αφαίρεση των συγκεκριμένων 

πόρων,  η οποία αγγίζει το 12%.  

Επίσης ενισχύεται το ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ από τον Άξονα 2 του ΕΚΤ 

και από την αφαίρεση 120 εκατομμυρίων σε δημόσια δαπάνη από την 

επενδυτική 8v η οποία τελικώς αποδείχθηκε ότι είχε μεγάλο προϋπολογισμό 
στα 571 εκατομμύρια ευρώ και επίσης ότι προτεραιότητα στη χώρα τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι να ενισχύσει περισσότερο την 

αντιμετώπιση της ανεργίας, όπου κατ' εξοχήν αρμόδιο Πρόγραμμα είναι το 
ΕΠΑΝΑΔ. 

Τέλος για τη ροή πόρων από και προς το Πρόγραμμα είναι η 
ανταλλαγή πόρων που αναφέρθηκε και προηγούμενα. Έχοντας το ΕΠΑνΕΚ 

περισσότερες ανάγκες σε «περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες» και στο 

θεματικό στόχο της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και με την 
αντίστροφη ανάγκη του ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο να ενισχυθούν οι «λιγότερο 

ανεπτυγμένες Περιφέρειες» σε δικές του παρεμβάσεις, έγινε η συγκεκριμένη 

ανταλλαγή χωρίς να ανατραπεί η ισορροπία του ΕΣΠΑ. 

Εδώ βλέπουμε σε αυτό το σχήμα τις εσωτερικές ανακατανομές 

του Προγράμματος, είτε εντός του ίδιου Άξονα είτε και μεταξύ Αξόνων. Εδώ 

είναι οι δυο Άξονες του ΕΤΠΑ: οι γαλάζιες είναι οι επενδυτικές προτεραιότητες 
που έχουν ενισχυθεί και οι λευκές με τα βέλη αυτές που τις ενισχύουν. 

Συνεπώς εδώ έχουμε την επενδυτική 7e που έχει ενισχυθεί από το θεματικό 1 

κατά 50 εκατομμύρια το οποίο επιφέρει και αύξηση του Άξονα 3 κατά το ποσό 
αυτό μέχρι στιγμής. 

Επίσης η 3c η επενδυτική προτεραιότητα ενισχύεται από την 3a 
και την 3d είναι γνωστή και έχει αναφερθεί ήδη η εξέλιξη των δράσεων 

κρατικών ενισχύσεων που υλοποιούνται στον 3c. Ήταν απαραίτητη και για την 

ανταπόκριση στη συγκεκριμένη απήχηση η ενίσχυση της συγκεκριμένης 
επενδυτικής προτεραιότητας, παράλληλα όμως επειδή οι δράσεις οι οποίες 

εκδίδονται και υλοποιούνται μέσω του 3c έχουν ένα συνεκτικό χαρακτήρα που 

περιλαμβάνουν και στοιχεία καινοτομίας και στοιχεία εξωστρέφειας. 

Κατά συνέπεια δεν έρχεται να αλλάξει τους στόχους που 

επιδιώκει το ΕΠΑνΕΚ η συγκεκριμένη μεταβολή. Απλώς έρχεται ουσιαστικά 

και εξορθολογίζει το γεγονός ότι συνεκτικά βγαίνουν δράσεις στις οποίες 



4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 12/12/2018 

77 
 

συμβάλλουν και οι συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες που ενισχύουν 

τον 3c. 

Επίσης καταργείται η επενδυτική προτεραιότητα 6f. Είχε 

ιδιαίτερα χαμηλή βαρύτητα στο Πρόγραμμα για να παρακολουθείται χωριστά,  

της τάξης των 28 εκατομμυρίων , με μία μόνο εξειδικευμένη δράση αυτής της 
«περιβαλλοντικής βιομηχανίας», η οποία ήταν της τάξεως των 20 

εκατομμυρίων ευρώ. Εμπίπτει στους στόχους της 3c συνεπώς η δράση θα 

υλοποιηθεί. Οι δε πόροι της 6f τα 28 εκατομμύρια παραμένουν στο θεματικό 
στόχο, ενισχύουν την επενδυτική προτεραιότητα πολιτισμού και τουρισμού 

κατά 28 εκατομμύρια. 

Αυτά για τους Άξονες του ΕΤΠΑ. Όσον αφορά το ΕΚΤ η 

επενδυτική προτεραιότητα 8v έρχεται και ενισχύει κατά 207,5 εκατομμύρια την 

8iii Αναφέρθηκε και προηγουμένως ότι οι ενισχύσεις οι οποίες  υλοποιούνται 
και υποστηρίζονται από το ΕΚΤ έχουν μεγάλη απήχηση, με αποτέλεσμα να 

τριπλασιαστεί η ανάγκη υποστήριξης των συγκεκριμένων δράσεων από την 

επενδυτική προτεραιότητα 8iii.  

Κατά συνέπεια η 8v ενισχύει και εκεί, ενισχύει επίσης και κατά 

16,5 εκατομμύρια την επενδυτική προτεραιότητα 10iv,  η οποία έτσι όπως 

υλοποιείται, φέρνει τη συνεργασία των επιχειρήσεων με τα Πανεπιστήμια 
μέσω της πρακτικής άσκησης φοιτητών αλλά και αποφοίτων σε επιχειρήσεις, 

η οποία επίσης ενισχύεται και από την επενδυτική 11i κατά 13,1 εκατομμύρια. 

Έτσι εδώ σε αυτό τον πίνακα βλέπουμε ανά θεματικό στόχο πως 

καταλήγουν τελικά οι επιμέρους προϋπολογισμοί. Στον θεματικό 1 της 

έρευνας είμαστε στο 1 δισ, ο θεματικός 2 διαμορφώνεται στα 5,85 
εκατομμύρια, ο θεματικός 3 στα 2,5 δισ. λίγο λιγότερο, ο θεματικός 7 

αυξήθηκε στα 4,23 εκατομμύρια, ο θεματικός  8 στα 5,38 με εσωτερική 

ανακατανομή μεταξύ 8v και 8iii και συνολικά βλέπετε όλες τις μετακινήσεις σε 
αυτό εδώ το σχήμα. 

Οι παραπάνω αλλαγές έφεραν αλλαγές σε δείκτες, αλλά μόνο σε 

τίτλους απλώς να σας πω,  επικαιροποιήθηκαν τιμές βάσης με πιο πρόσφατα 
δεδομένα. Προστέθηκαν, αφαιρέθηκαν δείκτες, αναπροσαρμόστηκαν στόχοι, 

ανακατανεμήθηκαν έτσι ώστε το σύστημα μέτρησης δεικτών εκροών και 
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αποτελέσματος να ακολουθήσει τις συγκεκριμένες μεταβολές που 

προτείνονται προς αναθεώρηση. 

Ειδικά για το πλαίσιο επίδοσης να πούμε ότι για την απλοποίηση 

των δεικτών πλαισίου του Άξονα 1 όπου από 12+1 τον οικονομικό δείκτη με 2 

μόνο δείκτες μπορούμε να μετρήσουμε το πλαίσιο, που ξεπερνούν την 
ελάχιστη απαιτούμενη χρηματοδοτική βαρύτητα. Οι οικονομικοί δείκτες και σε 

αυτό τον Άξονα όπως και στους υπόλοιπους τόσο για το στόχο του 2023 

αναπροσαρμόζονται στη νέα δημόσια δαπάνη, του 2018 υπολογίζονται πλέον 
με τη μεθοδολογία που έχουμε συνεννοηθεί με την Αρχή Πληρωμής  για τον 

συνυπολογισμό προχρηματοδότησης και προκαταβολών. 

Για τον Άξονα 2 αλλάζει το πλαίσιο επίδοσης καθώς πλέον δεν 

υπάρχει ο δείκτης μέτρησης αριθμού απασχολουμένων, αλλά επιχειρήσεων,  

νέων αλλά και υφιστάμενων επιχειρήσεων που ενισχύονται από τις 
παρεμβάσεις του ΕΚΤ , καθώς επίσης και τον αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων 

οι οποίοι ασκούνται με την υποστήριξη του Προγράμματος. 

Τα ίδια εδώ και με τον οικονομικό δείκτη,  σε σχέση με το πώς 
προσαρμόζεται στη δημόσια δαπάνη του Προγράμματος και το ορόσημο του 

2018 επίσης.  

Δεν χρειάζεται να πούμε ιδιαίτερα πράγματα για τον Άξονα 3 ο 

οποίος δεν έχει κάποια σπουδαία μεταβολή, να πούμε μόνο ότι αυξάνεται 

σημαντικά κατά 80% περίπου ο αριθμός των νοικοκυριών που ενισχύονται για 
την αναβάθμιση της ενεργειακής τους απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας,  

και η αντικατάσταση του δείκτη για το NGA, όπου πλέον μετράται η απόδοσή 

τους σε δείκτη υψηλότερων ταχυτήτων σύνδεσης. Για τον οικονομικό πάλι τα 
ίδια και μόνο να σας πω για την πρόοδο της διαδικασίας αναθεώρησης.  

Εγκρίθηκε στην 31η γραπτή διαδικασία από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης. Υποβλήθηκε 13/7/2018 προς αξιολόγηση από την 
Επιτροπή, λάβαμε τα πρώτα σχόλια στις 8/8/2018 απαντήσαμε 8/10 με τελική 

υποβολή 3/12 και αναμένουμε την τελική έγκριση. Σας ευχαριστώ πολύ για 

την προσοχή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι κλείνουμε μια μεγάλη ενότητα 

και αν δεν υπάρχει πρόθεση για κάποιο πρώτο σχόλιο σε σχέση με τα θέματα 
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της αναθεώρησης –δεν υπάρχει- μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα 

διάλειμμα, το οποίο θα έχει και ένα ελαφρύ γεύμα.  

  Προτείνω γύρω στα τρία τέταρτα – μία ώρα, θα παρακαλούσα 

θερμά να επιστρέψουμε στην αίθουσα, καθώς ένα από τα θέματα που 

ακολουθούν στην ημερήσια διάταξη απαιτεί την έγκριση από τα μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, θα ξεκινήσουμε με την 

παρουσίαση από την κα Λιάππα που είναι στέλεχος της Μονάδας Α1 

Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας, η οποία θα μας 
ενημερώσει για την τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ. 

Τροποποίηση, η οποία θα τεθεί και προς έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

Σ. ΛΙΑΠΠΑ: Καλησπέρα και από εμένα. Το σχέδιο αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ 

είναι ένα στρατηγικό έγγραφο το οποίο συνοδεύει το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα σε όλο τον κύκλο ζωής του. Συνοψίζει όλες τις αξιολογήσεις που 

πρόκειται να γίνουν από την αρχή, μέχρι και το τέλος. Καταρτίστηκε από την 

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ το 2015 και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στη 
2η συνεδρίαση το 2016. 

Μπορεί όμως να επικαιροποιείται ανάλογα με την πρόοδο και τις 

ανάγκες του Προγράμματος. Και έτσι σήμερα ερχόμαστε με την πρόταση 1ης 
τροποποίησης όπου έχουν επικαιροποιηθεί οι αξιολογήσεις, ο 

προϋπολογισμός και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης ώστε να έχουμε το 

καλύτερο αποτέλεσμα στα στοιχεία που θα λάβουμε. 

Η ανάγκη τροποποίησης του σχεδίου αξιολόγησης έρχεται σε 

συνέχεια και της 2ης Αναθεώρησης, όπου τροποποιούνται όλα τα σχετικά 
στοιχεία που αναφέρονται στο Πρόγραμμα. Ενσωματώνονται κάποιες 

προτάσεις που προέκυψαν από την 1η Ενδιάμεση Αξιολόγηση, κάποιες 

αξιολογήσεις που είναι συναφείς ομαδοποιούνται, εμπλουτίζονται κάποια 
αξιολογικά ερωτήματα και επικαιροποιούνται τα δεδομένα των αξιολογήσεων 

που έχουν υλοποιηθεί. 
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Τέλος επικαιροποιούνται τα χρονοδιαγράμματα προκειμένου η 

υλοποίηση των δράσεων αναμένεται σε πλήρη εξέλιξη μέσα στο 2019.  

Από την 1η Ενδιάμεση Αξιολόγηση που εκπονήθηκε, προέκυψε 

η ανάγκη για ομαδοποίηση κάποιων αξιολογήσεων με σκοπό να επιτευχθούν 

κάποιες οικονομίες κλίμακας, να ελεγχθούν τυχόν συνέργειες, να εκτιμηθεί η 
πολλαπλασιαστικότητα και να μειωθεί και ο διαχειριστικός φόρτος στη 

συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για παράδειγμα, στον έλεγχο των 

δεδομένων και στα αποτελέσματα, στα συμπεράσματα. 

Με βάση τα νεώτερα δεδομένα οι Αξιολογήσεις Επίπτωσης που 

είναι απαραίτητες να γίνουν, δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν κριτήρια 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας που είναι στοιχεία 

παρακολούθησης. Αυτά άλλωστε αποτελούν εισροές στις Αξιολογήσεις 

Επίπτωσης. 

Έτσι οι Αξιολογήσεις Επίπτωσης καλό είναι να εστιάζουν στην 

αποτίμηση της θεωρίας της αλλαγής και των αποτελεσμάτων, την επίδραση 

των έργων στα αποτελέσματα του Προγράμματος και στους στόχους του 
Προγράμματος. 

Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα αναλύονται εκτενώς 
σε Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις, η μία ήδη έγινε από την Κ&Ο Advisory Services 

και πρόκειται να γίνει άλλη μία. Βεβαίως στο τέλος θα υπάρχει μια συνθετική 

Αξιολόγηση με ερωτήματα αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 

Οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΠΑνΕΚ όπως έδειξε η 

Ενδιάμεση Αξιολόγηση είναι μετρήσιμοι -και το περιμέναμε βεβαίως- και 

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις εκροές. 
Τέλος οι εμπλεκόμενοι φορείς πολιτικής και οι μεγάλοι δικαιούχοι του 

Προγράμματος είναι επιχειρησιακά ικανοί να παρακολουθούν τη στοχοθεσία 

που έχει τεθεί. 

Οι Αξιολογήσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί και έχουν 

παρουσιαστεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης είναι κατ' αρχήν η 
Επικαιροποίηση της ex ante του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που έγινε 

στη 2η συνεδρίαση και εκπονήθηκε εσωτερικά, η Αξιολόγηση των ενεργειών 

πληροφόρησης και επικοινωνίας,  που έγινε στην περσινή συνεδρίαση και 
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εκπονήθηκε επίσης εσωτερικά και φέτος, πριν λίγο η κα Ορφανίδου σας 

παρουσίασε την Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ. 

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται είναι οι 6 επιμέρους 

Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις που ήταν ανά τομέα : ΕΚΤ, ΕΤΑΚ, Έρευνα, 

Επιχειρηματικότητα, Εξοικονόμηση ενέργειας και ΤΠΕ  και προβλέπονταν 
κυρίως για το 2019 να αντικατασταθούν από  μια ευρύτερη Αξιολόγηση του 

συνόλου της πορείας υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ ανά ειδικό στόχο και να γίνει 

το 2020, ώστε να υπάρχουν επαρκή στοιχεία υλοποίησης. Εξάλλου η 
προηγούμενη Αξιολόγηση ολοκληρώθηκε πριν λίγους μήνες.  

Προτείνεται η Αξιολόγηση Επίπτωσης για το θεματικό στόχο 4, 
που είναι η Εξοικονόμηση Ενέργειας, και το θεματικό στόχο 7 , που είναι οι 

υποδομές της Ενέργειας , και αρχικά ήταν διακριτές , να εξεταστούν από 

κοινού, προκειμένου να βγουν και κάποια συμπεράσματα συνολικά για τον 
τομέα της Ενέργειας. 

Από το σύνολο των 11 Αξιολογήσεων Επίπτωσης,  οι 3 που 

προβλέπονταν για πιο νωρίς, 2018 με 2020,  μεταφέρονται χρονικά για τα έτη 
2019 και 2021 , ώστε να είναι εφικτό να αποτιμηθούν οι πρώτες επιπτώσεις. 

Ο κύριος όγκος των Αξιολογήσεων Επίπτωσης παραμένει για το 2021, οι 

υπόλοιπες 8,  με εμπλουτισμό των αξιολογικών ερωτημάτων επίπτωσης και 
απαλοιφή των αξιολογικών ερωτημάτων που σχετίζονται με την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα που θα αποτελέσουν εισροές 

όμως των Αξιολογήσεων αυτών. 

Εκτός της 1ης αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας που 

υλοποιήθηκε πέρσι, παραμένουν άλλες δύο, με μια μετακίνηση της 2ης κατά 
ένα έτος, από τις αρχές του 2019 στις αρχές του 2020. Δίνεται βαρύτητα 

επίσης στην τελευταία Αξιολόγηση τη συνθετική, που θα λάβει όλα τα στοιχεία 

των Αξιολογήσεων Επίπτωσης που θα προηγηθούν και θα εξεταστούν 
παράλληλα η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η καταλληλότητα και η 

συνάφεια ανά ειδικό στόχο λαμβάνοντας και την Τεχνική Βοήθεια σαν 

δεδομένο. 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ περιλαμβάνει πλέον 18 

Αξιολογήσεις αντί 24 και όπως είπαμε η μία ήταν η επικαιροποίηση της ex 

ante του Ταμείου, δυο Αξιολογήσεις Ενδιάμεσες του ΕΠΑνΕΚ εκ των οποίων 
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η μία υλοποιήθηκε, τρεις Αξιολογήσεις των ενεργειών πληροφόρησης και 

επικοινωνίας ,εκ των οποίων η μία έχει υλοποιηθεί, 11 Αξιολογήσεις 
Επίπτωσης και μια Συνθετική. 

Όλες αυτές ολοκληρώνονται τον Απρίλιο του 2022 , ώστε να 

δοθούν και κάποια συμπεράσματα που θα τροφοδοτήσουν την Αξιολόγηση 
του ΕΣΠΑ που θα ακολουθήσει. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στις 752.400 € 

εκτός του ΦΠΑ,  έναντι αρχικού σχεδίου 850.000 €. 

Οι επόμενες ενέργειες είναι η προκήρυξη διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αξιολογητή ή αξιολογητών και εκ νέου έλεγχος των διαθέσιμων 

στοιχείων που θα τροφοδοτήσουν τις Αξιολογήσεις. Κάποιες από τις 
αξιολογήσεις περιλαμβάνουν και counterfactual έλεγχο που σημαίνει έλεγχο 

με επιχειρήσεις και πληθυσμό που δεν έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κα Λιάππα η οποία ανέπτυξε και τη 

λογική των τροποποιήσεων που προτείνονται, προκειμένου οι Αξιολογήσεις 

να αποτελέσουν ένα αναλυτικό εργαλείο που θα οδηγήσει σε συμπεράσματα 
για το Πρόγραμμα. Η 1η τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ 

τίθεται προς έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης….. 

Γ. ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε μπορώ να ρωτήσω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ο κ. Περουλάκης έχει τον λόγο να ρωτήσει. 

Γ. ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ: Έχω την εντύπωση ότι αυτό που προτείνετε, αλλάζει και 

τη φιλοσοφία των αξιολογήσεων. Έκανες αναφορά στη θεωρία της αλλαγής, 

ενώ μέχρι τώρα όλες οι παρεμβάσεις στήνονταν και παρακολουθούνταν με 
βάση την λογική παρέμβασης. Αυτό πως θα το αξιολογήσεις. Γιατί η θεωρία 

της αλλαγής, προσπαθώ τώρα να ανακτήσω παλιές μνήμες, αλλά έχω την 

εντύπωση ότι η θεωρία της αλλαγής απαιτεί πιο λεπτομερή και 
εμπεριστατωμένη παρακολούθηση δεικτών, με την παρακολούθηση και 

counterfactual συνθηκών, όπως το είπες στο τέλος. Οπότε θα ήθελα να ξέρω 

ακριβώς αν αλλάζετε πια τον τρόπο παρακολούθησης του προγράμματος ή 
όχι. 

  Και δεύτερον, σε όλες αυτές τις αξιολογήσεις οι οποίες 

συμπυκνώνονται σε 11 αν κατάλαβα καλά, ποια είναι τα θεματικά πεδία 
αυτών των 11; Θα βάλετε μέσα τη RIS; 
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Σ. ΛΙΑΠΠΑ: Κατ' αρχήν η θεωρία της αλλαγής είναι μια μεθοδολογία για να 

γίνουν οι αξιολογήσεις. Θα γίνει συνδυασμός εργαλείων για να γίνουν οι 
αξιολογήσεις,  δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί και η θεωρία της αλλαγής αλλά και 

τυχόν έρευνες πεδίου, ώστε να έχουμε τα συμπεράσματα. Δεν αλλάζει η 

λογική του Προγράμματος , παραμένει η ίδια.  

  Theory of change είναι μια μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί 

και αυτή για τις αξιολογήσεις,  όπως και λοιπά δεδομένα. Οι δείκτες φυσικά 

και παρακολουθούνται, τροφοδοτούν την θεωρία της αλλαγής που θα 
χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των δεικτών και σίγουρα οι δείκτες εκροής θα 

δείξουν και την επίδραση στους δείκτες αποτελέσματος που είναι 

μακροσκοπικοί δείκτες της χώρας, δηλαδή που συνέβαλλαν οι δράσεις του 
ΕΠΑνΕΚ στο στόχο της χώρας, στην πολιτική της χώρας. 

  Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις που θα γίνουν, αυτές έχουν 
ομαδοποιηθεί κυρίως, αυτές συμπυκνώνονται σε μία που έγινε ενδιάμεση 

αξιολόγηση και μία που θα γίνει και τη συνθετική στο τέλος που θα είναι ανά 

ειδικό στόχο για όλους τους τομείς του προγράμματος. 

Οι αξιολογήσεις επίπτωσης που στις οποίες δίνει πολύ μεγάλη 

βαρύτητα και ο Κανονισμός,  αυτές είναι υποχρεωτικές άλλωστε, θα είναι ανά 

τομέα. Η έρευνα θα είναι τομέας,  για το ΕΚΤ, αξιολόγηση επίπτωσης των 
δράσεων του ΕΚΤ των δράσεων της έρευνας και καινοτομίας. Συνολικά για 

την επενδυτική 1a και 1b,  δηλαδή και οι επιχειρήσεις και οι  υποδομές,  θα 

ελεγχθούν με ξεχωριστά, διακριτά αξιολογικά ερωτήματα και θα ληφθεί υπόψη 
και η RIS. Επίσης θα γίνουν και αξιολογήσεις για τη RIS οι οποίες θα δώσουν 

δεδομένα σε αυτές τις αξιολογήσεις. Ήδη νομίζω ότι ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ετοιμάζει 

αξιολόγηση , μελέτη για τη RIS,  που θα τροφοδοτήσει τα δικά μας δεδομένα. 

Μέσα στο Σχέδιο Αξιολόγησης που σας έχουμε δώσει υπάρχει 

δελτίο ταυτότητας για κάθε αξιολόγηση που προβλέπεται με τα βασικά 
αξιολογικά ερωτήματα που έχουν τεθεί. Για τη RIS για παράδειγμα νομίζω ότι 

είναι τρεις ή τέσσερις σελίδες που καλύπτονται, έχουν πολλά αξιολογικά 

ερωτήματα και ο σκοπός είναι να ελεγχθεί η επίπτωση, να αξιολογηθεί η 
επίπτωση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και 

τις υποδομές, σε σχέση με τη RIS,  αλλά ειδικά για την Eρευνα να δούμε και 

επιχειρήσεις που δεν χρηματοδοτήθηκαν, είναι η φιλοδοξία μας. 
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Γ. ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ: Πληροφοριακά να σας πω ότι και η Επιτροπή έχει 

παρόμοια φιλοδοξία, δηλαδή και η Επιτροπή θα τρέξει παράλληλα μια μελέτη 
των οικοσυστημάτων καινοτομίας που υπάρχουν ή έχουν αναπτυχθεί ή 

αναπτύσσονται ή θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα με ή χωρίς δημόσια 

συνδρομή. Ευχαριστώ. 

Σ. ΛΙΑΠΠΑ: Να συμπληρώσω ότι μέσα στο Σχέδιο Αξιολόγησης,  είναι 

περίπου 40 σελίδες το έγγραφο, στο τέλος 20 σελίδες είναι περίπου τα δελτία 

ταυτότητας που λέει ανά αξιολόγηση, τα αξιολογικά ερωτήματα και τι θέλουμε 
να επιτύχουμε και φυσικά δεν αλλάζει η λογική του Προγράμματος σε καμία 

περίπτωση , απλά οι αξιολογήσεις θέλουμε να μας δείξουν τι επίπτωση είχε το 

Πρόγραμμα,  τουλάχιστον οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στη χώρα. 
Ευχαριστώ για την ενημέρωση για την έρευνα που θα γίνει από εσάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κα Λιάππα. Κοινώς μειώνουμε τον 
αριθμό των Αξιολογήσεων, διατηρούμε το βάθος και την ποιότητα των 

αποτελεσμάτων και των συνεπειών που θέλουμε να έχουμε. Από ό,τι βλέπω 

δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, η 1η Τροποποίηση του Σχεδίου 
Αξιολόγησης του Προγράμματος τίθεται προς έγκριση από τα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

H 1η Τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος 
εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα συνεχίσουμε με μια παρουσίαση που είναι ενημερωτικού 
χαρακτήρα, αφορά τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από 

τους Προϊσταμένους και τα στελέχη της ίδιας της Διαχειριστικής για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος. Έχει γίνει μια σημαντική 
δουλειά με «ψυχή – ψυχές» τον κ. Τσαλτάκη και τον κ. Αβδάλα , τους δυο 

Προϊσταμένους της Υπηρεσίας. Για σύνοψη του χρόνου θα γίνει η 

παρουσίαση από τον κ. Τσαλτάκη, αλλά φαντάζομαι θα αναφερθείτε σε όλα 
τα αντικείμενα συνοπτικά.  

Π. ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση 

και τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα πληροφοριακά συστήματα που 
αναπτύξαμε στην Υπηρεσία. Να πω ότι σαν Διαχειριστική Αρχή έχουμε μια 
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κουλτούρα αξιοποίησης της πληροφορικής όλα τα στελέχη της Υπηρεσίας και 

αυτό και στις τρεις προγραμματικές περιόδους που τρέχουν, διότι η 
πληροφορική είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να γίνουμε αποτελεσματικοί, 

παραγωγικοί, να βρούμε λάθη, να επιτύχουμε τις μεταφορές των δεδομένων 

που χρειάζονται και τις ενημερώσεις των συστημάτων, να τρέξουμε ελέγχους 
που διαφορετικά θα ήταν δύσκολοι και να είμαστε πιο αποδοτικοί στο έργο 

μας. 

Θα είναι σύντομη η παρουσίαση, πρώτα - πρώτα θα δείξουμε το 
οικοσύστημα των πληροφοριακών συστημάτων της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου.  

Η λογική της ανάλυσης δεδομένων είναι ότι απλές πληροφορίες 

αναλύονται, επεξεργάζονται, μετασχηματίζονται και υπάρχει μια διαδικασία 

ώστε αυτές να καταλήξουν σε χρήσιμες πληροφορίες, σε γνώση και μετά σε 
σοφία,  που είναι το ανώτερο επίπεδο όπου αξιοποιούμε πλήρως την εμπειρία 

των στελεχών που συμμετέχουν σε όλη αυτή την ανάπτυξη που γίνεται, για να 

κάνουν πιο παραγωγικά το έργο τους.  

Σημασία έχει ότι πάμε από τη λεπτομέρεια και καταλήγουμε στο 

πιο υψηλό επίπεδο αξιοποίησης ώστε να διορθωθούν λάθη, να γίνει η δουλειά 

αποτελεσματικά, να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη διοίκηση και τη 
διαχείριση των έργων σε όλα τα επίπεδα. 

Εδώ βλέπουμε στην πάνω γραμμή τα συστήματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη μεσαία γραμμή τα εθνικά συστήματα,  δηλαδή 

κυρίως έχουμε να κάνουμε με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ και το ΒΙ του τα οποία έχουν 

βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Στη διπλανή 
γραμμή έχουμε το δεύτερο μεγάλο πόλο που είναι το Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων,  αυτό είναι η ατμομηχανή όλων των έργων 

επιχειρηματικότητας, όπου γίνεται όλη η διαχείριση και βέβαια υπάρχει και το 
αντίστοιχο του ΒΙ. Αυτά τα δυο επικοινωνούν, μεταφέροντας δεδομένα το 

ΠΣΚΕ στο ΟΠΣ. Εννοείται το ΟΠΣ είναι ο καθρέφτης της απόδοσης του 

Προγράμματος και σε αυτό μας μετράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από όπου 
μεταφέρονται και στην SFC τα δεδομένα. 

Υπάρχει ένας τρίτος πόλος που είναι η κανονιστική μας 

υποχρέωση για το Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχου Σώρευσης Κρατικών 
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Ενισχύσεων και βέβαια κι άλλα παράλληλα συστήματα όπως το TAXIS. Στην 

ΕΠΑνΕΚ έχουμε στήσει δυο συστήματα επιτελικής πληροφόρησης, το ένα 
στηρίζεται στη λογική Power BI και είναι σε cloud δεδομένα, υποστηρίζει 

mobile εφαρμογές, θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Αυτό το ανέπτυξε ο κ. 

Αβδάλας για τη Μονάδα Β3. Επιτρέπει την ανάλυση - συσχέτιση όλων των 
δεδομένων.  

Το δεύτερο σύστημα είναι κάπως πιο πολύ intranet επιτρέπει 

πιο δομημένες αναφορές, θα δούμε κάθε ένα από τα δύο σε δυο χωριστές 
ενότητες. Πάμε πολύ σύντομα την παρουσίασή μας: πρώτα το Power BI. Κατ' 

αρχήν και τα δύο συστήματα αξιοποιούν τα επίσημα δεδομένα των 

πληροφορικών συστημάτων, ΟΠΣ και ΠΣΚΕ. Τα συνδυάζουν με τοπικά 
δεδομένα μας, όπως τους υπεύθυνους για την κάθε δράση, τους στόχους, 

πληροφορίες που δεν αποτυπώνονται μέσα στα συστήματα, την εξειδίκευση 

που επίσης δεν αποτυπώνεται στο ΟΠΣ,  και βγάζουν συμπεράσματα σε όλο 
το κύκλο της διαχείρισης των έργων. 

 Για παράδειγμα αυτή είναι η οθόνη με μια ματιά, όπου βλέπουμε 
για όλα τα έργα επιχειρηματικότητας, ότι έχουμε 12.500 εντάξεις περίπου. 

Βλέπουμε τις δαπάνες που έχουν, το ποσοστό των πιστοποιήσεων, 

μπορούμε να φιλτράρουμε , πολύ εύκολα και ζωντανά για Ταμείο ΕΤΠΑ, για 
Ταμείο ΕΚΤ, για καθεστώς de minimis ή ΓΑΚ   και βλέπουμε τη διάσταση σε 

όλο τον κύκλο ζωής.  

Στην 1η στήλη είναι οι εντάξεις, μέχρι να φτάσουμε σταδιακά 
αιτήματα ελέγχου, πιστοποιήσεις, πληρωμές, δαπάνες, ανέβασμα των 

δαπανών στο ΟΠΣ. Στο πάνω μέρος βλέπουμε τη διάσταση –όλα αυτά είναι 

ζωντανά απλώς το δείχνουμε σε παρουσίαση με κλικ μας μεταφέρει σε όλη τη 
λεπτομέρεια της πληροφορίας- η μία ανάλυση είναι ανά ΕΦΔ και εταίρο του 

ΕΦΔ. Η 2η είναι χωροθετικά στην κάθε περιοχή ή Περιφέρεια, η 3η είναι ανά 

δράση. 

Εννοείται σε όλα αυτά λειτουργεί το drill δηλαδή μπορούμε 

κάνοντας κλικ να δούμε όλη τη λεπτομέρεια της πληροφορίας, αφού ξεκινάμε 
από το πιο συνοπτικό, με μια ματιά τα σύνολα. 

Στη 2η οθόνη παρακολουθούμε τις εντάξεις , πάλι αναλυμένες 

ανά δράση, ανά Περιφέρεια, ανά εταίρο και βλέπουμε και μια γεωγραφική 
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απεικόνιση που είναι ζωντανή, δηλαδή αν κάνουμε κλικ στο ζωντανό σύστημα 

θα μας δείξει ακριβώς τα έργα που είναι στην κάθε περιοχή.  

Όλος ο κύκλος όπως βλέπετε τηρεί τις εντάξεις, τα αιτήματα 

ελέγχου, τις πιστοποιήσεις, στο κάτω μέρος της οθόνης φαίνονται. Η αξία της 

πληροφορίας όταν συνδυάζουμε μεταξύ τους, συσχετίζουμε τις πληροφορίες 
και βγάζουμε συμπεράσματα όπως ορίζονται δείκτες απόδοσης, 

παραδείγματος χάριν πόσα είναι τα αιτήματα ελέγχου ανά περιοχή, πόσος 

είναι ο χρόνος ικανοποίησης των αιτημάτων, ποιο είναι το ποσοστό 
ικανοποίησης αιτημάτων.  

Παράδειγμα εδώ φαίνεται τι ποσοστό από τα αιτήματα ελέγχου 
κατέληξαν σε πιστοποίηση και τι ποσοστό κόπηκε τελικά στην πιστοποίηση, τι 

περικοπές έγιναν. Αυτό μπορεί να φαίνεται και ανά εταίρο, φαίνεται ο φόρτος 

που έχει ο καθένας. Όλα αυτά είναι καθημερινό εργαλείο διαχείρισης που 
οδηγεί σε συμπεράσματα για βελτίωση της διαχείρισης στο πιο χαμηλό 

επίπεδο, όπου εντοπίζονται τα bottlenecks και εκεί μπορούν να γίνονται οι 

παρεμβάσεις. Όλα μπορούν να απεικονίζονται με διάφορους τρόπους και όλα 
αυτά τα δεδομένα να εξάγονται στο excel.  

Ένα επόμενο επίπεδο είναι οι εκταμιεύσεις. Εδώ παρατηρούμε 

πόσες από τις πιστοποιήσεις κατέληξαν σε εκταμίευση, ποιοι είναι οι χρόνοι 
εκταμιεύσεων, πως κινούνται οι εκταμιεύσεις σωρευτικά και αναλυτικά ανά 

τρίμηνο. Το ίδιο μπορούμε να το δούμε ανά εταίρο, ανά Περιφέρεια, ανά 

δράση. 

Αυτή είναι μια από τις χρήσιμες οθόνες που δείχνει τον 

συγχρονισμό με το ΟΠΣ. Κάθε σύστημα από μόνο του είναι καλό, η δύναμη 
είναι όταν συσχετίζεις πληροφορίες. Ας πούμε εδώ βλέπουμε με τη μία ότι 

εκκρεμούν 2,7 εκατομμύρια για να μεταφερθούν στο ΟΠΣ από το ΠΣΚΕ. Άρα 

γίνεται άμεσα η ενέργεια, η παρακολούθηση , ενώ βλέπουμε ότι έχουν ανέβει 
στο ΠΣΚΕ πληρωμές 46,5 εκατομμύρια,  στο ΟΠΣ έχουν ανέβει τα 43,7 

εκατομμύρια. Κατ' ευθείαν βλέπουμε τις διαφορές, μια λειτουργικότητα δηλαδή 

βλέπουμε πράγματα που έχουμε να κάνουμε άμεσα.  

Μια δεύτερη λειτουργικότητα είναι ότι ελέγχονται λάθη. Ας πούμε 

εδώ βλέπουμε σε τέσσερα μηνιαία δελτία από τα 2.500 συνολικά που 

ανέβηκαν, ότι υπάρχουν διαφορές στα ποσά. Άρα κατ' ευθείαν στη ζωντανή 
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εφαρμογή με ένα κλικ θα βρούμε τα λάθη, θα τα διαχειριστούμε και θα 

μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ορθότητα των 
δεδομένων και τη συμφωνία των δύο συστημάτων. 

Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν το δείχνω ζωντανά, αλλά το 

δείχνω μόνο από παρουσίαση, δηλαδή τα συστήματα αυτά μας επιτρέπουν 
να ελέγξουμε και να βελτιώσουμε τον συγχρονισμό ΟΠΣ και ΠΣΚΕ, να 

εντοπίσουμε τα bottlenecks, να μετρήσουμε KPI , δείκτες απόδοσης και να 

επέμβουμε βελτιώνοντας τη διαχείριση. 

Αυτό είναι το σύστημα επιτελικής πληροφόρησης Power BI , θα 

δούμε κι ένα δεύτερο σύστημα που είναι πιο εσωτερικό της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και 
βοηθάει στην πιο συνολική παρακολούθηση του Προγράμματος. Βλέπετε τα 

επίπεδα αναφορών, από εδώ βλέπουμε τα σύνολα του προγράμματος και 

όλα τα επίπεδα ιεραρχικής παρακολούθησης. Δηλαδή Πρόγραμμα – Άξονα, 
Άξονα – Ταμείο, κατηγορία Περιφέρειας, θεματικούς στόχους, επενδυτικές 

προτεραιότητες.  

Ας πούμε η πιο συνοπτική παρουσίαση μας δείχνει τα βασικά 
μεγέθη του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Είναι εργαλεία που τα 

χρησιμοποιεί καθημερινά η Μονάδα Α1 που ρεπορτάρει συνολικά το 

πρόγραμμα. Αντίστοιχα βλέπουμε βέβαια προϋπολογισμό, εξειδίκευση, 
συμβάσεις, εντάξεις, δαπάνες.  

Το ίδιο το βλέπουμε και ανά Άξονα συνδυασμό, ανά επενδυτική 
προτεραιότητα, εδώ έχω φιλτράρει την επενδυτική προτεραιότητα 2 των 

έργων ΤΠΕ και βλέπουμε αντίστοιχα στον κάθε δείκτη απόδοσης με διπλό 

κλικ υπάρχουν εδώ κουμπιά που μας οδηγούν σε όλη τη λεπτομέρεια, δηλαδή 
στο να δούμε όλα τα έργα της επενδυτικής προτεραιότητας, τα δελτία 

εξειδίκευσης, τις προσκλήσεις, τις δαπάνες. 

Εδώ βλέπουμε μια οθόνη παρακολούθησης έργων – υποέργων, 
μπορώ να πω ότι εδώ επιτρέπει μια ολιστική διαχείριση. Δηλαδή υπάρχουν 

πλήκτρα που σε μεταφέρουν σε όλες τις πτυχές διαχείρισης του έργου, 

δηλαδή από την πρόσκλησή του, την ένταξη, τα υποέργα, τις 
χρηματοδοτήσεις, τις πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος των 

χρηματοδοτήσεων, διάφορες αναλύσεις δαπανών , ας πούμε δημόσια 
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δαπάνη ανά έτος, μήνα που μπήκε και έτσι reportάρουμε τον ρυθμό 

καταχώρησης των δαπανών. 

Όλα αυτά είναι εργαλεία καθημερινής υποστήριξης στον χειριστή 

των Μονάδων Β που παρακολουθεί το έργο, της Μονάδας Α2 που εντάσσει 

το έργο. Επίσης στην κεντρική οθόνη εδώ φαίνονται τα σύνολα και η ανάλυση 
ανά υποέργο. Αυτή είναι βασική καρτέλα για τα έργα υποδομών που έχουν 

και υποέργα. 

Για τα έργα επιχειρηματικότητας βολεύει η παρακολούθηση ανά 

δράση όπου συγκρίνεται η διαφορά των έργων μεταξύ ΟΠΣ – ΠΣΚΕ στις 

διάφορες καταστάσεις, οι διαφορές των ποσών που είπα και πριν τα 2,7 
εκατομμύρια. Βλέπουμε εδώ τις 18 δράσεις επιχειρηματικότητας και τα 

σύνολα για την κάθε μια σε παραβολή ΟΠΣ και ΠΣΚΕ. Δηλαδή 

αποτυπώνονται οι εντάξεις, τα έργα προς ένταξη, οι απεντάξεις, οι 
πιστοποιήσεις, οι δαπάνες, ακόμη και οι διορθώσεις και ανακτήσεις που τυχόν 

έγιναν.  

Στη 2η οθόνη βλέπουμε την ίδια εικόνα έργο – έργο για τα 
14.000 περίπου ενταγμένα έργα ή έργα προς ένταξη. Οπότε οι πρώτες δυο 

οθόνες ήταν για την παρακολούθηση σε επίπεδο πιο επιτελικής της Μονάδας 

Α1 και των Μονάδων Β και Α2 – Α3 που χειρίζονται τις εντάξεις. 

Στο επόμενο μενού θα δούμε ότι υπάρχει μια ξεχωριστή 

ανάλυση για τον συγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων και τα έργα 
κρατικών ενισχύσεων που βρίσκει όλα τα λάθη. Αυτό είναι ένα εργαλείο που 

δίνεται στον ΕΦΔ και έτσι έχει έλεγχο και των δύο συστημάτων και αυτόματη 

σύγκριση και των διαφορών σε μηνιαία δελτία ,σε εντάξεις ,σε έργα μεταξύ του 
ΟΠΣ και του ΠΣΚΕ. 

Ένα τρίτο σημείο το οποίο είναι και κανονιστικές υποχρεώσεις 

είναι ένα να ελέγξουμε τη σώρευση, να τρέξουμε προληπτικά τους ελέγχους 
αξιολόγησης κινδύνου έργου για παρατυπία απάτης. Τέτοια περιλαμβάνουν 

τη μη σύγκρουση συμφερόντων, τον έλεγχο σύγκρουσης συμφερόντων, την 

αξιολόγηση του κινδύνου παρατυπίας, απάτης και τον εντοπισμό 
περιπτώσεων, τη μη διπλή καταχώρηση κάποιου παραστατικού , τον έλεγχο 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων και διακοπής των ΑΦΜ των επιχειρήσεων, την 

ενημέρωση του Σώρευσης. 
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Όλα αυτά γίνονται από αυτή την εφαρμογή, δηλαδή μεσολαβεί 

μεταξύ του ΠΣΚΕ και του πληροφοριακού συστήματος σώρευση, θα το δούμε 
μετά, εδώ είναι ορισμένα μόνο από τα σημεία ελέγχου,  υπάρχουν πολλά 

ακόμη. Μας βοηθάει να διασφαλίσουμε την κανονικότητα των πληρωμών και 

να εντοπίσουμε περιπτώσεις και να αξιολογήσουμε έργα με κίνδυνο , ώστε 
εκεί να γίνει στοχευμένα έλεγχος. 

Είχε παρουσιαστεί, στην προηγούμενη περίοδο που είχαμε 

αναπτύξει το Risk analysis tool που παρουσιάστηκε στο ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο και αναφέρθηκε σαν best practice,  δηλαδή σαν ένα σύστημα 

αράχνης που αξιολογεί και συσχετίζει τα δεδομένα των πληροφοριακών 

συστημάτων. Παράδειγμα τιμολόγια όλων των προμηθευτών με τα στοιχεία 
των ενισχυόμενων, των μετόχων και των αξιολογητών, οπότε όλα αυτά 

διασφαλίζονται και τρέχουν ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένους χρόνους. Δεν λέω 

σε πραγματικό χρόνο, αλλά περιοδικά. 

Να δείξω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό: η μη διπλή 

καταχώρηση του ίδιου παραστατικού. Είναι βασικός έλεγχος ότι δεν 
χρηματοδοτούμε δυο φορές την ίδια δαπάνη, τρέξαμε τέτοιο έλεγχο, αυτή τη 

στιγμή έχουμε στο ΠΣΚΕ 300.000 τιμολόγια. Βρήκαμε μόνο 10 τιμολόγια που 

φαίνονται να μοιάζουν, να έχουν καταχωρηθεί σε δυο ενισχύσεις. Δόθηκε για 
διαχείριση. Η πληροφορική εντοπίζει περιπτώσεις αλλά δεν δικάζει, δεν βγάζει 

συμπέρασμα,  στέλνονται για διαχείριση στους αρμόδιους να διερευνήσουν τις 

περιπτώσεις και να δουν πόσο από αυτά θα χρειαστεί να οδηγήσουν σε 
διόρθωση. Αλλά έτσι έχουμε πρόληψη και ανίχνευση και βελτιώνουμε την 

αξιοπιστία των δεδομένων.  

Ένας έλεγχος είναι αυτός. Άλλοι έλεγχοι είναι η ανάλυση των 
προμηθειών. Ή ο έλεγχος μη διακοπής των επιχειρήσεων, από το TAXIS. 

Στην προηγούμενη περίοδο είχαμε κάνει μαζικό έλεγχο και για τις 25.000 

επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν από εμάς και είχαμε βρει συνολικά γύρω στις 
150 διακοπές επιχειρήσεων που ήταν παράτυπες. Έγιναν και αντίστοιχες 

διορθώσεις,  μετά από διερεύνηση  ήταν πολύ λιγότερες. 

Σε αυτή την περίοδο ήδη από την αρχή τρέχουμε αυτούς τους 

ελέγχους, γιατί έχουμε από τώρα το σύστημα έτοιμο. Στα 13.000 διαφορετικά 

ΑΦΜ που ενισχύθηκαν και αφορούν 15.000 επιχειρηματικά σχέδια μαζί με το 
καρτεσιανό, γιατί το σχέδιο είναι ΑΦΜ,  σε πολλά υπάρχουν συνδικαιούχοι 
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έργο, γίνεται στον κάθε συνδικαιούχο ο έλεγχος , βρήκαμε 140 ΑΦΜ που 

διέκοψαν στην Εφορία, δηλαδή αφού εντάχθηκαν διέκοψαν δραστηριότητα , 
και αυτά στάλθηκαν για διερεύνηση,  μόνο 10 από αυτά έχουν ήδη πληρωμές, 

θα τα διαχειριστεί ο αρμόδιος ΕΦΔ και τα αρμόδια στελέχη,  αλλά θα είμαστε 

έτσι σίγουροι ότι τα έργα που πληρώσαμε συνεχίζουν να λειτουργούν. 

Και αυτό θα τρέξει και κατά το τέλος της περιόδου, θα τρέχει 

περιοδικά κάθε μήνα αλλά και κυρίως στο τέλος,  στην τήρηση μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων τρία χρόνια μετά τη λήξη των επενδύσεων, την ολοκλήρωση 
των αντίστοιχων έργων. 

Το τρίτο κομμάτι είναι η ενημέρωση του πληροφοριακού 
συστήματος Σώρευσης. Έχουμε τρία πολύ καλά πληροφοριακά συστήματα 

στη χώρα,  το ίδιο το ΟΠΣ βελτιώθηκε, το ΠΣΚΕ και το σύστημα Σώρευσης. 

Όμως μεταξύ τους –αυτό είναι και το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό των έργων 
πληροφορικής- ότι αποτελούν νησίδες κατά κάποιο τρόπο. Σαν Διαχειριστική 

Αρχή βλέπουμε που υπάρχει το πρόβλημα και παρεμβαίνουμε, δηλαδή και σε 

μεταφορές δεδομένων. 

Έτσι, για να ελαφρύνουμε το φόρτο του ΠΣΚΕ που τώρα τρέχει 

τα νέα έργα, αναλάβαμε εμείς με αυτή τη ρουτίνα το να ενημερώσουμε όλες 

τις ενισχύσεις και τρέξαμε όλα τα ενταγμένα μας έργα που είναι συνολικά για 
καθεστώς de minimis ,γι' αυτά είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος Σώρευσης, παρά 

20 είναι 12.000 επιχειρηματικά σχέδια de minimis.  

Όλα τα ανεβάσαμε στο σύστημα Σώρευσης, όλα βρέθηκε 

σήμερα να μην σωρεύουν, εκτός από 6. Αυτά τα 6 τα δώσαμε στους 

αρμόδιους για διαχείριση για να δουν αν πραγματικά σωρεύουν ή αν όχι, 
μπορεί να άλλαξε παραδείγματος χάριν το ΑΦΜ της επιχείρησης, μπορεί 

κάποιοι να απεντάχθηκαν. Θα γίνει μια διαχείριση αναλυτική. 

Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των 
ευρημάτων αλλά πολύ σημαντική η βεβαιότητα που έχουμε ότι τηρούνται οι 

κανονιστικές μας υποχρεώσεις και ότι τρέχουμε όλοι στους ελέγχους που 

μπορούμε να τρέξουμε αξιοποιώντας την πληροφορική σα Διαχειριστική Αρχή 
και το οποίο είναι καθημερινό εργαλείο, σας έχω πει ότι για μας είναι 

κουλτούρα των στελεχών της Υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα από τα στελέχη 

που είναι υπεύθυνοι έργου, μέχρι τους Προϊσταμένους των Μονάδων, της 
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Υπηρεσίας και την πολιτική ηγεσία,  να αξιοποιούμε την πληροφορική για να 

διασφαλίζουμε ότι κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. 

Αυτά ήθελα να πω και απλώς να πω σαν επίλογο ότι η 

πληροφορική με τη συσχέτιση των πληροφοριών τότε κερδίζουμε δύναμη, τη 

συνδυαστική ανάλυση των δεδομένων, ακόμη και τις μαζικές μεταφορές 
δεδομένων που χειροκίνητα θα ήταν μεγάλο πρόβλημα όπου χρειάζεται, 

βοηθούν στον έλεγχο των διεργασιών στη μείωση των λαθών, στη βελτίωση 

της παραγωγικότητας και στην αποτελεσματικότητα. Και βέβαια αυτό γίνεται 
επειδή αξιοποιούνται από τα στελέχη, δηλαδή έχουν γίνει εκπαιδεύσεις και 

είναι βίωμα των συναδέλφων να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία στην 

καθημερινή τους δουλειά και συμμετέχουν βελτιώνοντάς τα.  

Αναπτύχθηκαν in house απλά να πω από τον κ. Αβδάλα το 

Power BI οι πρώτες οθόνες που είδαμε, οι δεύτερες από τον υποφαινόμενο 
και από το στέλεχος Προκόπη Αντωνιάδη του γραφείου ΟΠΣ συνεργάτη μας. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ θα μεταφέρω λίγο την προσοχή 
μου εμπειρία σαν χρήστης του πρώτου εργαλείου που έχει αναπτυχθεί από 

τον Γιώργο Αβδάλα με πολύ προσπάθεια και κόπο , το Power BI , το οποίο 

είναι ένα πραγματικά πολύ εύχρηστο και εύκολο εργαλείο , στο οποίο κανείς 
μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το τι γίνεται σε επίπεδο 

κρατικών ενισχύσεων, άρα να έχει, επιτρέψτε μου την έκφραση,  υπό στενή 

παρακολούθηση τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και να μπορεί να παίζει 
διάφορα σενάρια. 

Αλλά το δεύτερο το οποίο έχει λειτουργήσει, έχει πολύ 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τη δουλειά της πολιτικής ηγεσίας και στο 

επίπεδο του σχεδιασμού των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, είναι ότι μπορεί 

να δώσει πληροφορία και να αξιοποιήσει πληροφορία από δράσεις που ήδη 
έχουν τρέξει , έτσι ώστε να δει από το αν λειτούργησαν τα κριτήρια 

αξιολόγησης,  τα οποία είχε θέσει για τις κρατικές ενισχύσεις, τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ενταχθεί και υλοποιούν και 
ήδη για τους δεύτερους κύκλους έχουν χρησιμοποιηθεί σημαντικά 

συμπεράσματα τα οποία έχουμε βγάλει από τα εργαλεία. 
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Είναι σημαντικό, το είπε ο κ. Τσαλτάκης έχουν αναπτυχθεί in situ 

από τα στελέχη και είναι στην κουλτούρα όλης της πυραμίδας ή της αλυσίδας 
προτιμώ να το δω στο να τα χρησιμοποιούμε.  

Παρακαλώ ο κ. Sluijters έχει τον λόγο. 

W. SLUIJTERS: Ευχαριστώ πολύ. Απλώς να εκφράσω κι εγώ την έκπληξή 

μου την πολύ θετική με το σύστημα που μόλις παρουσιάστηκε. Είναι 

πραγματικά εντυπωσιακό, έχω μόνο μια ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει 
αναπτυχθεί in house από το ΕΠΑνΕΚ, έχει παρουσιαστεί ποτέ στις άλλες 

Υπηρεσίες διαχείρισης,  στην Αρχή Πληρωμής και τα λοιπά; Πράγματι νομίζω 

αν δεν έχει γίνει, θα έπρεπε να το προγραμματίσουμε αμέσως.  

Π. ΘΑΝΟΥ: Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο ή κάποιες ερωτήσεις. Μπορώ να πω 

ότι εντυπωσιάστηκα από την παρουσίαση και από τη δουλειά, να πω και από 

την πρωτοβουλία γιατί υποθέτω… Η ερώτησή μου είναι ανάλογη, δεν ξέρω 
που να απευθυνθώ, θα κοιτάξω εσάς, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι πιο 

σφαιρικό ακριβώς που να αφορά όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα το 

οποίο να ξεφεύγει και μόνο από τη διαχείριση και ενδεχομένως να μπαίνει και 
σε επίπεδο καταπολέμησης απάτης, ή και risk analysis,  που να εστιάζει στις 

διαχειριστικές επαληθεύσεις που κάνουν οι Διαχειριστικές Αρχές με όλα αυτά 

τα στοιχεία και τα τρία προγράμματα; Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι πιο 
σφαιρικό; Αλλά και για την καταπολέμηση απάτης και για risk analysis και 

ενδεχομένως για διπλή χρηματοδότηση, όχι μόνο επιχειρήσεων αλλά και 

τελικών αποδεκτών.  

  Κάτι τέτοιο το έχετε συζητήσει με άλλες Διαχειριστικές Αρχές με 

Αρχές Συντονισμού; Με την πολιτική ηγεσία;  

Γ. ΑΒΔΑΛΑΣ: Καλησπέρα σας και από εμένα. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ 

από τη μεριά μου είναι όχι σε ό,τι αφορά το Power BI δεν το έχουμε 

παρουσιάσει έτσι σε άλλες Αρχές, αυτό που θα ήθελα να πω ως προς αυτό 
είναι ότι είναι ένα εργαλείο εξαιρετικά γρήγορο και εύχρηστο και ναι κ. 

Δημητρίου θα μπορούσαμε πολύ εύκολα γιατί ο Κώδικας που έχουμε φτιάξει 

στη συγκεκριμένη περίπτωση τραβάμε –γιατί έχουμε και δικαιώματα 
πρόσβασης- στοιχεία από το Επιχειρησιακό του ΕΠΑνΕΚ. Αν αποκτήσουμε 

δικαιώματα να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και στοιχεία από άλλα 
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Επιχειρησιακά Προγράμματα, είναι κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί αύριο να 

περιέχει όλα τα στοιχεία του ΕΣΠΑ. 

  Είναι τόσο εύκολο δηλαδή. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με 

δικαιώματα και αν έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε στοιχεία άλλων 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Από εκεί και πέρα η επόμενη σκέψη είναι ότι 
προφανώς και μπορούν να αξιοποιηθούν στοιχεία συνδυαστικά και από άλλα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα Αλλά θέλω να σταθώ και σε κάτι που είπε η κα 

Ειδική Γραμματέας η κα Φωτονιάτα και είναι ότι αυτό το εργαλείο, είδα ότι σε 
κάποια περίοδο της παρουσίασης ένα χάρτη.  

  Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε δεδομένα και από άλλες 
πηγές εύκολα σχετικά,  και δεδομένα από web και θα μπορούσαμε να 

συνδυάσουμε στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και άρα όπως 

δείχνουμε τον χάρτη να δείχνουμε από πίσω ένα layer που θα είχε το κατά 
κεφαλήν εισόδημα, ή να είχε ένα layer που θα είχε το ποσοστό ανεργίας ανά 

περιοχή και άρα εκεί δια μέσου των διαφορετικών δράσεων να έβλεπε 

κάποιος ποιο είναι το impact των παρεμβάσεων που έχουμε, και κάτι τέτοιο 
να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σαν policy tool ,σαν εργαλείο πολιτικής, 

αλλά και αργότερα συνδυάζοντας και στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα 

του συναδέλφου του Πάνου Τσαλτάκη, να αντλήσει στοιχεία από το taxis net 
και να δει μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια από την παρέμβαση 

πόσες επιχειρήσεις έμειναν ανοιχτές, ή ποιο είναι το επίπεδο απασχόλησης 

σε αυτές τις επιχειρήσεις, συνδυάζοντας στοιχεία και από την ΕΡΓΑΝΗ ή από 
τον ΕΦΚΑ και άρα σε αυτή την περίπτωση εκτός από εργαλείο πολιτικής 

γίνεται κι ένα εργαλείο αξιολόγησης εν τέλει και είναι μια ζωντανή βιβλιοθήκη 

δεδομένων, η οποία σε βοηθάει να σχεδιάσεις ενδεχομένως την επόμενη 
προγραμματική περίοδο, ή να δεις που πήγαν λάθος κάποια πράγματα για να 

μπορέσεις να τα βελτιώσεις στη συνέχεια. 

  Και βεβαίως υπάρχει και η διάσταση του front analysis. Να σας 
δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα: ας πούμε στο χάρτη μπορούμε να 

εντάξουμε στοιχεία χωροθέτησης σε επίπεδο πραγματικής διεύθυνσης της 

κάθε δεδομένης επιχείρησης - δικαιούχου. Άρα σε αυτή την περίπτωση 
μπορούμε να εξετάζουμε πραγματικές διευθύνσεις και μπορεί παραδείγματος 

χάριν να δούμε ότι σε μια διεύθυνση είναι εγκατεστημένες δέκα επιχειρήσεις 
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και μετά να σκεφτούμε είναι λογικό να συμβαίνει αυτό; Μήπως κρύβεται κάτι 

άλλο από πίσω; Και ούτω καθεξής.  

  Το θέμα είναι ότι αυτό που σας είπε και ο συνάδελφος ο Πάνος 

Τσαλτάκης , τα δεδομένα είναι δύναμη, η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί 

να μας αποκαλύψει πολλές ακόμη πτυχές της αλήθειας και όπως είχε πει κι 
ένας μεγάλος στατιστικός επιστήμονας του προηγούμενου αιώνα που αγνοώ 

τώρα το όνομά του, «αν βασανίσεις αρκετά τα δεδομένα στο τέλος θα 

ομολογήσουν». Οπότε όσο προσπαθείς μπορείς να πετύχεις πολύ 
περισσότερα πράγματα. 

Π. ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ: Εγώ να συμπληρώσω, φυσικά ισχύουν τα όσα είπε ο κ. 
Αβδάλας, απλώς να συμπληρώσω για το πρώτο εργαλείο ότι και στην 

προηγούμενη περίοδο είχε αναπτυχθεί σαν risk analysis tool, είχε επιδειχθεί 

στην ΕΥΘΥ, στην ελληνική AFCOS και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 
αλλά και στο ΟΠΣ στην ίδια την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ σε παρουσιάσεις 

πληροφοριακών συστημάτων. Όμως δεν είχε αποφασιστεί κεντρικά, δηλαδή 

δεν ήταν τόσο ώριμο τότε , γιατί ήταν στο κλείσιμο η περίοδος , να εφαρμοστεί 
κεντρικά. 

Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ότι πλέον στην 

προηγούμενη περίοδο όλες οι ενισχύσεις δεν ήταν στο ΠΣΚΕ. Πλέον όλες οι 
ενισχύσεις έχουν τον πυρήνα της πληροφορίας σε μια βάση δεδομένων,  στο 

ΠΣΚΕ. Άρα αυτό είναι η βασική πηγή δεδομένων και είναι πιο εύκολο πλέον 

να εφαρμοστεί κεντρικά. Απλώς θα είναι ένα τρίτο σύστημα, δεν θα είναι ούτε 
ΟΠΣ ούτε ΠΣΚΕ. Θα είναι παραδείγματος χάριν όπως το δικό μας που θα 

βλέπει και τα δυο συστήματα και θα τρέχει τις διαφορετικές αναλύσεις. 

Δηλαδή είναι πολύ καλύτερες οι προοπτικές τώρα σε αυτή την περίοδο παρά 
την προηγούμενη. 

Επίσης είναι πολύ καλύτερα γιατί ακόμη δεν άρχισαν να 
κλείνουν τα έργα,  δεν έχουμε ολοκληρωμένα έργα. Αυτό το σύστημα 

δουλεύει,  ιδίως το κομμάτι του  anti fraud , στο τρίγωνο ανίχνευση – 

απόκριση – πρόληψη. Εδώ είναι ευκαιρία να δουλέψεις σαν  πρόληψη. Στην 
προηγούμενη περίοδο το είχαμε κάνει πριν το κλείσιμο, δηλαδή πριν πάει ο 

πιστοποιητής να βρει ακριβώς τα τιμολόγια που έχουν ρίσκο, γιατί υπάρχουν 

τέτοια. Ας πούμε ελέγχει το σύστημα τριγωνικές και κυκλικές συναλλαγές 
μεταξύ προμηθειών ενισχυόμενων, ή τις επιχειρήσεις που έκλεισαν, ή 
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διάφορες άλλες περιπτώσεις που έχουν χαρακτηριστεί προμήθειες υψηλού 

ρίσκου.  

Μπορεί να δίνεται και θεσμοθετημένα πλέον,  γιατί στην 

προηγούμενη περίοδο δεν το είχαμε αυτό και προβλέπεται. Έχει αναπτυχθεί 

στη Διαχειριστική Αρχή ομάδα διαχείρισης κινδύνων απάτης είμαστε και οι 
δύο μέλη και οι Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας και αντίστοιχα έχουν 

δημιουργηθεί και στους ΕΦΔ τέτοιοι υπεύθυνοι. Οπότε υπάρχει πλέον το 

κανάλι με την ΕΥΘΥ να συντονίζει κεντρικά και θεσμικά υπάρχει η δυνατότητα 
να εφαρμοστεί. Η πληροφορική είναι το πιο εύκολο, δηλαδή το να στηθεί το 

σύστημα. Φτάνει να υπάρχει το θεσμικό από πάνω και η υποχρεωτικότητα. 

Και βέβαια να προλάβουμε τις δαπάνες πριν γίνουν διορθώσεις.  

Αλλά όμως απολογιστικά και στην προηγούμενη περίοδο οι 

διορθώσεις δεν ήταν τόσες πολλές, δηλαδή αν δείτε ακόμη και στη Σώρευση, 
γιατί τρέξαμε σα Διαχειριστική Αρχή ήδη και από το Γ' ΚΠΣ τον πρώτο έλεγχο 

Σώρευσης. Οι περιπτώσεις ήταν γύρω στις 50-60 το πολύ, σε ένα σύνολο 

25.000 ενισχύσεων, στατιστικά δεν είναι πολλές όμως είναι σημαντικό να είναι 
υπό έλεγχο. 

Π. ΘΑΝΟΥ: Στη Σώρευση όμως πιάνετε μόνο τα συγχρηματοδοτούμενα ή και 

τα εθνικά; 

Π. ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ: Στο ΠΣΕ Σώρευσης είναι και τα εθνικά. Άρα αν χτυπήσει ένα 

δικό μας σε συνδυασμό με ΟΑΕΔ όπως ήταν και ο κανόνας –το λέω 
πρακτικά- ο παράνομος είναι ο τελευταίος διατάκτης, η τελευταία ένταξη. 

Οπότε τα πιάνουμε όλα. Και εδώ αξιοποιούμε το ίδιο το σύστημα Σώρευσης. 

Ό,τι φτιάχνουμε δεν υποκαθιστά τα επίσημα συστήματα, τα βελτιώνει και τα 
κάνει να λειτουργούν καλύτερα και σαν Υπηρεσία αυτή είναι η κουλτούρα μας.  

  Το ΟΠΣ ό,τι διεπαφές μας έδωσε σε web services xml τα 

αξιοποιήσαμε όλα για να ανεβάσουμε γρήγορα παραγωγικά δεδομένα. Το ίδιο 
και στο ΠΣΚΕ βοηθάμε στην ανάπτυξή του, αλλά και στις διεπαφές στην 

προηγούμενη περίοδο όταν είδαμε ότι είχε πρόβλημα το ΠΣΚΕ δεν μπορούσε 

να ανεβάσει την ολοκλήρωση στο ΟΠΣ φτιάξαμε ένα αντίστοιχο εργαλείο και 
μεταφέραμε την ολοκλήρωση των έργων από το ένα σύστημα στο άλλο. Εμείς 

πάλι in house, θέλω να πω παρεμβαίνουμε ακριβώς όπου υπάρχει 

πρόβλημα, αλλά δεν υποκαθιστούμε, βοηθάμε τα επίσημα συστήματα όταν 
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δεν μπορούν λόγω φόρτου λόγω της χρονικής στιγμής να επιτελέσουν το 

ρόλο τους. 

  Όλο όμως αυτό καταλήγει σε μια προστιθέμενη αξία στη 

διαχείριση και μια συνεχή βελτίωση που στηρίζεται πάντα στους ανθρώπους, 

έχουμε άριστη συνεργασία και με τις ομάδες των προγραμματιστών του ΟΠΣ 
και με το ΠΣΚΕ και βέβαια με την ΕΥΘΥ που θεσμικά εποπτεύει όλο αυτό το 

σύστημα και με την πολιτική μας ηγεσία. 

  Ως προς τη διαθεσιμότητα των συστημάτων και για άλλα 

Διαχειριστικές Αρχές, σε προηγούμενες περιόδους τα είχαμε δώσει, αλλά ήταν 

δύσκολο ατομικά να υποστηριχθούν. Δηλαδή κάποιοι άρχισαν να τα 
εφαρμόζουν, στην προηγούμενη περίοδο είχαμε εννιά τέτοια συστήματα τώρα 

έχουμε μόνο δύο. Θέλω να πω ότι είναι διαθέσιμα, δεν εννοείται αφού 

αναπτύχθηκαν in house,  απλώς να μπορέσει κάποιος να τα υποστηρίξει. 
Κάποιες φορές το έκανε αυτό η κεντρική Υπηρεσία ΟΠΣ για επιμέρους 

εφαρμογές μας με xml που ανέβαζαν μετέφεραν στοιχεία από το ένα σύστημα 

στο άλλο. Απλώς πρέπει όλοι να συντονιστούν για το κοινό καλό. Σας 
ευχαριστώ πολύ.  

 

Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση,  
την Επικοινωνία και την Προβολή του ΕΠΑνΕΚ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, καταλαβαίνετε ότι ο οριζόντιος χαρακτήρας του 
πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων αποτελεί και το πιο γόνιμο 

έδαφος για να έχουμε το σύνολο της πληροφορίας δεδομένου ότι οι 

περισσότερες δράσεις, το σύνολο των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ δεν ακολουθεί 
την απλοποιημένη διαδικασία, άρα όλες μας οι δράσεις και όλα τα στάδια 

αποτυπώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και αυτό 

αξιοποιείται σε δεύτερο βαθμό και δεύτερο επίπεδο από τα εργαλεία που 
έχουμε επεξεργαστεί. 

  Τελειώνουμε τα εσωτερικά του Προγράμματος και της 
Υπηρεσίας με την παρουσίαση από την κα Γιαννουδάκου υπεύθυνη 

δημοσιότητας,  σχετικά με την ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής 

για την πληροφόρηση, την επικοινωνία και την προβολή του ΕΠΑνΕΚ και θα 
μας παρουσιάσει και τον προγραμματισμό για το επόμενο έτος. 
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κα ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΥ: Καλησπέρα σας. Περιγραφικά αυτό που έγινε στην 

πράξη το 2018 ήταν να λάβουμε υπόψη μας τα χρήσιμα συμπεράσματα που 
προέκυψαν από την Έρευνα Που πραγματοποιήθηκε, την αξιολόγηση που 

πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017 και να αξιοποιήσουμε αποδοτικές 

επικοινωνιακές ενέργειες του 2017 , βελτιώνοντας όπου χρειαζόταν αυτές τις 
εφαρμογές. 

Οι απαιτήσεις εστιάζονταν κυρίως στην συνέχεια της 

δημοσιοποίησης των δράσεων που είχαν προκηρυχθεί το 2017, στην ευρεία 
προβολή των δράσεων που προκηρύχθηκαν το 2018 και στη διάδοση των 

υπολοίπων έργων του ΕΠΑνΕΚ. 

Τα επικοινωνιακά οχήματα στα οποία εστιάσαμε ήταν τα 

κοινωνικά δίκτυα, οι πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και οι εκδηλώσεις που 

προγραμματίζονταν από τους ενδιάμεσους φορείς και τους δικαιούχους.  

Όσον αφορά τις δράσεις ενίσχυσης που είχαν προκηρυχθεί το 

2017 πραγματοποιήσαμε αρκετές υπενθυμητικές ενέργειες, ενώ 

επικοινωνούσαμε τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούσε ο ενδιάμεσος 
φορέας,  μέσω των κοινωνικών δικτύων και την ιστοσελίδα μας.  

Συνεχίσαμε με την υποστήριξη των δράσεων που 
δημοσιεύτηκαν το 2018. Τον Ιούνιο δημοσιεύτηκαν οι δράσεις «Ψηφιακό 

Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα», «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός», οι ψηφιακές δράσεις 

είχαν την ιδιαιτερότητα ότι απευθύνονταν σε ένα πολύ διευρυμένο κοινό με 
αρκετά στοχευμένες δαπάνες ενώ ο Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός απευθυνόταν 

αποκλειστικά στις μεσαίες επιχειρήσεις. 

Αυτό καταδεικνύει ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια πολύ ορθή 
διαχείριση της πληροφόρησης και την κατάλληλη διαμοίραση στα ψηφιακά 

μέσα.  

Επίσης σημαντική επικοινωνιακή υποστήριξη χρειαζόταν για τη 

δράση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» για την οποία υπήρχε πολύ έντονο 

ενδιαφέρον από τους Εμπορικούς Συλλόγους, τα Επιμελητήρια και τα μέλη 
τους.  

Όσον αφορά τις δράσεις ενίσχυσης που δημοσιεύτηκαν το 2018 

η ΕΥΔ και ο ενδιάμεσος φορέας καταρτίζει πλάνο επικοινωνίας, συγκροτεί 
οπτική ταυτότητα διαφορετική για κάθε δράση. Σχεδίασε προωθητικό υλικό, 
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συνθετικές περιγραφές infographics, ηλεκτρονικά bannes, αφίσες, slides σε 

επικοινωνιακά δίκτυα. Πραγματοποίησε αποστολές direct mail με στόχο την 
ενεργοποίηση του δικτύου πολλαπλασιαστών πληροφόρησης, ενώ προέβη 

και σε πλήθος δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα της 

Διαχειριστικής Αρχής ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Επίσης δημιουργήθηκε media kit με 
στόχο την εύκολη αναπαραγωγή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

Και εδώ μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα εφαρμογής 

οπτικής ταυτότητας. Η κάθε οπτική ταυτότητα που σχεδιάζεται φροντίζουμε να 
διατηρεί συνεκτικά χαρακτηριστικά με την επικοινωνιακή ομπρέλα του 

ΕΠΑνΕΚ αλλά και του ΕΣΠΑ πρωτίστως. 

Μπορείτε να δείτε την σύνοψη η οποία περιλαμβάνει τα κύρια 

χαρακτηριστικά της δράσης με ένα φιλικό τρόπο, infographics, που κεντρίζει 

το ενδιαφέρον του κοινού άμεσα και web banners τα οποία αναρτώνται σε 
ιστοσελίδες πολλαπλασιαστών πληροφόρησης και βεβαίως σε όλες τις 

ιστοσελίδες των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. 

Επίσης εδώ ένα παράδειγμα η συνέπεια και η ομοιομορφία  
είδαμε ότι είχε σημαντικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, είχαμε σχεδιάσει 

ειδικά slides  για την προβολή των ενημερωτικών εκδηλώσεων καθώς και 

πρότυπο για την πρόσκληση στις ενημερωτικές εκδηλώσεις η οποία 
υιοθετήθηκε από όλους τους εταίρους του ενδιάμεσου φορέα. 

Εδώ μπορούμε να δούμε την εφαρμογή για τη δράση «Ανοιχτά 
Κέντρα Εμπορίου», ήταν μια αρκετά εξειδικευμένη δράση για την οποία 

δημιουργήθηκε ένα πολυσέλιδο έντυπο με αποκωδικοποιημένες 

πληροφορίες, ενώ πλήθος εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία 
με Εμπορικούς Συλλόγους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την 

αναλυτική πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους. 

Στα κοινωνικά δίκτυα η προβολή των δράσεων ήταν αρκετά 
πυκνή, ενώ για να τονωθεί το ενδιαφέρον δημιουργήσαμε κάποια μικρά video 

διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων τα οποία είδαμε ότι ήταν αρκετά 

δημοφιλή, αφού στην πρώτη ανάρτηση που είχε γίνει για το video της δράσης 
«Ψηφιακό Άλμα», είδαμε ότι είχαμε 7.500 οργανική απήχηση που 

συνηθίζουμε να λέμε στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς δηλαδή πληρωμένη 
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διαφήμιση. Είδαμε επίσης ότι κοινοποίησε μεγάλος αριθμός επισκεπτών στις 

δικές τους σελίδες.  

Ας δούμε πως αξιοποιήθηκαν όμως και λειτούργησαν 

συμπληρωματικά τα μέσα επικοινωνίας της ΕΥΔ.  

Το Γραφείο  Πληροφόρησης. Ο κομβικός ρόλος του Γραφείου 

Πληροφόρησης επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά κοιτάζοντας τα ποσοτικά 

στοιχεία. Απάντησε το διάστημα που εξετάζουμε σε πάνω από 18.000 
τηλεφωνικές κλήσεις, 3.500 περίπου e-mail.  

Το Γραφείο Πληροφόρησης λειτουργεί καθημερινά από τις 8 

μέχρι τις 5, το τηλεφωνικό κέντρο μέχρι τις 7,  ενώ ο πυλώνας της ψηφιακής 
ενημέρωσης αποτελεί ιστοσελίδα του Προγράμματος η οποία έχει βελτιωθεί 

σε σημαντικό βαθμό όσον αφορά την αρχιτεκτονική και την φιλικότητα της 

πληροφόρησης. Παρουσιάζονται όλα τα νέα του Προγράμματος, τα στατιστικά 
στοιχεία της ιστοσελίδας παρουσιάζουν ενδιαφέρον,  αφού τον τελευταίο 

χρόνο δείχνει ότι οι μοναδικοί επισκέπτες είναι περισσότεροι από 800.000,  

ενώ ο μέσος όρος επισκέψεων την ημέρα είναι 9.000 άτομα. 

Όσον αφορά τους λογαριασμούς της ΕΥΔ του ΕΠΑνΕΚ στα 

κοινωνικά δίκτυα. Η ΕΥΔ έχει μια αρκετά δυναμική παρουσία στο facebook, 
έχει 12.100 funs. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το facebook μετά την αλλαγή 

που έκανε στον αλγόριθμο στις επαγγελματικές σελίδες,  οι περισσότερες 

σελίδες εμφάνισαν μια μείωση στα likes και στις επισκέψεις. Εμείς τον 
τελευταίο χρόνο με ένα πολύ μικρό κονδύλι που διαθέσαμε, αυξήσαμε τους 

επισκέπτες σε 1.000 άτομα. 

Επίσης έχουμε 1.367 followers στο Twitter και 348 μέλη στο 
 LinkedIn. Εκτός από τις δημοσιεύσεις που αφορούν στις δράσεις ενίσχυσης 

φροντίζουμε να αναρτούμε και άλλα νέα που σχετίζονται με τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, με εντάξεις,  με μεγάλα έργα τα οποία επίσης παρουσιάζουν πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον. 

Έχουμε δει επίσης ότι σαν επακόλουθο αυτής της τακτικής που 
έχουμε και της επιθυμίας μας να τηρούμε τη συνέπεια και την ομοιομορφία 

πολλοί φορείς κοινοποιούν με δική τους πρωτοβουλία δικές μας αναρτήσεις, 

αυξάνοντας αρκετά την απήχηση των δημοσιεύσεων. 
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Η ΕΥΔ δίνει επίσης μεγάλη βαρύτητα στη δια ζώσης ενημέρωση. 

Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και σε εκθέσεις, από τον ενδιάμεσο φορέα των 
δράσεων ενίσχυσης πραγματοποιήθηκαν 131 ενημερωτικές εκδηλώσεις σε 

όλη τη χώρα. Σε πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις βεβαίως ήταν ομιλητές τα 

στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. 

Όλες αυτές οι εκδηλώσεις υποστηρίζονταν επικοινωνιακά από τα 

ψηφιακά μέσα της ΕΥΔ. Συμμετείχαμε επίσης στην έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ με 

παρουσίαση της δράσης «Επιχειρούμε Έξω». Στο Συνέδριο «πανόραμα 
επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας» ένα πολύ σημαντικό Συνέδριο καθώς 

το κοινό ήταν οι φοιτητές. Εκεί παρουσιάσαμε χρηματοδοτικά εργαλεία και 

συνολικά το Πρόγραμμα. 

Επίσης σημαντική ήταν η συμμετοχή μας στην έκθεση 

μεταφοράς τεχνογνωσίας στην Πάτρα, στην οποία στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων εκπρόσωπος του EIF παρουσίασε και το Equifund. Μια επίσης 

σημαντική συμμετοχή διότι το κοινό ήταν εν δυνάμει επιχειρηματίες, νέοι, 

φοιτητές.  

Επίσης συμμετείχαμε στην ημερίδα Grow Digital Tourism Online, 

στην παγκόσμια ημέρα τουρισμού και στην εμπορική έκθεση «Πελοπόννησος 

2018». Συμμετείχαμε επίσης στο ECOCITY FORUM,  ένα Συνέδριο για την 
κυκλική οικονομία στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε ομιλία σχετικά 

με το πώς συμβάλλει το ΕΠΑνΕΚ στην κυκλική οικονομία. Στην έκθεση αυτή 

είχαμε info kiosk και δημιουργήσαμε και ανασχεδιάσαμε κι ένα μονόφυλλο 
έντυπο σε ανακυκλωμένο χαρτί, παρουσιάζοντας τις δράσεις μέσω των 

οποίων το ΕΠΑνΕΚ συμβάλλει στην κυκλική οικονομία.  

Ως ετήσιο επικοινωνιακό γεγονός χαρακτηρίζουμε τη συμμετοχή 

μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ενημέρωση που έγινε στο κοινό 

αφορούσε και τις δράσεις που ήταν ανοιχτές αλλά και τις δράσεις στις οποίες 
είχαν ήδη υποβληθεί προτάσεις. Επίσης να αναφέρουμε εδώ ότι 

καταγράφηκαν περίπου 600 άτομα στα οποία δώσαμε αναλυτική ενημέρωση 

για το Πρόγραμμα. 

Επίσης ένα ακόμη σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η 

ενεργοποίηση του Equifund. Πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εκδήλωση την 

οποία παρακολούθησαν περισσότερο από 1.000 άτομα ενώ μέσω live 
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streaming άλλες 4.100. Πολύ μεγάλη δημοσιότητα δόθηκε από τον Τύπο, την 

οποία αναπαράξαμε κι εμείς στη συνέχεια μέσω των δικών μας μέσων. 
Επίσης δημοσιότητα έκαναν αντίστοιχα και τα Funds. 

Αναφορές στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα υπήρχαν σχεδόν σε 

καθημερινή βάση, ενώ στον τοπικό Τύπο σχεδόν πάντα ανακοινώνονταν οι 
τοπικές εκδηλώσεις. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ υποστήριξε και τις πανευρωπαϊκές 

καμπάνιες «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2018», διοργανώθηκαν δυο 

εκδηλώσεις στο Ναύπλιο και στη Σάμο από το ΚΑΠΕ και το Δήμο Σάμου 
αντίστοιχα. Όλο το επικοινωνιακό υλικό της καμπάνιας και των εκδηλώσεων 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ενώ προβλήθηκε και μέσω των 

κοινωνικών δικτύων. 

Προβλήθηκε ο διαγωνισμός στο ιστολόγιο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, το Rotary project ενώ αξιοποιήσαμε και κονδύλι που μας διέθεσε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αυξήσουμε την απήχηση των δημοσιεύσεων. 

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ υποστηρίζει τους δικαιούχους στις ενέργειες 

επικοινωνίας που υλοποιούν, στην ορθή υλοποίηση του έργου της 
επικοινωνίας. Πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο για τους δικαιούχους του ΕΚΤ 

σε συνεργασία με τη ΜΟΔ στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκαν και οι 

κανόνες δημοσιότητας για τις δράσεις του ΕΚΤ.  

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων και για την τήρηση της 

ομοιομορφίας και την αύξηση του πολλαπλασιασμού της πληροφόρησης για 
κάθε δράση ενίσχυσης σχεδιάζουμε ειδική αφίσα προκειμένου να την 

αναρτούν οι επιχειρήσεις στο χώρο τους. Σχεδιάζουμε ειδικό περιγραφικό 

κείμενο το οποίο οι επιχειρήσεις το αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, ενώ 
πρόσφατα ενημερώθηκαν και για τις τροποποιήσεις του ευρωπαϊκού 

Κανονισμού 1046,  του Omnibus. 

Συνεργαζόμαστε με πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, 
συνεργαζόμαστε με την ΕΑΣ, την ΕΥΣΕΚΤ και το εθνικό και ευρωπαϊκό Δίκτυο 

επικοινωνίας, ενώ προχωρώντας για το 2019 σχεδιάζουμε επικοινωνιακές 

ενέργειες, σχεδιάζουμε στρατηγική η οποία επικεντρώνεται στη διάδοση 
συνολικά του προγράμματος του ΕΠΑνΕΚ στην προβολή των νέων δράσεων, 

στην υποστήριξη των δικαιούχων για την ορθή εφαρμογή των κανόνων και 
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στόχος μας είναι να δώσουμε έμφαση στη δημοσιοποίηση παραδειγμάτων 

έργων και στην ανάδειξη του ρόλου των διαρθρωτικών Ταμείων. 

Τα μέσα τα οποία σκεφτόμαστε να χρησιμοποιήσουμε είναι τα 

ψηφιακά μέσα που παρουσιάσαμε και νωρίτερα, οι εκδηλώσεις και οι ημερίδες 

και το προωθητικό και οπτικοακουστικό υλικό, με την υποστήριξη βέβαια των 
συνεργασιών και τα δίκτυα των πολλαπλασιαστών πληροφόρησης. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά οι δράσεις τουλάχιστον των 

κρατικών ενισχύσεων που ενεργοποιούνται από το Πρόγραμμα έχουν την 

επικοινωνιακή ταυτότητα, αλλά πλέον εκτιμώ ότι σε επίπεδο τίτλων έχουν 
πολύ πιο εύηχους, επικοινωνιακά καλύτερους τίτλους. Από τη δική μου 

εμπειρία συμμετοχής σε επιχειρηματικά Φόρουμ βλέπεις πια ότι σε επίπεδο 

επιχειρηματία κανείς μπορεί να αναφερθεί σε μια δράση που λέγεται 
«Επιχειρούμε έξω», σε μια άλλη δράση που λέγεται «Ψηφιακό βήμα», κάνω 

μια αντιστοίχιση με το παρελθόν συνήθως αυτό θα αποτυπωνόταν με ένα 

τίτλο που θα έλεγε «Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ  μικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των επενδύσεών τους σε ΤΠΕ» και οτιδήποτε.  

  Θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά και θεωρώ ότι έχει 

γίνει μια δουλειά, το ανέφερε η κα Γιαννουδάκου στην παρουσίασή της, 
νομίζω ότι αξίζει και να το ψάξετε, θα το δείτε κιόλας,  ότι αυτός ο πολύ 

ελκυστικός τρόπος παρουσίασης έχει σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί 

πολλαπλασιαστικά, καθώς πολλοί είτε αυτοί είναι σε επίπεδο φορέων, είτε 
είναι σε επίπεδο συμβούλων, αναπαράγουν αυτό το υλικό και έχει μια πολύ 

μεγαλύτερη διασπορά. 

 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

6. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων. 

6.1  Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΥΣΣΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώνουμε τον κύριο κορμό των παρουσιάσεων και περνάμε 

στην επόμενη ενότητα με τον τίτλο «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ». Θα γίνουν 

παρεμβάσεις από συναδέλφους από την ΕΥΣΣΑ, την ΕΥΣΕ και την ΕΥΣΕΚΤ. 
Ο κ. Σταύρου θα ξεκινήσει και θα μας μιλήσει για τις απαιτήσεις της 

παρακολούθησης των δεικτών. 
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Π. ΣΤΑΥΡΟΥ: Ευχαριστώ κα Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της Επιτροπής, είμαι 

από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής , Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, θα 
κάνουμε μια ανασκόπηση του συστήματος δεικτών της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου και θα επιμείνω σε τέσσερα σημεία. 

Το πρώτο σημείο είναι οι παράγοντες που ίσχυσαν αυτή την 
περίοδο 2014-2020 και οδήγησαν σε υψηλές απαιτήσεις για την ύπαρξη ενός 

συστήματος δεικτών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, έχει αναφερθεί ήδη από 

προηγούμενους ομιλητές, ότι αυτή την περίοδο τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα προσανατολίζονταν σε σαφώς διατυπωμένα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και ειδικούς στόχους που περιγράφονταν σε αυτό που 

αποκαλείται η λογική της παρέμβασης. 

Υπήρχαν όμως και οι απαιτήσεις της γενικής εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητας 7 για την ύπαρξη στατιστικών συστημάτων και δεικτών 
αποτελεσμάτων. Υπήρχε η ανάγκη για παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 

μέσω κατάλληλων δεικτών. Υπήρχε το Πλαίσιο Επίδοσης και η κατανομή του 

Αποθεματικού Επίδοσης, υπήρχε η παρακολούθηση και η αξιολόγηση, που η 
έμφαση ήταν στην παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, Ετήσιες 

Εκθέσεις Υλοποίησης Εκθέσεις Προόδου ΕΣΠΑ και φυσικά η αξιολόγηση και 

βέβαια τέλος υπήρχαν και οι απαιτήσεις του άρθρου 142 του Καν.1303,  όπου 
το σύνολο ενημέρωσης των ενδιάμεσων πληρωμών στο επίπεδο των 

προτεραιοτήτων ή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μπορεί να 

αναστέλλεται από την Επιτροπή, εφόσον εντοπιστεί σοβαρή ανεπάρκεια στην 
ποιότητα και την αξιοπιστία του Συστήματος Παρακολούθησης των 

δεδομένων για κοινούς και ειδικούς δείκτες. 

Περνάω στο δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω,  είναι τα 
χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος δεικτών της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου. Υπάρχουν οι κοινοί και οι ειδικοί δείκτες. Οι κοινοί 

δείκτες περιέρχονται στα προγράμματα των Κανονισμών και είναι για τον 
Κανονισμό του ΕΤΠΑ 48 δείκτες εκροών, συμπεριλαμβανομένης και της 

εδαφικής συνεργασίας, με βάση το Omnibus έχουν προστεθεί δυο δείκτες 

στους 48. 

Για το Ταμείο Συνοχής υπάρχουν 18 δείκτες εκροών, για το 

Κοινωνικό Ταμείο 29 (20 εκροών και 5 άμεσου αποτελέσματος και 4 
μακροπρόθεσμου αποτελέσματος), βάσει του Omnibus έχουν διαγραφεί 3 
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δείκτες εκροών από το ΕΚΤ. Για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των 

νέων 12 (9 άμεσου αποτελέσματος και 3 μακροπρόθεσμου αποτελέσματος), 
για το Ταμείο Αλιείας 81 (28 εκροές, 28 αποτελέσματα και 25 ευρύτεροι 

σύνθετοι δείκτες κορμού) και για το Γεωργικό Ταμείο 112 (45 context, 20 

εκροές, 20 αποτελεσμάτων και 13 επιπτώσεων). 

Χοντρικά και χωρίς να θέλω να καταχραστώ τον χρόνο,  οι 

δείκτες αποτελέσματος αντιστοιχούν τουλάχιστον ένας σε κάθε ειδικό στόχο 

ενός Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος πρέπει να έχουν τιμή βάσης 
για το 2014 και στόχο για το 2023. Για το ΕΤΠΑ οι στόχοι των δεικτών 

αποτελέσματος δεν οφείλονται μόνο στη συνεισφορά του Προγράμματος, ενώ 

στο ΕΚΤ η σχέση είναι περισσότερο άμεση. 

Εφόσον στο ΕΤΠΑ οι στόχοι των δεικτών αποτελέσματος δεν 

οφείλονται μόνο στις παρεμβάσεις του Προγράμματος αλλά στην ευρύτερη 
οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα,  η εκτίμηση της συνεισφοράς του 

Προγράμματος θα πρέπει να οδηγήσει και να γίνει εμφανής με μια impact 

evaluation,  άρα οι δείκτες αποτελεσμάτων είναι βασική εισροή γι' αυτή την 
Αξιολόγηση επιπτώσεων. 

Όταν οι δείκτες αποτελέσματος δεν έχουν τιμή βάσης ή δεν 

έχουν προσδιοριστεί οι κατάλληλοι δείκτες για ένα ειδικό στόχο,  τότε στην 
τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο καταρτίστηκε ένα Σχέδιο Δράσης για την 

κάλυψη των ελλείψεων στο επίπεδο αυτό.  

Αντίστοιχα ο δείκτης εκροών αντιστοιχεί, ένας τουλάχιστον, σε 

κάθε επενδυτική προτεραιότητα προγράμματος. Όλες οι επενδυτικές 

προτεραιότητες πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα δείκτη εκροών, οι δείκτες 
εκροών του Προγράμματος είναι κοινοί ή ειδικοί και οι κοινοί δείκτες 

καλύπτουν την πλειονότητα των προτεραιοτήτων των Ταμείων. Η τιμή στόχος 

είναι σωρευτική και αναφέρεται στο 2023. Η τιμή βάσης θεωρείται ότι είναι 0 
στο έτος 2014.  

Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία του Συστήματος Δεικτών. Τώρα  

εφόσον έχουμε ένα Σύστημα Δεικτών θα πρέπει να διασφαλίσουμε την 
ποιότητα των δεδομένων και την τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης. 

Ήδη έχει καταρτιστεί το Ενιαίο Σύστημα Δεικτών,  παρακολούθησης δεικτών,  

του 2014-2020,  στη διαφάνεια βλέπετε το link που μπορεί κανείς να μπει στο 
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κείμενο του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών, όπως και σε οδηγίες και 

κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των δεικτών προς τις Διαχειριστικές 
Αρχές και του τελικούς δικαιούχους. 

Το Ενιαίο Σύστημα Δεικτών , παρακολούθησης ουσιαστικά,  

είναι εκείνο το κείμενο, το δυναμικό κείμενο , που επικαιροποιείται και που έχει 
εκπληρώσει την αιρεσιμότητα 7.  

Στο Ενιαίο Σύστημα Δεικτών έχουμε τους ορισμούς και τις 
μεθόδους μέτρησης των δεικτών ΕΣΠΑ, την περιγραφή διαδικασιών,  

αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών, την περιγραφή 

των ρυθμίσεων, συλλογής, αποθήκευσης δεδομένων, παρακολούθησης 
δεικτών, θέματα διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων, θέματα 

διαχείρισης, θέματα προσωπικών δεδομένων, περιγραφή μηχανισμών 

διασφάλισης της στατικής επικύρωσης. 

Για την αρωγή των Διαχειριστικών Αρχών και των δικαιούχων 

έχει καταρτιστεί έγγραφο με οδηγίες και κατευθύνσεις παρακολούθησης 

δεικτών από τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ (Εθνική Αρχή Συντονισμού), την ΕΥΣΣΑ, 
την ΕΥΣΕΚΤ, την ΕΥΘΥ και την ΕΥ ΟΠΣ. 

Εδώ βλέπουμε το Πλαίσιο Παρακολούθησης των δεικτών. Δεξιά 
και αριστερά είναι τα βασικά στοιχεία του Συστήματος Δεικτών, οι δείκτες 

εκροών και οι δείκτες αποτελέσματος. Ενδιάμεσα είναι όλη η ροή εγγράφων 

και διαδικασιών, ξεκινάμε από την εξειδίκευση των δράσεων, περνάμε στην 
πρόσκληση όπου αναγράφονται οι δείκτες που συνδέονται με την Επενδυτική 

Προτεραιότητα, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που συμπληρώνεται και από το 

δικαιούχο και από τη Διαχειριστική Αρχή και πρέπει να μπαίνουν και τιμές 
στόχοι στους δείκτες, το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών πράξης από το 

δικαιούχο και το Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης της επίτευξης των δεικτών 

πράξης από την Διαχειριστική Αρχή. Όλα αυτά οδηγούν και ενημερώνουν το 
open data platform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τα Δελτία Ταυτότητας Κοινών Δεικτών συμπληρώνονται από 

την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τα Δελτία Ταυτότητας Ειδικών Δεικτών από τις 
Διαχειριστικές Αρχές και όλα αυτά μαζί συμπληρώνουν το Τεχνικό Δελτίο και 

τις στοχοθετήσεις των πράξεων που τις παρακολουθεί και αρμόδιος είναι ο 

δικαιούχος. 
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Στην παρούσα φάση βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια από τις 

Υπηρεσίες της ΕΑΣ που αφορά στην ομογενοποίηση των δεικτών, αφορά 
δηλαδή επιχειρησιακούς δείκτες εκροών ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και 

πρόσθετους δείκτες εκροών ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που εισήχθησαν 

στον πυρήνα του ΟΠΣ από διάφορα help desk που έχουν γίνει. 

Στόχος αυτής της εργασίας και της διαδικασίας είναι να 

εξασφαλίσουμε την αξιόπιστη άθροιση των τιμών, να εξασφαλίσουμε 

εναρμονισμένες μεθοδολογίες για τη μέτρηση των δεικτών, να μειώσουμε τον 
αριθμό των δεικτών, να χρησιμοποιούμε ένα και  μοναδικό δείκτη όταν 

αποτιμάται η ίδια η εκροή.  

Κάποια στοιχεία που σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμφανίστηκαν και 

ραπορταρίστηκαν από έρευνες και ελέγχους που διεξήγαγαν οι Ευρωπαίοι 

auditors βλέπετε ότι σε πολλά ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες , εντοπίστηκαν ελλείψεις στη σαφήνεια των διαδικασιών 

παρακολούθησης δεικτών, ελλείψεις στην αυτόματη εξαγωγή των τιμών των 

δεικτών από το Πληροφοριακό Σύστημα για σκοπούς και αναφορές που 
περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης. 

Διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται συχνοί ποιοτικοί έλεγχοι του 

συστήματος για την αποφυγή λαθών, μη συμπερίληψη τιμών δεικτών, μη 
σωρευτικότητα των τιμών, ακόμη και λάθη πληκτρολόγησης. Απαιτείται να 

υπάρχει ιχνηλασιμότητα του Συστήματος Δεικτών για τον εντοπισμό λαθών 

και τη διόρθωσή τους. Θέματα διπλομέτρησης είναι συχνά και έλλειψης 
οροφής στις τιμές των δεικτών.  

Εντοπίστηκαν λάθη που συνδέονται με λάθος οδηγίες προς 
τελικούς δικαιούχους και προβλήματα συναντίληψης του ορισμού των 

δεικτών. Απαιτείται η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων 

ελέγχων και βέβαια όλα αυτά πρέπει να στηρίζονται σε μια πλήρη 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.  

Αυτά από τους Ευρωπαίους auditors και ας δούμε κάποια 

στοιχεία για τους δείκτες έτσι όπως φαίνονται στις συστάσεις για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η εστίαση θα είναι μεν στα επιτεύγματα 

των παρεμβάσεων,  αλλά πιο κοντά σε αυτό που ονομάζεται άμεσο 
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αποτέλεσμα. Οι κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων θα αφορά όλο το 

φάσμα των Ταμείων.  

Η έννοια όχι μόνο το ΕΚΤ ή το Γεωργικό Ταμείο , που υπήρχε σε 

αυτή την περίοδο, η έννοια του αποτελέσματος επαναπροσδιορίζεται πιο 

κοντά στο άμεσο αποτέλεσμα αφού το έχουμε πει ήδη, η έννοια του 
μακροπρόθεσμου αποτελέσματος διατηρείται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο. Υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εύρος κάλυψης των πολιτικών από 

κοινούς δείκτες. Έμφαση δίνεται στη συγκρισιμότητα και στη χρήση κοινών 
μεθοδολογιών.  

Οι δείκτες γίνονται πλέον ένα στοιχείο της καθημερινότητας μιας 
Διαχειριστικής Αρχής, θα διαβιβάζονται πλέον ηλεκτρονικά κάθε δυο μήνες 

στην Επιτροπή. Η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής θα επικαιροποιείται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Το Πλαίσιο 
Επίδοσης θα καλύπτει όλους τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του 

Προγράμματος. Δεν θα υπάρχουν χρηματοοικονομικοί δείκτες και ούτε βασικά 

στάδια υλοποίησης.  

Τίθεται ορόσημα για το 2024 μόνο για τους δείκτες εκροών και 

τίθενται στόχοι για το 2029 για τους δείκτες εκροών και τους δείκτες 

αποτελέσματος. Δεν υπάρχει Αποθεματικό Επίδοσης να κατανεμηθεί, αυτό 
αντικαθίσταται από μια προγραμματική έννοια της πρόβλεψης για 

προγραμματισμό πέντε ετών. Μέχρι στιγμής η διαπραγμάτευση δείχνει ότι θα 

κατανέμονται οι χρηματοδοτήσεις στα πέντε έτη, συν το 50% των ετών 2026-
2027. Θα χρειαστεί η Ενδιάμεση Αναθεώρηση για να κατανείμει το flexibility 

amount,  το λεγόμενο ποσό ευελιξίας. Ευχαριστώ. 

 

6.3  Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027 
Εισήγηση ΕΥΣΣΑ σχετικά με την πορεία διαπραγμάτευσης  

και στρατηγικού σχεδιασμού 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα συνεχίσεις με την εισήγηση σχετικά με την πορεία 
διαπραγμάτευσης και τη στρατηγική του σχεδιασμού για την επόμενη 

Προγραμματική. 

Π. ΣΤΑΥΡΟΥ: Το Μάιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την 
πρόταση Κανονισμού για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή το 
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νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2021-2027. Στη 

συνέχεια παρουσίασε τους Κανονισμούς για την πολιτική της συνοχής και 
τους Κανονισμούς των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας, Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης, Εργαλείο Διαχείρισης 

Συνόρων και Εσωτερικής Ασφάλειας. Δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς τους 
Κανονισμούς, ο Κανονισμός του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής 

προβλέπει ένα συνολικό προϋπολογισμό 1,35 τρισ για την περίοδο 2021-
2027 , ή αλλιώς το 1,1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της 

Ευρώπης των 27. Αυτό το 1,35 τρσ. έχει συμπεριλάβει σημαντικές εξελίξεις 

που συνέβησαν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συμπεριλάβει την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το κενό που αφήνει αυτό, την ανάγκη 

διασφάλισης μακροχρόνιων και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, τις νέες 

πολιτικές προκλήσεις που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση,  όπως είναι η άμυνα, η 
ασφάλεια, η ανάγκη αύξησης της ευελιξίας εντός και μεταξύ Προγραμμάτων. 

Η Επιτροπή προτείνει την αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων 
του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού,  δίνοντας έμφαση στους τομείς της 

έρευνας και της καινοτομίας, της μετανάστευσης και της διαχείρισης των 

συνόρων, της ασφάλειας και της άμυνας, αλλά και περικοπή –κι εδώ είναι τα 
σημεία προβληματισμού για τη χώρα μας- περικοπή των πόρων της πολιτικής 

συνοχής κατά 10% περίπου και της κοινής γεωργικής πολιτικής κατά 17%. 

Εκτός της μείωσης σε ποσά της πολιτικής συνοχής υπάρχει κι 
ένα ζήτημα μείωσης των πόρων, καθώς έχει ενταχθεί η πολιτική συνοχής ως 

«sub  sealing» στον προϋπολογισμό, πράγμα που σημαίνει ότι όταν 

υπάρχουν αδιάθετα ποσά , αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες 
πολιτικές εντός της ίδιας ενότητας, του ίδιου κεφαλαίου. 

Οι πόροι για την Ελλάδα είναι 19,2 δισ. ευρώ σε τιμές 2018 
έναντι 17,8 δισ. ευρώ που ήταν για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 

2014-2020. Γίνονται προσπάθειες αύξησης αυτού του ποσού. Οι κατηγορίες 

των Περιφερειών καθορίζονται στη βάση του 75% και του 100%,  από 75 και 
90% που ήταν στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. 

Αυτό σημαίνει ότι  «περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες» 

πλέον θα ονομάζονται αυτές που είναι πάνω από το 100% του κατά κεφαλήν 
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εισοδήματος της Ευρώπης των 27. Οι «Περιφέρειες μετάβασης» θα είναι 

αυτές που κυμαίνονται μεταξύ 75% και 100% και οι «λιγότερο ανεπτυγμένες» 
θα είναι αυτές που είναι κάτω από το 75% του κατά κεφαλήν εισοδήματος της 

Ευρώπης των 27. 

Η κοινοτική συμμετοχή είναι 70% για τις «λιγότερο 
ανεπτυγμένες», 55% για τις «Περιφέρειες μετάβασης» και 40% για τις 

«περισσότερο ανεπτυγμένες». Τα κριτήρια κατανομής δεν είναι μόνο το ΑΕΠ 

ούτε και η ανεργία, αλλά έχουν προστεθεί και δυο νέα κριτήρια,  που είναι η 
μετανάστευση από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα που υπερβαίνουν το στόχο που έχει θέσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2030. 

Παραδόξως η Ελλάδα έχει μηδενικό όφελος από αυτά τα δύο 

νέα κριτήρια,  αφ' ενός μεν γιατί το ισοζύγιο εισόδου και εξόδου μεταναστών 
και προσφύγων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θετικό για τη 

χώρα, δηλαδή έχουν φύγει από τη χώρα περισσότεροι μετανάστες από ό,τι 

έχουν εισέλθει, άρα επειδή εδώ η κατανομή του ποσού γίνεται κατά κεφαλήν,  
το όφελος της χώρας είναι μηδέν. 

Και λόγω της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας όλα τα 

προηγούμενα χρόνια της ύφεσης,  η χώρα πάλι δεν κερδίζει,  εφόσον έχει 
πιάσει τους στόχους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτά τα δυο 

κριτήρια είναι ανοιχτά σημεία διαπραγμάτευσης για τη χώρα…  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

Π. ΣΤΑΥΡΟΥ: Νομίζω οι αρμόδιες Αρχές,  δεν έχω υπόψη μου ποιες είναι 

αυτές αυτή τη στιγμή , αλλά είναι σαφές αυτό, ισχύει αυτό το στοιχείο. 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

Π. ΣΤΑΥΡΟΥ: Μετράνε τους μετανάστες που φεύγουν, που προέρχονται από 
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν φύγει περισσότεροι μετανάστες 

από ότι έχουν μπει,  τα τελευταία χρόνια.  

ΜΕΛΟΣ: Μετανάστες,  όχι πρόσφυγες. 

Π. ΣΤΑΥΡΟΥ: Ναι μετανάστες. Μιλάει για το net migration, δεν ξέρω πως 

μεταφράζεται το «migration»,  αυτός είναι ο δείκτης που κοιτάνε. Είναι το 
άθροισμα των net migration από ό,τι διαβάζω εδώ… Περίοδος αναφοράς για 
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να βγει αυτός ο δείκτης, είναι η περίοδος 2013-2016. Αυτή την περίοδο 

έφυγαν περισσότεροι από ό,τι μπήκαν στη χώρα. 

Σε ό,τι αφορά τους Κανονισμούς,  η πρόταση της Επιτροπής 

συγκεντρώνει τους παλιούς 11 θεματικούς στόχους 2014-2020 σε πέντε νέους 

στόχους πολιτικής. Χοντρικά και εντελώς επιγραμματικά θα έλεγα ότι αυτοί οι 
στόχοι είναι μια πιο έξυπνη Ευρώπη, μια πιο πράσινη Ευρώπη, μια πιο 

διασυνδεδεμένη Ευρώπη, μια πιο κοινωνική Ευρώπη και μια Ευρώπη πιο 

κοντά στους πολίτες.  

Επίσης γνωστή σε πολλούς είναι η θεματική συγκέντρωση. Δίνει 

έμφαση σε τομείς έρευνας και καινοτομίας, θα πρέπει να αποτελεί 
τουλάχιστον το 35% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ ο στόχος  πολιτικής 1, 

ενώ 30% τουλάχιστον θα πρέπει να συγκεντρωθεί στις πράσινες δράσεις 

περιβάλλοντος, ενέργειας, και κλιματικής αλλαγής. Το υπόλοιπο 35% θα 
αφορά δίκτυα μεταφορών και υπόλοιπες υποδομές της χώρας.  

Προβλέπεται δέσμευση 6% ,από 5%, που ήταν από την 

τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, για δράσεις του ΕΤΠΑ που αφορούν ΟΧΕ 
και χωρικές προσεγγίσεις. Οι συζητήσεις που διεξάγονται συνεχίζουν και 

διεξάγονται και αναδεικνύουν σημαντικά προβλήματα και αποκλίσεις 

απόψεων μεταξύ των κρατών - μελών αλλά και μεταξύ των κρατών - μελών 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη χώρα,  ενδεικτικά 
αναφέρω ότι είναι οι μειωμένοι πόροι των παραδοσιακών πολιτικών συνοχής 

και ΚΑΠ, τα μειωμένα ποσοστά συγχρηματοδότησης και προκαταβολών σε 

συνδυασμό με την επαναφορά του ν+2 αντί του ν+3 , όπου καταλαβαίνουμε 
ότι πιέζουν δημοσιονομικά τη χώρα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, είναι πράγματα για τα 

οποία δεν έχουμε άμεση επικοινωνία οπότε είναι πολύ καλό που τα ακούμε. 
Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της ενότητας 6.3., κ. Κασάπα θα μας 

επιτρέψετε να δώσουμε τον λόγο στον κ. Φουγιαξή για να μας κάνει μια 

εισήγηση σχετικά με τον Κανονισμό του ΕΚΤ,  και θα τελειώσουμε με εσάς 
που θα μας δώσετε και το μήνυμα, γιατί μπροστά μας έχουμε άλλες δέκα 

μέρες για την απορρόφηση οπότε θα μας βάλετε σε αυτό το mood. 
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Εισήγηση ΕΥΣΕΚΤ του Κανονισμού ΕΚΤ+ 

Γ. ΦΟΥΓΙΑΞΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα, χαιρετίζω τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης. Σε συνέχεια των προηγούμενων εισηγήσεων που έγιναν 

από τον συνάδελφο τον Πέτρο Σταύρου όσον αφορά το τι διαμηνύεται για τη 

νέα Προγραμματική Περίοδο τις συζητήσεις που γίνονται, τις 
διαπραγματεύσεις και τη διαμόρφωση των Κανονισμών, θα ήθελα να κάνω 

μια πολύ μικρή αναφορά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και τις συζητήσεις και τα προσχέδια που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή όσον αφορά τον Κανονισμό και τι θα ισχύσει για τη νέα Προγραμματική 

Περίοδο 2021-2027. 

Από ό,τι διαφαίνεται στη νέα Προγραμματική Περίοδο κάτω από 

την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πλέον θα υπάρξει μια 

συνένωση χρηματοδοτικών εργαλείων και Ταμείων που ίσχυαν στην 
προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο,  όπως για παράδειγμα η ειδική 

χρηματοδοτική γραμμή που υπήρξε για την Πρωτοβουλία Για την 

απασχόληση των νέων, όπου στη χώρα μας είναι ενσωματωμένη στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Οι πόροι που προέρχονται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους άπορους, το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, ή αλλιώς όπως είναι γνωστό το 

EaSI και τέλος το Πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της 

υγείας και σε ό,τι αφορά τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται 
στην Πρωτοβάθμια Υγεία. 

Όσον αφορά τους τομείς παρέμβασης, τους στόχους πολιτικής,  
όπως είναι αυτονόητο από τον χαρακτήρα κιόλας του Ταμείου,  γιατί μιλάμε 

για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει στον 

πυρήνα του ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά μπορεί να δει κανείς ότι αρκετοί ειδικοί 
στόχοι παραμένουν οι ίδιοι, τα προβλήματα της ανεργίας εξακολουθούν και 

παραμένουν στα κράτη - μέλη σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα μέτρα 

αυτά λειτουργούν και σε συνδυασμό κιόλας με προσπάθειες που 
καταβάλλονται για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της αγοράς εργασίας. 

Άλλου τύπου παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται και αφορούν την 

επαγγελματική κατάρτιση και τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στα 
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κράτη – μέλη. Όσον αφορά επίσης όλη τη δέσμη μέτρων που έχουν να 

κάνουν με τη διαμόρφωση συνθηκών ίσης πρόσβασης σε τομείς όπως είναι η 
δημόσια υγεία, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και ούτω καθεξής 

Τα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν επίσης με την ένταξη, 

ενσωμάτωση πληθυσμών από τρίτες χώρες, ή ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 
όπως είναι οι Ρομά. Και όπως αναφέρθηκε και πριν από τον συνάδελφο τον κ. 

Σταύρου, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τις δράσεις τις οποίες θα 

αναλάβει να υλοποιήσει συμβάλλει κι εκείνο με τη σειρά του στους ευρύτερους 
στόχους της πολιτικής της Ένωσης, που έχουν να κάνουν με μια διαμόρφωση  

μιας πιο έξυπνης Ευρώπης και πιο πράσινης Ευρώπης. 

Οι οριζόντιες αρχές όπως είπαμε παραμένουν λίγο πολύ ίδιες 

και εξειδικεύονται από εκεί και πέρα ανάλογα με τη φυσιογνωμία και τις 

προτεραιότητες που θέτει κάθε κράτος – μέλος. 

Για τον προϋπολογισμό αναφέρθηκε πιο εκτενώς ο συνάδελφος 

από την ΕΥΣΣΑ, όσον αφορά όμως αυτοτελώς για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο , σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρξει μια αύξηση , το οποίο φυσικά 
ακούγεται και λογικό αν σκεφτούμε αυτό που ειπώθηκε στην πρώτη διαφάνεια 

ότι πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα φιλοξενεί και ενσωματώνεται 

μαζί με άλλα τρία ή τέσσερα Ταμεία. 

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα 

προϋπολογισμό που είναι πάνω από 100 δισ. ευρώ για τα κράτη - μέλη και 
ένα σημαντικό στοιχείο επίσης που αναλύθηκε πριν έχει να κάνει με το πώς 

θα γίνει η κατανομή αυτών των πόρων στα κράτη - μέλη και ότι πλέον το 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν παραμένει μεν το κύριο, αλλά όχι το αποκλειστικό 
κριτήριο όσον αφορά την κατανομή στις Περιφέρειες του προϋπολογισμού 

αυτού. 

Τα κριτήρια επίσης έγινε αναφορά, έχουν να κάνουν με την 
ανεργία των νέων, με την ενσωμάτωση των μεταναστών και με ζητήματα 

κλιματικής αλλαγής. 

Όσον αφορά για τη θεματική συγκέντρωση , δηλαδή για τον 

τρόπο με το οποίο θα αναπτυχθεί θα λέγαμε το χρηματοδοτικό δέντρο του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου , και σε ότι έχει να κάνει και με τη δική μας 
χώρα, οι πόροι και οι προκλήσεις προσδιορίζονται από το Εθνικό Πρόγραμμα 
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Μεταρρυθμίσεων και υπάρχει πλέον μια αρκετά στενή διασύνδεση των 

δράσεων και των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με ό,τι 
έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και με ό,τι έχει να κάνει με τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων.  

Εδώ βέβαια το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι ανοιχτό, είναι 

σε διαβούλευση όπως ειπώθηκε και πριν τίποτε δεν έχει κλείσει, υπάρχουν 

αρκετές σθεναρές αντιστάσεις και αρκετοί προβληματισμοί σε σχέση με το 
κατά πόσο οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταμεία , 

πόσο στενά συνδεδεμένες θα πρέπει να είναι με στόχους και με δεσμεύσεις 

που ορίζονται μέσα από τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα  Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. 

Η χώρα μας έχει προβάλλει κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τον 
βαθμό σύνδεσής τους. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και ελπίζουμε για ένα 

όσο το δυνατό πιο καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας. 

Οι δεσμεύσεις που έχουν τεθεί από τη μεριά της Επιτροπής 
όσον αφορά τον τρόπο της κατανομής είναι ορισμένα πολύ βασικά ποσοστά 

τα οποία θα λέγαμε ότι θα πρέπει να τηρηθούν όσον αφορά την κατανομή των 

πόρων και αυτά είναι ότι θα ήθελαν από τον προϋπολογισμό που 
παραλαμβάνει κάθε κράτος – μέλος όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο ένα μίνιμουμ 25% των πόρων να κατευθύνεται σε δράσεις που έχουν 

να κάνουν με την κοινωνική ένταξη, ένα μίνιμουμ 2% να έχουν να κάνουν με 
το Ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους, ένα μίνιμουμ 10% των 

πόρων για τους νέους ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Εδώ όπως βλέπουμε φωτογραφίζουμε την τρέχουσα 

Πρωτοβουλία για τους νέους η οποία όπως είπαμε θα ενσωματωθεί πλέον 
στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επομένως θα πρέπει να υπάρξει και μια 

ειδικότερη μέριμνα γι' αυτούς. Και τέλος ένα ποσό για την ενίσχυση των 

ικανοτήτων όσον αφορά τα ζητήματα εταιρικής σχέσης. 

Για την επιλεξιμότητα δυο κουβέντες. Θα εξακολουθήσουν να 

μην είναι επιλέξιμες δαπάνες οι κατηγορίες για την αγορά γης , ακινήτων και 

για την υλοποίηση υποδομών, ενώ όσον αφορά το κομμάτι της αγοράς 



4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 12/12/2018 

115 
 

επίπλωσης, εξοπλισμού και οχημάτων θα μπορούν να γίνονται δεκτές και να 

επιλέξιμες ως δαπάνες με κάποιες σχετικές προϋποθέσεις, όπως, για 
παράδειγμα , αν θεωρηθεί και κριθεί ότι η αγορά αυτών των αντικειμένων είναι 

αναγκαία για την επίτευξη του στόχου μιας πράξης ή για αυτά τα αντικείμενα 

έχει γίνει μια πλήρης απόσβεση, ή αν η αγορά τους κρίνεται ότι είναι η πιο 
πρόσφορη και η πιο οικονομική λύση σε σχέση με τον συνολικό 

προϋπολογισμό της πράξης. 

Για την άμεση δαπάνη του προσωπικού μια πολύ μικρή 
αναφορά , ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 100% της συνήθους αμοιβής για 

το συγκεκριμένο επάγγελμα, έτσι όπως ορίζεται σε κάθε κράτος – μέλος,  

βάσει των στοιχείων που ορίζει η Eurostat. 

Και στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει εκδηλώσει την επιθυμία της και τη θέλησή της να οδηγηθούμε 
σε ένα Σύστημα Διαχείρισης πιο απλουστευμένο με μια μείωση της 

γραφειοκρατίας. Απομένει φυσικά να το δούμε και στην πράξη,  γιατί όσον 

αφορά την τρέχουσα περίοδο , σε ορισμένα πράγματα δικαιωθήκαμε, σε 
ορισμένα πράγματα ίσως τα πράγματα έγιναν και λίγο πιο πολύπλοκα.  

Δεν θα διαβάσω όλες τις ενδεικτικές σκέψεις που υπάρχουν 

όσον αφορά το πώς θα επιτευχθεί αυτή η απλούστευση, απλώς ενδεικτικά θα 
αναφέρω ότι επιμένει η Επιτροπή στη διεύρυνση της χρήσης μεθόδων 

απλουστευμένου κόστους. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα λόγου χάριν είναι ότι 

πλέον όσον αφορά το κομμάτι της χρήσης της μεθόδου  “lump sums” περνάει 
και στο κομμάτι του ΕΤΠΑ και γενικότερα αυτό το στοιχείο εξακολουθεί και 

παραμένει ένα σημείο αιχμής για την Επιτροπή και θα εξακολουθεί να 

προτρέπει τα κράτη - μέλη να κάνουν μια όσο το δυνατό πιο διευρυμένη 
χρήση τέτοιων μεθόδων. 

Η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων. Ίσως μια 
προσπάθεια για ένα σαφέστερο καθορισμό των αρμοδιοτήτων των διαφόρων 

φορέων εντός του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και μια ποσοτική 

μείωση των λογιστικών ελέγχων.  

Για τους δείκτες δεν θα πω πολλά γιατί και πάλι ειπώθηκαν 

πριν. Εξακολουθεί και υπάρχει η δυνατότητα χρήσης κοινών και ειδικών 

δεικτών. Όσον αφορά το Κοινωνικό Ταμείο , από τους 32 δείκτες που είχαμε 
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στην τρέχουσα περίοδο , μειώνεται ο αριθμός αυτός και πάμε στους 23. Δεν 

υπάρχουν πλέον πρόσθετοι δείκτες για την Πρωτοβουλία της απασχόλησης 
των νέων, ενώ επίσης σημαντικό είναι ότι όσον αφορά τις τιμές των δεικτών 

για μειονεκτούντα άτομα, όπου σε αρκετές περιπτώσεις και στην τρέχουσα 

αλλά και στις προηγούμενες περιόδους έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια 
δυσκολία συλλογής τέτοιων στοιχείων, είτε επειδή οι ομάδες αυτές εμφανίζουν 

ορισμένες ιδιαιτερότητες, είτε επειδή πολλές φορές είναι δύσκολη η 

προσέγγισή τους. Είναι πολύ πιθανό αυτή τη φορά και για πρώτη φορά να 
δοθεί η δυνατότητα στις εγχώριες αρχές να αποτιμούν τέτοιου είδους 

παρεμβάσεις μέσω κάποιων εκτιμήσεων, μέσω κάποιου συγκεκριμένου 

τρόπου,  έτσι όπως θα καθοριστούν από την Επιτροπή. 

Αυτά τα λίγα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 

μια τελευταία παραίνεση , ότι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την οποία τυγχάνει να εκπροσωπώ, έχει 
αυτή τη στιγμή στα χέρια της αρκετό υλικό για την τρέχουσα περίοδο, όποιο 

μέλος της Επιτροπής θέλει να γνωρίσει, να έρθει σε επαφή με το που 

βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πως δρομολογούνται τα πράγματα πολύ 
ευχαρίστως να έρθει σε επικοινωνία με την Υπηρεσία μας για να λάβει και το 

σχετικό υλικό. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

6.2 Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – ενέργειες 
επιτάχυνσης της εφαρμογής (ΕΥΣΕ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και εμείς, η τελευταία παρουσίαση για σήμερα 

από τον κ. Κασάπα,  θα γίνει μια ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του 
ΕΣΠΑ και τις ενέργειες για την επιτάχυνση της εφαρμογής, αναλυτικά , 

διεξοδικά θα τα συζητήσουμε και αύριο στην ετήσια συνάντηση. 

κ. ΚΑΣΑΠΑΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Θα προσπαθήσω να είμαι 
σύντομος μια που είμαι και ο τελευταίος, θα έλεγα μάλιστα για να αποφύγουμε 

τις επικαλύψεις στοιχείων, να εστιάσουμε στη στοχοθεσία δαπανών. Όσον 

αφορά την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ ανά θεματικό στόχο θα ήθελα να 
μείνουμε μόνο σε ένα στοιχείο που αφορά τις δαπάνες των θεματικών στόχων 

1 και 3 που αφορούν και άμεσα το Πρόγραμμα.  
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Βλέπουμε μεγάλη απόκλιση μεταξύ συμβάσεων και δαπανών, η 

οποία κατά τη γνώμη μας αναμένεται μια δυναμική επιτάχυνση της πορείας 
των δαπανών όπως σας είπε και η Διαχειριστική από το 2019. Αυτό φαίνεται 

και στο παρακάτω γράφημα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε την 

ενεργοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε επίπεδο ΕΣΠΑ. Βλέπετε 
ότι η μεγάλη διαφορά μεταξύ εντάξεων και δαπανών που αποτυπώνεται στο 

διάγραμμα, σταδιακά θα ξεκινήσει να κλείνει. 

Αυτό θα αποτυπωθεί τόσο στην πορεία ενεργοποίησης των  
θεματικών στόχων 1 και 3,  όσο και στην πορεία δαπανών ελπίζουμε του 

Προγράμματος.  

Όσον αφορά τη στοχοθεσία δαπανών του 2018 η προσπάθειά 

μας συγκεντρώνεται σε δυο Άξονες. Ο πρώτος αφορά τη μεγιστοποίηση 

δαπανών για την αύξηση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα. Εδώ 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ ο βαθμός επίτευξης του στόχου μας είναι 

σχετικά χαμηλός και στο διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του έτους θα 

πρέπει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξή του. 

Ο δεύτερος Άξονας αφορά την επίτευξη του ν+3. Με βάση τα 

Σχέδια Δράσης Δαπανών του 2018 εξάγουμε δυο βασικές τάσεις. Η πρώτη 

είναι ότι στο β εξάμηνο του 2018 όλες οι Διαχειριστικές των Προγραμμάτων 
μείωσαν τις αρχικές τους προβλέψεις. Αυτό έχει να κάνει και με τα εμπόδια 

που βάζει η υλοποίηση στην αρχική πρόβλεψη των δαπανών. Θεωρούμε ότι 

η υστέρηση που φαίνεται μεταξύ δαπανών και προβλέψεων θα καλυφθεί έως 
το τέλος του έτους καθώς αυτή είναι και η περίοδος που γράφουμε τις 

περισσότερες δαπάνες μας. 

Σημαντικό για εμας μέσα από τα Σχέδια Δράσης είναι να 

εστιάζουμε στα κρίσιμα έργα κάθε Προγράμματος. Τα έργα δηλαδή που 

επηρεάζουν σημαντικά τον στόχο δαπανών του. Αυτά προσδιορίζονται από 
κάθε Διαχειριστική στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ενώ η αποτύπωσή τους 

είναι δυναμική, δηλαδή άλλα έργα μπαίνουν άλλα έργα βγαίνουν. 

Όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης Δαπανών του ΕΠΑνΕΚ να 
σταθούμε επιγραμματικά σε αυτά τα τρία συμπεράσματα. Τα έργα phasing 

βαίνουν με μειούμενη συνεισφορά όσον αφορά τις δαπάνες. Ο λόγος 

δαπανών προς ΝΟΔΕ είναι γύρω στο 90% αυτό σημαίνει ότι η βασική πηγή 
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δαπανών για την επόμενη περίοδο θα προέρχεται από νέα ενταγμένα έργα 

και έργα προς ένταξη. Ειδικά αυτά τα τελευταία αποτελούν και κρίσιμο 
παράγοντα για την πορεία δαπανών,  όχι μόνο του ΕΠΑνΕΚ αλλά όλων των 

επιχειρησιακών. 

Όσον αφορά τον κανόνα ν+3. Εδώ κανένα Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κάλυψης του κανόνα για 

το έτος 2018. Ωστόσο να επισημανθούν τα εξής: ο νέος τρόπος υπολογισμού 

του ν+3 μειώνει τις απαιτήσεις δαπανών στα πρώτα έτη εφαρμογής και είναι 
πιο ευέλικτος, καθώς είναι πιο ευέλικτος γιατί πρώτον υπολογίζεται σε 

επίπεδο Προγράμματος, ενώ αθροίζει και πρόσθετες προχηματοδοτήσεις. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το ν+3 του ΕΠΑνΕΚ για το 2017 

πιάστηκε μόνο από το άθροισμα προκαταβολών και προχρηματοδότησης. 

Ωστόσο αυτός ο νέος τρόπος υπολογισμού του ν+3 μετακυλύει την πίεση της 
υλοποίησης στο τελευταίο της εφαρμογής.  

Ένα παράδειγμα από το ΕΠΑνΕΚ. Αν απλώς καλύπτει το 

Πρόγραμμα  το κατώφλι του ν+3 για κάθε έτος,  το 2023 θα απαιτηθούν 
δαπάνες περίπου 2,2 δισ. ευρώ. Ενώ ταυτόχρονα το 2023 είναι και το πρώτο 

έτος εφαρμογής του ν+2 για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Έτσι ένα 

σύντομο συμπέρασμα που μπορεί να βγει είναι ότι το ν+3 πλέον δεν αποτελεί 
μια ασφαλή πυξίδα για την πορεία δαπανών των Προγραμμάτων και ότι κάθε 

Επιχειρησιακό θα πρέπει να επιτυγχάνει ετησίως πολύ υψηλότερο 

απορρόφηση από την απαίτηση για την κάλυψη του κανόνα. 

Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα σενάριο με τις υπολειπόμενες 

δαπάνες για το κλείσιμο του Προγράμματος βασιζόμενοι στα στοιχεία της 
δεύτερης Αναθεώρησης και χωρίς να έχουμε συμπεριλάβει τυχόν αστοχίες 

στην υλοποίηση του Πλαισίου Επίδοσης.  

Αυτό που προκύπτει είναι ότι το ΕΠΑνΕΚ θα πρέπει για την 
περίοδο 2019-2023 να καταγράφει ετησίως ένα μέσο όρο δαπανών στα 800 

εκατομμύρια plus. Σίγουρα το Πρόγραμμα έχει κάνει πολύ καλή 

προπαρασκευαστική δουλειά και μας την έχει παρουσιάσει αναλυτικά και όλοι 
μας είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το πώς θα εξελιχθεί η προσπάθεια 

αυτή με τις δαπάνες. Αυτός ο στόχος είναι αρκετά υψηλός. 
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Βλέποντας μια εκτίμηση της εξέλιξης κατά της καμπύλης 

δαπανών παρατηρούμε δυο πράγματα. Πρώτον ότι ο ετήσιος ρυθμός 
απορρόφησης για το Πρόγραμμα από το 2016 είναι σταθερά σημαντικά 

αυξημένος, ενώ το 2019 όπως ακούσαμε οι προβλέψεις κινούνται πάνω από 

το μέσο όρο που απαιτείται για το ομαλό κλείσιμο του Προγράμματος. Ενώ τα 
ποιοτικά στοιχεία της υλοποίησης δείχνουν ότι ο στόχος αυτός αν και φαίνεται 

μεγάλος, είναι επιτεύξιμος. 

Θα κάνουμε μια επιγραμματική αναφορά στα  Μεγάλα Έργα 
λέγοντας μόνο ότι περιμένουμε εντός του 2018 επιπλέον έξι υποβολές 

φακέλων Μεγάλων Έργων, ενώ τα Εμβληματικά ήδη αναφέρθηκαν από τη 

Διαχειριστική.  

Κλείνοντας μια αναφορά απλά στα ημιτελή έργα της περιόδου 

2007-2013. Το πρόγραμμα έχει τρία ημιτελή έργα, τα δυο είναι σε φάση 
διοικητικής ολοκλήρωσης και το ένα υλοποιείται ομαλά. Απλά να 

υπενθυμίσουμε ότι η τελική ημερομηνία δήλωσης ολοκλήρωσης είναι 30 

Μαρτίου του 2019 και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι απαιτείται προκειμένου να 
μην χάσουμε πόρους. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει η πρόθεση από 

κανέναν από τα μέλη για κάποια παρέμβαση με βάση όλα όσα έχουν ειπωθεί 
στην τελευταία αυτή ενότητα. Όχι. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια 

ανακοίνωση γιατί είναι επίσημο: όση ώρα εμείς συνεδριάζουμε υπήρχε μια 

θετική εξέλιξη. Συζητούσαμε για το σχέδιο της 2ης Αναθεώρησης του 
Προγράμματος και το οποίο πήραμε τη θετική έγκριση πριν από λίγο, οπότε 

πια η επόμενη Επιτροπή και όλες μας οι ενέργειες θα γίνουν με βάση αυτό το 

αναθεωρημένο σχέδιο. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα προχωρήσουμε στην έγκριση των αποφάσεων. Νομίζω ότι 
είναι τρεις οι αποφάσεις τις οποίες έχουμε εγκρίνει αν δεν κάνω λάθος, η κα 

Φέτση θα με βοηθήσει. Προτείνω αντίστοιχα όπως έγινε και πέρσι να μην γίνει 

ανάγνωση των συμπερασμάτων , να εξουσιοδοτήσουν τα μέλη της Επιτροπής 
τη Διαχειριστική Αρχή και να τους δώσουμε τον χρόνο έτσι ώστε να τα 
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αποτυπώσουμε με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ορθότητα. Να τα 

κοινοποιήσουμε μέσω του Διαύλου και εκεί να γίνουν και τα σχόλια, αν 
συμφωνείτε. 

  Κύρια Φέτση θα με βοηθήσετε για το κομμάτι των εγκρίσεων; 

Α. ΦΕΤΣΗ: Να συνοψίσουμε τα τρία θέματα τα οποία κατ' αρχήν έδωσε την 

έγκριση η Επιτροπή. 

 Το πρώτο ήταν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. 

 Το δεύτερο ήταν η πρόταση που ήρθε από την πλευρά του Προεδρείου 

για έγκριση της αύξησης του προϋπολογισμού εξειδίκευσης της δράσης 
«Ίδρυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων» από 120 σε 240 εκατομμύρια, 

που παρουσιάστηκε κατά την τοποθέτηση του προγράμματος από 

εμένα και εκείνη τη στιγμή έλαβε την κατ' αρχήν έγκριση από τα μέλη. 

 Το τρίτο είναι η έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της αξιολόγησης, 

μετά την παρουσίαση που έγινε και την ενημέρωση της Επιτροπής και 

βέβαια την ανάρτηση του φακέλου. 

Τα υπόλοιπα θέματα είναι προς ενημέρωση και τίθεται με τον 

γνωστό τρόπο στην Επιτροπή μετά από τη συζήτηση. Οπότε αν δεν υπάρχει 
κάτι άλλο, μπορούμε να θεωρήσουμε αυτά τα τρία ότι θα περιληφθούν και όλα 

μαζί και η αναφορά στη συζήτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα στελέχη, 
τους Προϊσταμένους και την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας για τη 

σημερινή παρουσία της Υπηρεσίας. Ευχαριστώ για τη συστηματική και 

εντατική δουλειά , που θα πρέπει να συνεχιστεί και το 2019 όπως είδατε με 
τον στόχο, αλλά έχουμε συνηθίσει στα δύσκολα και στην πίεση. Ευχαριστώ 

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση, ήρθε νωρίτερα από ό,τι 

περιμέναμε. Σας ευχαριστώ όλους. 

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


