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1. Διαπίστωση απαρτίας / Έναρξη Συνεδρίασης / Έγκριση της 
Ημερήσιας Διάταξης της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ. 

2. Έγκριση των Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 2016. 

3. Εισήγηση από την κα Ευγενία Φωτονιάτα, Πρόεδρο της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, Ειδική Γραμματέα 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ. 

4. Σύντομοι χαιρετισμοί από την πολιτική ηγεσία.  

5. Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. 

5.1 Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και της 
επίτευξης των στόχων του - Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης με έτος αναφοράς το 2016. - Ενημέρωση για την 
αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ (technical adjustment).  

5.2 Νέες δράσεις προς εξειδίκευση - Έγκριση της 3ης έκδοσης του 
Εγγράφου Εξειδίκευσης.  
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5.3 Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων: Παρουσίαση, 
συζήτηση και έγκριση.  

5.4 Ενημέρωση για την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης του 
ΕΠΑνΕΚ - Επόμενες ενέργειες.  

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

6. Ενημέρωση για τα Χρηματοδοτικά Μέσα.  

6.1 Υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων στο πλαίσιο του 
ΕΠΑνΕΚ.  

6.2 Ενημέρωση για την ex ante Αξιολόγηση των Χρηματοδοτικών 
Μέσων (ΕΥΚΕ). 

7. Πρόοδος υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη 
Εξειδίκευση. (Παρουσίαση από ΓΓΕΤ). 

8. Οριζόντια θέματα υλοποίησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

8.1 Ενημέρωση για τα σχέδια δράσης και την επιτυχή 
ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων (ΕΥΣΕ). 

8.2 Ενημέρωση από ΕΥΣΣΑ σχετικά με: 

• Την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της 
Τεχνικής Προσαρμογής του 2016 και της νέας Αναθεώρησης. 

• Την πρόοδο κάλυψης των Αιρεσιμοτήτων του ΕΠΑνΕΚ  

• Την Αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  

• Τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις 

• Την πρόοδο των Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

• Τον Κανονισμό OMNIBUS 

• Τη νέα Προγραμματική Περίοδο. 

8.3 Ενημέρωση από την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 
(ΕΥΣΣΑ). 

9. Άλλα θέματα. 
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10.  Συζήτηση - Παρεμβάσεις Μελών  

11. Συμπεράσματα – Αποφάσεις της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ 

 

 

«Διαπίστωση απαρτίας / Έναρξη Συνεδρίασης / Έγκριση της Ημερήσιας 
Διάταξης της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

ΕΠΑνΕΚ» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη και προσκεκλημένοι 

της Επιτροπής Παρακολούθησης, σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση της 3ης 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει δώσει η Γραμματεία, η 
οποία υποστηρίζει τις εργασίες της σημερινής Επιτροπής, στην αίθουσα 

παρόντα είναι 37 μέλη επί συνόλου 52 μελών με δικαίωμα ψήφου, 

διαπιστώνεται απαρτία, οπότε κηρύσσεται και η έναρξη της σημερινής 
συνεδρίασης.  

Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την έγκριση της ημερήσιας 
διάταξης, σχέδιο της οποίας σας έχει κοινοποιηθεί μέσω της επιχειρησιακής 

πλατφόρμας «Δίαυλος», έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 

και βρίσκεται στο φάκελο που σας έχει δοθεί.  

Στο σημείο αυτό, όποιο μέλος της Επιτροπής επιθυμεί να 

προσθέσει κάποια καινούργια υποενότητα στην ημερήσια διάταξη μπορεί να 

το κάνει γνωστό στο Προεδρείο έτσι ώστε να τεθεί στο σύνολό της η ατζέντα 
προς έγκριση. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Η ημερήσια διάταξη τίθεται προς 

έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 Η ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  
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  Ακολουθεί μια ενότητα, στην οποία τουλάχιστον απ’ τη δική μου 

πλευρά θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη, με εισήγηση του 
Προεδρείου της Επιτροπής, χαιρετισμούς από τους Γενικούς Γραμματείς των 

Υπουργείων, Φορέων Πολιτικής που συνδιαμορφώνουν το Πρόγραμμα και 

εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Εισήγηση από την κα Ευγενία Φωτονιάτα, Πρόεδρο της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινώντας λοιπον με την ιδιότητα της Προέδρου. 

Κλείνουμε 3 χρόνια υλοποίησης από την έγκριση του Προγράμματος το 

Δεκέμβριο του 2014. Μπαίνουμε λοιπόν αισίως στον 4ο χρόνο και το κέντρο 
βάρους της συζήτησης τόσο εσωτερικά με τους Γενικούς Γραμματείς, τους 

φορείς πολιτικής που σχεδιάζουμε, διαμορφώνουμε το Πρόγραμμα όσο και με 

τους θεσμικούς μας δικαιούχους, μετατοπίζεται πια από αυτή την κλίμακα των 
ποιοτικών στοιχείων που συζητούσαμε στις πρώτες δύο συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, εκεί ανατρέχοντας πίσω στις εισηγήσεις και στα 

πρακτικά νομίζω ότι βρήκαμε τους κοινούς τόπους για το σχεδιασμό μας, για 
την αλλαγή πολιτικής και πώς αυτή θ’ αποτυπωνόταν τεχνικά μέσα από τις 

παρεμβάσεις και τις δράσεις οι οποίες θα ενεργοποιούνταν στο πλαίσιο του 

ΕΠΑνΕΚ. 

Αυτό το στάδιο σ’ έναν πολύ μεγάλο βαθμό τ’ ολοκληρώσαμε και 

θεωρώ ότι αυτός ο πρώτος στόχος της αλλαγής προσέγγισης τόσο ως προς 

το είδος των έργων, ως προς τη φύση και ως προς το είδος των νέων 
δικαιούχων που θέλαμε να εισέλθουν στο Πρόγραμμα, σ’ έναν πολύ μεγάλο 

βαθμό έχει επιτευχθεί.  

Η συζήτηση λοιπόν τώρα πρέπει να μετατοπισθεί απ’ αυτά τα 

ιδιαίτερα και διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού μας, στα 

ειδικά, ιδιαίτερα και δύσκολα θέματα της υλοποίησης του προγράμματος. Και 
αυτό λοιπόν θέλω να είναι ένα βασικό συμπέρασμα και τελειώνοντας σήμερα 

τις εργασίες και ίσως και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο για να 

βρισκόμαστε όλοι στις Επιτροπές Παρακολούθησης, το να βρίσκουμε κοινούς 
τόπους. 
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Ένα βασικό λοιπόν συμπέρασμα στο οποίο θα έπρεπε να 

καταλήξουμε ή θα ήθελα να καταλήξουμε στο τέλος της σημερινής μέρας, είναι 
ότι η πρόοδος της υλοποίησης, οι επιδόσεις του Προγράμματος, οι στόχοι οι 

ποσοτικοί που μπαίνουν, είναι υπόθεση όλων μας. Και θα δούμε πώς 

μπλεκόμαστε, σε ποιο βαθμό εμπλέκεται ο καθένας.  

Γι’ αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω να δώσω, θ’ ακολουθήσουν 

αναλυτικές παρουσιάσεις από τα στελέχη της Διαχειριστικής, έχουν ετοιμάσει 

πολύ αναλυτικές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για να έχετε μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για το Πρόγραμμα, εγώ θα προσπαθήσω να 

επικεντρωθώ σε δυο τρία ποσοτικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν και ίσως 

αποτελέσουν και τη βάση για τη συζήτηση που θ’ ακολουθήσει αφού έχουμε 
την ολοκληρωμένη εικόνα για το Πρόγραμμα.  

Σχεδόν ένα χρόνο μετά, η προηγούμενη Επιτροπή 
Παρακολούθησης, η 2η συνεδρίαση είχε γίνει στις 13 Οκτώβρη του 2016, το 

Πρόγραμμα καταγράφει σήμερα την εξής δυναμική: Έχει ένα ποσοστό 

εξειδίκευσης το οποίο αγγίζει το 108,5%, η εξειδίκευση. Σ’ επίπεδο 
προσκλήσεων, το Πρόγραμμα παρουσιάζει ένα βαθμό ενεργοποίησης, που 

σε αντιστοίχηση προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης, 

αντιστοιχεί στο 66% και αυτό μεταφράζεται σε έκδοση 89 προσκλήσεων οι 
οποίες αθροίζουν σ’ έναν συνολικό προϋπολογισμό 3 δις ευρώ.  

Άρα 108% εξειδίκευση, 66% επί του συνολικού προϋπολογισμού 

ενεργοποίηση, εντάξεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 
34%. Ειδικά αυτό το 34% δε δίνει την πραγματική και σημερινή, σήμερα που 

μιλάμε, 1η Δεκέμβρη, εικόνα του Προγράμματος καθώς από τη στιγμή που 

έχουν αποτυπωθεί τα στοιχεία στο φάκελο που σας έχουν δοθεί, έχουν γίνει 
κάποια βήματα με τις εκδόσεις του προσωρινού καταλόγου των εντάξεων για 

τη δράση των Μικρομεσαίων και των Τουριστικών Επιχειρήσεων, το οποίο 

ανεβάζει αυτό το ποσοστό και σίγουρα δεν είναι αυτής της τάξης.  

Αυτά είναι τα ποσοτικά στοιχεία σήμερα του Προγράμματος. θα 

μπορούσαν ν’ αποτελέσουν μια βάση αλλά για να μπορέσουμε να τ’ 
αξιολογήσουμε και να βγάλουμε ουσιαστικά συμπεράσματα, θα πρέπει να 

έχουμε ένα σημείο σύγκρισης. Και το σημείο σύγκρισης κατά τη γνώμη μου, 

ένα καλό σημείο σύγκρισης είναι η αντίστοιχη εικόνα που παρουσίαζε το 
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Πρόγραμμα πέρυσι ένα μήνα πριν, στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

Για να δούμε τί είχαμε τότε και τί έχουμε καταφέρει σαν 

Υπηρεσία και σαν Πρόγραμμα να πετύχουμε μέσα στον τελευταίο χρόνο: Ένα 

χρόνο λοιπόν πριν, το Πρόγραμμα κατέγραφε εξειδίκευση της τάξης του 55%. 
Αυτό αντιστοιχούσε σ’ έναν προϋπολογισμό 1,5 δισ. Προσκλήσεις 15% και 

εντάξεις στο 2%.  

Άρα από το 55% στην εξειδίκευση πήγαμε στο 108%, αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει ήδη ένα pool ώριμων έργων σε φάση σχεδιασμού που 

σταδιακά ενεργοποιούνται και υλοποιούνται μέσα από τις προσκλήσεις, ένα 
μεγάλο άλμα στο επίπεδο των προσκλήσεων, δηλαδή πήγαμε από το 15% 

σίγουρα πάνω από –δε μπορώ να το υπολογίσω τώρα με βάση τις 

καινούργιες εντάξεις που θα γίνουν, αλλά σίγουρα πάνω από το 40%. Κι από 
το επίπεδο των εντάξεων, κι εκεί έχει γίνει ένα μεγάλο άλμα, από το 2% στο 

22%.  

Άρα το πρώτο συμπέρασμα, γιατί αυτό αποτυπώνεται σίγουρα 
και είναι αποτέλεσμα μιας πολύ εντατικής δουλειάς, είναι ότι το Πρόγραμμα 

έχει καταφέρει να κάνει ένα άλμα, να πετύχει ρυθμούς οι οποίοι βρίσκονται 

κατά τη γνώμη μου και βλέποντας και μετά τις υπόλοιπες Επιτροπές 
Παρακολούθησης των Προγραμμάτων και συγκρίνοντας και με το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το ΥΜΕΠΕΡΑΑ που είναι αρμοδιότητας της 

Ειδικής Γραμματείας να βρίσκεται λίγο πάνω από το μέσο όρο της πορείας 
των Προγραμμάτων. Σημαντικό αυτό, δεδομένου ότι η αρχή φάνταζε να είναι 

πολύ δύσκολη.  

Τί καταφέραμε σ’ επίπεδο έργων και παρεμβάσεων πολύ 

σημαντικό και αξίζει ν’ αναφερθεί μέσα σ’ αυτό τον τελευταίο χρόνο: 

Καταφέραμε να έχουμε μια ουσιαστική, εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση των 
Ταμείων. Υπενθυμίζω στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι η Ειδική 

Υπηρεσία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στην ενεργοποίηση και στη 

σύσταση 4 Ταμείων, συνολικού προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης 
δαπάνης που αγγίζει τα 870 εκατομμύρια ευρώ.  

Υπενθυμίζω ότι σ’ αυτά τα 4 Ταμεία είναι το Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας, το ΤΕΠΙΧ 2 για την παροχή δανείων και εγγυήσεων 
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προς τις επιχειρήσεις με 400 εκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο Συνεπενδύσεων 

για την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε νέες και υφιστάμενες 
επιχειρήσεις 200 εκατομμυρίων, το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για παροχή 

δανείων για έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες σε συνδυασμό με 

επιχορηγήσεις 68 εκατομμύρια στο Ταμείο, είναι άλλο το ποσό των 
ενισχύσεων, και το Ταμείο Υποδομών όπου η Υπουργική Απόφαση 

ανακοινώθηκε προχθές, στις 28 Νοέμβρη για την παροχή δανείων και την 

υλοποίηση επενδύσεων στους Τομείς Ενέργειας και Περιβάλλοντος και 
Αστικής Ανάπτυξης, 200 εκατομμύρια. 

Θέλω ν’ αναφερθώ ειδικά στο κομμάτι των Ταμείων γιατί νομίζω 

ότι αποτελεί μια καλή πρακτική κεφαλαιοποίησης της τεχνογνωσίας που έχει 
αποκτηθεί από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας την προηγούμενη περίοδο. 

Η εμπροσθοβαρής ενεργοποίηση στα Ταμεία και νομίζω ότι όσοι έχουν 

εμπλακεί είτε στη φάση του σχεδιασμού είτε στη φάση της υλοποίησης 
μπορούν να το καταλάβουν πολύ καλύτερα, είναι πολύ ουσιαστική. 

Καταφέραμε λοιπόν μέσα από αυτή την τεχνογνωσία, που την 
κάναμε κτήμα μας, να την υλοποιήσουμε, να συμπυκνώσουμε και να 

κερδίσουμε τόσο σε χρόνο σε σχέση με τα Ταμεία αλλά κυρίως στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία σ’ έναν πολύ μεγάλο βαθμό βασίστηκαν πια γιατί το 
μικροπεριβάλλον του σχεδιασμού ήταν πιο δομημένο, να βασιστούν στ’ 

αποτελέσματα της ex ante αξιολόγησης και ουσιαστικά να δημιουργήσουμε 

εκείνους τους όρους που θα μας διασφαλίσουν σίγουρα άμεση ρευστότητα και 
στοχευμένη ρευστότητα, επιτρέψτε μου, στην πραγματική οικονομία μέσα στο 

2018.  

Σ’ αυτό το χρόνο, από τις σχεδόν λίγο πριν το τέλος του 2016 
βασικές Αιρεσιμότητες οι οποίες κρατούσαν λίγο πιο πίσω το Πρόγραμμα και 

είχαν να κάνουν με το κομμάτι των ΤΠΕ, κατάφεραν και ολοκληρώθηκαν, 

εκπληρώθηκαν και αυτό έδωσε την ευκαιρία και στο φορέα πολιτικής να 
ενεργοποιήσει τα έργα ΤΠΕ, να τ’ ανασχεδιάσει και σήμερα να συζητήσουμε 

κάποια από αυτά και σίγουρα και το κομμάτι της επικαιροποίησης του ΚΕΝΑΚ 

το οποίο ξεμπλόκαρε όλο αυτό το κομμάτι του «Εξοικονομώ» που μέχρι το 
τέλος του χρόνου θα είμαστε σε θέση να ενεργοποιήσουμε.  

Το Πρόγραμμα είχε ν’ αντιμετωπίσει και θ’ αντιμετωπίσει στη 
συνέχεια, γιατί πλέον είναι δεδομένο στην καθημερινότητά μας, δυο βασικές 
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προκλήσεις κατά τη γνώμη μου. Αν μπορέσω λοιπόν να τις κατηγοριοποιήσω 

αυτές τις δύο, θα έλεγα, θέματα ανασχεδιασμού κι επανασχεδιασμού των 
φορέων πολιτικής και θέματα μικροπεριβάλλοντος τεχνικού. 

Στο πρώτο λοιπόν θα έθετα όλες εκείνες τις καινούργιες 

προσπάθειες που γίνονται από τους φορείς πολιτικής μας, βασικών αξόνων 
και πυλώνων του Προγράμματός μας, όπως είναι το Υπουργείο Ψηφιακής 

Πολιτικής, το οποίο αλλάζοντας προσέγγιση και στρατηγική ανασχεδιάζει τα 

έργα τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν στο Πρόγραμμά μας.  
  Στην ίδια κατηγορία θα κατέγραφα και το Υπουργείο Εργασίας  

όπου κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες ανασχεδιασμού και με βάση τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της προηγούμενης περιόδου σχετικά με 
την υλοποίηση της διαρθρωτικής προσαρμογής ανασχεδιάζει, υποβάλλει και 

θα υλοποιήσει καινούργιες προτάσεις. 

Εκεί λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι τόσο η Ειδική Γραμματεία και 

τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας έχουμε καταφέρει ή τουλάχιστον 

προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τεχνικά όλη αυτή την προσπάθεια, τη νέα 
πολιτική προσπάθεια για καινούργια έργα και να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα 

έργα θα υλοποιηθούν τόσο στενά όσο απαιτεί το κανονιστικό πλαίσιο των 

Διαρθρωτικών Ταμείων αλλά και τόσο στοχευμένα για την ικανοποίηση των 
στόχων που έχει θέσει ο κάθε φορέας.  

Η δεύτερη πρόκληση αφορούσε το μικροτεχνικό περιβάλλον, το 

οποίο μεταφράζεται για όλους μας ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων). Εδώ, κατά τη γνώμη μου έχουμε να καταγράψουμε αρνητικά 

συμπεράσματα, αλλά και θετικά. Και θα εξηγήσω το θετικά για κάποιους. 

Σίγουρα υπάρχουν καθυστερήσεις και υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, 
οι οποίες αποτυπώνονται με ένταση τόσο στους δείκτες απορρόφησης του 

Προγράμματος οι οποίοι παραμένουν χαμηλοί και ένας βασικός παράγοντας 

είναι το κομμάτι των διαδικασιών του πληροφοριακού συστήματος και σαφώς 
με όρους πραγματικής οικονομίας και ρευστότητας στην πραγματική 

οικονομία.  

Αυτές τις καθυστερήσεις θεωρώ ότι με βάση τις τελευταίες 

ενέργειες που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες και με το συντονισμό της 

Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ η οποία έχει στην αρμοδιότητά της το συντονισμό 
του ΠΣΚΕ, εκτιμώ ότι έχουμε φτάσει σ’ ένα σημείο που έχουμε ξεπεράσει τα 
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πολύ δύσκολα. Έχουμε φτάσει σ’ ένα σημείο όπου τεχνικά έχουμε καταφέρει 

να φέρουμε το σύστημα και τους περιορισμούς που βάζει αυτό σε μια μορφή 
που θα μας επιτρέψουν, ότι αν σεβαστούμε αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους περιορισμούς, θα μπορούμε να υλοποιήσουμε με πολύ μεγαλύτερες 

ταχύτητες τις δράσεις τις οποίες έχουμε σχεδιάσει. 

Τί κατά τη γνώμη μου είναι το θετικό: Όλη αυτή η συνεργασία, η 

διεπαφή με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων είχε σαν 

αποτέλεσμα έναν ανασχεδιασμό των ίδιων των δράσεων που εδώ τα 
Υπουργεία και το Υπουργείο Οικονομίας είχαν σχεδιάσει. Κι αυτός ο 

ανασχεδιασμός έγινε σε μια κατεύθυνση όπου τελικά θεωρώ ότι είναι προς 

όφελος των άμεσα ωφελούμενων και των επιχειρήσεων. 

Γιατί; Γιατί οδήγησε σε μια απλοποίηση τόσο σχεδιαστική χωρίς 

να προκαλεί στρέβλωση στον αρχικό στόχο, όσο και διαχειριστική. Πολύ απλά 
αυτό μεταφράζεται ότι, μετατοπιζόμαστε πια σε προγράμματα κρατικών 

ενισχύσεων, όπου το κύριο βάρος, ίσως και το 100% της αξιολόγησης 

βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, πηγαίνουμε σε μια απλοποίηση 
διαχειριστική στην οποία εμπλέκεται και ο επενδυτής, με αποτέλεσμα να είναι 

μια πολύ πιο εύκολη και η διαδικασία της υποβολής του αλλά και η διαδικασία 

μετέπειτα της υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου όπως αυτό θα 
μπορούσε να μεταφραστεί σε πιθανές τροποποιήσεις. 

Δε θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, εκτιμώ ότι μέσα 

στο 2018, κι αυτό νομίζω θα το αποδείξει η ιστορία, θα μπορέσουμε να 
ενεργοποιήσουμε τις ανασχεδιασμένες δράσεις τις οποίες είχαμε εγκρίνει στη 

2η Επιτροπή Παρακολούθησης πέρυσι τέτοια εποχή. 

Η τρίτη πρόκληση, η οποία είναι πρόκληση μπροστά μας, αφορά 

την αναθεώρηση του Προγράμματος. Θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση με 

όλους τους εμπλεκομένους φορείς εδώ, τους συναδέλφους Γενικούς 
Γραμματείς, με τη βοήθεια της Διαχειριστικής Αρχής και όλη την τροφή που θα 

μας δώσει για να μπορέσουμε να πατήσουμε πάνω, προκειμένου να 

εντοπίσουμε τις δομικές αστοχίες, αν και κατά πόσο υπάρχουν αυτές στο 
Πρόγραμμα, δηλαδή εκείνες τις θεματικές, εκείνες τις επενδυτικές στις οποίες 

φαίνεται να υπάρχει σχεδιαστική ανωριμότητα και σίγουρα πολύ χαμηλός 

βαθμός ενεργοποίησης και αντίστοιχα να δούμε σε ποιο βαθμό θα 
μπορέσουμε να ενισχύσουμε επιπλέον επενδυτικές, θεματικές παρεμβάσεις οι 
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οποίες φαίνεται ότι υλοποιούν στο πλαίσιό τους και δύνανται να υλοποιηθούν 

έργα μεγάλης προστιθέμενης αξίας, μεγάλης σκοπιμότητας, αλλά χρειάζονται 
σίγουρα επιπλέον πόρους. Αυτό θα είναι το στοίχημα της επόμενης περιόδου. 

Τελειώνοντας θέλω να πω αυτό με το οποίο με κάποιον τρόπο 

ξεκίνησα. Ο τρόπος, η ταχύτητα, οι επιδόσεις του Προγράμματος είναι 
υπόθεση όλων μας. Κι αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό απ’ όλους. Δεν είναι 

υπόθεση ούτε της Ειδικής Γραμματείας αποκλειστικά ούτε της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης.  

Η επαφή που έχουμε και η διαδικασία επιβάλλει συντονισμένη 

αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Αυτό σημαίνει ότι τόσο τ’ αντανακλαστικά μας 
όσο και η ποιότητα της ανταπόκρισης όλων μας, φορέων πολιτικής, 

σχεδιασμού, Διαχειριστικής Αρχής, Δικαιούχων, Θεσμικών Εταίρων, θα 

πρέπει να είναι σημαντική και θα πρέπει να είναι πάντα στο μυαλό όλων μας.  

Νομίζω ότι αν καταλήξουμε σ’ αυτό, γίνει κτήμα όλων μας, μπει 

σαν ουσιαστική μεταβλητή στο κομμάτι της συνεργασίας μας, το Πρόγραμμα 

μέσα στο 2018 πραγματικά θα μπορέσει να δώσει σημαντικά δείγματα τόσο 
σε ταχύτητα και ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικά. Ευχαριστώ πολύ.  

Θα συνεχίσουμε με χαιρετισμούς των συναδέλφων Γενικών 
Γραμματέων. Έχει ζητήσει το λόγο η κα Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέας 

Έρευνας Τεχνολογίας.  

 

Σύντομοι χαιρετισμοί από την πολιτική ηγεσία 

Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ κα Φωτονιάτα. Καλημέρα σε όλες και όλους εκ 
μέρους μας.  

Οι περισσότεροι από μας γνωρίζουμε ότι η έρευνα, η ερευνητική 
κοινότητα της χώρας είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, στην προσπάθειά μας 

ν’ ανασυγκροτήσουμε την οικονομία και την κοινωνία και να μπορέσουμε να 

οδηγήσουμε τη χώρα σε πραγματική ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο και 
δικαιοσύνη.  

Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος για όλους μας και νομίζω 

ότι πρέπει να σας πω ότι στην προσπάθειά μας ως κυβέρνηση, μέσα από ένα 
μίγμα πολιτικής, έχουμε καταφέρει ν’ αυξήσουμε τη δημόσια και την ιδιωτική 
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επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη στη χώρα, αγγίζοντας το 2016 το 

ψυχολογικό όριο του 1% ως χώρα μέλος, δε θέλω να σας κουράσω με τους 
δείκτες, είναι όμως ένα πολύ σημαντικό ποσοστό.  

Είμαστε περί τα 0,97%, 0,99% το 2016. Παρά τις πολιτικές της 

αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας, η χώρα επενδύει στον τομέα αυτό και 
μάλιστα μπορώ να σας πω ότι τα στοιχεία μας το 2016 δείχνουν ότι, το 

μεγαλύτερο φυσικά μέρος είναι η δημόσια δαπάνη όπως αντιλαμβάνεστε, 

αλλά επίσης έχει αυξηθεί το ποσοστό, το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα σ’ αυτό 
το σύνολο.  

Έχει αυξηθεί, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να επενδύσουμε 
και έχουμε δυναμικό στην έρευνα και στην ανάπτυξη στη χώρα για να 

μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε την οικονομία της γνώσης. 

Το πολύ σημαντικό λοιπόν σ’ αυτό είναι το κομμάτι του ΕΣΠΑ, το πολύ 
σημαντικό εργαλείο που έχουμε στην κατεύθυνση αυτή είναι το ΕΣΠΑ.  

Έχουμε μεγάλους πόρους και έχουμε μια πραγματικά πολύ καλή 

συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, προκειμένου όπως είπα, σ’ ένα 
μίγμα πολιτικών να σχεδιάζουμε δράσεις που πηγαίνουν στην πραγματική 

οικονομία, που πηγαίνουν σε καλές ποιοτικές προτάσεις έρευνας, σε καλή 

ποιοτική καινοτομία.  

Αυτό που ήθελα να επισημάνω όμως  είναι ότι παρ’ ότι έχουμε 

πολύ μεγάλη έγνοια να πω, φροντίδα, πρόνοια, προσπαθούμε στη Γενική 
Γραμματεία για την περιφερειακή ανάπτυξη, είμαστε προσανατολισμένοι εκεί, 

είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να υλοποιούνται με επιτυχία και οι 13 

Περιφερειακές RIS, η «Έξυπνη Εξειδίκευση», το πλαίσιο που ενδεχομένως 
γνωρίζετε και βέβαια η εθνική RIS, εννοείται. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο όμως έχουμε κάποιες αδυναμίες, δε 

μπορούμε ν’ αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους που μας 
δίνονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία λόγω των περιφερειακών ποσοστώσεων 

που έχουμε, γνωρίζετε όλοι το πρόβλημα αυτό. Σ’ εμάς έχει μια οξεία 

εφαρμογή, αν μου επιτρέπετε, διότι είμαστε μια νησιωτική χώρα, έχουμε 
μεγάλες ανισορροπίες στο κομμάτι της έντασης γνώσης σε όλο το 

οικοσύστημα, τόσο στο δημόσιο κομμάτι του όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με 

αποτέλεσμα την ατμομηχανή κατά κάποιον τρόπο της οικονομίας να την 
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έχουμε σε μεγάλα κέντρα όπως είναι η Αττική για παράδειγμα, που δεν 

έχουμε την ποσόστωση που χρειάζεται.  

Αυτό είναι κάτι το οποίο συμπαρασύρει, επειδή τα έργα της 

έρευνας είναι συνεργατικά και έχουν ισχυρά αναπτυξιακό χαρακτήρα όπως τα 

σχεδιάζουμε, συμπαρασύρει και κάποιες Περιφέρειες, είναι κάτι που θα σας 
πω και μετά σε σχέση με μια μεγάλη δράση που έχουμε, το «Ερευνώ -, 

Δημιουργώ - Καινοτομώ», που θα θέλαμε την ψήφο σας για να κάνουμε και 

ίσως μια βελτιωτική παρέμβαση.  

Τ’ ανοιχτά μας έργα είναι αρκετά, έχουμε από τον Άξονα Α’ περί 

τα 100 εκατομμύρια ανοιχτά έργα, ενδεχομένως να ξεπερνάμε τις 800, 900 
νέες θέσεις εργασίας, ποιοτικές θέσεις εργασίας για υψηλά εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα. Από τον Άξονα Β’ έχουμε περί τα 400 

εκατομμύρια ανοιχτές δράσεις. Είναι πολλά τα λεφτά, πραγματικά και είναι 
πολύ σημαντικό αυτοί οι πόροι να πάνε έγκαιρα στην πραγματική οικονομία, 

στους δικαιούχους, για να μπορέσουμε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Είναι κατά κάποιον τρόπο μια μεγάλη ένεση που κάνουμε αυτή 
τη στιγμή ώστε να επισπεύσουμε και τα ερευνητικά αποτελέσματα και να 

έχουμε και σημαντική ποιοτική καινοτομία. Θα ήθελα να μείνω στη Δράση 

«Ερευνώ - Δημιουργώ- Καινοτομώ», την οποία διαχειρίζεται η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 
νομίζω μ’ εξαιρετικό τρόπο.  

Είχαμε πρόσφατα αξιολογήσει τη δράση μέσα από πολύ 
ιδιαίτερη διαδικασία, βαριά διαδικασία αξιολόγησης μ’ εμπειρογνώμονες, 

Επιτροπές, 28 Επιτροπές κτλ., νομίζω ότι έγινε ό,τι ήταν δυνατό να γίνει διότι 

είχαμε 2.400 περίπου προτάσεις, δεν έχει πραγματικά ξαναγίνει στη χώρα μια 
τόσο μεγάλη δράση Έρευνας και Ανάπτυξης, ισχυρά αναπτυξιακού 

χαρακτήρα δράση, χρηματοδοτούμε γύρω στις 558 προτάσεις υψηλού 

επιπέδου. 

Θα ήθελα να πω σε σχέση με τις ποσοστώσεις που υπάρχουν, 

ότι θα καταθέσουμε ένα αίτημα τροποποίησης του προϋπολογισμού, θα 

προσθέσουμε άλλα 86 εκατομμύρια στον πρώτο κύκλο προκειμένου να 
χρηματοδοτήσουμε εξαιρετικές , άριστες προτάσεις σε Περιφέρειες όπως είναι 

η Αττική και σε κάποιες άλλες που ζημιώνονται θέλω να πω απ’ αυτή την 

ποσόστωση που όλοι γνωρίζετε. 
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Δε θέλω να πω κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ 

καλή επιτυχία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κα Κυπριανίδου. Το θέμα της αύξησης 

του προϋπολογισμού του 1ου Κύκλου θα συζητηθεί στην ενότητα της 

Εξειδίκευσης που θα περάσει. 

  Ο κ. Ράλλης, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής έχει το 

λόγο.  

Σ. ΡΑΛΛΗΣ: Καλημέρα κα Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Με καλύψατε σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, θέλω απ’ την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής 

Πολιτικής να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια μαζί με τους συνεργάτες μας ώστε ο ρόλος της Γενικής 

Γραμματείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής να είναι ουσιαστικός και 

να συμβάλλει στην υλοποίηση επιτυχημένων έργων ΤΠΕ. 

Δε θα ήθελα να μείνω στο κομμάτι πώς σχεδιάζονταν και πώς 

υλοποιούνταν τα έργα Πληροφορικής μέχρι σήμερα. Ξέρουμε ότι υπήρχε 
αποσπασματικότητα, ότι τα έργα αυτά δεν υπήρχε κάποια στρατηγική, δεν 

υπήρχε στόχευση και φτάναμε στο σημείο στο τέλος όχι μόνο να μην 

υλοποιούνται έργα αλλά να μην παραδίδονται. Αυτή είναι μια γενική αρχή που 
υπήρχε στα έργα ΤΠΕ στο Δημόσιο μέχρι σήμερα. 

Γνωρίζετε επίσης ότι τα έργα ήταν δαπανηρά και εξαιρετικά 

αναποτελεσματικά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει 
μια Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021, την οποία θα την 

ακολουθήσουμε, η οποία είναι σύμφωνη και με τη Στρατηγική Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και με τη Στρατηγική στόχευσης του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Για να είναι αποτελεσματικά τα έργα ΤΠΕ, δε θα πρέπει να 

εξετάζονται αποσπασματικά, αλλά στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, η 
οποία αρχίζει από επιθυμητούς στόχους, εντοπίζει τις απαιτούμενες αλλαγές 

στα επιχειρησιακά μοντέλα για την επίτευξη των στόχων, προσδιορίζει τα 

δεδομένα που απαιτούνται και καταλήγει με τις αναγκαίες υποδομές για την 
υποστήριξη των απαιτούμενων εφαρμογών.  

Έτσι σχεδιάζουμε και ωριμάζουμε έργα. Σκοπός λοιπόν δεν είναι 

να υπάρχει μόνο ένας σχεδιασμός αλλά να υπάρχει και μια υλοποίηση. Με 
την Ειδική Γραμματεία συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά, ήδη έχουμε ένα 
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πολύ σημαντικό Πρόγραμμα που δίνει μεγάλη έμφαση στον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

Με βάση λοιπόν και τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κρίνεται επιβεβλημένη η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών 

για την ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας 
και μάλιστα με έμφαση τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και 

πολύ μικρών επιχειρήσεων.  

Είμαστε στη διάθεση των Υπουργείων και των Φορέων 

προκειμένου ν’ αναπτύξουμε αυτές τις συνέργειες, που και η Ειδική 

Γραμματέας τόνισε πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι μόνο μέσα 
από αυτές τις συνέργειες, γιατί η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής δεν 

έχει ένα λόγο διεκπεραιωτικό, δηλαδή δεν είναι σκοπός να έρχονται σ’ εμάς 

πράξεις ένταξης και να λέμε συμφωνούμε ότι είναι σύμφωνα με την Ψηφιακή 
Στρατηγική και μετά να εγκρίνουμε τα τεχνικά δελτία.  

Είμαστε ένας σύμβουλος προς τους φορείς και τα Υπουργεία 

προκειμένου να υλοποιούν έργα τα οποία θα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. 
Σας ευχαριστώ, βασίζομαι στην πολύ καλή συνεργασία και είμαι σίγουρος ότι 

θα έχουμε πολύ υψηλό βαθμό απορροφητικότητας μέσα στο 2018.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ράλλη ο οποίος και αυτός αναφέρθηκε σε 

μια δράση που θα συζητήσουμε μετά, στην ενότητα της Εξειδίκευσης.  

  Θα δώσω το λόγο στην κα Βλαζάκη, Γενική Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 

Μ. ΒΛΑΖΑΚΗ: Καλημέρα κι από μένα. Αυτά που μας είπατε είναι πολύ 
ελπιδοφόρα, αλλά και σαφώς υλοποιήσιμα και  πιστεύουμε όλοι ότι εφ' όσον 

δουλέψουμε συντεταγμένα, σίγουρα στο 2018 θα έχουμε τ’ αποτελέσματα 

που, μετά τα προβλήματα και τα εμπόδια και οι ασάφειες που ξεπεράστηκαν 
αυτό το διάστημα, μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα αλλά κι αυτή την 

υποχρέωση. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού με την τεχνογνωσία που έχει μπορεί 
να προχωρήσει και να υλοποιήσει ό,τι ακριβώς, το γνωρίζετε, έχει μπει 

μπροστά. Θα ήθελα αν μου επιτρέπετε, να πω σε όλη τη συνάντηση εδώ, 

ορισμένα πράγματα που το Υπουργείο Πολιτισμού έτσι περιληπτικά έχει κάνει 
ως τώρα.  
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Για το Υπουργείο Πολιτισμού το ΕΠΑΝ ΙΙ και τώρα το ΕΠΑνΕΚ, 

στο πλαίσιο των δυο ΕΣΠΑ, αποτελούν το βαρύ πυροβολικό για τον 
πολιτισμό, διότι τον υιοθέτησαν ως διακριτό τομέα σ’ ένα πολύ μεγάλο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην οικονομική 

σύγκληση και την κοινωνική συνοχή αλλά και την ενότητα των λαών της 
Ευρώπης.  

Παράλληλα τόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Οικονομίας 

και Ανάπτυξης όσο και η Διαχειριστική Αρχή, έχουν αναγνωρίσει τις 
ιδιαιτερότητες του τομέα, την ειδική μεταχείριση και φροντίδα που απαιτούν τα 

έργα αυτά, κυρίως στο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από καθαρά 

διαχειριστική άποψη, δεδομένου ότι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο η 
δομή του ΕΣΠΑ άλλαξε και η βαρύτητα δόθηκε κυρίως στα ΠΕΠ, το 

Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες 

μερίμνησε ώστε τα περισσότερα τοπικής σημασίας έργα να χρηματοδοτηθούν 
από τα αντίστοιχα ΠΕΠ. 

Όμως τα μεγάλα έργα, όπως είναι οι παρεμβάσεις σ’ 
επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους (Ακρόπολη, Αιγές) και μνημεία μείζονος 

σημασίας που εντάσσονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομίας της UNESCO, διαθέτουν διεθνή αναγνωρισμότητα άρα και 
εμβληματική θέση στην αλυσίδα αξίας του ελληνικού τουρισμού και 

χρειάζονται μεγάλο προϋπολογισμό, δρομολογήθηκαν στο ΕΠΑνΕΚ, το 

μεγάλο μας Πρόγραμμα, ελαφρύνοντας μ’ αυτό τον τρόπο τα Περιφερειακά 
Προγράμματα.  

Ως προς τον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και την 

πολιτιστική και δημιουργική επιχειρηματικότητα που απασχολεί πολλούς 
νέους και δραστήριους ανθρώπους στη χώρα μας, πρέπει να γίνει ξεχωριστή 

μνεία στη Μελέτη για τη χαρτογράφηση της πολιτιστικής δημιουργικής 

βιομηχανίας στην Ελλάδα, που ανέθεσε η Επιτελική μας Δομή και εκπονήθηκε 
με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Η συστηματική και ολοκληρωμένη συλλογή και αποτύπωση 
στατιστικών στοιχείων για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα της Ελλάδας 

με τρόπο που να εναρμονίζεται με τις διεθνείς πρακτικές, απετέλεσε κορυφαία 

προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού το 2016 καθώς τα σχετικά 
διαθέσιμα στοιχεία ήταν εξαιρετικά περιορισμένα και αποσπασματικά. 
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Η εν λόγω μελέτη αποτελεί την πρώτη επίσημη χαρτογράφηση 

του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της Ελλάδας, περιλαμβάνει 
στατιστικά δεδομένα τόσο σ’ εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και 

στοχεύει στην ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του πολιτισμού και 

της δημιουργικότητας.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική που αποδεδειγμένα 

παρουσιάζουν οι κλάδοι πολιτισμού και δημιουργικότητας, σε στενή 

συνεργασία με το Γραφείο του κ. Χαρίτση και την κα Φωτονιάτα, το Υπουργείο 
πρότεινε το σχεδιασμό για την υλοποίηση περισσότερο αποτελεσματικών και 

στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση των επαγγελματιών του σύγχρονου 

πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο εξειδικεύτηκε στη 2η Επιτροπή 
Παρακολούθησης η δράση Ενίσχυσης του Εκσυγχρονισμού των Υποδομών 

και του Εξοπλισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών για την 

Αναβάθμιση του Επιπέδου των Παρεχομένων Υπηρεσιών. Η δική μας 
Επιτελική Δομή συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό της σχετικής πρόσκλησης,  

που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, θα μπορούσε όμως να δώσει μεγάλη ανάσα 

και σ’ αυτούς τους επιχειρηματίες.  

Τέλος, πρέπει να πούμε δυο λόγια για τον πολύ σημαντικό  για 

μας τομέα της έρευνας. Ο σχεδιασμός του ήδη δημοσιευμένου Προγράμματος 

για την ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό, έχει τις ρίζες του την άνοιξη του 
2015 και στην πρωτοβουλία συνεργασίας των δύο συναρμόδιων τότε 

υπουργών.  

Οι επαφές των επιτελείων των δύο Υπουργείων, ξεκίνησαν από 

μηδενική βάση και έπρεπε να ξεπεραστούν εμπόδια όπως το αρχικά μη φιλικό 

προς τον πολιτισμό σχετικό θεσμικό πλαίσιο για την ’Ερευνα. Αυτό το πολύ 
σοβαρό εμπόδιο ξεπεράστηκε το επόμενο διάστημα με συντονισμένες 

προσπάθειες και των δύο Υπουργείων. 

Και το Μάιο του 2016, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού 
συγκαταλέχθηκαν στους φορείς που διεξάγουν επιστημονική έρευνα για την 

οποία δύνανται να χρηματοδοτηθούν. Έτσι, ακολούθησε η εξειδίκευση της 

Ειδικής Δράσης και η έκδοση πρόσκλησης που λήγει σε λίγες μέρες, στις 15 
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του Δεκέμβρη, και προβλέπει τη χρηματοδότηση τριμερών συνεργατικών 

σχημάτων μεταξύ Υπηρεσιών και Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ή και Ερευνητικών Κέντρων 

και Οργανισμών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το ποσό των 13 

εκατομμυρίων ευρώ.  

Πληροφορούμαι ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και χαίρομαι 

διότι ελπίζουμε να δοκιμαστούν πειραματικά και να παραχθούν σ’ επίπεδο 

πρωτότυπων εφαρμογών, καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογία παράλληλα με 
τη λειτουργία προσβάσιμων στο ευρύ κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων με 

απώτερο σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων και του σημαντικού 

επιστημονικού έργου που συντελείται στα Ερευνητικά Εργαστήρια.  

Θέλω λοιπόν κλείνοντας, να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κ. Χαρίτση, τον κ. Κορκολή, 
την κα Φωτονιάτα και τους συνεργάτες τους, την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ιδιαιτέρως τον κ. 

Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας και τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και φυσικά, τη Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ για την εξαιρετικά συνεργασία και βοήθεια. Σας 

ευχαριστώ πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο λόγος στον κ. Τζιάλλα, Γενικό Γραμματέα Τουριστικής 

Πολιτικής και Ανάπτυξης.  

Γ. ΤΖΙΑΛΛΑΣ: Καλή σας μέρα κι από εμένα. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθισα δίπλα 

στην κα Βλαζάκη, με την οποία ο πολιτισμός και ο τουρισμός συμπορεύονται 

και έχει κι έναν πόνο διότι δεν έχουμε δικό μας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 
θυμάται ο Γιάννης Φίρμπας το 1999, «Τουρισμός – Πολιτισμός», κάναμε 

αξιολόγηση εμείς και κάναμε κάτι φοβερές συναντήσεις.  

Επιτρέψτε μου να σας πω δυο λόγια, επειδή είναι δημόσιο το 
βήμα, όχι για το πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός, όλοι το γνωρίζετε, αλλά 

για το πόσο σημαντικά πράγματα έχουμε πετύχει με τη δουλειά στο 

Υπουργείο και με το γεγονός ότι είναι και προτεραιότητα του Υπουργείου 
Οικονομίας, προτεραιότητα της κυβέρνησης, ο τουρισμός στη χώρα μας.  

Φέτος είναι η πρώτη χρονιά απ’ όλα τα χρόνια που μετράμε, που 
έχουμε στατιστικά στοιχεία, που θα φτάσουμε και θα ξεπεράσουμε απ’ ό,τι 



3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 1/12/2017 

19 
 

φαίνεται τα 30 εκατομμύρια τουρίστες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αν 

σκεφτείτε ότι άλλες χώρες με πολλαπλάσιο πληθυσμό, εμείς φτάνουμε τρεις 
φορές τον πληθυσμό της χώρας μας σε τουρίστες. Κι είναι πολύ σημαντικό 

αυτό διότι φέτος θα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση εσόδων. 

Άρα είναι ρεκόρ μέχρι τώρα που δεν είχε η χώρα μας. Και αυτό 
φαίνεται ότι έχει τάσεις και από τις προκρατήσεις που έχουμε, πολύ 

σημαντικές, για την επόμενη χρονιά.  

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχεία είναι σε όλα αυτά τα οποία 

προσπαθούμε με το marketing και όλη αυτή την προβολή στο εξωτερικό με 

τον ΕΟΤ και με τη συμμετοχή μας σε διεθνείς Οργανισμούς και φόρα, ένα 
δεύτερο λοιπόν σημαντικό στοιχείο είναι το ότι πλέον ο τουρισμός, η χώρα 

μας, αλλά ο τουρισμός και το Υπουργείο Τουρισμού, συμμετέχει και σε 

διεθνείς Οργανισμούς όπου βραβεύεται, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τουρισμού ή συμμετέχει σε υψηλού επιπέδου συναντήσεις όπως αυτή η 

οποία έγινε στον ΟΟΣΑ με Προεδρία της Υπουργού, Προεδρία της χώρας μας 

ουσιαστικά, με συμμετοχή πάνω από 35 χωρών μελών του ΟΟΣΑ και μ’ ένα 
κείμενο διακήρυξης για τον τουρισμό το οποίο υπεγράφη από 60 χώρες μέλη.  

Προχθές ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσκάλεσα την 

Επίτροπο, την κα Μπιενκόφσκα, που είναι η Επίτροπος SMEs, Industry και 
Επιχειρηματικότητα», να έρθει στη χώρα μας, απεδέχθη την πρόσκληση και 

βεβαίως ήταν αυτό πάρα πολύ σημαντικό διότι και με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αρχίζουμε να έχουμε στενές σχέσεις, ως τουρισμός πλέον και όχι 
ως ευρύτερο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας ή Ανάπτυξης. 

Να κλείσω λέγοντας ότι πραγματικά στον τουρισμό φαίνεται ότι 
τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας βεβαίως και τη θετική συγκυρία όπως 

προκύπτει από τις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω μας, θέλουμε όμως να 

εδραιώσουμε τη χώρα μας ως έναν παγκόσμιο τουριστικό ελκυστικό 
προορισμό για όλο το χρόνο κι αυτό πετυχαίνεται βεβαίως μέσα από δράσεις 

τις οποίες προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε με τη βοήθεια των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και άλλων ευκαιριών που 
παρουσιάζονται για θεματικές μορφές τουρισμού και για τη στήριξη της 

τοπικής οικονομίας, της τοπικής επιχειρηματικότητας και της μικρομεσαίας 

επιχειρηματικότητας.  
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Εδώ λοιπόν έχουμε αρωγούς σε αυτό, βεβαίως το Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, το παράπονό μας είναι, φαντάζομαι όπως και της 
κας Βλαζάκη,  ότι δεν έχουμε δικό μας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ν’ αντλούμε 

πόρους.  

Αλλά εδώ έχουμε την πάρα πολύ σημαντική υποστήριξη του 
Υπουργείου, του κ. Χαρίτση και της Υπηρεσίας του ΕΠΑνΕΚ και βεβαίως την 

αμέριστη συμπαράσταση της φίλης μου της κας Φωτονιάτα, με την οποία 

καθόμαστε μαζί και εξειδικεύουμε δράσεις προς όφελος του τουρισμού και 
συνήθως εκεί που γκρινιάζουμε ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας μια αύξηση 

του προϋπολογισμού, το οποίο δέχεται βεβαίως με πολύ θετική ανταπόκριση 

ο ιδιωτικός επιχειρηματικός κόσμος και πολλές φορές εμείς δεν το 
γνωρίζουμε, δηλαδή το μαθαίνουμε μετά ότι αυξήθηκε ο προϋπολογισμός. 

Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, συνεχίστε να το κάνετε έτσι και 
δεν πειράζει που δεν το μαθαίνουμε πρώτοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά 

μας το πολύ μεγάλο πρόβλημα ότι θα βγει η  Ίδρυση νέων τουριστικών 

επιχειρήσεων, το ξέρετε, το εξήγγειλε ο Υπουργός το καλοκαίρι και τώρα 
βγαίνει στον αέρα, ευελπιστούμε κι εκεί σε μια αύξηση προϋπολογισμού διότι 

ήδη υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από αυτά που ακούμε από την αγορά. 

Και να κλείσω βεβαίως με το ότι χωρίς επιχειρηματικότητα, 
χωρίς τον ιδιωτικό τομέα, εμείς στο Δημόσιο και στο Υπουργείο είμαστε για να 

μπορέσουμε ν’ απλοποιούμε το θεσμικό πλαίσιο, να μπορέσουμε ν’ 

απλοποιήσουμε διαδικασίες, να βοηθήσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο να 
υλοποιήσει αυτές τις επενδύσεις που χρειάζεται ο τουρισμός και το θετικό 

κλίμα και να προβάλλουμε τη χώρα μας παντού, σε όλο τον κόσμο και ήδη το 

καταφέρνουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία.  

Θα ευχαριστήσω όλους αυτούς που είπε η κα Βλαζάκη, για να 

μην τους επαναλάβω και ευελπιστώ και σε καλύτερη από πλευράς πόρων, 
γιατί την ποιοτική συνεργασία την έχουμε με την Υπηρεσία και την Ειδική 

Γραμματεία και βεβαίως τη συνεργασία που θέλω να έχουμε με όλες τις άλλες 

Γενικές Γραμματείες και τους άλλους συναδέλφους.  

Τώρα στο διάλειμμα νομίζω τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας που δεν είχαμε μιλήσει θα σας πιάσω απ’ το χέρι να κλείσουμε 

μερικά πράγματα μαζί, με τον κ. Ράλλη που τον γνώρισα προσωπικά σήμερα 
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έχουμε ήδη συνάντηση από την άλλη εβδομάδα για να κλείσουμε κι εκεί 

θέματα, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ επιχειρησιακοί.  

Καλή επιτυχία στη χώρα μας τώρα που θα κλείσουμε και την 

αξιολόγηση και θα προχωρήσουμε μπροστά παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε το Γιώργο Τζιάλλα. Η τελευταία συνεργασία σε 

σχέση με τον Οδηγό των κρατικών ενισχύσεων για τη νέα δράση της Ιδρυσης 

των τουριστικών επιχειρήσεων είναι σ’ αυτό το πλαίσιο του ανασχεδιασμού 
των δράσεων με βάση όλες τις καινούργιες προδιαγραφές και απαιτήσεις και 

περιορισμούς του ΠΣΚΕ.  

  Νομίζω έχουμε καταφέρει μέσα από τη συνεργασία που κάναμε, 
ή τουλάχιστον αυτό το feedback έχουμε από τους άμεσα ενδιαφερομένους, ότι 

έχουμε καταφέρει και φτιάξαμε μια ευέλικτη δράση και θέλουμε να πιστεύουμε 

ότι θα δούμε και καλά αποτελέσματα στο πλαίσιο της υλοποίησης και των 
επενδύσεων. 

  Ο λόγος σε όποιους από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θέλει να τοποθετηθεί. Ο κ. Περουλάκης.  

Γ. ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ κα Πρόεδρε για την 

πρόσκληση. Θα ήθελα κατ' αρχάς να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της 
Διαχειριστικής Αρχής και όλων των Υπηρεσιών με τους οποίους έχουμε 

εξαιρετική συνεργασία.  

  Αναφέρατε πριν λίγο ορισμένα θεαματικά ποσοστά που έχουν 

διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Νομίζω ότι πίσω από το διπλασιασμό των 

ποσοστών κρύβονται οι προσπάθειες ανθρώπων οι οποίες πρέπει ν’ 
αναφερθούν, ενός καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί, τόσο των Ειδικών 

Υπηρεσιών όσο και των Γενικών Υπηρεσιών που είμαστε σε πολύ καλή 

συνεργασία. 

Θα ήθελα ν’ αρχίσω δίνοντας μια γενική εικόνα σε σχέση με την 

κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αυτή τη στιγμή, με βάση και την 

τελευταία Έκθεση Συνοχής που δημοσιεύθηκε πριν από λίγους μήνες, δείχνει 
ότι παρά έναν κλυδωνισμό που προκάλεσε η αποχώρηση ενός πολύ 

σημαντικού Κράτους Μέλους, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην 

καλύτερη κατάσταση από ποτέ, σε όρους επενδύσεων και σε όρους 
απασχόλησης. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάσει.  
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Θα ήθελα επίσης ν’ αναφέρω ότι με βάση πάλι την ίδια Έκθεση 

Συνοχής ανατρέπεται ξανά η πορεία μεγέθυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των 
Περιφερειών. Μέχρι το 2010 η κρίση μας είχε δημιουργήσει μια κατάσταση 

όπου σταμάτησε η πορεία σύγκλησης και διευρυνόταν το χάσμα μεταξύ 

ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων Περιφερειών. Από το 2015 και μετά αυτή 
η πορεία ανατρέπεται και πάλι και έχουμε τις αναπτυσσόμενες Περιφέρειες οι 

οποίες αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις ήδη ανεπτυγμένες. 

Αυτό τί μας δημιουργεί ως υποχρέωση: Η πολιτική συνοχής 
πρώτον πρέπει να διατηρηθεί και δεύτερον, για να διατηρηθεί η πολιτική 

συνοχής πρέπει να τη στηρίξουμε με αποτελέσματα. Όσον αφορά τη χώρα 

μας, που είναι μια χώρα η οποία δυστυχώς ακόμα εξαρτάται σε υπερβολικό 
βαθμό από τα κοινοτικά κονδύλια, η αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων πρέπει 

να είναι η μέγιστη και αποτελεσματικότερη δυνατή.  

Χάρηκα πάρα πολύ που αναφερθήκατε στις θετικές εμπειρίες 

της προηγούμενης περιόδου που θέλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε, δε μπορώ 

παρά να προσυπογράψω τις παροτρύνσεις σας σε σχέση ειδικά με τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία.  

Δε θέλω να μακρηγορήσω πάνω σ’ αυτό αλλά έχουμε πάρα 

πολλές θετικές εμπειρίες, ακόμα και το ΠΣΚΕ για την άποψη της Επιτροπής 
είναι ένα θετικό εργαλείο το οποίο προσθέτει πόντους σε σχέση με την 

αξιοπιστία των συστημάτων αξιολόγησης, σε σχέση με τη διαφάνειά τους, σε 

σχέση με την καταπολέμηση της απάτης και ως εκ τούτου με βάση τη 
συνεργασία που έχουμε κιόλας, πιστεύουμε ότι έχουμε ξεπεράσει ορισμένα 

αρχικά σχεδιαστικά προβλήματα και μπορούμε να υλοποιήσουμε το 

συντομότερο δυνατόν σημαντικές παρεμβάσεις. 

Θα ήθελα ν’ αναφερθώ ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις που έχουν να 

κάνουν με τις πολιτικές έρευνας και καινοτομίας, οι οποίες δυστυχώς στις 
περιφερειακές πολιτικές έχουμε καθυστερήσει και υπάρχει ένας κίνδυνος ν’ 

ανατρέψουμε μια διαδικασία καθορισμού προτεραιοτήτων η οποία μπορεί με 

την απογοήτευση που δημιουργεί μια κάποια καθυστέρηση, να μας 
δημιουργήσει κάποια προβλήματα. 

Παρ’ όλα αυτά έχοντας και υπ' όψιν την επιτυχία της μεγάλης 

πρόσκλησης του «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» και την απήχηση που θα 
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έχει και σε περιφερειακό επίπεδο, νομίζω ότι προχωρούμε σ’ έναν πολύ καλό 

δρόμο, πρέπει όμως να εντείνουμε τις προσπάθειές μας συνολικότερα και 
κυρίως να επιμείνουμε και να διατηρήσουμε την κατεύθυνση που έχουμε 

χαράξει, ειδικά με την υιοθέτηση ορισμένων Στρατηγικών, πρόσφατα 

εγκεκριμένων, όπως η Ψηφιακή Πολιτική, την οποία πρέπει να διατηρήσουμε 
ως μπούσουλα για τις μελλοντικές μας ενέργειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ 

για την πρόσκληση.  

Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κ. Δημητρίου, ο οποίος θέλει 
να πει κι αυτός έναν χαιρετισμό από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης.  

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Καλημέρα κι από μένα. Αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ 
τόσο εσάς όσο και τους συνεργάτες σας για την υποδοχή και ευχηθώ καλή 

επιτυχία τόσο σήμερα όσο και στο έργο σας, θέλω απλώς να πω τρία 

μηνύματα, τα οποία ήδη ακούστηκαν.  

Το πρώτο έχει να κάνει με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού. 

Θέλω να πω ότι πέρα από την εφαρμογή καθαυτή ίσον απορροφητικότητα η 

οποία είναι σημαντική, θα ήταν ψέμα να πω ότι δεν την κοιτάμε και δεν τη 
θεωρούμε σημαντική, πλέον κοιτάμε και από δω και πέρα θα την κοιτάμε όλο 

και περισσότερο, και την προστιθέμενη αξία όλων αυτών των δράσεων, 

δηλαδή τ’ αποτελέσματα που φέρνει αυτή η συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι το 
πρώτο μήνυμα το οποίο θέλω πραγματικά να το τονίσω. Είναι διττός ο στόχος 

των ζΠρογραμμάτων.  

Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά τη συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων. Σα Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης δίνουμε πολύ 

μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ρόλο των εταίρων και την 
ενεργή συμμετοχή τους και αναμένουμε απ’ αυτούς τόσο προς εμάς όσο 

κυρίως προς τις Εθνικές Αρχές, ιδέες, προτάσεις και σχόλια που συνάδουν 

βέβαια πάντα με τους στόχους του Επιχειρησιακού. 

Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός στο σχεδιασμό, στην 

εφαρμογή και στην παρακολούθηση του Επιχειρησιακού. Κι όπως είπε η κα 

Πρόεδρος, το Επιχειρησιακό είναι υπόθεση όλων σας, όχι μονάχα των 
Εθνικών Αρχών. Αυτό θέλω πραγματικά να το τονίσω. 

Και το τρίτο, έχει να κάνει με την αναμενόμενη απ’ ό,τι κατάλαβα 
αναθεώρηση του Επιχειρησιακού, απλώς θέλω να πω ότι έχουμε κι εμείς 
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κάποιες ιδέες και αναμένουμε την έναρξη των συζητήσεων για να πούμε κι 

εμείς τις ιδέες και τις προτάσεις μας. Τα υπόλοιπα έπονται. Ευχαριστώ πάρα 
πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τελευταίος γιατί νομίζω από τους συναδέλφους Γενικούς Γραμματείς δε θέλει 
άλλος να τοποθετηθεί, ο κ. Φίρμπας.  

Γ. ΦΙΡΜΠΑΣ: Εκπροσωπώντας Γενικό Γραμματέα, για όσους δε με 
γνωρίζουν είμαι ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και εδώ 

βρίσκομαι ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 

και ΕΣΠΑ, του Τάκη Κορκολή από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

Δε θα μακρηγορήσω παρ’ ότι πολλοί ξέρετε ότι είμαι πολυλογάς. 

Μερικά πράγματα: Εκτός από το ΕΠΑνΕΚ, γενικά στο διάστημα που 

μεσολάβησε ανάμεσα στις προηγούμενες Επιτροπές Παρακολούθησης των 
Προγραμμάτων και σ’ αυτό το νέο κύκλο των Επιτροπών Παρακολούθησης, η 

πρόοδος ήταν πάρα πολύ σημαντική.  

Θα μιλήσω για περίπου 70% στο ΕΣΠΑ από προσκλήσεις, 

περισσότερο από 50% εντάξεις, 32% περίπου νομικές δεσμεύσεις που είναι η 

βάση για να δούμε και πληρωμές και ένα 12,5% -τέλος Οκτωβρίου στοιχεία- 
στις δαπάνες που στοχεύουμε και βάσιμα εκτιμούμε ότι θα το πετύχουμε, σε 

20% στο τέλος του χρόνου.  

Αυτά τα ποσοστά όσο και σε κάποιους ή και στις εφημερίδες ή 
και στις συνήθεις απαντήσεις Βουλής που όλοι εμείς οι υπηρεσιακοί τρώμε 

σημαντικό μέρος του χρόνου μας, παρ’ ότι μοιάζει να είναι χαμηλό ή και 

υπάρχουν, κι έχει δίκιο ο Γιώργος Περουλάκης σ’ αυτό, ότι υπάρχουν κάποιες 
γκρίνιες μεταξύ των οποίων καθυστερήσεις στην υλοποίηση Προγραμμάτων 

της Πολιτικής Συνοχής κτλ., επιτρέψτε μου να πω, να σας ενημερώσω ότι η 

Ελλάδα είναι στις υψηλότερες θέσεις, πρώτη στις εισροές και τουλάχιστον στις 
τρεις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά την απορρόφηση ανάμεσα στα Κράτη 

Μέλη  και όλοι αυτοί που κάνουν την κριτική ξεχνάμε ένα αντικειμενικότατο 

στοιχείο:  

Τις αλλαγές που κάθε φορά επέρχονται μεταξύ των 

προγραμματικών περιόδων, τόσο κανονιστικά όσο και στις διαδικασίες. Στο 
παρελθόν δεν είχαμε θέμα αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων, στο παρελθόν 
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δεν είχαμε τόση έμφαση στα θέματα του performance framework και του 

result orientation της πολιτικής, δεν είχαμε τα θέματα τα περίφημα του 
designation της ανάθεσης στις Διαχειριστικές Αρχές, καθυστερήσεις που 

έγιναν στην έγκριση των Προγραμμάτων, όχι της χώρας, αλλά άλλες.  

Όλα αυτά όμως στρώνουν ένα ναρκοπέδιο για τους φίλους της 
συνοχής και τις χώρες που έχουν ανάγκη για τη συνοχή, όπως είναι η χώρα 

μας, και δίνουν, αν δε δείξουμε κι εμείς αποτελέσματα όσο το δυνατόν 

ταχύτερα, αφορμή στους εχθρούς της συνοχής και πιστέψτε με, είναι πάρα 
πολλοί και θα τους δείτε στο επόμενο διάστημα για μια ακόμα φορά να 

ξεδιπλώνουν τη φαρέτρα και τα όπλα τους για να μειώσουν τους πόρους 

πέρα απ’ αυτούς που είχαμε μέχρι σήμερα.  

Το 2017 ήταν πολύ σημαντικό. Καταφέρνουμε χωρίς 

προβλήματα να καλύψουμε το ν+3. Το 2018 όμως πρέπει να δώσουμε 
μεγάλη έμφαση στα θέματα και του ν+3 και στο θέμα, είναι η χρονιά της 

μέτρησης έναντι των στόχων για το αποθεματικό επίδοσης.  

Και αναφέρομαι κυρίως στους φορείς πολιτικής, πρέπει να 
επιταχύνουν και εκείνοι σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή των 

Προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίσουν ότι αυτό το 6% που είναι κρατημένο 

στην άκρη σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας, ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι μέχρι 
το τέλος του 2018, διαφορετικά με βάση τον Κανονισμό απαγορεύεται να 

χρησιμοποιηθούν από αυτό τον Άξονα αυτοί οι πόροι.  

Συνεπώς θα έρθει η ώρα εσωτερικά στο Πρόγραμμα, γιατί 

εκτιμώ ότι προφανώς θα έχετε επιτυχημένους Άξονες, να χαθούν λεφτά από 

αποτυχημένους, με βάση τους δείκτες, και να μετακινηθούν αλλού.  

Εδώ λοιπόν είναι θέμα εγρήγορσης όλων των φορέων πολιτικής 

σε στενή συνεργασία να δούμε ότι πετυχαίνουμε τους στόχους, να κάνουμε 

κάθε προσπάθεια για να τους πετύχουμε και αν διαπιστώσουμε, μια που 
μιλάμε για αναθεώρηση που θα ξεκινήσει αρχές του 2018 η συζήτηση, να 

υπογραμμίσω κάτι που δεν πρέπει να έχει κανένας την ψευδαίσθηση: Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να δεχθεί αλλαγή σε στόχους που έχουν 
τεθεί και αφορούν στο αποθεματικό επίδοσης με μια απλή επίκληση «δε θα το 

φτάσω, άρα επίτρεψέ μου να το κατεβάσω». 
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Θέλει υποστήριξη, θέλει τεκμηρίωση και ελπίζουμε ότι στο 

βαθμό που είναι στο πλαίσιο της λογικής παρέμβασης του κάθε 
Προγράμματος, ότι θα γίνει αποδεκτό και δε θα έχουμε άλλα προβλήματα. 

Απλά εφιστώ την προσοχή γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα, ιδίως για ένα 

Πρόγραμμα που αποτελεί τη ναυαρχίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 
σηματοδοτεί και την αλλαγή του υποδείγματος.  

Θα το ακούσετε και στη συνέχεια από τους συνεργάτες μου από 

την Εθνική Αρχή Συντονισμού, όντως κάποια προβλήματα 
bottlenecks,μποτιλιαρίσματα, που δημιουργήθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις 

όπως με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που καλό θα είναι 

ν’ αναφέρουμε και θα ήθελα κι από την Επιτροπή να τ’ ακούω κι από όλους, ν’ 
αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική επιλογή της χώρας σε ό,τι 

αφορά τα θέματα της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της γραμμής 

ελέγχου, της ταχύτητας, της ευκολίας από τα ηλεκτρονικά, αλλά πάντα τα 
ηλεκτρονικά περνάνε και αυτά τη φάση την αρχική. 

Βρήκαμε τις λύσεις, έχουμε το οκέι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και στο επόμενο διάστημα, Γιώργο, σε ό,τι αφορά τα Περιφερειακά που 

αναφέρθηκες για την Έρευνα – Τεχνολογία, επειδή εμπίπτουν στη λογική της 

απλοποίησης, νομίζω ότι θα τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα και δε θα έχουμε 
πρόβλημα και εκεί.  

Τέλος, να κλείσω με την επίκληση προς όλους, γιατί υπάρχουν 

ανησυχητικά μηνύματα σε δύο περιπτώσεις σε σχέση με τη νέα 
προγραμματική περίοδο, αλλά και με την τρέχουσα, σε ό,τι αφορά στη νέα 

σας είπα, μεγάλη ανησυχία για το θέμα των πόρων, οπότε και οι φορείς 

πολιτικής που μιλάνε, όπως καλή ώρα είπε ο Γιώργος ότι μιλούσε με τον 
Επίτροπο για την Ανταγωνιστικότητα ή η κα Βλαζάκη για τον πολιτισμό ή κάθε 

ένας που έρχεται σε επαφή και με άλλες Υπηρεσίες της Επιτροπής και με 

Επιτρόπους, να βάζει ψηλά στην ατζέντα το μέλλον. 

Το μέλλον είναι, φεύγει η Μεγάλη Βρετανία, είναι μια απώλεια 

της τάξεως των 70 με 100 δισ. που σημαίνει ότι αν η πίτα παραμείνει η 
μικρότερη, η μοιρασιά καταλαβαίνετε ότι θα είναι ακόμα σε βάρος μας.  

Τέλος έχω έναν κακό νέο, ελπίζουμε να το ξεπεράσουμε , αλλά 

θα το δούμε. Γνωρίζετε ότι με βάση την αλλαγή του Κανονισμού του 
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OMNIBUS το small scale projects για τον πολιτισμό και για τον τουρισμό, 

διαγραφόταν και τα πράγματα πήγαιναν μια χαρά, όμορφα κι ωραία. Και, ω, 
του θαύματος, η Επιτροπή REGI του Ευρωκοινοβουλίου ζήτησε να επανέλθει 

το θέμα. Ζητά και απαιτεί το small scale να υπάρχει και ζητά απλά σα 

συμβιβασμό ν’ αυξηθούν τα όρια και να πάνε 10 εκατομμύρια κοινοτική 
χρηματοδότηση για τα απλά έργα και 20 εκατομμύρια για τα UNESCO. 

Πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια, μιλήστε και με 

ομολόγους σας, με Υπουργούς Πολιτισμού, να ξαναφέρουμε το θέμα διότι 
αυτή τη στιγμή πάει σε συμβιβασμό και μόνη της η χώρα δε μπορεί να το 

ανατρέψει. Έχει τους Πολωνούς μαζί , αλλά δυστυχώς έχουμε θέμα.  

Ο Ευθύμης ξέρω ότι ανησυχεί. Έστω και με το συμβιβασμό θα 

το καταφέρουμε, αλλά είναι θέμα αρχής. Το έχω πει σε χίλιους τόνους και σε 

όποιον συναντώ, αν υπήρχε αυτή η γελοία προσέγγιση του Κανονισμού, στις 
προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, το κόσμημα του Μουσείου της 

Ακρόπολης δε θα είχε γίνει ποτέ. Η Αθήνα δε θα ήταν προορισμός όπως έχει 

γίνει και ούτω καθ' εξής. 

Not one size fits all, πρέπει να καταλαβαίνουν όλοι και παντού 

ότι εδώ αυτή η χώρα στηρίζεται στον τουρισμό  πολιτισμό, που είναι η 

ατμομηχανή της ανάπτυξής της. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε στο κύριο μέρος των 

παρουσιάσεων. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης θα 
έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και θεωρώ ότι θα έχει και μεγαλύτερη 

προστιθέμενη αξία η παρέμβασή τους αφού ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις 

σχετικά με την Πρόοδο Υλοποίησης του Προγράμματος και την Εξειδίκευση 
των νέων δράσεων, οπότε θα έχετε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για το πώς 

πηγαίνουμε και τί πρόκειται άμεσα να ενεργοποιήσουμε. 

 

Έγκριση των Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 2016 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκκρεμεί το θέμα το οποίο έπρεπε ήδη να έχω θέσει, είναι η 

έγκριση των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Πέρυσι, στις 13 Οκτωβρίου 2016 έγινε η 2η Συνεδρίαση, τα 
πρακτικά τα οποία τα εγκρίνουμε φέτος σας έχουν κοινοποιηθεί στο «Δίαυλο» 
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οπότε τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 τίθενται προς έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 

ΜΕΛΗ: Εγκρίνονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα Πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 2016 εγκρίθηκαν 
ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

5. Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρούμε σε μια ενότητα που είναι η πιο, επιτρέψτε μου, 

σημαντική δεδομένου ότι θα σας δώσει μια συμπυκνωμένη εικόνα για όλα 

αυτά που λίγο αναφέραμε και σε μεγαλύτερο βάθος ανάλυσης.  

  Η κα Φέτση, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας θα μας 

παρουσιάσει την Πορεία Υλοποίησης του προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων. Έχουμε ενώσει κάποια θέματα και θα μας μιλήσει για την Ετήσια 

Έκθεση Υλοποίησης. 

  Κυρία Φέτση κάντε τα χωρίς διάλειμμα αν δεν είναι ιδιαίτερα 
κουραστικό και για το σχέδιο της 1ης Αναθεώρησης που έχει κατατεθεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορούσε τη διαχείριση κυρίως και την κατανομή των 

πρόσθετων πόρων που έχουν εισρεύσει στο Πρόγραμμα από τη ρήτρα 
αναθεώρησης. 

  Υπενθυμίζω ότι αυτό το Σχέδιο Αναθεώρησης σχετικά με τους 
επιπρόσθετους πόρους που έρχονται, έχει επικυρωθεί από το ΚΥΣΟΙΠ, το 

Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, κατατέθηκε στην Επιτροπή, 

περιμένουμε την έγκρισή του, εκτιμώ ότι σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου 
θα έχουμε την έγκριση του σχεδίου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και 

να ενεργοποιήσουμε τους επιπλέον πόρους. 

 

Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και της επίτευξης 
των στόχων του - Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης με 
έτος αναφοράς το 2016. Ενημέρωση για την αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ 

(technical adjustment) 
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Α. ΦΕΤΣΗ: Καλημέρα σας. Έχουν ήδη αναφερθεί από την Ειδική Γραμματέα 

τα βασικά σημεία της περιόδου που διανύουμε, είναι η 3η Επιτροπή 
Παρακολούθησης, το 3ο έτος υλοποίησης του Προγράμματος και μπορούμε 

να ξεκινήσουμε απευθείας να δούμε την εικόνα, πού βρισκόμαστε σήμερα σε 

σχέση με πέρυσι αυτό το χρόνο. 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η εξειδίκευση πλέον έχει υπερβεί τους 

διαθέσιμους πόρους, είμαστε στο 108,5%, 5 δισ., έναντι του 55% πέρυσι, 

δηλαδή περίπου το μισό. Μπορούμε να δούμε κατ' αρχάς πού κατανέμονται 
αυτά τα 5 δισ. μια και το Πρόγραμμα έχει το χαρακτήρα αυτό του 

πολυταμειακού, πολυτομεακού, πολύ εκτεταμένου φυσικού αντικειμένου του. 

Έχουμε λοιπόν Έρευνα και Τεχνολογία 15,8%, Δράσεις 

Επιχειρηματικότητας, αν αναφερόμαστε στις επιχορηγήσεις, 24,9%, Ταμεία 

Επιχειρηματικότητας σχεδόν 12%, δηλαδή το 40% περίπου, λίγο λιγότερο 
είναι αυτοί οι δυο τομείς που αποτελούν με κάποια έννοια και τη ναυαρχίδα 

του Προγράμματος.  

Έχουμε το Ταμείο Υποδομών που συστήθηκε πριν δυο μέρες, 
έχουμε δράσεις ΤΠΕ το 17,5%, δράσεις πολιτισμού και τουρισμού 3,5%, εδώ 

βέβαια ο τουρισμός δεν είναι πλήρης γιατί η επιχειρηματικότητά του 

προσμετράται στις δράσεις της επιχειρηματικότητας. Ενέργεια όσον αφορά τις 
υποδομές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού που υποστηρίζονται από το 

Πρόγραμμα 5%, δράσεις του ΕΚΤ, πλην επιχειρηματικότητας, 9,8%. 

Εδώ να πούμε ότι η επιχειρηματικότητα του ΕΚΤ κι αυτή 

προσμετράται στις δράσεις της επιχειρηματικότητας, εξοικονόμηση ενέργειας 

5,8%, περιβάλλον, τεχνική βοήθεια.  

Ήδη αναφέρθηκε από τη Γενική Γραμματέα, έχουμε φτάσει στις 

90 προσκλήσεις προς φορείς είτε υποδομών είτε κρατικών ενισχύσεων είτε 

για σύσταση των Ταμείων, δε νομίζω ότι χρειάζεται να επιμείνουμε 
περισσότερο στα νούμερα, να δούμε όμως τα ραβδογράμματα που δείχνουν 

λίγο παραστατικά την πρόοδο από τη 2η στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης.  

Η τάση αυτή που αποτυπώνεται κυρίως στα πρώτα στάδια των 

Προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα έντονη, εξειδίκευση προσκλήσεις και εντάξεις, 

λιγότερο ΝΟΔΕ και πολύ λιγότερο βέβαια οι δαπάνες, όπου όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, το Πρόγραμμα έχει αν λάβουμε υπ' όψιν και σε διαδικασία ένταξης 
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που παίρνει κάποιο χρόνο στις κρατικές ενισχύσεις, αυτό το 34% είναι κοντά 

στο 50%. 

Εδώ βλέπουμε αναλυτικά για όλες τις περιπτώσεις των 

θεματικών, να υπενθυμίσω ότι από τους 11 θεματικούς στόχους όλων των 

Διαρθρωτικών Ταμείων το Πρόγραμμα υποστηρίζει τους 9, έχει πάρα πολύ 
μεγάλες ανάγκες και ειδικές πολιτικές που στηρίζει. Εδώ βλέπουμε αναλυτικά 

όλη τη σειρά των δεικτών, εδώ ανά Άξονα πάλι κάποια διαγράμματα και 

ξεκινούμε λίγο εστιάζοντας τώρα στον 1ο Άξονα που κατέχει το 50% του 
Προγράμματος του συνολικού, είναι ο Άξονας άμεσης ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας.  

Εδώ οι δείκτες, ουσιαστικά έχουμε φτάσει προσκλήσεις στο 

73%, 30% εντάξεις που όπως είπαμε είναι σχεδόν πάνω από το 60%, ειδικά 

σ’ αυτό τον Άξονα λόγω των κρατικών ενισχύσεων που εντάσσονται με 
κάποια λίγο χρονοβόρα διαδικασία, σε πραγματικούς όρους.  

Ένα σημαντικό ζήτημα που επισημαίνουμε εδώ είναι ότι η άμεση 

διαχείριση των έργων αυτών δεν είναι αντικείμενο μόνο της Διαχειριστικής 
Αρχής, έχουμε τους Ενδιάμεσους Φορείς που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο και 

οι Φορείς αυτοί είναι κατ' αρχάς ο ΕΦΕΠΑΕ ο οποίος μετά από μια 

διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το ειδικό νομικό πλαίσιο επελέγη για 
δράσεις επιχειρηματικότητας τόσο στο ΕΤΠΑ όσο και το ΕΚΤ, είναι Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία εκτός από τους άλλους ρόλους 

της λειτουργεί και ως Ενδιάμεσος Φορέας για έργα διεθνών συνεργασιών, 
διμερών αλλά και έργων ερευνητικών σε συντονισμό με την ευρωπαϊκή 

ερευνητική πολιτική και είναι και η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, η Ειδική Υπηρεσία στον 

Τομέα Έρευνας, Ανάπτυξης Καινοτομίας, η οποία επίσης αξιολογήθηκε και 
είναι Ενδιάμεσος Φορέας για τη μεγάλη Δράση «Ερευνώ, Καινοτομώ, 

Δημιουργώ» που ήδη έχει αναφερθεί προηγουμένως με λίγα λόγια. 

Προχωρώντας τώρα ανά επενδυτική προτεραιότητα χωρίς να 

είμαστε εξαντλητικοί, η πρώτη παρέμβαση που έρχεται κατά σειρά στον 

Άξονα αυτό είναι το Πρόγραμμα «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ,» για το 
οποίο μας μίλησε ήδη η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας με την 

αιτούμενη αύξηση περαιτέρω του προϋπολογισμού. 
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Αξίζει εδώ ν’ αναφερθεί ότι υπήρξε πράγματι μια πολύ μεγάλη 

παρέμβαση του Προγράμματος και ο πρώτο κύκλος που ολοκληρώθηκε και 
για τις τρεις παρεμβάσεις, δίνει τα πρώτα αποτελέσματα πολύ έντονα το 

στοιχεία της μεγάλης κινητοποίησης και συμμετοχής όλων των παικτών, 

ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών στις προτάσεις 
που επιλέγονται και θα προχωρήσουν. 

Στην ίδια επενδυτική προτεραιότητα έχουμε την παρέμβαση 

«Ειδικές Δράσεις: Υδατοκαλλιέργειες, Βιομηχανικά Υλικά, Ανοιχτή Καινοτομία 
στον Πολιτισμό». Όπως αναφέρθηκε και αυτή ήδη στη συζήτηση από τη 

Γενική Γραμματέα Πολιτισμού είναι στοχευμένη Δράση η οποία είναι ανοιχτή 

μέχρι τις 15/12, σημαντική Δράση σ’ αυτούς τους τομείς και πρόσφατα 
εντελώς ολοκληρώθηκε και η ένταξη του σημαντικού από μια άλλη σκοπιά 

παρακολούθησης όλου του αντικειμένου έργου, που αφορά το Μηχανισμό 

Παρακολούθησης της υλοποίησης της RIS, στο οποίο περιλαμβάνεται και όλη 
η αναγκαία επεξεργασία, υποστήριξη, παραγωγή κτλ. των δεδομένων των 

δεικτών, σημαντικό κομμάτι τόσο για την τεκμηρίωση όσο και για τη 

μελλοντική αναθεώρηση και αξιοποίηση της πολιτικής της Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Στην ίδια προτεραιότητα έχουν προχωρήσει με ανακοινώσεις 
των προσωρινών καταλόγων δυνητικών δικαιούχων και κάποιες σε τελικό 

στάδιο, οι ερευνητικές συνεργασίες Ελλάδος - Γερμανίας – Ρωσίας, ενώ 

βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει μια καινούργια δράση για την Κίνα. Και 
παράλληλα και οι πρώτες δράσεις που αφορούν δικτύωση ελληνικών 

ερευνητικών ομάδων με ομάδες ευρωπαϊκές και διεθνείς. 

Τελειώνοντας την προτεραιότητα αυτή, αναφέρουμε ένα έργο 
phasing που είχε υπάρξει από την προηγούμενη περίοδο, ένα έργο που είναι 

μια ειδική μορφή καινοτομίας στον ερευνητικό τομέα, στο νησί του Άη-Στράτη. 

H επόμενη επενδυτική προτεραιότητα είναι η 2b, αφορά τον 

Τομέα των ΤΠΕ της Ψηφιακής Στρατηγικής. Εδώ έχουμε πράγματι μια μεγάλη 

διαφορά από πέρυσι με την ολοκλήρωση του θέματος της αιρεσιμότητας, 
έχουν προχωρήσει εδώ κάποια πράγματα, βεβαίως ήταν και πολλά έργα 

phasing. 
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Όπως βλέπουμε έχουμε εξειδικεύσει δράσεις ύψους 225,9 

εκατομμυρίων, έχουν εκδοθεί 7 προσκλήσεις, έχουν ενταχθεί 7 έργα και 
έχουμε και κάποιες δαπάνες, 13,4 εκατομμύρια. Αν τα πούμε λίγο 

επιγραμματικά, πρόκειται για έργα αξιοποίησης των ΤΠΕ στον τομέα του 

πολιτισμού που προέρχεται ο σχεδιασμός τους και σε κάποιο βαθμό και η 
υλοποίηση από την προηγούμενη περίοδο και είχαν κριθεί από τους αρμόδιες 

εδώ Εθνικές Αρχές, ταίριαζαν περισσότερο με το δικό μας Πρόγραμμα απ’ ότι 

με  το άλλο Πρόγραμμα που αξιοποιεί έργα ΤΠΕ. 

Είναι επίσης τα έργα του φορέα του Κτηματολογίου, δύο ειδικού 

χαρακτήρα μικρά έργα που δίνουν αξιόλογες υπηρεσίες στον τομέα αυτόν και 

στο τέλος είναι και ένα ακόμα έργο του πολιτισμού, ο «Μέγας Αλέξανδρος» 
και στο τέλος είναι ένα έργο που εντάχθηκε πρόσφατα με δικαιούχο την 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έχει να κάνει με την ενίσχυση της 

Τελωνειακής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.  

Ένα έργο που θεωρείται αρκετά σημαντικό από στρατηγική 

σκοπιά, καθώς συνδέεται και με τους στόχους εξωστρέφειας της χώρας και 
βέβαια και τη στόχευση του Προγράμματος άμεσα. 

Πρόσφατα ,στην 25η γραπτή διαδικασία, σ’ αυτή την κατηγορία 

που είναι χωρίς πρόσκληση έχουμε δυο περιπτώσεις έργων. Το πρώτο είναι 
το μεγάλο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου, το οποίο είναι σε τελικό στάδιο η 

κατάθεση του φακέλου Μεγάλου Έργου από τις αρμόδιες Αρχές, ωστόσο 

υπάρχουν ζητήματα γενικότερου χαρακτήρα μια και το έργο αυτό εμπίπτει και 
σε γενικότερες υποχρεώσεις της χώρας οπότε ακόμα δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί ορισμένα από τα δεδομένα του, είναι σημαντικό κομμάτι 

πάντως της προτεραιότητας αυτής και γι’ αυτό το λόγο δεν έχει ακόμα 
προχωρήσει η πρόσκληση, ωστόσο επίσης σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν 

και τα επόμενα τρία έργα τα οποία ήρθαν προς εξειδίκευση και έγκριση 

κριτηρίων στις δύο τελευταίες γραπτές διαδικασίες. 

Είναι το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας 

Εντύπων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, είναι το έργο του Συστήματος Εποπτείας 

Φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και 

ένα έργο Υποδομής Ανάπτυξης Μικροδορυφόρων για ενίσχυση 
συγκεκριμένων υπηρεσιών στον τομέα αυτό για το οποίο υπάρχουν ως 
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δικαιούχοι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και μια ομάδα πανεπιστημιακών 

φορέων, τα οποία αυτά έργα βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης για να 
προχωρήσουμε ως τα επόμενα βήματα που είναι η πρόσκληση. 

Προχωρούμε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3c. Εδώ είμαστε 

στο θεματικό στόχο 3 που έχουμε καθαρά την επιχειρηματικότητα, τη γενική 
μορφή επιχειρηματικότητας. Μιλάμε για τη Δράση  «Αναβάθμιση πολύ 

μικρών, μικρών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων στις νέες 

αγορές».  

Είναι μια από τις 4 δράσεις που είχαμε αρκετά εστιάσει στην 

προηγούμενη Επιτροπής Παρακολούθησης που από τα μέσα του 2016 
εγκρίθηκε. Στη δράση αυτή υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή, έχουμε πλέον 

προχωρήσει σε διαδοχικές αυξήσεις του διαθεσίμου προϋπολογισμού και 

αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση δυνητικής ένταξης 4.500 περίπου 
προτάσεις, οι οποίες με τις αυξήσεις που έχουν προβλεφθεί θα πλησιάσουν 

σχεδόν τις 6.000 και τυπικά πλέον έτοιμες προς υλοποίηση, τυπικές εντάξεις 

έχουν προχωρήσει και τις 754 από αυτές.  

Η διαδικασία είναι συνεχής, εντάσσονται συνεχώς και αμέσως 

στη συνέχεια προχωρούν τα επόμενα βήματα με στόχο να ξεκινήσει και η 

χρηματοδότησή τους μέχρι τέλος του έτους, να μπουν τα πρώτα χρήματα. 
Στην ίδια προτεραιότητα είναι και η 2η από τις δυο δράσεις που είχαμε 

συζητήσει στην προηγούμενη Επιτροπή, η «Ενίσχυση των Τουριστικών 

Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμισή »τους". 

Σε ανάλογη κατάσταση είμαστε κι εδώ. 1.970 δυνητικά 

εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια, έχουν για 115 σχέδια ολοκληρωθεί οι 
εντάξεις και προχωρούν σταδιακά και οι υπόλοιποι.  

Δύο νέες δράσεις που βγήκαν την τελευταία περίοδο και μας 

απασχολούν αρκετά τώρα, την περίοδο αυτή, είναι η «Ιδρυση και λειτουργία 
νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», αναφέρθηκε ήδη τόσο από 

το Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής όσο και από την Ειδική 

Γραμματέα του Προγράμματος. 

Η δράση σχεδιάστηκε σε μεγάλο βαθμό αξιοποιώντας τα 

συμπεράσματα από την πορεία των προηγούμενων δράσεων, με σημαντικές 
βελτιώσεις, σχεδιαστικές και διαχειριστικές. Οι προτάσεις ξεκινούν από 18/12, 
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η πρόσκληση είναι ήδη στον αέρα, η ενημέρωση και η δημοσιοποίησή της 

προχωράει και η υποβολή προτάσεων θα είναι από 18/12 έως 28/3.  

Παράλληλα, στην ίδια σχεδόν ημερομηνία βγήκε και η δεύτερη 

σημαντική μας δράση την περίοδο αυτή που ενσωματώνει τα στοιχεία όπως 

αναφέρθηκε, των νέων πρωτοβουλιών.  

Είναι μια στοχευμένη δράση στον τομέα της υποστήριξης των 

μεταποιητικών επιχειρήσεων για την άσκηση της εξωστρέφειάς τους, 
κάνοντας όμως πια μια θα λέγαμε τομή σε σχέση με τα παλιά Προγράμματα 

εξωστρέφειας γιατί πλέον απευθυνόμαστε μ’ έναν πιο απλό τρόπο, μια πιο 

απλή διαδικασία και για μια πιο απλή ενέργεια συγκεκριμένη που έχει να κάνει 
με την υποστήριξη απευθείας της συμμετοχής τους σε διεθνείς εμπορικές 

εκθέσεις χωρίς ν’ απαιτείται η κατάθεση ολοκληρωμένων μεγάλων 

επιχειρηματικών σχεδίων. 

Σ’ αυτή την περίπτωση η διαδικασία αυτή γίνεται με άμεση 

αξιολόγηση, δε θα περιμένουν τις ημερομηνίες όλοι, πολύ γρήγορα θα 

εντάσσονται με τη σειρά που υποβάλλουν και ελέγχονται και φυσικά έχει μια 
πολύ απλή διαδικασία. Αυτή η πρόσκληση απευθύνεται στις μεταποιητικές 

επιχειρήσεις που έχουν ήδη κάποιο βαθμό εξαγωγικής δραστηριότητας, ένα 

2% ήδη, και παράγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που εξάγουν. 

Υπάρχουν στο Θεματικό Στόχο 3 δύο ακόμα ομάδες δράσεων 

που θα θέλαμε ν’ αναφερθούμε, ειδικού χαρακτήρα ενέργειες που αφορούν 
μελέτες και στήριξη του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της 

επιχειρηματικότητας, κάτι ειδικές κατηγορίες εφαρμοσμένης έρευνας και 

ειδικής μορφής υπηρεσιών προς τον επιχειρηματικό τομέα από το ΙΓΜΕ στους 
τομείς αρμοδιότητάς τους και ένα νέο πρόγραμμα που έγινε, με φορέα 

δικαιούχο που βρίσκεται σε διαδικασία πρόσκλησης, το Enterprise Greece,  το 

οποίο στοχεύει στην ανάδειξη και προβολή του branding των ελληνικών 
προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα. 

Χωρίς να υπάρχει διάθεση ούτε προστατευτισμού ούτε 

περιορισμού και οριοθέτησης με λάθος τρόπο του παραγωγικού τομέα, η 
δράση αυτή στοχεύει σ’ αυτό ακριβώς που λέμε, είναι στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 3d, δηλαδή στην ανάδειξη και προώθηση αυτού του 
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σημαντικού τομέα στις προτεραιότητες της χώρας με μια σειρά από ενέργειες 

οι οποίες θα εξειδικεύονται στη συνέχεια.  

Η δράση αυτή είναι σε διαδικασία, όχι απλώς πρόσκλησης, 

ένταξης. Έχει βγει η πρόσκληση και είμαστε στο στάδιο που εξετάζονται για 

να προχωρήσει η ένταξη.  

Αναφέραμε ήδη τις δυο άμεσες ενισχύσεις και προχωρούμε στην 

επόμενη επενδυτική προτεραιότητα που αφορά την επιχειρηματικότητα στον 
ενεργειακό τομέα. Εδώ έχουμε βγάλει μια πρόσκληση για θερμική ενέργεια και 

βιομάζα στην τηλεθέρμανση Αμυνταίου, για λόγους που είχαν να κάνουν με 

επείγουσες συνθήκες που έπρεπε να γίνει φέτος, η συνολική παρέμβαση 
όμως για τις τηλεθερμάνσεις είναι για το αμέσως επόμενο διάστημα, θα βγει 

το ’18. 

Απλά να πούμε ότι στο 4a χρεώνεται κι ένα ποσό του Ταμείου 
Υποδομών που το βάζουμε για λόγους διαχειριστικούς, ν’ αποτυπώνεται, 

αλλά το Ταμείο Υποδομών θ’ αναφερθεί σε επόμενη παρουσίαση για όλα τα 

χρηματοδοτικά μέσα.  

Στη συνέχεια είμαστε στους δύο Άξονες που αφορούν το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εδώ είναι οι Άξονες που καλύπτουν γύρω στα 
850 εκατομμύρια, το 18% του Προγράμματος. Εδώ είναι οι παρεμβάσεις, ο 

στόχος είναι η προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις.  

Η πρόοδος του Άξονα φαίνεται στα διαγράμματα αυτά, οι 

προσκλήσεις έχουν φτάσει το 47%, εντάξεις στο 24%, ΝΟΔΕ 8%. Η πρώτη 

δράση στην οποία θ’ αναφερθούμε ανήκει στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας, μια και υπάρχει η επενδυτική Προτεραιότητα 8iii που 

αφορά ακριβώς την επιχειρηματικότητα που υποστηρίζεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Εδώ ήταν το πρόγραμμά μας το γνωστό από την προηγούμενη 

Επιτροπή, οι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ένα πρόγραμμα που είχε 
πολύ μεγάλη επιτυχία, δεδομένου ότι συγκέντρωσε πολύ μεγάλο αριθμό 

προτάσεων υποψηφίων. Βρίσκονται ήδη ενταγμένα 1.800 σχέδια ενώ με 

αυξήσεις που δώσαμε στη συνέχεια αναμένονται άλλα 1.200, δηλαδή γύρω 
στις 3.000 σχέδια συνολικά θα ενταχθούν, ενώ είναι και η δράση η οποία έχει 
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ξεκινήσει και η χρηματοδότησή της. Δηλαδή ένας σημαντικός αριθμός έχει 

πάρει και τα πρώτα χρήματα για να μπορέσει να ξεκινήσει τη δουλειά του.  

Υπάρχει η Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, η οποία κι αυτή ήταν 

από τα πρώτα προγράμματα, έχουν βγει οι προσωρινοί κατάλογοι 

αποτελεσμάτων, 1.500 δυνητικοί δικαιούχοι και εντάσσονται κι εδώ οι πρώτοι, 
364 είναι ήδη ενταγμένοι, κι άλλοι 263. Παράλληλα εξετάζεται κι εδώ η 

δυνατότητα κάποιους που η βαθμολογική βάση το επιτρέπει, να μπορέσουμε 

να προχωρήσουμε και σε μια ακόμη αύξηση του αριθμού των εντασσομένων. 

Με βάση την εμπειρία από τον πρώτο κύκλο των πτυχιούχων, 

την αναμφισβήτητη ανάγκη για τη δράση αυτή και τη στόχευσή της, 
προχωρήσαμε και σε δεύτερο κύκλο πτυχιούχων, απλοποιώντας αρκετά τη 

διαδικασία ένταξης, θέτοντας κριτήρια πολύ πιο ποσοτικοποιημένα και απλά 

και ήδη βρίσκεται σ’ εξέλιξη, έχουν ήδη προχωρήσει οι δύο πρώτες περίοδοι 
υποβολής ενώ βρίσκεται σ’ εξέλιξη τώρα η 3η περίοδος. 

Σ’ αυτές τις δύο περιόδους που ήταν τους τελευταίους μήνες 

έχουν υποβληθεί 4.800 περίπου προτάσεις με προϋπολογισμό 121 
εκατομμύρια. Παράλληλα στο κομμάτι του Κοινωνικού Ταμείου που δεν 

αφορά πια την επιχειρηματικότητα αλλά αφορά κυρίως την κατάρτιση, 

προχώρησε η μεγάλη πρόσκληση που είχαμε βγάλει πέρυσι και είχε 
αναφερθεί στην Επιτροπή με την έκδοση των αποτελεσμάτων αλλά και 

ουσιαστικά με διπλασιασμό των διατεθειμένων πόρων. 

Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα με δικαιούχους 

επαγγελματικούς κι επιστημονικούς φορείς, θεσμικούς εταίρους κτλ., για 

ολοκληρωμένα σχέδια κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Ολοκληρώθηκε την τελευταία περίοδο η 

ένταξη με 44 έργα, προϋπολογισμού σχεδόν 60 εκατομμυρίων από τα οποία 

εκτιμάται ότι η κατάρτιση και η πιστοποίηση θ’ αφορά 48.000 περίπου 
εργαζομένους. Πλέον σε αυτά έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους. 

Παράλληλα  προχώρησε η πρόσκληση για τους θεσμικούς 

κοινωνικούς εταίρους, τους 5 επίσημους κατά μία έννοια εταίρους, οι οποίοι 
υπέβαλλαν προτάσεις για εργαλεία στρατηγικής πληροφόρησης που μπορούν 

να υποστηρίζουν την πρόβλεψη και διαχείριση των αλλαγών, σε συνέργεια και 
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συμπληρωματικότητα και όχι επικάλυψη με τις ανάλογες προτάσεις του 

Υπουργείου Εργασίας.  

Ήδη τα έργα αυτά, τα 4 από τα 8 συνολικά, έχουν ενταχθεί και 

ολοκληρώνεται την περίοδο αυτή η ένταξη και στα επόμενα 3. Την τελευταία 

εβδομάδα υπάρχουν οι δυο αυτές προσκλήσεις, έχουν να κάνουν με 
κατάρτιση και πιστοποίηση των μελών του Εθνικού Μητρώου 

Φορτοεκφορτωτών, 6,5 εκατομμυρίων, με ωφελούμενους 5.000 μέλη και 

αρμόδια την Επιτελική του Υπουργείου Εργασίας καθώς επίσης και η 
πρόσκληση για τη διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων στις απαιτήσεις 

της Ψηφιακής Εξειδίκευσης στα θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και του 

εμπορίου στην ηλεκτρονική βέβαια μορφή, με δικαιούχο την ΕΣΕΕ και 
προϋπολογισμό 9,6 εκατομμύρια και ωφελούμενους 7.000.  

Η τελευταία Επενδυτική Προτεραιότητα στον Άξονα αυτό τον 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που έχει να κάνει με την υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από αύξηση 

της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης και όλων των Υπηρεσιών που ασκούν 
ρόλο συναφή σε όλα αυτά, με κάποιες προσκλήσεις που ολοκληρώθηκαν κι 

αυτές μέχρι στιγμής σε κάποιο βαθμό. 

Έχουμε συγκεκριμένα την πρόσκληση «Αναβάθμισης 
λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος», ήδη τρέχουν δύο κύκλοι, στον πρώτο κύκλο έχουν ενταχθεί 

10 έργα 5,5 εκατομμυρίων και ο  δεύτερος κύκλος είναι αυτή τη στιγμή 
ενεργός για υποβολή προτάσεων. 

Είναι μικρά έργα σε προϋπολογισμό, είναι έργα όμως που έχουν 
σημασία γιατί ανέδειξαν αδυναμίες σε συγκεκριμένους τομείς, υποχρεώσεις 

της χώρας, μεταρρυθμίσεις, αναγκαία βήματα για την προσαρμογή της 

Δημόσιας Διοίκησης στα νέα δεδομένα.  

Παράλληλα στον ίδιο θεματικό στόχο βγήκε και η άλλη 

πρόσκληση που αφορά «Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια 

Διοίκηση αλλά πλέον για τη βελτίωση των ικανοτήτων της στην 
επιχειρηματικότητα» αλλά εδώ πλέον έχουμε και αξιοποίηση ΤΠΕ. Αυτή η 

πρόσκληση έγινε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής  
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και μετά από τη δική της προέγκριση και ακόμα δεν έχουν προχωρήσει οι 

εντάξεις, υπάρχουν όμως κάποια πρώτα ώριμα έργα στους τομείς αυτούς.  

Προχωρούμε τώρα και στον 3ο Άξονα. Ουσιαστικά εδώ έχουμε 

αυτό που λέμε υποδομές, μηχανισμούς, εργαλεία για στήριξη της 

επιχειρηματικότητας. Είναι πολύ σημαντικά έργα, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
πάλι κι εδώ περιοχών, είναι έργα στον τομέα των ΤΠΕ, της Έρευνας, της 

Ενέργειας, της Εξοικονόμησης και του Πολιτισμού – Τουρισμού, δηλαδή έργα 

κατά βάση υποδομών. Εδώ έχουμε φτάσει στο 65% τις προσκλήσεις, 43% οι 
εντάξεις, 20% είναι οι ΝΟΔΕ, 7% οι δαπάνες.  

Στον τομέα της Έρευνας ολοκληρώθηκαν και εντάχθηκαν τα 
έργα δυο προσκλήσεων που είχαν βγει την προηγούμενη χρονιά και πήραν 

αρκετό χρόνο, είχαν να κάνουν με τις υποδομές του εγκεκριμένου 

Ερευνητικού Χάρτη Υποδομών, που όμως εξυπηρετούσαν και τους σκοπούς 
της RIS, 19 ερευνητικές υποδομές. Τα έργα που συνδέονταν και με την 

επίτευξη της αιρεσιμότητας στον τομέα της ’Ερευνας, γι’ αυτό και πήραν και 

αρκετό χρόνο να ξεκινήσουν, 70 εκατομμύρια και μια αντίστοιχη δράση , είναι 
η δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών Φορέων 30 εκατομμύρια, ενώ 

άμεσα θα βγει ο β’ κύκλος Ερευνητικών Υποδομών για ένα υπόλοιπο του 

σχεδιασμού που έχει εγκριθεί και για το οποίο στην επόμενη ενότητα θα 
συζητήσουμε με στόχο την έγκριση κριτηρίων για την πρόσκληση. 

Προχωρούμε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 2a. Είναι μια 

πολύ σημαντική Επενδυτική Προτεραιότητα εδώ, που έχει να κάνει με τις 
ευρυζωνικές συνδέσεις που εξυπηρετούνται σα στόχος από το Πρόγραμμά 

μας. Εδώ έχουμε 4 προσκλήσεις εκδώσει, έχουν ενταχθεί 4 έργα, 97 

εκατομμύρια, όπως βλέπουμε, νομικές δεσμεύσεις 77,5, δηλωθείσες δαπάνες 
19,5 περίπου εκατομμύρια.  

Εδώ κατ' αρχάς περιλαμβάνονται στα έργα που υλοποιούνται οι 
ευρυζωνικές υποδομές σε αγροτικές λευκές περιοχές της επικράτειας και στις 

Περιφέρειες, σε δυο ομάδες έργων και Περιφερειών. Αυτό είναι έργο phasing  

από την προηγούμενη περίοδο όπως επίσης και οι κεντρικές υπολογιστικές 
υποδομές της ΚΤΠ και ο κόμβος G-Cloud της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφορικών Συστημάτων. 
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Αυτά τα έργα είναι σ’ εξέλιξη και βαδίζουν προς την ολοκλήρωση 

ενώ καινούργια πρόσκληση στον τομέα αυτό που εντάχθηκε και ξεκίνησε, 
είναι ο «Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών των φορέων της 

ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με δικαιούχο το ΕΔΕΤ 

και δημόσια δαπάνη τα 18,5 εκατομμύρια.  

Δράσεις χωρίς πρόσκληση οι οποίες αποτελούν ένα άλλο πολύ 

σημαντικό κομμάτι. Στο Πρόγραμμά μας ήδη περιγράφονταν στο σχέδιο του 

NGA Plan Next Generation Plan, δηλαδή η νέα γενιά ευρυζωνικών 
συνδέσεων, τα έργα Super Fast Broadband και Regional Broadband 

Extension.  

Τα έργα αυτά πρόσφατα επανασχεδιάστηκαν από την αρμόδια 

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και βρισκόμαστε αυτή 

την περίοδο στο στάδιο της συζήτησης και επίλυσης όλων των ζητημάτων 
που απαιτούνται για να μπορέσουν κι αυτά να προχωρήσουν. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται και στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης, στο πλαίσιο του άλλου θέματος κριτήρια για τη πρώτη 
κατηγορία ενώ βρίσκεται σ’ εξέλιξη και η συζήτηση με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για ορισμένα θέματα που απαιτούν αποσαφήνιση μια και ο 

σχεδιασμός άλλαξε κι έχουν δημιουργηθεί ορισμένα ερωτηματικά.  

Το σημαντικότερο είναι το Super Fast Broadband, 300 

εκατομμυρίων, είναι ένα έργο που ενισχύει τη ζήτηση για ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, είναι το Regional Broadband Extension που είναι η συνέχεια του 

προηγούμενου έργου  phasing, δηλαδή η επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων 

στις περιοχές τις απόκεντρες σχετικά, παράλληλα είναι κι ένα έργο ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων, άμεσης ενίσχυσης για ευρυζωνικές υπηρεσίες και τέλος η 

συνέχεια, το έργο Σύζευξις ΙΙ, ένα μέρος του συνολικού έργου Σύζευξις ΙΙ,  το 

οποίο προτείνεται μ’ έναν σχεδιασμό που έχει κι άλλες πηγές 
χρηματοδότησης από άλλα Προγράμματα και δικαιούχο την Κοινωνία της 

Πληροφορίας.  

Στη συνέχεια θ’ αναφερθώ λίγο στην Επενδυτική Προτεραιότητα 
4b. Είναι προτεραιότητα του ενεργειακού τομέα. Εδώ έχουμε εξειδικεύσει μια 

δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης 32 εκατομμυρίων που αφορά στη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων 
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των κλάδων. Η δράση αυτή σχεδιάζεται από την Επιτελική Δομή την περίοδο 

αυτή και αναμένεται να ενεργοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, στο 
2018.  

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 4c, εδώ το σημαντικό έργο έχει 

να κάνει με την παρέμβαση «Εξοικονόμηση» στους κατοίκους μέσα από δυο 
έργα, τυπικά δηλαδή φαίνονται δύο έργα εδώ.  

Είναι το έργο Σύσταση του Ταμείου και το έργο Άμεσων 
Ενισχύσεων καθώς η δράση στην περίοδο 2014-2020 επανασχεδιάστηκε με 

αρκετές διαφορές από την προηγούμενη και με μεγαλύτερη ευελιξία στις 

επιλογές τόσο στο σχεδιασμό της όσο όμως και στο θέμα της διαχείρισης και 
του διοικητικού φόρτου που αναμένεται να είναι πολύ μικρότερος, απλώς αυτή 

η δράση απαίτησε αρκετά βήματα και είναι στο τελικό στάδιο προκειμένου να 

βγουν πλέον και προς τους πολίτες τα κίνητρα κι ο αναλυτικός οδηγός.  

Στην ίδια Επενδυτική Προτεραιότητα εντάσσεται και η 

«Αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων της Δημόσιας Διοίκησης», μια δράση η οποία 

έχει εξειδικευθεί αλλά δεν έχει ακόμα εκδοθεί πρόσκληση. Και βέβαια πάλι κι 
εδώ ένα κομμάτι του Ταμείου Υποδομών όπως ανέφερα και πριν, θ’ 

αναφερθεί σε άλλο σημείο αναλυτικά, συμβάλλει και αυτό.  

Όσον αφορά το Πρόγραμμα νομίζω ότι χονδρικά τα είπαμε, η 

βασική αλλαγή για το «Εξοικονομώ» εδώ είναι ότι δε θα έχουμε υποχρεωτικό 

το δάνειο, έχουν προσδιοριστεί οι ενέργειες, έχουν γίνει όλα τα 
προαπαιτούμενα, είμαστε στα τελικά πλέον βήματα προκειμένου να ξεκινήσει 

η δράση για τους πολίτες. 

Φτάνουμε τώρα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6c. Εδώ είναι 
τα έργα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Έχουν εξειδικευθεί 13 δράσεις 

δημόσιας δαπάνης 145,7 εκατομμυρίων, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις 

δημόσιας δαπάνης σχεδόν 100 εκατομμυρίων. Τα πρόσφατα έχουν να κάνουν 
με τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων Λουτρών Καϊάφα αποκατάστασης 

σπηλαίων, έργο με δικαιούχο την ΕΤΑΔ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Πολιτισμού. 

Το έργο σε συνέχεια του έργου της προηγούμενης περιόδου για 

το Δυρό, αυτό είναι που εμπίπτει στην κατηγορία που είπε ο κ. Φίρμπας που 
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είχαμε το θέμα με τα 5 εκατομμύρια, βλέπουμε ότι είμαστε 8,5 άρα και 10 να 

γίνουν δε θα έχουμε πρόβλημα, για να μην ανησυχήσουμε κιόλας και γι’ αυτό.  

Έχουμε επίσης δυο πρόσφατες προσκλήσεις βγάλει, σημαντικές 

στον τομέα αυτόν, που απευθύνονται η μεν πρώτη στους ΟΤΑ Α’ βαθμού και 

την ΕΤΑΤ για τη δημιουργία τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων 
προορισμών, ουσιαστικά εδώ απευθυνόμαστε στις ελαφριές μικροϋποδομές 

που θα βοηθήσουν όμως την πρόσβαση των ανθρώπων με κινητικά 

προβλήματα βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες και την τουριστική αξιοποίηση 
επομένως και την πολύ μεγαλύτερη δράση της επανάχρησης της δημόσιας 

ακίνητης περιουσίας με δικαιούχους ΟΤΑ. 

Η δράση αυτή πέρασε στις τελευταίες γραπτές διαδικασίες, έχει 

ενημερωθεί η Επιτροπή τόσο για την εξειδίκευσή της όσο και για τα κριτήρια, 

ήδη έχει εκδοθεί η πρόσκληση με έναρξη υποβολών, ορίζοντας κι αυτή το 
2018. Εδώ έχουμε παρεμβάσεις ανάδειξης κτιρίων άνω των 500 

τετραγωνικών μέτρων που θα λειτουργήσουν ως εστίες τουριστικής, 

πολιτιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας με μια σειρά επιλογών 
ειδικότερων αναλόγως με το ποιες είναι οι ανάγκες και οι δυνατότητές τους.  

Στην 6c τώρα, αυτή την Προτεραιότητα έχουν ενταχθεί 10 έργα, 

25 περίπου εκατομμυρίων. Είναι τα κατά κανόνα συνεχιζόμενα έργα 
Μουσείων διαφόρων κατηγοριών, αφ’ ενός μεν είναι αυτή η κατηγορία, αφ’ 

ετέρου είναι καινούργια έργα που υλοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Πολιτισμού, σημαντικά πολύ έργα σε αρχαιολογικούς χώρους 
και μνημεία ενταγμένα στην παγκόσμια κληρονομιά όπως λέμε, Ακρόπολη, 

Βεργίνα, και στο αντικείμενο αυτό ετοιμάζουμε τώρα, θα βγάλουμε άμεσα και 

τη δεύτερη πρόσκληση, είχε κατανεμηθεί σε δύο, άμεσα βγαίνει και αυτό, είναι 
σχεδόν έτοιμο. 

Κι εδώ έχουμε σε άλλη πρόσκληση το κτίριο εξυπηρέτησης 
επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, σημαντικό κι αυτό μνημείο 

και ένα μεταφερόμενο έργο από την προηγούμενη περίοδο που ουσιαστικά 

ήταν η ανάδειξη και η αξιοποίηση του γνωστού μας φρουρίου του Ναυπλίου, 
το Μπούρτζι.  

Επίσης θέλω να πούμε ότι και αυτή η παρέμβαση συμβάλλει στο 

Ταμείο Υποδομών το οποίο ιδρύθηκε.  
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Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7e, είναι τα έργα του 

ενεργειακού τομέα όχι όσον αφορά την εξοικονόμηση, φυσικό αέριο και 
ηλεκτρισμό. Εδώ έχουμε 11 προσκλήσεις βγάλει 155 εκατομμυρίων, έχουν 

ενταχθεί 3 έργα μόνο. Εδώ έχει να κάνει περισσότερο με διάφορα 

διαχειριστικά ζητήματα και διαδικασίες νομικές, θεσμικές. Αυτά τα έργα είναι 
γνωστό και από την προηγούμενη περίοδο και σε όσους γνωρίζουν ότι 

θέλουν κάποιο χρόνο για να μπορέσουν να ενταχθούν, εν πάση περιπτώσει 

έχουν μπει στη διαδικασία.  

Εδώ λοιπόν έχουμε τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το 

ηπειρωτικό σύστημα, το έργο phasing και το αντίστοιχο έργο του φυσικού 

αερίου phasing που είναι η β’ αναβάθμιση του τερματικού σταθμού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είναι ένα έργο που έχει ωριμάσει από την 

προηγούμενη περίοδο, το KYT Λαγκαδά και ΚΥΤ Φιλίππων και είναι και ο 

σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων υγροποιημένου φυσικού αερίου στη 
Ρεβυθούσα.  

Επίσης είναι και μια σειρά άλλων έργων, του ΔΕΣΦΑ κατά βάση 
και του ΑΔΜΗΕ, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο δε θα τ’ αναφέρω ένα προς ένα 

και μια ομάδα επίσης έργων του ΔΕΔΔΗΕ, ξέρουμε ότι οι φορείς της ενέργειας 

έχει ο καθένας ανάλογα με τις αρμοδιότητές του έναν σημαντικό ρόλο.  

Εδώ θ’ αναφέρω μόνο το Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης που 

είναι ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για την όλη αγορά ενέργειας και 

βρίσκονται κι αυτά σ’ αυτή τη διαδικασία πρόσκλησης που δεν έχει καταστεί 
δυνατό ακόμα να ενταχθούν και αναμένονται οι ενέργειες που απαιτούνται για 

το επόμενο διάστημα. Δράσεις χωρίς πρόσκληση που πρέπει ν’ αναφερθούν 

είναι η διασύνδεση των Κυκλάδων β’ φάση, άλλο ένα έργο η διπλή γραμμή 
Κερατέας – σημείο ζεύξης. 

Στην επενδυτική προτεραιότητα 6g που έχει να κάνει με το 
περιβάλλον, ισχύει ότι έχουμε από πολύ νωρίς βγάλει αυτή την πρόσκληση 

στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου που για λόγους θεσμικού προβλήματος δεν 

έχουμε καταφέρει ακόμα να προχωρήσει η ένταξη παρ’ ότι είναι ένα 
σημαντικό έργο, και σχεδιάζεται για να βγει άμεσα η πρόσκληση των 

πράσινων σημείων για τους ΟΤΑ από αυτά που έχουν ήδη εξειδικευθεί από 

παλιά, από την Επιτροπή μας εδώ.  
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Τα Ταμεία είπαμε πολλές φορές, , για λόγους πληρότητας τα 

έχουμε βάλει στην παρουσίαση, αλλά θ’ αναφερθούν σε χωριστή παρουσίαση 
στη σημερινή συνάντηση. Για την Τεχνική Βοήθεια δεν υπάρχει ιδιαίτερος 

λόγος να επιμείνουμε. 

 Η Ετήσια Έκθεση για την οποία ενημερώνεται η Επιτροπή 
Παρακολούθησης υποβλήθηκε κανονικά, εστάλη μέσα από το Δίαυλο και 

μπορούν να δουν όλοι τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε 

να κάνει με το ρυθμό υλοποίησης, τα μέτρα επιτάχυνσης που απαιτούνται , 
διάφορες διευκρινίσεις. 

Δόθηκαν οι απαντήσεις μέσα στην προθεσμία και η Έκθεση 
έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Έκθεση είναι αναρτημένη 

και στο «Δίαυλο» και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος.  

Μια διαφάνεια ακόμα πολύ συνοπτική για την επίτευξη των 
στόχων του ΕΠΑνΕΚ. Το ΕΠΑνΕΚ με πολύ μεγάλο κόπο και βοήθεια φυσικά 

απ’ όλους τους εμπλεκομένους κάλυψε το 2016 το στόχο 

προχρηματοδότησης για το ΕΤΠΑ, κάτι που λιγότερο από ένα μήνα πριν, 
φαινόταν πολύ δύσκολο, δεν επετεύχθη ωστόσο ο στόχος για το ΕΚΤ. 

Από κει και πέρα, θέμα ν+3 όπως φαίνεται δεν υπάρχει ούτε για 
φέτος ούτε και για το 2018, θετική εξέλιξη θεωρούμε ήδη, που αφορά το 

Πρόγραμμά μας, την πρόσφατη απόφαση που πάρθηκε σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο για την απλοποίηση της υποχρέωσης επίτευξης του στόχου 
δαπανών ν+3 στις περιπτώσεις που έχει κάποιος πολλές Περιφέρειες και 

πολλά Ταμεία όπως είμαστε εμείς, πλέον αυτή η υποχρέωση βγαίνει ως 

σύνολο, κάτι που οπωσδήποτε μας δίνει μια κάποια ανάσα, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι εφησυχάζουμε. 

Οι εκτιμήσεις δαπανών μας για το τέλος του έτους ανέρχονται σε 

161 εκατομμύρια για το 2017, 343,6 εκατομμύρια για το 2018 με την κατανομή 
ΕΤΠΑ - ΕΚΤ και όσον αφορά το πλαίσιο επίδοσης που θα κριθεί με τα 

δεδομένα του τέλους του 2018 και το οποίο αναφέρθηκε και στην ομιλία του κ. 

Φίρμπα και στην ομιλία του κ. Περουλάκη, θα ήθελα να πούμε ότι για τους 
ενδιάμεσους στόχους, να γνωρίζει η Επιτροπή ότι δεδομένου ότι τα ενδιάμεσα 

βήματα που θα κριθούμε, αποτελούν κυρίως ενταγμένα έργα ή ποσοστό 

συμβασιοποίησης , με τα ως τώρα δεδομένα θεωρούμε ότι είναι εν γένει 
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ικανοποιητική ή κατάσταση, αναμένεται βέβαια ότι όταν οριστικοποιηθούν 

όλες οι εντάξεις θα έχουμε περισσότερα δεδομένα, εκεί που έχουμε όμως 
κάποιο ζήτημα αφορά το βασικό στάδιο υλοποίησης που αφορά 

συμβασιοποίηση του έργου NGA Plan και ιδίως τα δύο έργα, Super Fast 

Broadband και Regional Broadband Extension τα οποία όπως αναφέραμε και 
πριν, ακόμα δεν είναι σε φάση υλοποίησης, αντίθετα είναι σε φάση 

ανασχεδιασμού. 

Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σ’ αυτό όπως επίσης και ένα 
αντίστοιχο στάδιο που βγηκε για το έργο του Κτηματολογίου που συνδέεται με 

την ίδια την υλοποίηση του έργου, την απόφαση υλοποίησης. Όχι το βαθμό 

άμεσα ωριμότητάς τους, αλλά την ίδια του την απόφαση αν θα γίνει τελικά 
συγχρηματοδοτούμενο.  

Ο προγραμματισμός των Μεγάλων Έργων μας φαίνεται στη 
διαφάνεια αυτή. Έχουμε ενεργειακά έργα , την αναβάθμιση και διασύνδεση 

των Κυκλάδων που προχωρεί, είναι ένα έργο ήδη σ’ εξέλιξη, καινούργιο, 

σημαντικό έργο που θα στηριχθεί από το Πρόγραμμα είναι η διασύνδεση της 
Κρήτης με την Πελοπόννησο, έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί η CBA οπότε 

θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε στους επόμενους μήνες να γίνει υποβολή 

φακέλου μεγάλου έργου, πολύ υψηλής στρατηγικής σημασίας.  

Το τρίτο έργο είναι η Β’ Αναβάθμιση της Ρεβυθούσας, 

ολοκληρώνεται επίσης ένα σημαντικό έργο, βρίσκεται σ’ εξέλιξη αυτό, το έργο 

του Κτηματολογίου για το οποίο αναφέρθηκα ήδη, το έργο το  phasing του 
Regional Rural από την προηγούμενη περίοδο κι αυτό σε εξέλιξη και εδώ, στο 

βαθμό που τελικά απαιτηθεί με βάση το νέο σχεδιασμό, είναι η εξέλιξη αυτών 

των έργων στη νέα περίοδο όπως αναφέραμε πριν, το Super Fast Broadband 
και το Regional Broadband Extension. Τα έργα δηλαδή του NGA Plan.  

Μια άλλη κατηγορία πλέον που αναφέρονται πλέον ως 
Εμβληματικά Έργα, όπως είχαμε στην προηγούμενη περίοδο τα έργα 

προτεραιότητας, αν δηλαδή κανείς εστιάσει πολύ σ’ αυτά, είναι, τα έργα αυτά, 

τα μεγάλα έργα των δυο τομέων, Ενέργειας και Ψηφιακής Πολιτικής, ΤΠΕ, 
καθώς επίσης και τα έργα των χρηματοδοτικών μέσων, τα 4 Ταμεία, το  Equity 

Fund, είναι το Energy Efficiency, δηλαδή η εξοικονόμηση των κατοικιών, το 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας και το Ταμείο Υποδομών.  
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Είναι μια διαφάνεια που μας δείχνει τις παρεμβάσεις πραγματικά 

του Προγράμματος που εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία, τις πιο 
εμβληματικές και από κάποιες απόψεις σημαντικές.  

Η πρόταση Αναθεώρησης που υποβλήθηκε και για την οποία 

έχει λάβει γνώση η Επιτροπή Παρακολούθησης στο πλαίσιο της Τεχνικής 
Προσαρμογής του 2017, αφορούσε το γεγονός ότι το Πρόγραμμά μας 

περιελάμβανεται  σ’ αυτά τα οποία ενισχύονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, 

με 250 εκατομμύρια δημόσια δαπάνη, 195 κοινοτική, με βάση την οποία 
κατανέμεται ένα ποσό στο θεματικό στόχο 3, εκεί δηλαδή που στηρίζεται η 

επιχειρηματικότητα, η άμεση ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην 

Επενδυτική Προτεραιότητα 4, στην ενεργειακή αναβάθμιση, όπου εκεί με τους 
πόρους αυτούς ουσιαστικά και άλλους του Προγράμματος, υποστηρίζεται το 

νέο Ταμείο Υποδομών, αυτά τα δύο.  

Παράλληλα, στην ίδια Αναθεώρηση, χωρίς ν’ απαιτείται 

προσθήκη πόρων, έγινε ανακατανομή στους πόρους του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 10iv και 11i σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

στόχο να διευρυνθεί το περιεχόμενο, ν’ αναδιατυπωθεί το περιεχόμενο της 

Επενδυτικής ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα έργα που 
έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους από το Υπουργείο Εργασίας και αφορούν 

στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της μαθητείας.  

Ολοκληρώνοντας, να πούμε εντελώς επιγραμματικά και αυτό 
έχει σε κάποιο βαθμό αναφερθεί, ότι δόθηκε πολύ μεγάλη βαρύτητα όλη αυτή 

την περίοδο στην απλοποίηση διαδικασιών, στον επανασχεδιασμό, στη 

συγχώνευση ενεργειών ιδίως στις κρατικές ενισχύσεις που η πορεία τους 
απέδειξε ότι πήραν πολύ χρόνο τα έργα για να μπορέσουν, από τη στιγμή 

που υποβλήθηκαν έστω και αξιολογήθηκαν, να ενταχθούν πραγματικά και να 

χρηματοδοτηθούν. 

Δόθηκε μεγάλο βάρος σε ανασχεδιασμό, σε προτυποποίηση 

διαδικασιών, σε αύξηση των κριτηρίων που είναι άμεση η αποτίμησή τους κι η 
εξαγωγή του αποτελέσματος από το πληροφοριακό σύστημα, δοκιμάζουμε 

ήδη τη διαδικασία άμεσης αξιολόγησης σ’ αυτό το Πρόγραμμα που και η 

στόχευσή του βοηθάει γι’ αυτό , το «Επιχειρώ έξω», έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα στην υιοθέτηση μιας συνεχούς συνεργασίας με τις αρμόδιες 
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Υπηρεσίες αλλά και τόσο στον Τομέα της Πληροφορικής όσο και όλων των 

διαδικασιών που απαιτούνται για να μπορέσουν όλα αυτά να πάρουν 
γρήγορα πράξη.  

Έγιναν επίσης και άλλου είδους απλοποιήσεις στον τρόπο που 

ζητούμε τα δικαιολογητικά και την τεκμηρίωση δαπανών από τους 
ενδιαφερομένους και κάποια σημαντικά βήματα που θ’ αποδώσουν 

περισσότερο το επόμενο διάστημα για συνεργασία και αξιοποίηση των 

δεδομένων όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος, να γίνει καλύτερη αξιολόγηση και να υπάρχει και εξάλειψη 

των οποιωνδήποτε κινδύνων παραπλάνησης, ή απάτης ακόμα, μέσα σ’ όλα 

αυτά τα προγράμματα.  

Και φυσικά δεν ξεχνούμε όλη τη δουλειά, ότι είναι μια συνεχής 

προσπάθεια από κοινού, τόσο από τη Διαχειριστική Αρχή όσο και με όλους 
μαζί, Επιτελικές, Δικαιούχους, αρμόδιες Υπηρεσίες ΕΣΠΑ αλλά και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου απαιτείται, μέσα από επεξεργασία, μελέτη και 

συνεργασία για την ωρίμανση έργων και την επίλυση όλων των θεμάτων που 
είναι πάρα πολλά όπως όλοι γνωρίζουμε και συνεχώς ανακύπτουν. 

Παράλληλα τα άλλα δύο μέτρα που θα θέλαμε έτσι ν’ 

αναφερθούν είναι η συνεχής εκπαίδευση, ενημέρωση ΕΦΔ και Δικαιούχων και 
μια ακόμη μεγαλύτερη έμφαση αυτή την περίοδο στις ενέργειες 

πληροφόρησης και δημοσιότητας όλων των ενδιαφερομένων, η οποία 

κατέληξε χτες και σε μια καλή εκδήλωση που είχαμε με συμμετοχή πάνω από 
200 ενδιαφερομένων για τις δυο καινούργιες μας δράσεις στην 

επιχειρηματικότητα. Ευχαριστώ, ελπίζω ότι δεν κούρασα πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Φέτση, νομίζω ότι σας έδωσε μια 

ολοκληρωμένη εικόνα. Στη συνέχεια , στη συζήτηση, μπορείτε να βλέπετε  και 

το κομμάτι του υλικού για να μπορούμε να συζητήσουμε. 

  Μέχρι να προετοιμαστούμε γιατί θεωρώ ότι η συζήτηση είναι 

καλό να πατήσει και στα καινούργια δεδομένα που αφορούν την εξειδίκευση 

και τα κριτήρια και μετά να δώσουμε και να έχουμε μια άνεση χρόνου ν α 
συζητήσουμε χρόνου να συζητήσουμε συνολικά, μέχρι να έρθει στο βήμα ο 

Μηνάς Διακολιός που θα κάνει τις επόμενες παρουσιάσεις, αν και έκανε τη 

σύνοψη στο τέλος η κα Φέτση, εγώ κρατώ τουλάχιστον από τον τελευταίο 
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χρόνο και από την πρόοδο του Προγράμματος, δυο τρία στοιχεία που θα 

ήθελα να τα έχετε κι εσείς κατά νου. 

  Το πρώτο, ότι σ’ επίπεδο Εμβληματικών Έργων, στις θεματικές 

της Έρευνας Καινοτομίας και στο κομμάτι των Χρηματοδοτικών Εργαλείων το 

Πρόγραμμα παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθμό ενεργοποίησης, σ’ επίπεδο 
εμβληματικών έργων ΤΠΕ έχουμε προχωρήσει σ’ έναν ανασχεδιασμό, νομίζω 

ότι πλέον η ωρίμανση είναι σε πολύ προχωρημένο βαθμό άρα και σήμερα, 

όταν θα προχωρήσουμε μετά στην έγκριση των κριτηρίων, θα είμαστε σε θέση 
να βγάλουμε άμεσα για τις εμβληματικές παρεμβάσεις, τα NGA, τις 

προσκλήσεις. 

  Σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, οι 4 δράσεις, μεγάλες 

καθυστερήσεις, ΠΣΚΕ, μέχρι να βρούμε όλοι το βηματισμό μας είναι κοινή 

παραδοχή. Αυτό που προσπαθήσαμε, οι τρόποι με τους οποίους 
προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε, ο πρώτος, ο ουσιαστικός και ο 

μεσοπρόθεσμος, απλοποίηση διαδικασιών και διεπαφή με το ΠΣΚΕ, ο πιο 

άμεσος ήταν για να ικανοποιήσουμε και το κομμάτι της υψηλής ζήτησης, γιατί 
πραγματικά κατατέθηκαν ποιοτικά επενδυτικά σχέδια με υψηλές βαθμολογίες 

αλλά για ν’ αντιμετωπίσουμε εν μέρει και το κομμάτι των καθυστερήσεων, 

αυξήθηκαν κατά πολύ οι προϋπολογισμοί των πρώτων κύκλων, ουσιαστικά 
και τα ποσά που είχαμε εξειδικεύσει σε προηγούμενες Επιτροπές 

Παρακολούθησης για τις δράσεις ήρθαν να ενισχύσουν τους πρώτους 

κύκλους.  

  Και τελειώνω μ’ ένα κομμάτι που αναφέρθηκα και στην αρχική 

μου εισήγηση, που λέει : διεύρυνση των δυνητικών δικαιούχων του 

Προγράμματος. Αυτό κατά τη γνώμη μου μου αποτυπώθηκε και στην 
πρόσκληση 24 που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαρθρωτικής 

προσαρμογής όπου εκεί ανοίξαμε πολύ το κομμάτι των δυνητικών 

δικαιούχων, νομίζω ότι έχουμε πάρει και το θετικόfeedback, δε βλέπω τώρα 
τον κ. Δημητρίου, θα το συζητήσουμε και μετά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για τη συγκεκριμένη πρόσκληση. Υπενθυμίζω ότι εκτός από τους θεσμικούς 

κοινωνικούς εταίρους μπορούσαν να υποβάλλουν Σύνδεσμοι επιχειρήσεων, 
Επιστημονικές Οργανώσεις και άλλοι φορείς.  

Και το δεύτερο, που για μας είναι βασικός πυρήνας στο αφήγημά μας, στις 
υποδομές πολιτισμού και τουρισμού στόχος μας είναι σ’ αυτή την περίοδο, 
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μικρής και μεσαίας κλίμακας έργα τα οποία θα μπορέσουν ν’ αφήσουν ένα 

αποτύπωμα κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό σε περιφερειακή κλίμακα. 

  Νομίζω ότι οι δυο τελευταίες προσκλήσεις που έχουν 

ενεργοποιηθεί στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6c με κυρίαρχη τη 

«Δημιουργική επανάχρηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας» είναι σ’ αυτή 
τη λογική. Προσκλήσεις οι οποίες σπάνε λίγο αυτούς τους διαχωρισμούς, τί 

είναι ο πολιτισμός, τί είναι ο τουρισμός, τί είναι η επιχειρηματικότητα, ποιος θα 

μπορούσε να το κάνει αυτό και ξεκινούν με μια αφετηρία δίνοντας ένα πλέγμα 
παρεμβάσεων που μπορεί κανείς να δει απέναντί του το κτιριακό απόθεμα, 

είτε καθαρά με την πολιτιστική προσέγγιση, ως πολιτιστικό αγαθό, φτάνοντας 

στην τουριστική αξιοποίηση αυτού και αντιστοίχως να προσαρμοστεί η ένταση 
της ενίσχυσης και η παρέμβαση που θα γίνει.  

  Ο κ. Διακολιός είναι έτοιμος, είναι ο Προϊστάμενος της Μονάδας 
Α1 της Υπηρεσίας και θα μας μιλήσει για την Εξειδίκευση των νέων Δράσεων 

που καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να εγκρίνουν 

σήμερα. Ουσιαστικά η Εξειδίκευση αφορά λίγες νέες μικρής κλίμακας δράσεις 
που μας έχουν προωθηθεί από τους φορείς πολιτικής συνδιαμόρφωσης του 

Προγράμματος, κάποιες τροποποιήσεις και γενικά μια τακτοποιητική θα έλεγα 

διάθεση σε σχέση με τα του Προγράμματος.  

 

Νέες δράσεις προς εξειδίκευση - Έγκριση της 3ης έκδοσης του 
Εγγράφου Εξειδίκευσης 

Μ. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ: Καλημέρα κι από μένα. Η Εξειδίκευση που θα σας 

παρουσιάσουμε σήμερα και που προτείνεται προς έγκριση περιλαμβάνει 5 
νέες δράσεις, έχει 3 τροποποιήσεις και όλη αποτυπώνεται σ’ ένα συνολικό 

κείμενο το οποίο είναι αναρτημένο στο «Δίαυλο» από την έναρξη της 

διαδικασίας μέχρι και τη σημερινή μετά την έγκρισή της κι όποιος θέλει μπορεί 
να την επισκέπτεται να τη συμβουλεύεται και να βλέπει γενικότερα τί έχει 

εξειδικευμένο το Πρόγραμμα.  

Μετά και την έγκριση των έργων που θα παρουσιαστούν στη 

συνέχεια, η εξειδίκευση θα φτάσει στα 5.102.500.000 σε δημόσια δαπάνη, 

άρα και στο 109% περίπου του προϋπολογισμού του Προγράμματος.  
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Η πρώτη δράση στον πρώτο Άξονα αφορά την τροποποίηση 

των «Καινοτομικών συνεργασιών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων 
υπηρεσιών, διαδικασιών και προϊόντων». Είναι δράση η οποία είχε εγκριθεί 

στην προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης. Σήμερα έρχεται να 

τροποποιηθεί,  προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης των 
σχεδίων που θα υποβληθούν προς ένταξη ως εξής: 

Στο πρώτο στάδιο όπου εξετάζεται κυρίως ο φορέας αρωγός, 

μετά το πρώτο στάδιο ακολουθούσε η πιλοτική λειτουργία του cluster και στη 
συνέχεια ερχόταν όλη η δομή μετά την επιτυχή ολοκλήρωσης της πιλοτικής 

λειτουργίας να ενταχθεί, να ξανα-αξιολογηθεί και να ενταχθεί προς 

χρηματοδότηση.  

Η πιλοτική λειτουργία πλέον απαλείφεται, μετά την αξιολόγηση 

του αρωγού σχήματος εξετάζεται το σχέδιο υλοποίησης της συνεργασίας 
καινοτομίας, εντάσσεται, και η πιστοποίησή του, η πιστοποίηση της προόδου 

του δε γίνεται πλέον με την πιλοτική λειτουργία αλλά κατά τη διάρκεια 

ενδιάμεσης πιστοποίησης κατά τη υλοποίησή του.  

Η δεύτερη δράση η οποία επίσης τροποποιείται είναι τα «Κέντρα 

Ικανότητας» , τα οποία επίσης είχαν περάσει στην προηγούμενη Επιτροπή 

Παρακολούθησης. Επρόκειτο για συνεργασίες ερευνητικών και ακαδημαϊκών 
φορέων για την υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας, είχε ενταχθεί αρχικά 

στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1a, πλέον η τροποποίηση η έρχεται προς 

έγκριση περιλαμβάνει και ιδιωτικά σχήματα στις συγκεκριμένες συμπράξεις 
και γι’ αυτό μεταφέρεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1b. 

Μία νέα δράση που μας έρχεται από τη ΓΓΕΤ είναι η 
«Αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού αποτελέσματος». Αυτή 

ουσιαστικά γίνεται μέσω συμπράξεων τριών φορέων, ακαδημαϊκών ή και 

ερευνητικών, οι οποίοι μέσα από δομές που οι ίδιοι προτείνουν, φέρνουν 
προτάσεις οι οποίες στοχεύουν σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

Η πρώτη είναι να εντοπισθούν τα ερευνητικά εκείνα 

αποτελέσματα τα οποία μπορούν ν’ αξιοποιηθούν περαιτέρω, η δεύτερη είναι 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση οι συγκεκριμένοι φορείς για τα ερευνητικά αποτελέσματα αυτά 

και η τρίτη είναι να βρεθεί ο τρόπος και η μεταφορά τεχνογνωσίας με την 
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οποία τα ερευνητικά αποτελέσματα θα μπορούν να μπουν σ’ ερευνητική 

αξιοποίηση.  

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 2b έρχεται μια νέα δράση 

κρατικής ενίσχυσης από την Ψηφιακή Πολιτική η οποία αναφέρεται και στην 

Ψηφιακή Στρατηγική και αφορά την «Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων». Η 
συγκεκριμένη δράση, αφού μέσω ερωτηματολογίου κατατάξει τις υποψήφιες 

επιχειρήσεις σε κατηγορίες από 1 έως 4 σε ψηφιακές βαθμίδες, ενισχύει σ’ 

εξοπλισμό υπηρεσίες και σε λογισμικό, τις επιχειρήσεις ώστε ν’ ανέβουν μια 
ψηφιακή κατηγορία από αυτήν στην οποία έχουν καταταγεί.  

Επιλέξιμες δαπάνες είπαμε αφορούν και εξοπλισμό και 
λογισμικό και υπηρεσίες, από απλά πράγματα έως ιδιαίτερα σύνθετα, 

ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η κάθε υποψήφια επιχείρηση.  

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3c, η Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου φέρνει την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού μηχανήματος που 

ονομάζει "ηλεκτρονική μύτη», με την οποία ουσιαστικά μπορεί ν’ ανιχνεύει 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου για να μπορεί ν’ αναβαθμίσει την 
πιστοποίηση και κατηγοριοποίηση αυτού, να μπορεί να το πιστοποιεί κατά 

ονομασία προέλευσης ή κατά προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη και 

αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο η προμήθεια του συγκεκριμένου 
εξοπλισμού, καθώς η Γενική Γραμματεία Εμπορίου ως μέλος του Διεθνούς 

Συμβουλίου Ελαιολάδου, με τις πιστοποιήσεις και κατηγοριοποιήσεις του 

ελαιολάδου που θα μπορεί να κάνει και να προβάλλει, θα μπορέσει να 
προωθήσει καλύτερα το ελληνικό ελαιόλαδο στο εξωτερικό.  

Από το Υπουργείο Τουρισμού έρχεται επίσης μια δράση ύψους 
6 εκατομμυρίων η οποία αφορά την ανάδειξη διαδρομών σε όλη την Ελλάδα 

για πεζοπορία, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της εκκαθάρισης από θάμνους, 

της ανάδειξης και σήμανσης των διαδρομών και μέσω της χρηματοδότησης 
εφαρμογών που θα μπορούν να καθοδηγούν τους πεζοπόρους σε όλη τη 

διαδρομή. Δικαιούχος είναι το Υπουργείο Τουρισμού με ποσοστό 

επιχορήγησης 100%. 

Τροποποιείται δράση που πέρασε στην προηγούμενη Επιτροπή 

Παρακολούθησης, αφορά την εγκατάσταση  δεύτερου  , εκτός από τον έναν, 

παλινδρομικού συμπιεστή απαερίων. Ουσιαστικά η δράση στοχεύει στο να 
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συγκεντρώνονται οι απώλειες από το υγροποιημένο φυσικό αέριο και με 

δεύτερο συμπιεστή και να μειωθούν. Η δράση πλέον ανέρχεται σε 
προϋπολογισμό 3,4 εκατομμύρια ευρώ.  

Νέα δράση πάλι για την Ενέργεια, αφορά την έναρξη λειτουργίας 

ενός νέου πληροφοριακού συστήματος εποπτικού ελέγχου του ΔΕΣΦΑ. 
Ουσιαστικά με αυτό γίνεται καλύτερη διαχείριση βάσεων δεδομένων, 

γραφικών, συναγερμών, κτλ. για την εξασφάλιση ομαλής, σταθερής 

κυκλοφορίας και χρήσης του φυσικού αερίου. Ο προϋπολογισμός είναι 
975.000.  

Επίσης να πούμε για την Τεχνική Βοήθεια. Την 
αναπροσαρμόζουμε λίγο, την αυξάνουμε κατά 3 εκατομμύρια και ουσιαστικά 

ενισχύουμε τη λειτουργία των ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων που υποστηρίζουν 

τη Διαχειριστική Αρχή και επίσης ενισχύουμε την υποστήριξη λειτουργίας της 
Διαχειριστικής Αρχής. Τα υπόλοιπα παραμένουν σχεδόν σταθερά με μία 

ελαφρά μείωση στη δημοσιότητα του ΕΠΑνΕΚ. 

Όπως είπαμε και προηγούμενως , πλέον μετά και τις δράσεις 
που σας περιέγραψα και τις τροποποιήσεις, η Εξειδίκευση ανέρχεται σε 

5.102.000.000 και 109,4% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του 

ΕΠΑνΕΚ. Οι τομείς στους οποίους κατανέμεται κατά ποσοστό η συγκεκριμένη 
Εξειδίκευση φαίνεται σε αυτό το σχήμα.  

Αν δείτε, μεγαλύτερη εξειδίκευση έχουν οι δράσεις 
επιχειρηματικότητας εδώ. Αν συνυπολογίσετε και τα Ταμεία στην 

επιχειρηματικότητα βλέπετε ότι φτάνουν γύρω στο 36% με 37%. Έχουμε 

μεγάλη εξειδίκευση στις δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και  
Επικοινωνιών, Έρευνα και Τεχνολογία και επίσης το ΕΚΤ στο οποίο αν 

συνυπολογίσει κανείς και 300 εκατομμύρια δράσεις επιχειρηματικότητας που 

σε αυτή την πίτα το έχουμε στην επιχειρηματικότητα, έχει κι αυτό ένα μεγάλο 
μέρος της εξειδίκευσης του Προγράμματος.  

Σε σχέση με την προηγούμενη Εξειδίκευση είπαμε τις διαφορές, 

έχουμε ανέβει σε εξειδίκευση γύρω στα 2,6 δισ. Το ΕΤΠΑ από 2,2 
εκατομμύρια πήγε στο 4,2 εκατομμύρια και το ΕΚΤ από 299 εκατομμύρια στα 

808 εκατομμύρια. Και σε ραβδόγραμμα βλέπετε τα ποσοστά, το ΕΤΠΑ είναι 

στο 113%, το ΕΚΤ στο 93,4%.  
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Εδώ φαίνεται η εξειδίκευση σε ποσοστό σε σχέση με τους 

πόρους που έχουμε ανάλογα με τις κατηγορίες Περιφέρειας και ανά Ταμείο. 
Οι σε μετάβαση και οι περισσότερο ήδη έχουν ξεπεράσει το 100% αλλά και 

όλες οι υπόλοιπες είναι ψηλά. Εδώ έχουμε ανά Άξονα την εξειδίκευση πώς 

είναι σε σχέση με τον προϋπολογισμό του ΕΠΑνΕΚ. Επίσης υψηλά τα 
ποσοστά, δε χρειάζεται να ξαναπούμε κι εδώ να δείξουμε μόνο κάτι το οποίο 

έχει σημασία να το δούμε για την Αναθεώρηση, τα ποσοστά της εξειδίκευσης 

σε σχέση με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες. 

Αν και η Εξειδίκευση δεν ισούται με δαπάνη, αν μη τί άλλο 

παίρνουμε σίγουρα μια πρώτη πληροφορία σε σχέση με το πού κατευθύνεται 

η ζήτηση του Προγράμματος και οι ανάγκες του. Στο διάγραμμα αυτό να 
ξέρετε ότι είναι με ίδιο χρώμα οι επενδυτικές του ίδιου θεματικού στόχου, 

εκτός από τα πράσινα που όλα αφορούν ΕΚΤ. Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Διακολιό. Μικρής κλίμακας η 

καινούργια εξειδίκευση, από τις καινούργιες δράσεις αυτή που ξεχωρίζει και 

εξειδικεύουμε σήμερα είναι ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων».  

  Περνάμε το δελτίο εξειδίκευσης, σ’ επόμενη προφανώς γραπτή 

διαδικασία τα μέλη της Επιτροπής θα κληθούν να εγκρίνουν τη μεθοδολογία 
αξιολόγησης και τα κριτήρια αξιολόγησης.  

Έχει ζητηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και 
από το Υπουργείο Πολιτισμού να προσθέσει ο καθένας από ένα καινούργιο 

θέμα που θα εγκρίνουμε σήμερα στο κομμάτι της  Εξειδίκευσης και δεν είχε 

προστεθεί στον αρχικό φάκελο που σας έχει κοινοποιηθεί. 

  Για τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η κα 

Σπηλιώτη έχει το λόγο. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε τώρα γιατί θα το 

εγκρίνουν τα μέλη της Επιτροπής οπότε πρέπει να έχουν μια ολοκληρωμένη 
εικόνα αυτό που περνάμε τώρα ως Εξειδίκευση. Η κα Κυπριανίδου 

αναφέρθηκε στην αρχή, είναι ουσιαστικά η ενίσχυση του προϋπολογισμού του 

πρώτου κύκλου, δεδομένης της υψηλής ζήτησης.  

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΗ: Θα ήθελα απλά να έχω μια πρόσβαση στην παρουσίαση που 

έχω στείλει για να δείτε κάποια ποσοστά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να δώσουμε το λόγο στον κ. Τζιάλλα αν είναι πιο έτοιμος 

για τη δική του πρόταση; Και αναλόγως μετά θα εξουσιοδοτήσουμε και την 
Ειδική Υπηρεσία για να επεξεργαστεί το Δελτίο Εξεξιδίκευσης, νομίζω ότι είναι 

μικρότερης κλίμακας η παρουσίαση του κ. Τζιάλλα. 

Γ. ΤΖΙΑΛΛΑΣ: Δεν έχω κάποια παρουσίαση, απλώς επειδή υπάρχει πάρα 
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις δράσεις αυτές, είναι μια δράση για την ενίσχυση 

του θρησκευτικού, προσκυνηματικού τουρισμού όπου ουσιαστικά ξεκινήσαμε 

να φτιάξουμε μια δράση 5 εκατομμυρίων και θα θέλαμε μια μικρή αύξηση, ν’ 
αυξηθεί κατά 3 εκατομμύρια δηλαδή, και να φτάσει γύρω στα 8 εκατομμύρια, 

διότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται και με 

δράσεις των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κρήτης και των 
Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου.  

  Είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι η Εκκλησία της Κρήτης και 
οι Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου. Κι εγώ το διαδικαστικό περί του χωρισμού 

των Εκκλησιών τώρα το έμαθα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή 

είναι μια Μητρόπολη, απλώς είναι μεγάλη.  

  Τέλος πάντων, έχουμε πολύ αυξημένο ενδιαφέρον και θα 

θέλαμε να διευρύνουμε λίγο, είμαστε δικαιούχοι εμείς, κάποιες Μητροπόλεις οι 

οποίες θα μπορούν να ωφεληθούν απ’ αυτό. Νομίζω είναι θετική, αν ξέραμε 
ότι είχαμε μικρή εξειδίκευση θα είχαμε φροντίσει, αλλά και στη γραπτή 

διαδικασία, να φέρουμε και περισσότερα ζητήματα όπως αυτό το οποίο 

προτάθηκε και μέσα από την Τεχνική Βοήθεια,  την SRSS της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, να εξειδικεύσουμε και κάποια άλλα και να έρθουμε στη συνέχεια 

να τα δούμε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να συνοψίσω λίγο, γιατί εμείς ξέρουμε λίγο περισσότερο το 

θέμα, στην προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 6c είχε εξειδικευθεί μια δράση που αφορά το θρησκευτικό 
τουρισμό, 5 εκατομμύρια, έρχεται ένα καινούργιο αίτημα του Υπουργείου 

Τουρισμού ν’ αυξηθεί αυτή η δράση, δικαιούχος το Υπουργείο Πολιτισμού, 

στα 8 εκατομμύρια. 

  Σχετικά με το δεύτερο σκέλος να πω ότι τουλάχιστον στο δικό 

μας προγραμματισμό είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να υπάρξει μια γραπτή 

διαδικασία για να περάσουμε όπως είπα και τα κριτήρια του Ψηφιακού 
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Μετασχηματισμού και εκεί μπορούμε να συζητήσουμε κ. Τζιάλλα τα δελτία 

εξειδίκευσης που έχετε επεξεργαστεί με το SRSS. 

Γ. ΤΖΙΑΛΛΑΣ: Θα ήθελα αν μου επιτρέπετε, σε αυτή τη δράση όπως έχει 

εξειδικευθεί, είμαστε δικαιούχοι το Υπουργείο Τουρισμού, όχι Πολιτισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Τουρισμού. Κυρία Σπηλιώτη είστε έτοιμη να μας 

παρουσιάσετε την πρόταση;  

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΗ: Ουσιαστικά θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία σχετικά 
με την ανάγκη, από πού προκύπτει δηλαδή αυτή η ανάγκη αύξησης του 

προϋπολογισμού της δράσης «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ,» κατά 86 

εκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο κύκλο.  

Μπορείτε να δείτε όπως είπε και η Γενική Γραμματέας ότι είχαμε 

υποβολή 2.500 προτάσεων περίπου μ’ έναν συνολικό προϋπολογισμό 1,6 
δισς. ευρώ όπου η κατανομή στον προϋπολογισμό που υποβλήθηκε μας 

έδειχνε ότι για παράδειγμα, δυναμικές Περιφέρειες όπως η Αττική που είχαν 

και το μεγαλύτερο δυναμικό απορρόφησης κονδυλίων του Προγράμματος, 
ζητούσαν περίπου το 43% του προϋπολογισμού ενώ αντίθετα, παρά την 

αύξηση που έγινε ήδη, την εμπροσθοβαρή αύξηση που έγινε,  στη δημόσια 

δαπάνη της δράσης και που έχει ήδη εγκριθεί και την υπερδέσμευση του 20%, 
στη δημόσια δαπάνη η Αττική για παράδειγμα ως περισσότερο ανεπτυγμένη 

Περιφέρεια έχει ένα 13% ποσοστό επιτυχίας, πράγμα το οποίο προκάλεσε μια 

τεράστια απογοήτευση έως και αν θέλετε αγανάκτηση εκ μέρους των 
δικαιούχων, ότι πραγματικά με αυτό τον τρόπο ο αναπτυξιακός 

προγραμματισμός της χώρας μπορεί να επηρεάζεται, με την έννοια ότι 

σημαντικοί κλάδοι, δυναμικοί της βιομηχανίας μας όπως είναι η 
φαρμακοβιομηχανία, όπως είναι η αγροδιατροφή αλλά και οι εταιρείες 

Πληροφορικής, παρ’ ότι έχουν εξαιρετικές προτάσεις, υψηλότατης ποιότητας 

προτάσει,ς που έχουν βαθμολογηθεί με 4,6 για παράδειγμα στα 5 συνολική 
βαθμολογία, δε μπορούν να χρηματοδοτηθούν. 

Γι’ αυτό λοιπόν ζητάμε και θα ήθελα εδώ την κα Πουλακάκη εάν 

μπορεί να παρουσιάσει περισσότερα στοιχεία σχετικά, ζητάμε μια αύξηση 
πάλι εμπροσθοβαρή του πρώτου κύκλου της δράσης προκειμένου 

πραγματικά ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες της αναπτυξιακής στρατηγικής 
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των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικά, σε ό,τι αφορά την καινοτομία και 

την έρευνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Πουλακάκη έχει το λόγο.  

Ε. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ: Δυο κουβέντες μόνο: Σας είπε και η κα  Σπηλιώτη, και η και 
Γενική Γραμματέας Έρευνας, έχουν εκδοθεί προσωρινοί κατάλογοι και για τις 

τρεις παρεμβάσεις του πρώτου κύκλου.  

Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην παρέμβαση  ΙΙ των συνεργατικών 
έργων, έχουμε στο reserve list, δηλαδή στις εγκεκριμένες προτάσεις αλλά μη 

χρηματοδοτούμενες, προτάσεις με βαθμολογία από 4,65 έως παράδειγμα 4 

που ενώ έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τη βάση της βαθμολογίας δε 
χρηματοδοτούνται γιατί περιλαμβάνουν συνεργάτες και εταίρους από την 

Αττική. Όχι μόνο όμως από την Αττική, καλύπτουν και τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες και τις σε μετάβαση Περιφέρειες και τη Στερεά και το Νότιο 
Αιγαίο.  

Η λογική λοιπόν είναι, αν το γυρίζαμε ανάποδα, δηλαδή αν 
χρησιμοποιούσαμε τους πόρους της παρέμβασης  ΙΙ, να χρηματοδοτήσουμε 

τις προτάσεις κατ’ απόλυτη βαθμολογική σειρά, θα ξεκινούσαμε από το 5 που 

είναι το μάξιμουμ και θα φτάναμε μάξιμουμ μέχρι το 4. Η πρότασή μας λοιπόν 
αυτή τη στιγμή είναι να χρηματοδοτηθούν από το reserve list οι 127 προτάσεις 

που είναι πάνω από βαθμολογία 4 και που ενώ έχουν τόσο υψηλή 

βαθμολογία από 4 μέχρι 4,65, δε χρηματοδοτούνται εξαιτίας του ότι 
περιλαμβάνουν εταίρους από την Αττική.  

Έχουμε δώσει την συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή αυτών 

των κονδυλίων και μπορώ ν’ αναφέρω χαρακτηριστικά ότι από τα 86,5 
εκατομμύρια τα 52,2 αφορούν την Αττική, τα 8,1 τις  Περιφέρειες σε μετάβαση 

και τα 23,5 τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες. Το Νότιο Αιγαίο είναι στις 

346.000 κι η Στερεά Ελλάδα στο 1,9 εκατομμύριο. 

Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μια «περίεργη» περιφερειακή 

κατανομή με την έννοια ότι όσο εμείς έχουμε έτσι κι αλλιώς τηρήσει στο 
σύνολο των πόρων τη δεδομένη περιφερειακή κατανομή που προκύπτει από 

την πολιτική της συνοχής, εκείνο που απλά ζητάμε είναι να διορθώσουμε τη 

στρέβλωση στο επίπεδο της ποιότητας των έργων που εγκρίνονται με 
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πρόσθετους πόρους. Γι’ αυτό και ζητάμε αυτούς τους πρόσθετους πόρους. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε σ’ αυτή την 

πρόταση της ΓΓΕΤ είναι να κάνουμε μια εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση και 

κλείσιμο της κλείδας σε σχέση με την Αττική, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα 
μας απασχολήσει και στους δεύτερους και τρίτους κύκλους , αλλά δεδομένης 

της πολύ υψηλής ζήτησης,  της προστιθέμενης αξίας και της σκοπιμότητας 

της δράσης εκτιμούμε ότι πρέπει να γίνει σ’ αυτή τη φάση και στη δεύτερη 
φάση για την αντιμετώπιση του θέματος της κλείδας, που το Πρόγραμμα 

ούτως ή άλλως θα τηρήσει, ήδη έχει υπάρξει συνεννόηση και συνεργασία και 

με Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ για να υπάρξει μια συνέργεια με το κομμάτι των 
εθνικών πόρων που θα έρθουν να καλύψουν τα καινούργια έργα στην Αττική 

πλέον των συγχρηματοδοτούμενων πόρων. 

  Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Περουλάκης, θα του τον δώσω και με 

τον κ. Περουλάκη θα ξεκινήσει και ένας γύρος πρώτων τοποθετήσεων με 

βάση και τις παρουσιάσεις που έγιναν για την πρόοδο της υλοποίησης. 
Οποιοδήποτε σχόλιο αν θέλουν μπορούν να κάνουν τα μέλη της Επιτροπής 

και για το κομμάτι της εξειδίκευσης. 

  Μια διευκρίνιση θέλει να κάνει η κα Βλαζάκη.  

Μ. ΒΛΑΖΑΚΗ: Μια μικρή διευκρίνιση: Η αύξηση από τα 5 στα 8, από πού θα 

γίνουν αυτά τα 3 εκατομμύρια που θ’ αυξηθούν. Λέω στο κομμάτι του 
τουρισμού, αυτό να δούμε λίγο. Να μη φύγουν από τον πολιτισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε, η Επενδυτική Προτεραιότητα 6c και με βάση τα 

στοιχεία που έχει παρουσιάσει η Υπηρεσία, ήδη είναι η Επενδυτική 
Προτεραιότητα που παρουσιάζει από τα υψηλότερα ποσοστά overbooking, 

υπερδέσμευσης και στο κομμάτι των εντάξεων.  

  Άρα θέλω να πω κι αυτό πρέπει να το ξέρουμε και εξ ου και 

ενεργοποιούμε και το Ταμείο Υποδομών για ν’ αποσυμπιέσουμε κάποια από 

τα έργα που υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό να γίνουν μέσω της 6c, έχουμε 
ήδη όχι απλώς σχεδιάσει, αλλά δυνητικά πάμε να υλοποιήσουμε έργα για τα 

οποία δεν υπάρχει ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. 

  Εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι η φύση αυτών των έργων και 
κυρίως γιατί προβλέπεται να υλοποιηθούν ή υλοποιούνται έργα 
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κατασκευαστικά και εργολαβιών που καταφέρνουν κι επιτυγχάνουν πολύ 

μεγάλες μειώσεις των αρχικών προϋπολογισμών, με βάση αυτό το ζητούμενο 
και την άσκηση που έχει γίνει από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για το ποιο 

είναι το μέσο ποσοστό μείωσης σε σχέση με το έργο που τελικά υλοποιούμε, 

θεωρούμε ότι θα φέρει στην ισορροπία του και την Επενδυτική Προτεραιότητα 
και θα υλοποιηθούν ακριβώς τα έργα του κάθε τομέα έτσι όπως τα έχει 

σχεδιάσει. 

  Ο λόγος στον κ. Περουλάκη και ξεκινάμε να κάνουμε έναν 
πρώτο γύρο συζητήσεων.  

Γ. ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κα Πρόεδρε. Στις προτεινόμενες εξειδικεύσεις, 
δεν κατάλαβα πολύ καλά αν περιορίζεστε στην πρόταση του κ. Διακολιού ή 

και σ’ αυτά που είπε η κα Φέτση στην παρουσίασή της, που είναι δράσεις 

ΤΠΕ χωρίς πρόσκληση. Είναι μέρος της εξειδίκευσης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι δράσεις ΤΠΕ πλέον πρόσκλησης έχουν εξειδικευτεί στην 

προηγούμενη γραπτή διαδικασία, η απόφαση της Επιτροπής έχει βγει, 

αφορούσε το Super Fast, το «Σύζευξις» κτλ. Σήμερα εγκρίνουμε σ’ αυτή τη 
φάση τα έργα έτσι όπως παρουσιάστηκαν στην Εξειδίκευση από τον κ. 

Διακολιό, τις δυο παρεμβάσεις της ΓΓΕΤ και του Τουρισμού και στη συνέχεια 

θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο της εξειδίκευσης που αφορά κριτήρια και 
μεθοδολογία αξιολόγησης και για κάποια από τα έργα των NGA που 

εγκρίναμε με την προηγούμενη εξειδίκευση .  

Γ. ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση. Τότε θα ήθελα να 

καταγραφεί για τις προτάσεις έργων που όπως λέτε εγκρίθηκαν στην 25η 

γραπτή διαδικασία, οι έντονες επιφυλάξεις της Επιτροπής όσον αφορά τα 
συγκεκριμένα έργα.  

Η «Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εντύπων», η προώθηση της 

ζήτησης μέσω voucher για το Super Fast Broadband τόσο όσον αφορά τους 
ιδιώτες πελάτες όσο και τις επιχειρήσεις, για το «Σύζευξις», σε όλα αυτά 

έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας και τις επιφυλάξεις μας και γραπτώς και 

θέλω να κατατεθεί και στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, ότι εμείς 
προσδοκούμε στη συνέχιση της διαπραγμάτευσης με τις Υπηρεσίες σας για 

να δούμε εάν και κατά πόσο αυτές οι συγκεκριμένες δράσεις συνάδουν με τις 

προτεραιότητες που εγκρίθηκαν πρόσφατα από την Ψηφιακή Στρατηγική της 
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χώρας και το οποίο επιμένουμε ότι πρέπει η χώρα να παραμείνει στη 

διαδικασία που ακολουθεί για την προτεραιοποίηση και στις προτεραιότητες 
που έχουν ήδη εκφραστεί σ’ αυτή την εγκεκριμένη Στρατηγική.  

Τούτου λεχθέντος είμαι ανοιχτός να κάνουμε και συζήτηση εδώ 

πέρα, ίσως να μην είναι ακριβώς ο χώρος, αλλά επιμένω στην καταγραφή 
τους. 

 Όσον αφορά την εμπροσθοβαρή επέκταση του 
προϋπολογισμού για τις προτάσεις οι οποίες προέρχονται από την Περιφέρεια 

της Αττικής, κατ' αρχάς θα ήθελα να θυμίσω ότι δεν κάνουμε κλαδική 

υποστήριξη, ότι κάνουμε περιφερειακή υποστήριξη. 

Όταν εγκρίθηκε το ΕΠΑνΕΚ, είχαμε βάλει, ίσως προσβλέποντας 

στο μέλλον, ότι δε θέλουμε οι πιστώσεις για την έρευνα και την καινοτομία να 

συγκεντρωθούν εκ νέου στις ήδη προηγμένες Περιφέρειες της χώρας.  

Παρ’ όλα αυτά, επειδή εδώ πέρα έχει ανακύψει ένα πραγματικό 

θέμα, έχουμε προτάσεις που απ’ ό,τι φαίνεται είναι υψηλής αξίας και η 
αγνόησή τους  ή η απόρριψή τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη σ’ αυτό το 

στόχο που επιδιώκουμε, την προώθηση της καινοτομίας και την προώθηση 

δράσεων που υποστηρίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, το 
βλέπουμε θετικά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι όποιος προϋπολογισμός 

στην πρώτη πρόσκληση του «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» προς τις 

υπόλοιπες Περιφέρειες δε μειούται. Ως εκ τούτου, αυτή είναι η τοποθέτησή 
μας.  

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΗ: Νομίζω ότι ενισχύεται με την πρόταση αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις. Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. 

Μαγκλάρας, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

Β. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ: Καλημέρα σε όλους. Κατ' αρχάς να θυμίσω σε όλους 
μήπως δεν έχουν διαβάσει το ΠΔ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως τους 

έχει ξεφύγει αυτή η αλλαγή, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι ενιαίο, άρα η Γενική Γραμματεία 
Ψηφιακής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων υπόκεινται στον κ. Παπά ο οποίος εγκρίνει όλα τα έργα και το 

NGA είναι ένα δικό μας έργο, δε βλέπω το λόγο για τον οποίο τίθεται κάποιο 
θέμα έγκρισης.  
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  Στο ΠΔ αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η Γενική Γραμματεία 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων γράφει την εξειδίκευση για τα έργα του 
NGA και τη δίνει στην Ψηφιακή Στρατηγική, γράφει δηλαδή το κομμάτι της 

Ψηφιακής Στρατηγικής που αφορά την ευρυζωνικότητα και προφανώς όλο 

αυτό εγκρίνεται από τον Υπουργό τον κ. Παπά. 

Άρα όλα αυτά τα έργα τα δικά μας προφανώς είναι εγκεκριμένα. 

Από το 2015 υπάρχει, να θυμίσω κιόλας, ένα εγκεκριμένο ευρυζωνικό σχέδιο 

το οποίο εμείς το αλλάξαμε και προσθέσαμε, κάναμε κάποιες αλλαγές για να 
έχουμε την ατζέντα 2020 και 2025 που είναι η Gigabit Society Agenda. Στο 

πλαίσιο αυτών των αλλαγών αλλάξαμε τις ταχύτητες που αφορά τα 100 Μbps 

και πήγαμε στο 1 Gbps έτσι ώστε να μην επιδοτήσουμε υφιστάμενες 
τεχνολογίες και το χαλκό και να είναι future proof τα δίκτυα και βεβαίως να 

είναι και agnostic η τεχνολογία.  

Αυτές οι αλλαγές είναι προς τη θετική κατεύθυνση, έχουμε 

στείλει όλη την ενημέρωση που χρειάστηκε η Επιτροπή, ωστόσο η Επιτροπή 

και ο κ. Περουλάκης και η D.G. Regio φαίνεται ότι δε έχουν διαβάσει σωστά 
όλα αυτά τα κείμενα, φάνηκε κιόλας από την παρουσίαση που είχαμε τον 

Οκτώβριο, βρίσκονταν εκτός ατζέντας και οι ερωτήσεις τους ήταν τελείως στον 

αέρα.  

Έχουμε απαντήσει όμως συγκεκριμένα σε όλα αυτά τα έργα. Τα 

έργα αυτά δεν τα φτιάξαμε μόνοι μας σκεπτόμενοι στο γραφείο μου κ. 

Περουλάκη, υπάρχουν δυο σύμβουλοι από πίσω, υπάρχει η Deloitte, η E 
nomics, υπάρχει η Ψηφιακή Σύγκλιση και 40 άνθρωποι εργάζονται γι’ αυτά τα 

έργα, συνεπώς νομίζω ότι κάνετε μια άδικη κριτική αυτή τη στιγμή στα έργα 

αυτά.  

Και βεβαίως να σας θυμίσω ότι η χώρα βρίσκεται 85η σε 

ταχύτητες, στο 84 βρίσκεται η Μαυριτανία και στην 81η θέση βρίσκεται η 
Αλβανία. Συνεπώς κάνετε κριτική αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, σ’ ένα 

αναπτυξιακό έργο που το έχει πάρα πολύ ανάγκη και ο τουρισμός και όλη η 

επιχειρηματικότητα και η βιομηχανίακαι το εμπόριο και βεβαίως οι εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών.  

Χτες μάλιστα μας ήρθε επιστολή που για πρώτη φορά συμβαίνει 

αυτό, απ’ όλες τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, πρώτη φορά υπογράφουν και οι 
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τρεις CO των μεγάλων εταιρειών, της Vodafone, της Wind και του ΟΤΕ, κοινή 

επιστολή και μπλέκουν τα εμπορικά τους σήματα τα οποία ζητάνε τα έργα 
αυτά να προχωρήσουν τάχιστα. Αντίστοιχη επιστολή έχει στείλει και η 

Forthnet και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, ο κ. 

Μίχαλος. Και ο Πρωθυπουργός το είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ.  

Όλοι λοιπόν βρίσκονται, η κυβέρνηση, η αγορά, οι επιχειρήσεις, 

οι ανάγκες της χώρας, υπέρ της υλοποίησης αυτών των Προγραμμάτων. 

Επίσης τονίζω, σημειώνω, θυμίζω ότι αυτά τα έργα έχουνε εξειδικευθεί από το 
2015, έχουν γίνει μόνο μικρές αλλαγές ή μεγάλες αλλαγές αν θέλετε, όσον 

αφορά την ταχύτητα των έργων έτσι ώστε όλα αυτά τα προγράμματα να είναι 

future proof και να μην επιδοτήσουμε το χαλκό και υφιστάμενες τεχνολογίες.  

Και νομίζω ότι η Επιτροπή αυτή τη στιγμή καλά θα κάνει να τα 

δει σοβαρά αυτά τα έργα, να διαβάζει τα τετρασέλιδα κι όταν της στέλνουμε 
ένα κείμενο να μη μας απαντάει τον Οκτώβριο και να κάνουμε συναντήσεις 

μετά από 4 μήνες χωρίς να έχουν διαβάσει τα κείμενα. Εμείς θα 

προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μας, ευχαριστούμε πολύ για την επιφύλαξή 
σας. Η χώρα δε μπορεί να περιμένει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. ξεκινάμε τον κύκλο παρεμβάσεων. Το λόγο έχει 

η κα Παπαρίδου. 

Γ. ΠΑΠΑΡΙΔΟΥ: Γεια σας, είμαι από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Θα ήθελα ν’ αναφερθώ λίγο στη δράση του τουρισμού για την 

ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Συζητήσαμε αρκετές 

φορές για κάποιες γενικές δράσεις για ΤΠΕ σε όλες τις επιχειρήσεις αλλά παρ’ 
όλα αυτά θεωρούμε ότι τη σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να 

βγάζεις μια τέτοια δράση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι 400.000 ευρώ και να 

υπάρχει ένα πλαφόν στο κομμάτι της Πληροφορικής το οποίο είναι 10.000 
ευρώ. θεωρούμε ότι αυτό το πλαφόν είναι πάρα πολύ μικρό, προχωράμε στην 

Ψηφιακή Ελλάδα, είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να κάνει μια νέα 

επιχείρηση στον τουρισμό. 

Η Πληροφορική δεν είναι μόνο το Πρόγραμμα της Λογιστικής, 

άρα εδώ προτείνουμε μια τροποποίηση, το να φύγει αυτό το πλαφόν των 
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10.000 ευρώ από τη δράση αυτή για την Πληροφορική. Να τροποποιηθεί, ν’ 

αυξηθεί. Αυτό εννοώ. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Να θέσω υπ' όψιν το εξής: Ότι η δράση αφορά 

την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων και καταλυμάτων και ο 

προϋπολογισμός των 400.000 σα σύνολο επενδυτικού σχεδίου, φανταστείτε 
για μια ίδρυση νέας επιχείρησης που ουσιαστικά έχουμε και κομμάτι 

κατασκευαστικό, είναι ήδη πολύ μικρός σε σχέση με τις επενδύσεις και την 

απαίτηση την πραγματική που θα χρειαστεί σε πόρους. 

  Αντίστοιχη δράση η οποία αφορούσε τον εκσυγχρονισμό των 

επιχειρήσεων είτε αυτές ήταν οι μικρομεσαίες είτε αυτές ήταν οι τουριστικές, 
δεν υπήρχε τέτοιας κλίμακας περιορισμός.  

  Η γνώμη του Προεδρείου είναι ότι από τη στιγμή σήμερα που 

εξειδικεύουμε μια καινούργια δράση η οποία είναι αποκλειστικά και μόνο 
κομμάτι ΤΠΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιάνοντας όλη τη βεντάλια των 

επιχειρήσεων και όλων των μεγεθών, από τις πολύ μικρές μέχρι και τις 

μεσαίες και δεδομένου ότι η πρόσκληση ήδη είναι στον αέρα και ουσιαστικά 
σημαίνει τροποποίηση πρόσκλησης, αυτό επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι 

πολύ καλό signal προς την αγορά και προς τους δυνητικούς ωφελούμενους ν’ 

αλλάζεις τους όρους με τους οποίους θα υποβάλλουν την πρόταση η οποία 
ανοίγει και σε 15 μέρες.  

  Εκτιμώ ότι αυτή η αγωνία για επένδυση στις ΤΠΕ με την 
προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχουν πραγματικά για τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων, έχει ήδη καλυφθεί από την καινούργια δράση που 

εξειδικεύουμε σήμερα.  

  Συνεχίζουμε. Ο λόγος στον κ. Διονυσόπουλο.  

Γ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα σας, από το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας. Η τοποθέτησή μου είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. 

Το πρώτο αφορά τις παρατηρήσεις στο έντυπο που μας 

μοιράσατε που έχει σχέση με την υλοποίηση και την πρόοδο ενεργοποίησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Πέντε παρατηρήσεις: Σελίδα 4, που 

αναφέρεται σχετικά με την Πρόοδο Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ, απογοητευτική 

η απορρόφηση σε τέτοιο σημείο και αποτέλεσμα που έχουμε επιστροφή της 
πρόσθετης χρηματοδότησης του 7%, των 50 εκατομμυρίων αν δεν απατώμαι.  
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Δεύτερον: Σελίδα 13: Χρηματοδοτικά μέσα: Ένα χρόνο μετά την 

καταβολή του κεφαλαίου στα Ταμεία δεν έχουν επιλεγεί οι Τράπεζες, δεν 
υπάρχει καμία πρόσκληση προς τελικούς αποδέκτες. Παρκαρισμένα χρήματα.  

Τρίτον: «Εξοικονομώ» το ΙΙ : Πότε θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι; 

Χάθηκε ακόμα ένας χειμώνας. Τ’ άλλα Ταμεία πότε θα προλάβουν να 
υλοποιηθούν αν ακόμα δεν έχουν συσταθεί; 

Τέταρτον: Τεχνική Βοήθεια: Η μοναδική πρόοδος δαπανών 
πιστεύουμε. Με αυτό το ρυθμό και με ανεκτέλεστο το Πρόγραμμα θα 

επαρκέσει για όλη την περίοδο;  

Πέμπτον: Εμβληματικά Καθυστερημένα Έργα θα τα ονομάζαμε 
εμείς γιατί πράγματι είναι καθυστερημένα, γιατί αν εξαιρέσουμε τα έργα του 

2007-2013, φυσικό αέριο, ΔΕΗ και ούτω καθ' εξής, όλα τα υπόλοιπα που 

έχουν να κάνουν με το μέλλον της πατρίδας μας, τα δίκτυα και ούτω καθ' εξής 
καμία πρόοδος προς το παρόν.  

Προχωράω στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησής μου που έχει να 
κάνει σχετικά με τη θέση μας σαν Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τα 

μέλη μας.  

Πρώτον: Σημειώνουμε ότι παρά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 

Ενίσχυσης Αυταπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τον 

Αύγουστο του 2016 και παρά την ανακοίνωση ότι έχει ξεκινήσει ο β’ κύκλος 
υποβολής προτάσεων για τις 4 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, μέχρι σήμερα δεν έχουν 

καταβληθεί επιχορηγήσεις για τις δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί κι έχουν 

κατατεθεί όλα τα παραστατικά των δικαιούχων. 

Δεύτερον: Για την αξιολόγηση των προτάσεων που 

υποβάλλονται στο πλαίσιο των προκηρύξεων - προσκλήσεων των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, είναι αναγκαία η δημιουργία 

Μητρώου Οικονομολόγων Αξιολογητών, οι οποίοι θ’ αξιολογούν τα οικονομικά 

στοιχεία της πρότασης.  

Σήμερα παρατηρούμε περιπτώσεις Μηχανικών ν’ αξιολογούν 

οικονομικά στοιχεία και οικονομολόγοι ν’ αξιολογούν τεχνικά. Ο σχεδιασμός 

του προτύπου της πρότασης πρέπει να είναι στην κατεύθυνση διαχωρισμού 
των στοιχείων σε οικονομικά και τεχνικά. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των 



3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 1/12/2017 

63 
 

επενδυτικών προτάσεων από οικονομικό σκέλος, προτείνουμε να γίνεται 

αποκλειστικά από οικονομολόγους. 

Η κατάρτιση από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ειδικού 

Μητρώου Οικονομολόγων αξιολογητών κι ελεγκτών πιστοποιώντας τη γνώση 

τους με την παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων και αξιολόγηση των τυπικών 
και ουσιαστικών τους προσόντων θα συμβάλλει στη διαφάνεια της διαχείρισης 

των επενδυτικών ενισχύσεων και αξιόπιστο έλεγχο και στην οικονομική 

αποτελεσματικότητα. 

Τρίτο θέμα, έχει να κάνει και εγείρεται σχετικά με την έναρξη 

λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και προκαλεί σύγχυση 
καθ’ ότι είναι υποχρέωση ή μη σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 

αμειβομένων σε περιστασιακή απασχόληση με τίτλο κτήσης. Και αυτό το λέμε 

γιατί: Γιατί είναι γνωστό ότι οι μισθωτοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι του 
ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, λόγω της ιδιότητάς τους της επιστημονικής κι 

επαγγελματικής ειδίκευσής τους, είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικά Μητρώα, όπως 

π.χ. το Μητρώο Αξιολογητών των Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού 
Νόμου, στα Μητρώα Αξιολογητών και Προτάσεων που υποβάλλονται σε 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

Εδώ, μέλη τα οποία ανήκουν στην κατηγοριών των αμειβομένων 
σε τίτλο κτήσης, ζήτησαν την παρέμβαση του φορέα μας καθώς 

ενημερώθηκαν ότι αν δε υπάρξει διευκρινιστική απάντηση του Υπουργείου 

Εργασίας σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν θέσει επανειλημμένα σε 
διαφόρους φορείς, δε μπορούν να προβούν στην πληρωμή τους, των 

οφειλομένων ποσών και σημειωτέον ότι αρκετές από τις αμοιβές αυτές 

επιχορηγούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.  

Λόγω του μεγέθους του προβλήματος και των συνεπειών που 

έχουν προκύψει, από 1ης Ιανουαρίου του 2017 κρίνουμε απαραίτητη είτε την 
άμεση τροποποίηση του άρθρου 39 του ν.  4387/2016 με την απαλλαγή ρητά 

των τίτλων κτήσης από τις ασφαλιστικές εισφορές, είτε την έκδοση μιας 

διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο, διευθετώντας το εν λόγω 
ζήτημα. 

Τέταρτον: Η χρηματοδότηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος με σκοπό την υλοποίηση του ερευνητικού του έργου σε θέματα 
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ανάπτυξης, σύνδεση έρευνας και αγοράς εργασίας, ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη οικονομικών δεικτών σε συνεργασία με 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους επιστημονικούς φορείς, θεωρούμε ότι 

είναι αναγκαία από το Πρόγραμμα.  

Τέλος, θεωρούμε ότι σαν Οικονομικό Επιμελητήριο αιτούμεθα 
και κάποια στοχευμένα προγράμματα που έχουν να κάνουν σχετικά με τους 

ανέργους νέους οικονομολόγους πάνω σε νέους και μελλοντικούς, θα λέγαμε 

κλάδους του οικονομικού επαγγέλματος, όπως να έχουν σχέση με την 
πιστοποίησή τους όσο και με τη συνεχή επιμόρφωσή τους.  

Το τρίτο μέρος της τοποθέτησής μου έχει να κάνει με το 
ευρύτερο σκέλος των Προγραμμάτων και αφορά πιο πολύ τον επιχειρηματικό 

κόσμο. Στην προηγούμενη Επιτροπή παρακολούθησα ότι απολαμβάναμε όλοι 

μας τότε την ευφορία από την ανακοίνωση των τεσσάρων πρώτων 
προκηρύξεων με τη διαφορά φιλοσοφικής αντίληψης όπως είχε ειπωθεί. 

Οι αναφορές ότι εντός του επομένου διαστήματος θα ξεκινήσουν 

ανακοινώσεις προκηρύξεων για προγράμματα ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα 
που αφορούν ένα αριθμό κλάδων της οικονομίας, έδινε στην όλη ατμόσφαιρα 

ένα πανηγυρικό τόνο πρέπει να παραδεχθώ. Σήμερα πάλι βλέπουμε τον 

αντίστοιχο τόνο.  

Επειδή μετά από κενό διάστημα ενός περίπου χρόνου έχουμε τα 

εξής: Από τον Ιούνιο του 2016 που ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις υποβολής των 
δυο Προγραμμάτων που αφορούν επιχειρήσεις μόλις την Τετάρτη το 

απόγευμα, δηλαδή προχθές ανακοινώθηκαν οι πρώτες αποφάσεις της 

ένταξης, μετά από 17 μήνες δηλαδή κάτι που έγινε πρώτη φορά στα χρονικά 
των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.  

Από τις προκηρύξεις που ανακοινώθηκαν πέρυσι ότι θα βγουν, 

μία για τον τουρισμό ανακοινώθηκε πριν 20 μέρες και μια για τη 
χρηματοδότηση συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις πριν μια εβδομάδα. αυτό 

κάνει τον επιχειρηματικό κόσμο να εύχεται να έχουμε Επιτροπές 

Παρακολούθησης κάθε 3-4 μήνες για να έχουμε και αντίστοιχες προκηρύξεις 
με ανάλογες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.  

Δεν έχω χρόνο να εστιάσω στο περιεχόμενο και τους στόχους 
που ικανοποιούν οι προκηρύξεις αυτές, ειδικά αυτές του τουρισμού. Θα 
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μελετήσουμε τις απόψεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Τουρισμού, αν 

δηλαδή οι προκηρύξεις για τις τουριστικές επιχειρήσεις του 2016 και αυτή που 
είναι σ’ εξέλιξη, πριμοδοτούν τις κινήσεις των επιχειρήσεων σε θέματα 

ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών, καινοτόμων δράσεων, χαλάρωση των 

ασφυκτικών δεσμών με tour operators για όσους θέλουν να κινηθούν 
αυτόνομα, ενσωμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συμβάλλοντας στην 

προστασία του περιβάλλοντος και στο ελλειμματικό ενεργειακό ισοζύγιο της 

χώρας μας.  

Ως συνέχεια του τελευταίου, του ελλειμματικού ενεργειακού 

ισοζυγίου δε μπορώ να μην κάνω μια σύντομη αναφορά στο «Εξοικονομώ 

κατ’ οίκον». Στις Ενημερωτικές Ημερίδες ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας 
διαβεβαίωνε τους πάντες ότι η προκήρυξη ξεκινά αρχές Σεπτεμβρίου, στα 

θετικά της προηγούμενης χρονιάς, να επισημάνω την προκήρυξη του 

«Ερευνώ, Καινοτομώ, Δημιουργώ» που εντός του ιδίου έτους είχαμε υποβολή 
προτάσεων και έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.  

Επέλεξα να εστιαστώ σ’ αυτά τα παραδείγματα επειδή αφορούν 
τον επιχειρηματικό ιδιωτικό τομέα, αφορούν τις επιχειρήσεις. Ίσως για 

ενισχύσεις σε φορείς όπως τα Επιμελητήρια κτλ., έμμεσα να αφορούν τις 

επιχειρήσεις, όμως η ουσία είναι να έχουμε αποτέλεσμα από τη βάση, εκεί 
δηλαδή που δημιουργείται η ανάπτυξη, εκεί που υπάρχει η παραγωγή, εκεί 

που θ’ ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας.  

Αυτή είναι η κατάσταση αγαπητοί συνάδελφοι και 
συναδέλφισσες, κυρίες και κύριοι. Με την παρέμβασή μας το ΟΕΕ θέλει να 

συμβάλει και θετικά καταθέτοντας την άποψή για το τί πρέπει να γίνει από δω 

και πέρα ώστε το βασικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, εν 
γένει το ΕΠΑνΕΚ, ν’ ανταποκριθεί πιο ουσιαστικά στο ρόλο του.  

• Οι προκηρύξεις να έχουν διακριτή αποτύπωση, στα κριτήρια και στη 
βαθμολόγηση, των γενικών στόχων που θέτει η πολιτεία για τον κάθε 

κλάδο. Αναφέρω σαν ενδεικτικό παράδειγμα την τρέχουσα πρόσκληση 

για την Ενίσχυση Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπου 65 
μόρια στα 100 παίρνουν μόνο δυο κριτήρια, ιδιωτική συμμετοχή με 52 

μόρια και η εμπειρία άνω των 10 ετών με 13 μόρια.  
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• Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προκήρυξης των Προγραμμάτων  που 

έχουν ανακοινωθεί ως «προσεχώς».  

• Να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έκδοσης αποτελεσμάτων.  

• Να ορισθεί μέγιστος χρόνος αξιολόγησης των αιτημάτων ελέγχου,  
πληρωμής, τροποποιήσεων κλτ., ο οποίος εννοείται ότι θα 

εφαρμόζεται.  

Όλα αυτά είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν, επειδή οι Τελικοί 
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, είναι ιδιωτικός τομέας. Είναι ουσιαστικά το 

κεντρικό πρόσωπο του ΕΠΑνΕΚ. Είναι επιχειρήσεις και το εργατικό τους 

προσωπικό. Αυτοί οι Οργανισμοί για να επιβιώσουν σ’ αυτό το τοξικό 
περιβάλλον, πρέπει να μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Ο 

προγραμματισμός αυτός όμως δε μπορεί να στηριχθεί αν οι εγκρίσεις 

έρχονται μετά από 17 μήνες.  

Θα ξαναναφέρω το χρονοδιάγραμμα του  «Δημιουργώ - 

Καινοτομώ» και λοιπών δράσεων καινοτομίας. Σε σχέση με τα 
χρονοδιαγράμματα των δυο προκηρύξεων του 2016 για τις επιχειρήσεις, τα 

χρονοδιαγράμματα των δράσεων Καινοτομίας φαντάζουν ως fast track. Οι 

ενισχύσεις των υποδομών επιχειρηματικότητας να σχεδιάζονται με ξεκάθαρη 
κατεύθυνση την ωφέλεια των επιχειρήσεων και όχι ως αυτοσκοπός της 

υποδομής.  

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να κάνω και μια αναφορά στην έννοια 
της συμβουλευτικής και των συμβούλων. Έχουμε ακούσει επανειλημμένως τις 

αναφορές από στελέχη του Υπουργείου και Φορέων, πρόσφατα και από τη 

Συνομοσπονδία Εμπορίου, τον κ. Κροκίδη, για τους ΕΣΠΑτζήδες. Λόγω των 
ΚΠΣ, δημιουργήθηκε η ανάγκη δημιουργίας της ΜΟΔ, των ΕΥΔ, του ΕΦΕΠΑΕ 

και των υπολοίπων ΕΦΔ, των Αναπτυξιακών για τα LEADER κτλ.  

Δημιουργήθηκαν ως συμβουλευτικά όργανα και 

συμπληρωματικά του δημόσιου τομέα για να καλύψουν κενά που υπήρχαν 

στον ιστό της Δημόσιας Διοίκησης. Στον ιδιωτικό τομέα δημιουργήθηκε η ίδια 
ανάγκη για στήριξη και καθοδήγηση των επιχειρήσεων από ειδικά στελέχη, 

τους συμβούλους των επιχειρήσεων. Ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων 

επιστημόνων δημιούργησαν εταιρικά σχήματα με σκοπό την υποστήριξη των 
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Νομικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στην εμπλοκή τους στα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα.  

Ο σύμβουλος δε συντάσσει απλά έναν φάκελο και δε βάζει μόνο 

τα κουτάκια στις θέσεις τους κατά τη διαδικασία υλοποίησης. Συνεργάζεται 

μαζί τους για τα χρηματοοικονομικά του Προγράμματος, τις επαφές με την 
Τράπεζα, του προτείνει λύσεις οργάνωσης, ενσωμάτωσης καινοτόμων 

δράσεων, εξωστρέφειας και τον συνδράμει στην επιτυχή υλοποίηση αυτών 

των δράσεων στην επιχείρησή του.  

Κατευθύνει τους υπολοίπους παράγοντες μιας επένδυσης ως 

project manager. Τα στελέχη της ΕΥΔ και του ΕΦΕΠΑΕ μπορούν νομίζω να 
εκφράσουν πώς θα ήταν η εικόνα των προτάσεων και των αντίστοιχων 

ελέγχων και επενδυτικών προτάσεων χωρίς την εμπλοκή των συμβούλων και 

ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Ο απαξιωτικός όρος «ΕΣΠΑτζήδες» δεν ξέρουμε αλήθεια πού 

αποσκοπεί. Απ’ αυτή τη θέση θέλουμε να ζητήσουμε να σταματήσει η χρήση 

αυτού του όρου γι’ αυτή την κατηγορία των επαγγελματιών που 100% είναι 
επιστήμονες και Έλληνες. Επιπλέον δε, τα στελέχη σας να εκτιμήσουν 

αντικειμενικά τις επιλέξιμες δαπάνες, την αξία της συμβολής τους σε μια 

επενδυτική πρόταση. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. 

Από τη στιγμή που διάβαζε ένα γραπτό κείμενο, του επετράπη και μίλησε και 
αρκετή ώρα και θα ήθελα να κατατεθεί αυτή του η εισήγηση, φαντάζομαι ότι 

είναι εισήγηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου και στα πρακτικά, ως έχει, γι’ 

αυτό τον αφήσαμε να διαβάσει όλη αυτή την τοποθέτηση.  

Δυο επισημάνσεις: Η πρώτη επισήμανση σε σχέση με το 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων: Επαναλάβατε κάποια 

πράγματα τα οποία δεν έμειναν κρυφά από κανένα από τα μέλη της 
Επιτροπής και είναι κοινός τόπος οι καθυστερήσεις στο ΠΣΚΕ.  

Αυτό το οποίο όμως δεν αναφέρατε γιατί ίσως δεν αφορά ή δε 
μπαίνει στη διαδικασία της αξιολόγησής σας, είναι το γεγονός ότι το 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, κι εδώ είναι και τα μέλη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μας πουν ότι επιβλήθηκε στη χώρα μέσα από τον 
τελευταίο νόμο του ΕΣΠΑ του 2014, κι ο βασικός λόγος ήταν όχι απλώς οι 
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ενδείξεις, ισχυρά δείγματα κομματιών κακοδιαχείρισης οι οποίες έγιναν τις 

προηγούμενες περιόδους υπό τη σκέπη των πολιτικών ηγεσιών του 
Υπουργείων που εμπλέκονται. Βασική παράμετρος.  

Σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις και τις δράσεις, μας δίνετε 

την ευκαιρία να πούμε καθυστερημένα και το ξαναλέμε, δεν είναι ανακάλυψη 
κάποιου φοβερού μυστικού, έχουν ανοίξει τα αιτήματα ελέγχου για να 

μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για δαπάνες όλες οι δράσεις.  

Το τρίτο σε σχέση με τα Ταμεία: Για όλους εμάς, και νομίζω ότι 

εδώ είναι και η Επιτροπή να το επιβεβαιώσει, που έχουμε δουλέψει και στο 

τεχνικό κομμάτι του ΕΣΠΑ, γνωρίζουμε ότι αυτό που έγινε και η συμπύκνωση 
του χρόνου που έχει γίνει για την ενεργοποίηση των Ταμείων, δεν είναι μικρό 

πράγμα κι όποιος δε μπορεί να το εκτιμήσει απλώς αγνοεί τους τεχνικούς 

περιορισμούς που υπάρχουν.  

Τέλος, ξεχάσατε ν’ αναφερθείτε και γι’ αυτό θέλω να υπάρχει η 

τοποθέτηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, διότι το Οικονομικό 

Επιμελητήριο πολλάκις και δημόσια και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είναι 
πολύ συχνές με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου γιατί υπάρχει ένας κοινός 

σχεδιασμός για δράσεις οι οποίες αφορούν και το κομμάτι του ΕΚΤ, μας έχει 

δώσει συγχαρητήρια για το σχεδιασμό της δράσης 24 στην οποία καταφέρατε 
να υποβάλλετε πρόταση, να εγκριθείτε και να υλοποιήσετε μια σημαντική  θα 

ήθελα να πιστεύω σε σχέση με το αποτύπωμα που θ’ αφήσει στα μέλη του, 

δράση.  

Συνεχίζουμε. Ο λόγος στον κ. Κόντη.  

Α. ΚΟΝΤΗΣ: Χαιρετίζουμε κι εμείς τις εργασίας της 3ης Επιτροπής. Έρχομαι 
από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. νιώθω ιδιαίτερα όμορφα που 

υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για του τουρισμό.  

Βέβαια έχουμε κάποιες απορίες και χρειάζεται λίγο η βοήθειά 

σας, να κατανοήσουμε το εξής: Και η κοινή λογική και οι δηλώσεις της 

πολιτικής ηγεσίας αναφέρονται στην ανάγκη ποιοτικής βελτίωσης της 
τουριστικής υποδομής της χώρας. Είναι νομίζω σε όλους μας κοινό κατανοητό 

ότι η χώρα δε μπορεί ν’ ανταγωνιστεί σ’ επίπεδο κόστους αλλά μόνο σ’ 

επίπεδο ποιότητας, πράγμα που έχει γίνει αντιληπτό τα τελευταία 20 χρόνια 
και υπάρχουν πολλά προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.  
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Υπάρχει μια δράση η οποία βγήκε τώρα και την οποία έχουμε 

αναφέρει ήδη αρκετές φορές, που ενισχύει την ίδρυση επιχειρήσεων και 
μάλιστα τί επιχειρήσεων: Μικρών επιχειρήσεων που πιθανό θα έχουν 

προβλήματα βιωσιμότητας άμεσα, στο άμεσο μέλλον, επιχειρήσεις μικρής 

κατηγορίας, μικρής κλίμακας.  

Ποια στιγμή; Τη στιγμή που το 80% των ξενοδοχείων της χώρας, 

των υφισταμένων μονάδων είναι μικρά καταλύματα με μέσο μέγεθος γύρω 

στα 42 δωμάτια, το 80%,  και σε μικρές κατηγορίες, 2-3 αστέρων. Συνεπώς, 
αφήνουμε αυτό το κομμάτι που πιθανόν έχει ανάγκη πραγματικά για να 

ικανοποιήσει τους στόχους του Προγράμματος, τους εθνικούς στόχους, τους 

αναπτυξιακούς στόχους της χώρας,  εκτός και αν δημιουργούμε πρόσθετα 
καταλύματα ίδιας χαμηλής κατηγορίας.  

Προσθέτω στο συλλογισμό όλων μας ότι αυτή τη στιγμή, τα 
τελευταία δυο χρόνια γνωρίζουμε όλοι την έκρηξη που υπάρχει στην 

οικονομία διαμοιρασμού, η οποία προσφέρει πλέον ένα συντριπτικά μεγάλο 

αριθμό καταλυμάτων της τάξης αν θυμάμαι καλά των 500.000 νέων κλινών.  

Δηλαδή έχουμε ήδη ένα ξενοδοχειακό δυναμικό που χρειάζεται 

ενίσχυση, υποφέρει γιατί είναι σε μικρές κατηγορίες, μικρές μονάδες, έχουμε 

μια οικονομική δραστηριότητα που χωρίς να χρειάζεται βοήθεια αναπτύσσεται 
παράλληλα και μιλάω για την οικονομία διαμοιρασμού και τα μεγέθη πλέον, τα 

καταλύματα της οικονομίας διαμοιρασμού με τα επίσημα καταλύματα έχουν 

φτάσει στο ίδιο μέγεθος, στους ίδιους αριθμούς κι εμείς αντί να 
προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε όπως πραγματικά λέμε, θέλουμε, 

υποσχόμαστε, την ποιοτική βελτίωση όλων αυτών, βγάζουμε ένα πρόγραμμα 

για τη δημιουργία πρόσθετων καταλυμάτων χαμηλής ποιότητας, χαμηλής 
δυναμικότητας που πιθανό η αίσθησή μας είναι ότι μαζί με τους όρους –η 

λειτουργία των καταλυμάτων πρέπει να είναι για τρία χρόνια ελεγχόμενη-, 

μάλλον δημιουργούμε χώρους που πολύ γρήγορα αντί να μείνουν στον 
ξενοδοχειακό τομέα θα γλιστρήσουν πολύ εύκολα στις μακροχρόνιες 

μισθώσεις και όχι στο ξενοδοχειακό κομμάτι. 

Η πρότασή μας είναι προφανώς ότι θα πρέπει να δούμε δράσεις 

που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση του υφισταμένου δυναμικού των 

καταλυμάτων για την ποιοτική τους βελτίωση, τον εμπλουτισμό των 
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υπηρεσιών του, η συγκεκριμένη δράση που έχετε βγάλει έχει μια τέτοια πτυχή 

αλλά προφανώς θα έπρεπε να είναι πολύ πιο μεγάλη.  

Θα πρέπει να δούμε δράσεις που έχουν να κάνουν με τα 

παραδοσιακά καταλύματα, αν θέλουμε πραγματικά το υλικό που έχουμε, το 

δομημένο δυναμικό, να του δώσουμε νέα πνοή, νέα διάσταση, βελτιωμένα 
χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας και η παρότρυνσή μας είναι ότι θα είναι 

καλό σε επόμενες δράσεις, οι πολιτικές δηλώσεις και οι πολιτικές επιδιώξεις 

να συμβαδίζουν με μεγαλύτερη αρμονία με τα προτεινόμενα Προγράμματα. 
Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για την τοποθέτηση. Δυο επισημάνσεις απλώς 
γιατί ακούστηκαν κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω ότι δε συνάδουν με την 

Πρόσκληση η οποία έχει βγει, δεν ξέρω αν ο Γιώργος Τζιάλλας μετά θέλει να 

τοποθετηθεί.  

  Η Πρόσκληση έρχεται συμπληρωματικά στη δράση του 

Αναπτυξιακού, ο οποίος έχει κατεβάσει την κλίμακα, υπενθυμίζω, σε σχέση με 

το μέγεθος των επιχειρήσεων που μπορούν να συμμετέχουν και το ύψος των 
επενδυτικών σχεδίων έναρξης του ελάχιστου προϋπολογισμού. Η πολιτική 

επιλογή που έγινε γι’ αυτή την πρόσκληση στόχευε σε μικρής, μεσαίας 

κλίμακας καταλύματα έτσι όπως έχει έρθει και ως input από το Υπουργείο 
Τουρισμού, υψηλής ποιότητας.  

Δύο στοιχεία τα οποία δεν αναφέρατε: Έχουν μπει ποιοτικά 
κατώφλια, τα οποία είναι υποχρεωτικά, δηλαδή το 3 αστέρων ή το 4 κλειδιών 

για την περίπτωση ας πούμε των ενοικιαζομένων δωματίων, είναι 

υποχρεώσεις του Προγράμματος. Επισημαίνω εδώ, ειδικά στην περίπτωση 
των δωματίων όπου με βάση το νέο νόμο που έχει βγει δεν είναι υποχρεωτικό 

κάποιος να καταταχθεί, εμείς το κάνουμε υποχρεωτικό για να πάρει τη 

χρηματοδότηση.  

Επιπλέον, ακριβώς γιατί θέλουμε να προσελκύσουμε αυτούς 

τους επενδυτές οι οποίοι σκέφτονται πολύ σοβαρά να επενδύσουν στον 

τουρισμό και όχι  ευκαιριακά με βάση και τις θετικές ροές,  στο κομμάτι του 
τουρισμού, για πρώτη φορά έχει μπει ένας πολύ σκληρός όρος στην 

πρόσκληση για το θέμα των μελλοντικών επενδυτών. 
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Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις διατήρησης της επιχείρησης είναι 

παντού τριετείς, και στον Αναπτυξιακό είναι τριετείς. Η συγκεκριμένη 
πρόσκληση είναι 5ετία. Άρα κάποιος ο οποίος θα επενδύσει, θα σκεφτεί 

διπλά. Έχουν προταθεί, και γι’ αυτό έρχομαι και στο σχόλιο που έκανε ο 

εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, έχουν μπει λοιπόν δυο βασικά 
κριτήρια που για μας θα διασφαλίζουν σ’ ένα βαθμό, στο βαθμό που μπορείς 

να ορίσεις τις επιλογές της αγοράς, τους επενδυτές που θα έρθουν να 

χρηματοδοτηθούν για να επενδύσουν στον τουρισμό.  

Σου λέει, ποιοτικό κατάλυμα, θα λειτουργήσεις την επιχείρηση 

για 5 χρόνια και θα πρέπει ν’ αποδείξεις,  γιατί με βάση ουσιαστικά σ’ ένα 

μεγάλο βαθμό κρίνεσαι απ’ αυτό, ότι υπάρχει ίδια συμμετοχή.  

Γ. ΤΖΙΑΛΛΑΣ: Να προσθέσω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον 

κ. Κόντη, τα έχουμε πει πολλές φορές, ευτυχώς δεν είναι εδώ ο κ. Τοκούζης 
σήμερα που είναι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των ενοικιαζομένων δωματίων 

της χώρας με τον οποίο μιλήσαμε προχθές γιατί θα τον έτρωγε.  

Πρέπει πραγματικά να γίνουν κάποιες επιλογές, τις οποίες, μ’ 
αυτές τις ποιοτικές παραμέτρους που ανέφερε η κα Φωτονιάτα, 

διασφαλίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και βεβαίως αυτό που είπε με τη 

συμπληρωματικότητα στον Αναπτυξιακό Νόμο. Είναι σαφές ότι μπορεί κανείς 
αν θέλει να ξεκινήσει μια καινούργια επιχείρηση  ξενοδοχειακή, να ενταχθεί 

στο νέο Επενδυτικό Νόμο.  

Άλλωστε το 50% του προϋπολογισμού των προτάσεων που 

έχουν ήδη, αν δεν κάνω λάθος, υποβληθεί, αφορά σε τουριστικές επενδύσεις. 

Και γι’ αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτή η συνέργεια, αν επιτρέπεται τώρα 
συνέργεια σε θέματα προϋπολογισμού, τέλος πάντων, το ένα συνεχίζει το 

άλλο.  

Άρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αφ’ ενός και η 
ποιότητα η οποία διασφαλίζεται με την υποχρεωτική κατάταξη, ώστε να 

μπορούν να πιστοποιούνται και να παίρνουν επιδότηση, σκεφτείτε ότι δίνουμε 

τη δυνατότητα ακόμα και σε μια πάρα πολύ μικρή επιχείρηση δυο κλειδιών, 
όπως τα ονομάζουν, να μπορεί να πιστοποιηθεί υποχρεωτικά να πληροί 

αυτές τις προϋποθέσεις της πιστοποίησης και στη συνέχεια να λάβει κάποια 
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επιχορήγηση και βεβαίως να την αυξήσει  και λίγο για να έχει και μια θέση 

απασχόλησης.  

Κι ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι, να πω γι’ αυτό το πρόγραμμα 

αν μου επιτρέπετε, ότι ενώ στο προηγούμενο Πρόγραμμα της Αναβάθμισης -  

Εκσυγχρονισμού που είχαμε βγάλει υπήρχαν πάρα πολλές αντεγκλήσεις και 
στεναχώριες και παράπονα περί της απασχόλησης, το οποίο ήταν πάρα πολύ 

βασικό, τώρα πραγματικά εγώ τουλάχιστον προσωπικά και όλοι θα θέλαμε να 

είμαστε και λίγο πιο αυστηροί ως προς αυτό το κριτήριο.  

Και βεβαίως όταν ξεκινήσεις και την ίδρυση μιας επιχείρησης 

βεβαίως θα υπάρχει και ένας τουλάχιστον εργαζόμενος. Έτσι είναι λοιπόν 
πολύ σημαντικό να υπάρχει και η πρόβλεψη και να επιδοτείται ως ένα βαθμό 

κι αυτή η πρόβλεψη για την απασχόληση και τη διατήρηση της απασχόλησης.  

Γιατί δεν είναι μόνο το να παρέχουμε υψηλού επιπέδου 
τουριστικές υπηρεσίες αλλά να μπορέσουμε κιόλας να δώσουμε τη 

δυνατότητα σε νέους κατά βάση ανθρώπους σ’ αυτές τις μικρές επιχειρήσεις 

ν’ απασχολούν και έναν και δύο και τρεις ανθρώπους ιδιαίτερα τώρα που 
προσπαθούμε να έχουμε και μια επέκταση της τουριστικής περιόδου την 

οποία ήδη έχουμε πετύχει κιόλας, πλέον αρχίζουμε και έχουμε συμφωνίες 

από αρχές Μαρτίου μέχρι τέλος Νοεμβρίου.  

Στη δε Αθήνα, την Αττική, οι πληρότητες των ξενοδοχείων 

ξεπερνούν το 85% και τους χειμερινούς μήνες , το καλοκαίρι βέβαια δε 
βρίσκεις δωμάτιο να μείνεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση 

και θα το δείξει κιόλας αυτή η συμμετοχή αιτήσεων που προβλέπουμε ότι θα 

έχει στο Πρόγραμμα.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντη, μια σύντομη απάντηση.  

Δ. ΚΟΝΤΗΣ: Πρώτα απ’ όλα έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, δεν 
υπάρχει καμία διαφωνία γι’ αυτό, το ζητούμενο όμως δεν είναι να δούμε το 

κλαδικό μας. Η πρόταση που έχει σταλεί και στον κ. Χαρίτση  από το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, δεν έχει να κάνει με το ξενοδοχείο - ξενοδοχείο, 
έχει να κάνει με τη συνολική τουριστική προσφορά. 

Υποθέτω λοιπόν με βάση τα στοιχεία που σας είπα, ότι δε 

βελτιώνουμε κάτι προσθέτοντας ακόμα περισσότερες μονάδες, 
επαναλαμβάνω μικρές, που δεν έχουν χαρακτηριστικά τη στιγμή που υπάρχει  
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μια συντριπτική πλειοψηφία της χώρας, 80% περίπου, που είναι χαμηλών 

κατηγοριών.  

Η ένσταση, η παρατήρηση, η πρόταση, όπως θέλετε πέστε το, η 

παρότρυνση, είναι ότι πρέπει να βελτιώσουμε, συμφωνούμε όλοι, την 

ποιότητα των υφισταμένων. Θυμίζω και ξαναλέω ότι υπάρχει ένα όχι ιδιαίτερα 
ποιοτικό καταλυματικό δυναμικό και στον ξενοδοχειακό τομέα και στα κύρια 

δηλαδή καταλύματα και στα μη κύρια καταλύματα. Υπάρχει μια αγορά που 

αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ έντονα, τα στοιχεία μας μιλάνε για 
300.000 περίπου κλίνες στην οικονομία του διαμοιρασμού, και αντί εμείς να 

προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα, ερχόμαστε και βγάζουμε ένα 

Πρόγραμμα για να προσθέσουμε νέα καταλύματα. 

Η ένσταση, η επισήμανση είναι σε αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν, αν 

θέλουμε να είμαστε συμβατοί μ’ αυτά που λέμε και μ’ αυτά που κάνουμε και 
χρηματοδοτούμε στην πράξη, να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας πιο πολύ 

στην ποιοτική αναβάθμιση των υφισταμένων μονάδων, κύρια – μη κύρια, στον 

εμπλουτισμό της παροχής αν θέλουμε πραγματικά να στοχεύουμε και να 
επιτύχουμε την ποιοτική βελτίωση. Αυτή ήταν η ένσταση.  

Σύμφωνα με τις δικές μου σημειώσεις, πάλι βέβαια εδώ το 

Πρόγραμμα είναι για 3 χρόνια κι όχι για 5, ας ελπίσουμε ότι έχω κάνει λάθος 
εγώ και δεν έχω καταγράψει σωστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε καταγράψει σωστά. Να πω απλώς ότι, φαντάζομαι ότι 
επειδή βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή προσέγγισης, η πρώτη δράση το 

Φεβρουάριο του 2016 που αφορούσε τον Τουρισμό, αφορούσε τον 

εκσυγχρονισμό των υφισταμένων καταλυμάτων και μάλιστα προχωρήσαμε και 
σε αλλεπάλληλες αυξήσεις του προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να 

ενισχύσουμε κι εκείνες τις περιοχές που λόγω κλείδας ή οτιδήποτε ήταν πολύ 

υψηλή η βαθμολογία. 

Δ. ΚΟΝΤΗΣ: Μικρή επισήμανση, συγνώμη: Υποθέτω ότι ζητούμενό μας είναι 

ο καθένας από το κομμάτι του, να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση 

της χώρας και να πάμε πιο μπροστά. 

Υποθέτω ότι αν εξακολουθούμε να έχουμε στο μυαλό μας ως 

στόχο τη μεγάλη συμμετοχή και τις απορροφήσεις, πιθανόν θα πετύχουμε τα 
ποσοτικά, θα χάσουμε τα ποιοτικά και άρα, στο μέλλον, είτε το άμεσο είτε το 
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μακρινότερο, πιθανό θα έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε παρόμοια προβλήματα. 

Συνεπώς αν η επιτυχία ενός Προγράμματος εξακολουθήσει να κρίνεται από τη 
μεγάλη συμμετοχή και την απορροφητικότητά της κατά την άποψή μας 

θεωρούμε ότι μάλλον κοιτάμε σε λάθος κατεύθυνση.  

Αυτό που θα πρέπει να δούμε, είναι στην πραγματική οικονομία 
πώς οι παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και ο τρόπος που τις 

υλοποιούμε, έχουν  αποτέλεσμα και έχουν  ένα θετικό impact.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, συμφωνώ, εξ ου και τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια 

επιλογής της πρώτης πρόσκλησης, ήταν όπως τουλάχιστον έχει αποτυπωθεί 

και καταγραφεί, πολύ δουλεμένα, πολύ ποιοτικά και πολύ «δύσκολα» για 
πολύ σοβαρές επενδύσεις. 

  Ο κ. Χατζηαντώνης, εκπρόσωπος του ΣΕΒ έχει ζητήσει το λόγο.  

Δ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ: Ευχαριστώ κα Πρόεδρε. Κατ' αρχάς αξίζει μια έκφραση 

ευχαριστίας προς την Υπηρεσία για την προσπάθεια ενεργοποίησης του 

Προγράμματος, σε δύσκολες εποχές με σοβαρά προβλήματα και εμπόδια. 

Εγώ θα ξεκινήσω με μια πρόταση, εστιάζοντας αν θέλετε στο 

ζήτημα της τεχνολογικής και ευρύτερα καινοτομίας, μία προτεραιότητα για την 

οποία νομίζω πρέπει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, όχι μόνο στο πλαίσιο 
της Επιτροπής Παρακολούθησης αλλά και γενικότερα.  

Ποια είναι η πρόταση: Δράσεις οι οποίες αφορούν τον τομέα της 
καινοτομίας, οι οποίες υπάρχουν, περιλαμβάνονται σε διαφορετικούς Άξονες 

ή Επενδυτικές Προτεραιότητες του Προγράμματος. Να τις συγκεντρώσουμε, 

να τις εξετάσουμε, να τις συζητήσουμε και να τις αξιοποιήσουμε από κοινού. 
Ποιες εννοώ: Πολύ συνοπτικά και συγκεκριμένα: Το «Ερευνώ, Δημιουργώ, 

Καινοτομώ» πηγαίνει πολύ καλά, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν τη δουλειά 

που έχει γίνει, δεν υπάρχει καμία παρατήρηση επ' αυτού. Θέματα για 
συζήτηση υπάρχουν και τί εκροές και τί επιπτώσεις και τί αποτελέσματα στην 

επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, είναι μια παλιά συζήτηση, την κρατάμε 

για το μέλλον.  

Δράσεις τομεακής προτεραιότητας, ειδικές Δράσεις που έχετε 

ήδη βγάλει στον αέρα : Υδατοκαλλιέργειες, Βιομηχανικά Υλικά, Πολιτιστική 

Βιομηχανία. Δράσεις για τις ερευνητικές υποδομές και υποδομές καινοτομίας 
και ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της ΕΤΑΚ. Χρηματοδοτικά μέσα, όπως 
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Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ταμείο Συμμετοχών. Start ups. Ψηφιακά 

υψηλών ταχυτήτων.  

Κάνω αν θέλετε μια εστίαση σ’ αυτές τις δράσεις που κατά τη 

γνώμη μας και το έχουμε διατυπώσει και στο παρελθόν αυτό, συνιστούν 

κρίκους της αλυσίδας μιας ορθής, αποτελεσματικής πολιτικής για την έρευνα 
και την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία στη χώρα. Δεν είναι 

ξεχωριστές, δεν έχει καμία, ας πούμε, ιδιαίτερη αξία μία δράση απ’ αυτές να 

πηγαίνει καλά και η άλλη όχι.  

Πρέπει να τις δούμε σαν ένα οικοσύστημα και ακριβώς ως τέτοιο 

να τις παρακολουθούμε, να τις αξιολογούμε και να παρεμβαίνουμε εκεί που 
υπάρχει αδυναμία και εκεί που υπάρχει καθυστέρηση, είναι σημαντικό να 

έχουμε ας πούμε έγκαιρη παρέμβαση ως Πρόγραμμα σ’ αυτό το σημείο. 

Νομίζω ότι η πληροφόρηση δεν πρέπει να είναι ασύμμετρη, αλλά πρέπει να 
είναι συνολική, συμμετρική, δηλαδή συμμετρική, όχι μόνο η παρακολούθηση 

αλλά και η πορεία.  

Δηλαδή έχει ιδιαίτερη αξία να γνωρίζουμε κατ' αρχάς, ενώ 
προχωρά για παράδειγμα το «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ», να 

γνωρίζουμε πόσο καλά προχωρά και η δράση για τις Ερευνητικές Υποδομές, 

για τον Οδικό Χάρτη, για τον οποίο νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη 
αναφορά και ιδιαίτερη εστίαση. Είναι οι ερευνητικές υποδομές της χώρας. Δε 

μας φτάνει ως φορέας της επιχειρηματικής κοινότητας να γνωρίζουμε ότι 

εντάχθηκαν τόσα έργα. 

Θέλουμε να ξέρουμε τί συμβαίνει ακριβώς, όχι από ελεγκτική 

διάθεση, αλλά ακριβώς για το λόγο που σας προανέφερα. Αναφέρω αυτό ως 
παράδειγμα.  

Όλες αυτές οι δράσεις, όλοι αυτοί οι κρίκοι, επαναλαμβάνω, 

αποτελούν κρίκους ενός οικοσυστήματος και η πρόταση, έτσι για να 
συντομεύσω να μη σπαταλάω το χρόνο σας, είναι να οργανωθεί μια ειδική 

εκδήλωση για τις δράσεις του Προγράμματος που αφορούν την Έρευνα, την 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία όσο γίνεται συντομότερα με τη 
συμμετοχή όσων φορέων κρίνετε και κρίνουν ότι έχουν ρόλο, λόγο και 

αρμοδιότητα σ’ αυτό τον τομέα.  
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Δεύτερη παρατήρηση και θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου 

εδώ, αφορά την “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος”. Δεν αναφέρω τυχαία την ακριβή, τυπική 

περιγραφή  του τμήματος αυτού του Προγράμματος, όσο γιατί υπάρχει μια 

ανησυχία ότι στον τομέα της βελτίωσης των δεξιοτήτων επιχειρήσεων και 
εργαζομένων, υπάρχει μια επανάληψη του ιδίου έργου. 

Δηλαδή να υλοποιούμε δράσεις κατάρτισης εργαζομένων, ήδη 

αναφέρθηκαν οι 48.000 εργαζόμενοι, είναι σημαντικά τα νούμερα, αλλά μη 
λαμβάνοντας υπ' όψιν σοβαρές παρενέργειες και αρνητικές εμπειρίες του 

παρελθόντος στον κρίσιμο αυτό τον τομέα της κατάρτισης εργαζομένων.  

Η προσαρμογή δεν αφορά μόνο εργαζομένους, αφορά και 

επιχειρήσεις. Θυμηθείτε, είναι καλό ν’ ακουστεί σήμερα ότι η χώρα βρίσκεται 

μ’ ένα δεδομένο πολύ σημαντικό για την οικονομία της, που είναι ο μεγάλος 
αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες ήδη βρίσκονται σε μια διαδικασία 

προσαρμογής, υπό οιανδήποτε έκφραση ή όρο αυτής της προσαρμογής, 

αρχής γενομένης από επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία 
ρύθμισης δανείων, τα περίφημα κόκκινα δάνεια,  ή άλλες επιχειρήσεις οι 

οποίες για λόγους οικονομικής συγκυρίας ή άλλων μεταβολών, θα βρεθούν σε 

μια διαδικασία αλλαγής.  

Και για να το πω πιο συγκεκριμένα, αλλαγής ή καθεστώτος ή 

ιδιοκτησίας ή στάτους ή θέσης στη διεθνή αλυσίδα, παραγωγική κτλ. Όταν 

στηρίζουμε δράσεις προσαρμογής, να έχουμε υπ' όψιν ότι ένα κριτήριο είναι 
ακριβώς ποια είναι η σχέση, ποια είναι η συσχέτιση με τις αλλαγές που 

συντελούνται ταυτόχρονα στις επιχειρήσεις, στον επιχειρηματικό τομέα της 

χώρας. Στην ίδια κατηγορία παρεμβάσεων, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε, σε 
συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο, πώς θα μετασχηματίσουμε την 

επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα. 

Είναι ένας τομέας εξαιρετικά κρίσιμος, μιλάτε και μιλάμε για ένα 

νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, ελπίζουμε να μην επιχειρούμε  να 

υπηρετήσουμε αυτό το νέο πρότυπο μ’ εργαλεία του παρελθόντος. Η 
επαγγελματική κατάρτιση, η κατάρτιση ανέργων, η κατάρτιση στις 

επιχειρήσεις θέλει ξεσκόνισμα. Δε μπορώ να επεκταθώ περισσότερο, 

χρειάζεται μια ειδική εισήγηση γι’ αυτό το θέμα.  
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Γ. ΠΑΠΑΡΙΔΟΥ: Μήπως αφού το θέτετε καλό θα ήταν να επεκταθείτε να 

καταλάβουμε κι οι υπόλοιποι τί λέτε; Διαφορετικά δεν έχει νόημα να  
ακούσουμε μόνο, συγνώμη.  

Δ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ: Θα ολοκληρώσω, αντιλαμβάνομαι ότι έχω 

περιορισμένο χρόνο και προσπαθώ να είμαι συνοπτικός. Νομίζω ότι όσοι 
αντιλαμβάνονται, όσοι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ή εκπαίδευσης εργαζομένων, μία διάσταση να σας πω και μόνο, 

απαραίτητος όρος πιά στα Προγράμματα, είναι η πιστοποίηση των εκροών, 
αυτό που λέμε υποχρεωτική πλέον πιστοποίηση των αποτελεσμάτων ενός 

Προγράμματος.  

Εγώ σας λέω ας πούμε από την εμπειρία μου στις επιχειρήσεις, 

ότι εδώ τα πράγματα είναι πολύ αδύναμα και πολύ ρευστά. Εργαζόμενοι, 

επιχειρήσεις οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα δράσης επαγγελματικής 
κατάρτισης, δε γνωρίζουν ας πούμε ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι 

προϋποθέσεις πιστοποίησης των δράσεων κατάρτισης που υλοποιούν. Πώς 

να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα; Σας αναφέρω μια παράμετρο. 

Και τελειώνω με μια διάσταση που αφορά τη διάγνωση, τη 

σύνδεση αυτών των δράσεων με το Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας,τον οποίο και ως κοινωνικοί εταίροι με τη δυνατότητα και 
την ευκαιρία που μας δίνεται να συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα, έχουμε και 

ρόλο και υποχρέωση να υπηρετήσουμε.  

Οι δράσεις αυτές λοιπόν ας πούμε για την προσαρμογή 

εργαζόμενων, έχουν να κάνουν και πρέπει να υπηρετηθούν, να 

εξυπηρετούνται από αυτό το Μηχανισμό. Δεν είναι δεδομένα αυτά. Είναι 
διαδικασίες και προϋποθέσεις τις οποίες τις λέμε, τις θυμίζουμε, τις 

υπενθυμίζουμε, αλλά δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι ο Μηχανισμός αυτός 

έχει φτάσει σ’ ένα τέτοιο επίπεδο που να συνδέονται οι υπηρεσίες του άμεσα 
μ’ αυτό που λέμε πρωτοβουλίες για την προσαρμογή εργαζομένων, 

επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

Είναι πολύ σημαντικός ο Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών, 
θέλει ιδιαίτερη υποστήριξη. Θα σταματήσω εδώ, σεβόμενος τη στενότητα 

χρόνου. Είναι πολλά τα ζητήματα, αντιλαμβάνομαι. Θυμηθείτε την πρόταση 

και παρακαλώ νά καταγραφεί στα πρακτικά, ειδική εκδήλωση για τις δράσεις 
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του ΕΠΑνΕΚ που αφορούν την ΕΤΑΚ. Είμαστε στη διάθεσή σας να το 

συζητήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Χατζηαντώνη για τις ουσιαστικές 

παρατηρήσεις, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας και της μετάδοσης 

αυτού του ολοκληρωμένου που έχουμε όλοι εμείς που συμμετέχουμε ή 
διαχειριζόμαστε το Πρόγραμμα θα πρέπει να προφανώς να γίνεται, ίσως δε 

μπορούσε να γίνει το προηγούμενο διάστημα γιατί δεν είχαμε αποτελέσματα 

και άρα τώρα είμαστε νομίζω σε ένα επίπεδο που μπορούμε, έχουμε και τις 
υποδομές που έχουν ενταχθεί το Πρόγραμμα, έχουμε και το κομμάτι των 

κρατικών ενισχύσεων με την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και η κα Πουλακάκη και το 

Πρόγραμμα εδώ νομίζω ότι μπορούμε και θα το βάλουμε ως άμεση 
προτεραιότητα να σας παρουσιάσουμε ό,τι έχει γίνει και τις ταχύτητες και τη 

δυναμική που καταγράφει η Έρευνα και η Καινοτομία τουλάχιστον μέσα από 

τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ.  

  Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 8v και τη Διαρθρωτική 

Προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων, επισημαίνω εδώ κάτι που ίσως 
το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι το Πρόγραμμα δέχεται την εξειδίκευση 

και το σχεδιασμό από το Υπουργείο Εργασίας, αποτελείτε θεσμικό 

συνομιλητή του, γνωρίζω ότι είστε σε μια συνεχή επικοινωνία διαμόρφωσης,  
οπότε το Πρόγραμμα και η Διαχειριστική είμαστε εδώ πέρα για να δεχτούμε 

αυτές τις καινούργιες προτάσεις. 

  Είπα και στην αρχική μου εισήγηση ότι το feed back που έχουμε 
από το Υπουργείο Εργασίας είναι ότι ανασχεδιάζονται, πιστεύω πάνω στις 

βάσεις τις οποίες έχετε θέσει κι εσείς.  

  Το λόγο έχει η κα Χριστοφή. 

Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ: Καλημέρα. Εκπροσωπώ την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 

με Αναπηρία.  

Με μια πολύ σύντομη παρέμβαση, ήθελα να εκφράσω την 

ικανοποίηση  της ΕΣΑμεΑ για τη δράση που αφορά την προσβασιμότητα των 
παραλιών αλλά και για την σαφή αναφορά στη δράση ενίσχυσης υφισταμένων 

τουριστικών επιχειρήσεων, σε υποστήριξη παρεμβάσεων που μπορεί να 

γίνουν για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι ο τομέας 
του τουρισμού τουλάχιστον έχει αντιληφθεί τη θετική επίδραση που μπορεί να 



3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 1/12/2017 

79 
 

έχει ο τουρισμός των ΑμεΑ, ο προσβάσιμος τουρισμός όπως λέμε, στη 

συνολική ανάπτυξη της χώρας.  

Προκειμένου όμως να πετύχουμε αυτό το στόχο θα ήθελα να 

επισημάνω την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προσβασιμότητα 

ορισμένων δράσεων που έρχονται να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν αυτό 
το στόχο, όπως είναι όλες οι δράσεις ψηφιακού χαρακτήρα του τομέα του 

Πολιτισμού και του Τουρισμού, ,  οι   δράσεις  διαδρομών πεζοπορίας, οι 

δράσεις  του πολιτισμού συνολικά, ιδιαίτερα οι δράσεις  αναβάθμισης 
αιθουσών. 

Κάποια στιγμή πρέπει ν’ αποκτήσουμε προσβάσιμες υποδομές 
και για την εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία, αλλά για να 

προσελκύσουμε τουρίστες και επισκέπτες με αναπηρία. Υποβάλλουμε πάλι 

την πρόταση στη λογική της δράσης για την ενεργητική αναβάθμιση 
κατοικιών.  

Θα μπορούσε να βγει και μία δράση που αφορά την αναβάθμιση 

της προσβασιμότητας κατοικιών ΑμεΑ, τα οποία ούτως ή άλλως 
συγκαταλέγονται μεταξύ των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων 

και χρειάζονται υποστήριξη για να μπορέσουν να μετατρέψουν την κατοικία 

τους σε χώρο που θα διασφαλίζει την αυτονομία τους. 

Τέλος να σας ενημερώσω ότι στην ΕΣΑμεΑ έχει δημιουργηθεί 

πλέον Παρατηρητήριο για θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας, οπότε 
είναι στη διάθεση οποιουδήποτε φορέα ή και δικαιούχου για συνεργασία 

πάνω στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μια παρατήρηση απλώς, ένα μικρό 
σχόλιο από μένα:  

  Η πρόσκληση για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στις παραλίες έγινε 
με πρωτοβουλία του Γραφείου Κοινωνικών Υποθέσεων του Πρωθυπουργού, 

το Δελτίο Εξειδίκευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Για μας 

είναι σε μια μορφή πιλοτικής δράσης, στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε 
σχεδιάσει ανάλογα με τ’ αποτελέσματα που θα δούμε και την ανταπόκριση 

των Δήμων, αν δημιουργούνται εκείνες οι ικανές εστίες έτσι ώστε να έρθει κι 

ένας δεύτερος κύκλος και να συμπεριλάβει και μια ενίσχυση πια των 
επιχειρήσεων για επιπρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν στα 
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ΑμεΑ και να δημιουργήσουμε μικρές εστίες σε πρώτη φάση, τουλάχιστον στο 

κομμάτι του Τουρισμού.  

  Ο κ. Διονυσόπουλος έχει το λόγο.  

Γ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε μου κα Πρόεδρε να κάνω μια διευκρίνιση 
για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.  

Και αυτό γιατί: Κατ' αρχάς θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτό το 

οποίο είπατε στην τοποθέτησή σας, την πολύ άριστη, πολύ καλή συνεργασία 
που υπάρχει μεταξύ σας και του Προέδρου μας, του κ. Κόλλια. Η τοποθέτησή 

μου είχε σα στόχο να βοηθήσει με τις επισημάνσεις τις οποίες έκανα για τα 

τυχόν προβλήματα που έχουμε εντοπίσει ως σήμερα σχετικά με το 
Πρόγραμμα, τις καθυστερήσεις, την υλοποίηση των δράσεων και γι’ αυτό 

άλλωστε είμαστε εδώ, για να συμβάλλουμε όλοι θετικά.  

Γιατί όπως είπε κι ο κ. Δημητρίου από τη Γενική Διεύθυνση 

Απασχόλησης, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στο 

σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος. Εγώ 
απ’ την πλευρά μου ζητώ και συγγνώμη αν έγινε κάποια παρανόηση από την 

τοποθέτησή μου, από αυτά που είπα, γιατί η δική μου αγωνία και η αγωνία 

όλων μας πιστεύω ότι είναι το πώς θα γίνει καλύτερη και πιο γρήγορη και πιο 
αποτελεσματική και αποδοτική η υλοποίηση του Προγράμματος. Ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμμεριζόμαστε όλοι αυτή την αγωνία, γι’ αυτό είμαστε εδώ να 
συζητήσουμε, απλώς θα ήθελα να κάνετε σαφές αργότερα στα πρακτικά αν το 

κείμενο που διαβάσατε είναι το κείμενο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, έχει 

σημασία για τα πρακτικά και για τη συζήτηση.  

  Κυρία Παπαρίδου έχετε το λόγο.  

Γ. ΠΑΠΑΡΙΔΟΥ: Απλώς είχα την εντύπωση εγώ προηγουμένως γι’ αυτό κι 
έκανα ένα τόσο μικρό σχόλιο, ότι κάνουμε κάποια γρήγορα σχόλια και θα 

γίνουν οι τοποθετήσεις μετά. Τί από τα δύο συμβαίνει; Κάνουμε τελικές 

τοποθετήσεις τώρα ή προχωράμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνουμε συζήτηση.  

Γ. ΠΑΠΑΡΙΔΟΥ: Άρα τη συζήτηση που θα κάναμε στο τέλος στις 
τοποθετήσεις μας κάνουμε τώρα; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είναι τώρα.  

Γ. ΠΑΠΑΡΙΔΟΥ: Θα ήθελα τότε να προσθέσω δυο πράγματα: Το ένα, δεν 
ήταν τελείως κατανοητά όλα αυτά που έλεγε, εντάξει, το θέμα των 

εκπαιδεύσεων έχει πολλά πράγματα που πρέπει να πούμε. Αν εννοούσατε 

και κατάλαβα ότι μιλάτε για πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις ανάλογα με τον 
κλάδο, πιστεύω αυτό το έχουμε συζητήσει, ότι είναι κάτι πολύ βασικό και 

πρέπει να το δούμε στο μέλλον και στις άλλες προσκλήσεις που θα βγουν, 

ώστε οι πιστοποιήσεις ανά κλάδο να είναι αυτές που εξυπηρετούν τον κλάδο 
και τους εργαζομένους, όπως το ζητάμε και για τους ανέργους.  

  Πιστεύω ότι για τους προβληματισμούς του κ. Περουλάκη θα 
πάρει κάποια επιπλέον στοιχεία στη συνέχεια, είτε στην προετοιμασία των 

φακέλων κτλ., οπότε μ’ αυτή τη βάση θα έχουμε κάποιες συζητήσεις και 

κάποια εξομάλυνση των πραγμάτων.  

  Αυτό που θα ήθελα να πω, θα ήθελα λίγο να συσχετίσω μια 

εμπειρία που αποκτήσαμε, δυστυχώς έχει φύγει ο κ. Ράλλης από το τραπέζι, 

αλλά επειδή μόλις ολοκληρώσαμε, υπάρχει άλλη μια Επιτροπή 
Παρακολούθησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων κι επειδή ανέφερε και η 

Γενική Γραμματέας Πολιτισμού προηγουμένως ότι πολλά πράγματα έχουν 

προχωρήσει μέσω των ΠΕΠ, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, διότι 
τουλάχιστον στο κομμάτι των ψηφιοποιήσεων, δεν ξέρω τί κάνετε εσείς σαν 

ΕΠΑνΕΚ, στα ΠΕΠ είναι όλα κολλημένα αυτή τη στιγμή με βάση κάποιες 

οριζόντιες δράσεις που θα βγουν στο μέλλον. 

Κι επειδή είμαστε 2018 κι επειδή στα ψηφιακά λόγω 

Αιρεσιμότητας, λόγω δημιουργίας νέας Γενικής Γραμματείας είμαστε πάρα 
πολύ πίσω, καλό θα ήταν να επισπευσθούν λίγο τα πράγματα. Δεν ξέρω αν 

έχετε υπ' όψιν σας τί έχει γίνει, γιατί είναι κάτι πιο συνολικό το Πρόγραμμα 

πιστεύω από το να συζητάμε μόνο κάποιες εξειδικεύσεις εδώ. Ευχαριστώ 
πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο λόγος στον κ. Σπηλιωτόπουλο.  

Γ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Είμαι αναπληρωτής του κ. Ράλλη, 

οπότε με την ευκαιρία να πω την άποψή μου και την άποψη της Γενικής 

Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής. 



3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 1/12/2017 

82 
 

Όντως, όσον αφορά στα ΠΕΠ, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση η 

οποία όμως οφείλεται στο ότι δουλεύουμε μαζί με τα ΠΕΠ και σχεδιάζομε στην 
ουσία με τον ενιαίο τρόπο όπως ορίζεται και μέσα στην Εθνική Ψηφιακή 

Στρατηγική, τον τρόπο που θ’ αντιμετωπίσουμε τις δράσεις που υπάρχουν.  

Δόθηκε μια προτεραιότητα στο ΕΠΑνΕΚ και στη Μεταρρύθμιση 
του Δημόσιου Τομέα γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερους πόρους σχετικά με τις 

ΤΠΕ, είναι κάτι όμως που δεν το έχουμε ξεχάσει, είναι κάτι που δουλεύουμε 

και πιστεύω ότι πολύ σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στο μήνα ή και στις 
αρχές του επόμενου να έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο και πολύ πιο 

συγκεκριμένο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι από τη δική μου εμπειρία να συμπληρώσω γιατί είχα και μια 

συνάντηση χτες με τον κ. Ράλλη, εκτός από αυτό, τις οριζόντιες οδηγίες για το 

υψηλής ποιότητας ψηφιοποιημένο υλικό , που φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο 
βασικός στόχος, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο, πολύ μεγάλο που ξεπερνάει 

τους προϋπολογισμούς και ήδη κάναμε μια συζήτηση με τον κ. Ράλλη για να 

δούμε συνέργειες Ταμείων και πηγών χρηματοδότησης γι’ αυτό το κομμάτι 
που θ’ αφορά την ψηφιοποίηση και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλα σχέδια το 

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής σ’ αυτό τον τομέα.  

   Ο κ. Περουλάκης θέλει το λόγο.  

Γ. ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ: Θα ήθελα να επανέλθω ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν 

έχω καμία διάθεση ν’ ανοίξουμε προσωπικό διάλογο εδώ πέρα. Θέλω να 
διαβεβαιώσω τα μέλη της Επιτροπής ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβάζει τα 

κείμενα τα οποία τίθενται υπ' όψιν της και εκφράζει τη γνώμη της όταν της 

ζητείται η γνώμη της, οπότε ήδη για τα θέματα της εξειδίκευσης που 
προτείνατε ως Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ στην 25η 

Διαβούλευση έχουμε εκφράσει τις απόψεις μας, τις έχουμε εκφράσει και 

ιδιαιτέρως σε Τεχνικές Συναντήσεις τις οποίες έχουμε κάνει, στις Τεχνικές 
Συναντήσεις σε όσες λάβαμε ικανοποιητικές απαντήσεις, έχουμε άρει τις 

επιφυλάξεις μας, όπως π.χ. ηλεκτρονική παρακολούθηση του Φάσματος, 

αλλά δεν έχουμε άρει καμία επιφύλαξη όσον αφορά την ηλεκτρονική 
παρακολούθηση των εντύπων. 

 Νομίζω ότι πρέπει να καταθέσω στα πρακτικά την άποψή μας 

ότι είναι άδικο να κατηγορείται η Επιτροπή ως υπεύθυνη για οποιεσδήποτε 
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καθυστερήσεις στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής Ψηφιακής Πολιτικής στη 

χώρα. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δύο Προγραμματικές 
Περιόδους στηρίζει τη χώρα με ξεχωριστά Προγράμματα υποστήριξης 

ψηφιακής πολιτικής και τα οποία λόγω διαδικασιών μακροχρόνιων και 

αναποτελεσματικών, επικαλύψεων, τα οποία υπήρχαν στην υλοποίηση των 
όποιων δράσεων ψηφιακής πολιτικής υπήρξαν στη χώρα, καταλήξαμε στη 

διαδικασία της διαβούλευσης για το Εταιρικό Σύμφωνο να βάλουμε ως όρο τη 

δημιουργία μιας Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής η οποία θ’ 
αναλάμβανε την ευθύνη να συντονίσει και να προτεραιοποιήσει τις δράσεις τις 

οποίες η χώρα έχει ανάγκη.  

Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που αυτή η Γενική Γραμματεία 
Ψηφιακής Πολιτικής ιδρύθηκε και λειτουργεί, έχουμε επίσης εκφράσει 

επανειλημμένως την ανάγκη να στελεχωθεί καταλλήλως ούτως ώστε να παίξει 

το ρόλο τον οποίο καλείται να παίξει.  

Και θα τελειώσω λέγοντας ότι σε σχέση με τις συγκεκριμένες 

δράσεις που έχουν έρθει εδώ για ψηφιοποίηση και ειδικά όσον αφορά τα 
vouchers, περιμένουμε ακόμα την Option Analysis την οποία έχουμε ζητήσει 

και επίσης θέλουμε να λυθεί το θέμα της συμβατότητας με τις κρατικές 

ενισχύσεις του προτεινόμενου σχήματος.  

Όσον αφορά για το «Σύζευξις», επίσης να θυμίσω ότι το 

«Σύζευξις» είχε κατατεθεί στην Επιτροπή και μετά αποσύρθηκε και ως εκ 

τούτου θέλουμε μια πολύ ισχυρή αιτιολόγηση για ποιο λόγο αυτό το έργο 
πρέπει να ξαναέρθει στην επιφάνεια. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Περουλάκη. Τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης γνωρίζουν τα σχόλια τα οποία έχουν καταγραφεί στην 25η  

Γραπτή Διαδικασία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολλή δουλειά και στο κομμάτι 

της ωρίμανσης και στην τεκμηρίωση που θ’ ακολουθήσει και μέσα στον 
επόμενο μήνα γι’ αυτά τα έργα που έχουν προταθεί και με την τεχνική 

υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας και με τους φορείς πολιτικής για να έχετε 

την τεκμηρίωση που θέλετε. 

  Ο κ. Χατζηαντώνης έχει ζητήσει το λόγο.  

Δ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ: Για μια συντομότατη αποσαφήνιση, επειδή ερωτήθηκα 
τί εννοώ για το πρόβλημα της πιστοποίησης των εκροών, να το πω πρακτικά: 
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Οι επιχειρήσεις οι οποίες υλοποιούν οργανωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων και δεν το λέω «Προγράμματα Κατάρτισης» σκοπίμως, έχουν το 
εξής πρόβλημα:  

Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν κάθε λόγο και κάθε συμφέρον να 

πιστοποιούν τη μόρφωση, την επιμόρφωση, την επαγγελματική κατάρτιση την 
οποία υποδέχονται. Σ’ ένα Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων όπως 

υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό για μας είναι προτεραιότητα και 

σοβαρότατη έλλειψη του συστήματος παροχής αυτού του είδους των 
υπηρεσιών. Και σ’ αυτό οι επιχειρήσεις, οι οργανωμένες επιχειρήσεις, έχουν 

σοβαρότατα προβλήματα και προφανώς και πρωτίστως οι εργαζόμενοί τους.  

Έχουμε θέμα εκεί. Δηλαδή δέχεται οι άνθρωπος, συμμετέχει ο 

εργαζόμενος σ’ ένα Πρόγραμμα και σε δεύτερο και σε δράσεις κατάρτισης, 

επιμόρφωσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων και δε μπορεί αυτό να το 
μεταφράσει σε όρους, σε ενότητες οι οποίες του επιτρέπουν ν’ αποκτήσει 

συγκεκριμένη πιστοποίηση, κατάταξη σ’ ένα Σύστημα Πιστοποίησης 

Προσόντων. Αυτή ήταν η παρατήρησή μου κι αυτή ήταν η παρέμβαση. 
Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Η κα Ζωή Γεωργοπούλου από την ΕΥΚΕ 

έχει το λόγο.  

Ζ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα να διευκρινίσω στο  Γιώργο, να τον 

διαβεβαιώσω, ότι όπως κανένα έργο του ΕΣΠΑ δεν έχει αστοχήσει με τις 
κρατικές ενισχύσεις και έχουμε καταντήσει ανέκδοτο στους διαδρόμους για το 

πόσο αυστηροί είμαστε με την τήρηση των κανόνων, και για το ΝGA θα 

είμαστε ακριβώς το ίδιο, δηλαδή για το κομμάτι που αφορά τον ανταγωνισμό 
δεν υπάρχει περίπτωση έργο συγχρηματοδοτούμενο να έχει θέματα 

συμβατότητας με τους κανόνες. Τουλάχιστον όσο μπορούμε  αυτό το κομμάτι 

εμείς σας το διασφαλίζουμε, μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος –από τη μία 
πλευρά.  

Γ. ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ: Οι Γάλλοι πάντως λένε ότι «κοιμάσαι και με τα δύο αυτιά».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι γενικά η ποιότητα των προσκλήσεων και το πόσο 

δουλεμένες τελικά είναι, παίρνουν υπ' όψιν,και γι’ αυτό μερικές φορές 

υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, εξαντλούνται όλα αυτά τα τεχνικά θέματα 
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κι έχουν λυθεί και γίνονται πάντα σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

νομίζω ότι θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι αυτό. 

  Ο κ. Γιαμπουράς έχει ζητήσει το λόγο.  

Ε. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ: Δυο σχόλια προς τον κ. Περουλάκη που είναι εκπρόσωπος 
της Επιτροπής εδώ. Τα δύο έργα που αφορούν το NGA κι έχουν τεθεί θέματα 

πάνω σ’ αυτά, δηλαδή το έργο του Superfast Broadband που αφορά τους 

πολίτες και το άλλο που αφορά τις επιχειρήσεις, κατ' αρχάς σε ό,τι έχει να 
κάνει με τη συμβατότητα με την Ψηφιακή Στρατηγική ή το NGA plan, δεν 

υπάρχει καμία περίπτωση να θεωρήσει κάποιος ότι αποκλίνουν στο ελάχιστο, 

είναι ξεκάθαρα σε συμβατότητα με αυτά τα δύο κείμενα.  

Σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις, έχουν πάρει τις εγκρίσεις από το 

Υπουργείο με βάση το σχήμα που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή τα έργα 

που αφορούν το NGA, είναι μια απόφαση που εισηγείται ο Γενικός 
Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών, όλες οι αποφάσεις υπογράφονται τελικά από 

τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, οπότε σε όλο αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει 

κάποιο θέμα.  

Οι επιφυλάξεις που αφορούν το αν πρόκειται για Μεγάλο Έργο ή 

όχι, απ’ ό,τι ξέρουμε εξετάζονται από τη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής, 
εμείς έχουμε στείλει και νέα κείμενα που τεκμηριώνουν,  γιατί πιστεύουμε ότι 

δεν ισχύει αυτό και σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και με την ΕΥΚΕ 

υπάρχει συνεργασία και με τη DG COMP και προχωράμε όπως πρέπει να 
προχωρήσουμε και με ό,τι βήματα χρειάζονται. 

Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε parentification πριν ακόμη 

ξεκαθαρίσουμε αν η DG COMP το δέχεται ως έργο που δεν είναι ενίσχυση ή 
όχι. Δε νομίζω ότι τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα, και για το Option 

Analysis θα λάβετε, όχι ένα Option Analysis,  αλλά θα λάβετε μια πολύ 

επαρκή εξήγηση για το πώς έχουμε καταλήξει σ’ αυτές τις επιλογές στο 
σχεδιασμό των έργων , που ξαναλέω ότι είναι έργα που ανήκουν στην 

Ψηφιακή Στρατηγική και στο NGA πλάνο. Η μέθοδος υλοποίησης είναι το 

μόνο θέμα συζήτησης που καταλαβαίνω ότι υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Στεφανίδης από την ΟΕΣΥΝΕ έχει το λόγο.  

Α. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ: Μια πολύ γρήγορη τοποθέτηση: Θα βόλευε πάρα πολύ αν 
ξέραμε τα έργα που ήδη υλοποιούνται ή που θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται, 
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για να βοηθήσουμε τους φορείς που τα υλοποιούν, είτε σ’ εθνικό επίπεδο για  

να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για όλους μας, είτε επειδή έχουμε 
πολύ καλές επαφές με φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προτείνουμε 

κατά τη λήξη των έργων να δέσουν με άλλα ευρωπαϊκά έργα, εφ' όσον έχετε 

την εμπειρία από τα έργα που ήδη κλείνουν. Άρα ν’ αυξήσουμε τις 
δυνατότητες να μπουν κι άλλα λεφτά κατευθείαν από  τις  Βρυξέλλες. 

  Και μια ερώτηση που μου κάνουν μερικά από τα μέλη μας: Στο 

καινούργιο Πρόγραμμα για το «Επιχειρούμε έξω», γιατί δε μπορούν να είναι 
και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει εταιρική χρήση 12 μήνες; Γιατί είναι 

κάποιοι που είναι στο α’ εξάμηνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινώ από το δεύτερο. Το σχόλιο καταγράφεται το πρώτο. Σε 

σχέση με το «Επιχειρούμε έξω» και στη βάση της δημιουργίας αντικειμενικών 

κριτηρίων και on-off κριτηρίων, επιλέχθηκε αυτό. Η λογική είναι ότι έρχεται να 
δώσει μια ώθηση σε επιχειρήσεις που ήδη έχουν καταγράψει οριακά μια 

εξαγωγική δυναμική, το 2% επί του τζίρου που έχει μπει σαν όρος είναι 

χαμηλό αλλά είναι ενδεικτικό για τη δυναμική που έχει μια επιχείρηση.  

  Επισημαίνω εδώ ότι η δράση είναι άμεση αξιολόγηση, θα 

παραμείνει 18 μήνες ανοιχτή, άρα αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο από τα μέλη 

σας ή απ’ αυτούς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν στις 8/1 που ανοίγει η 
δράση δεν έχει κλείσει τη διαχειριστική χρήση, μέσα στους 18 μήνες που θα 

τρέξει θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θα ξέρει πότε είναι η κατάλληλη 

περίοδος, είναι και άμεση η αξιολόγηση, για να υποβάλλει και ν’ αξιολογηθεί 
θετικά.  

  Ο κ. Δημητρίου έχει το λόγο.  

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο όσον αφορά την πορεία 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ. 

Μίλησα στην εισαγωγική μου ομιλία, ότι εστιάζουμε κυρίως στην εφαρμογή 
του Προγράμματος καθώς και στην προστιθέμενη αξία των δράσεων. 

Προφανώς δε μπορούμε να  μιλάμε για προστιθέμενη αξία όταν 
δεν υπάρχει εφαρμογή. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σ’ αυτό το 

στάδιο. Δεν υπάρχει οικονομική εφαρμογή. Έχουμε ακούσει για εξειδικεύσεις, 

για προσκλήσεις, για εντάξεις και μιλάμε ότι είμαστε τέλη του 2017, δεν έχουν 
πιστοποιηθεί δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
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Κι ενώ πραγματικά και θέλω να το πιστέψετε, και κατανοούμε και 

την πολυπλοκότητα του Επιχειρησιακού και των δράσεων, και τις δυσκολίες, 
και αναγνωρίζουμε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται, δυστυχώς θα 

πρέπει να καταγραφεί ότι έχουμε μια ανησυχία όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και την πορεία εφαρμογής του.  

Για να πω όμως και κάτι θετικό, όσον αφορά τις δυο νέες 

δράσεις τουλάχιστον στην  8v είμαστε θετικοί, στο τεχνικό κομμάτι βλέπουμε 

ότι ο δεύτερος κύκλος ας πούμε των πτυχιούχων έχει κάποια βήματα τα οποία 
επίσης τα βρίσκουμε πολύ θετικά. Να πω ότι οι προσκλήσεις δεν ανοίγουν 

μόνο για μια συγκεκριμένη περίοδο, υπάρχουν οι λεγόμενες κυκλικές 

προσκλήσεις, αυτό το βρίσκουμε πολύ θετικό κι αναγνωρίζουμε τις 
προσπάθειες, αλλά πραγματικά θέλουμε να μείνουμε στις δεσμεύσεις ή στην 

αισιοδοξία που έχετε εκφράσει, ότι τουλάχιστον το 2018 όσον αφορά την 

οικονομική πορεία εφαρμογής του ΕΚΤ, θα υπάρξουν σημαντικά βήματα 
προόδου. 

Και τώρα δε μπορώ να μην πω για το  8v στη συνέχεια αυτού 
που ειπώθηκε από τον εκπρόσωπο του ΣΕB. Δεν είναι μυστικό να πούμε ότι η 

εφαρμογή και η υλοποίηση της  8v είναι αυτή που μας προβληματίζει 

ιδιαιτέρως. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είμαστε πολύ θετικοί στο να 
γίνει μια τέτοια εκδήλωση, δεν ξέρω πώς να το πω, που να συμμετέχουν 

όποιοι κρίνουν οι Ελληνικές Αρχές ότι πρέπει να συμμετέχουν.  

Για να μην το αφήσουμε να εκκρεμεί αυτή η εκδήλωση, η 
συνάντηση, ανταλλαγή ιδεών, θα πρέπει να γίνει πριν αρχίσει η συζήτηση για 

την τροποποίηση του Επιχειρησιακού κατά τη γνώμη μας και να πω ότι αν δεν 

κάνουμε λάθος, το Υπουργείο Εργασίας έχει το φόρουμ για την  8v που 
βρίσκεται στη νομοθεσία, ότι εκτός από το να γίνει μια εκδήλωση ανοικτή, θα 

μπορούσε να γίνει και μια Ομάδα Εργασίας που αν δεν κάνω λάθος 

προβλέπεται, να συζητηθούν, η πορεία υλοποίηση της  8v και κυρίως να 
δούμε τί κατανοούμε ο καθένας όταν λέμε αυτό τον ωραίο τίτλο «Προσαρμογή 

εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στις αλλαγές».  

Αυτό, ότι είμαστε πάρα πολύ θετικοί και περιμένουμε 

πραγματικά να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δημητρίου. Το λόγο έχει ο Κοντής. 
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Α. ΚΟΝΤΗΣ: Δεν ξέρω αν γίνομαι κουραστικός απλά αυτό που θα ήθελα 

επειδή καταλαβαίνω ότι πάμε προς το κλείσιμο σιγά-σιγά των παρεμβάσεών 
μας, δεν ξέρω αν θα είχε νόημα και ρωτάω, να κάνουμε κάποιες προτάσεις 

ουσιαστικά για το πώς πιθανό θα θέλαμε προγράμματα στο μέλλον να βγουν. 

Είναι καλό να το κάνω ή όχι; Μπορώ.  

  Με βάση αυτή τη λογική που σας ανέφερα πιο μπροστά, ότι 

ζητούμενό μας δεν είναι η μεγέθυνση τέλος πάντων της τουριστική οικονομίας 

αλλά η ποιοτική βελτίωση, αυτό που θα προτείναμε εμείς έτσι ενδεικτικά , 
τρεις δράσεις που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πιστεύουμε ότι θα είχαν 

σημαντική, καταλυτική συμβολή τέλος πάντων στην τουριστική ανάπτυξη της 

χώρας και κατά συνέπεια στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, είναι ο 
εμπλουτισμός του προσφερόμενου προϊόντος του κλάδου της φιλοξενίας με 

την ενθάρρυνση σχεδίων αποκατάστασης και αξιοποίησης  παραδοσιακών 

και διατηρητέων κτισμάτων, φτάνει να γίνουν τουλάχιστον 3 αστέρων και 
πάνω, είναι κρίμα αυτό το δομημένο υλικό να χάνεται.  

Μια δεύτερη δράση θα μπορούσε να είναι η βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών ενισχύοντας σχέδια εκσυγχρονισμού 

των τουριστικών καταλυμάτων, δίνοντας προτεραιότητα στην ενίσχυση 

σχεδίων αναβάθμισης των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την ποιοτική τους 
λειτουργία, όπως η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που αναφέρθηκε πιο 

μπροστά, η εισαγωγή καινοτομιών, η περιβαλλοντική διαχείριση, η 

πιστοποίηση, η προσβασιμότητα, η ανάπτυξη πιστοποιημένων 
διαφοροποιημένων προϊόντων κτλ., ολοκληρωμένων όμως προϊόντων. 

Μια τρίτη δράση θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη 

συνεργασιών, συνεργειών καθώς και δικτύων επιχειρηματικών με στόχο τη 
συγκρότηση και λειτουργία τουριστικών δικτύων που θα προσφέρουν 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καθετοποιημένες υπηρεσίες,  δίνοντας έμφαση 

στις εναλλακτικές μορφές. 

Αναφέρω δράσεις που γίνονται ήδη και έχουν νόημα, 

διασύνδεση αγροδιατροφικού τομέα με τουρισμό, αλλά αυτό πρέπει να είναι 
μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο που να έχει όντως αποτέλεσμα. Τέτοιου 

τύπου δράσεις που ουσιαστικά θα συμβάλλουν αφ’ ενός στην ποιοτική 

αναβάθμιση του τουρισμού και αφ’ ετέρου στη διάχυση των ωφελειών του 
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τουρισμού στους υπόλοιπους οικονομικούς τομείς της χώρας. Ευχαριστώ για 

την ανοχή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο παρατηρήσεις για να δείξω ότι πραγματικά και έχει σημασία 

ν’ ακούμε, γίνεται εδώ ζύμωση και διαβούλευση και για το μέλλον.  

  Στην πρώτη παρέμβαση την οποία αναφέρατε σε σχέση με την 

αποκατάσταση των διατηρητέων, να σας κάνω λίγο σαφές ότι και σ’ αυτή την 

πρόσκληση της ίδρυσης των νέων τουριστικών επιχειρήσεων αυτή η 
παρέμβαση είναι επιλέξιμη. Μπορεί δηλαδή κάποιος να πάρει και ν’ 

ανακατασκευάσει, ν’ αναστυλώσει, ν’ αποκαταστήσει και να γίνει μια 

τουριστική επιχείρηση. 

  Για όλα τα υπόλοιπα είμαστε εδώ και με το Υπουργείο 

Τουρισμού να τα συζητήσουμε και να τα εξειδικεύσουμε ως επόμενες δράσεις. 

  Η κα Πουλακάκη έχει το λόγο.  

Ε. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ: Μια διευκρίνιση στον κ. Περουλάκη: Πολύ σωστά και πολύ 

λογικά, συμφωνούμε μ’ αυτό που είπατε, να μη μεταφερθούν πόροι από τις 
λιγότερο ή από τις μετάβαση Περιφέρειες προς την Αττική, γι’ αυτό εκείνο που 

προτείνουμε είναι να έχουμε πρόσθετους πόρους. Σ’ αυτούς τους πόρους που 

υπάρχουν με τη συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή, απλώς να 
προστεθούν τα λεφτά που προτείνουμε να καλύψουν αυτές τις 127 προτάσεις 

της reserve list με βαθμολογία πάνω από 4.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να ενημερώσω σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί λίγο το 

πρόγραμμα, θα κληθούν τώρα τα μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν την 

Εξειδίκευση με όλες τις προσθήκες που έχουν γίνει, θ’ ακολουθήσει μια 
σύντομη εισήγηση νομίζω από τους Προϊσταμένους των Μονάδων Α’ σχετικά 

με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια, τα οποία πάλι θα κληθούν τα μέλη της 

Επιτροπής να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε και μετά, υπάρχει μια 
ανατροπή στο πρόγραμμα, προτείνω να διακόψουμε, να γίνει το γεύμα που 

έχει προγραμματιστεί και να συνεχίσουμε αργότερα.  

  Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να 
εγκρίνουν την 3η Έκδοση του Εγγράφου Εξειδίκευσης όπως αυτό έχει 

κατατεθεί στο φάκελο που έχετε παραλάβει και στην επιχειρησιακή 

πλατφόρμα του «Δίαυλου» με την πρόταση της Γενικής Γραμματείας 
Τουρισμού για πρόσθεση 3 εκατομμυρίων στη δράση που έχει εξειδικευθεί 
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στην προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης αναφορικά με το 

Θρησκευτικό Τουρισμό, την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας για αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης του α’ κύκλου της 

Δράσης «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» κατά 86,5 εκατομμύρια ευρώ και 

καλούνται τα μέλη της Επιτροπής να εξουσιοδοτήσουν τη Διαχειριστική Αρχή 
για την τροποποίηση των Δελτίων Εξειδίκευσης αυτών των δύο καινούργιων 

παρεμβάσεων που δεν συμπεριλαμβάνονταν στον αρχικό φάκελο.  

ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την 3η Έκδοση του Εγγράφου 

Εξειδίκευσης με τις δυο προσθήκες και την εξουσιοδότηση στη Διαχειριστική 
Αρχή.  

  Θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Η παρουσίαση θα γίνει 

από την κα Κρητικού και τον κ. Καρακάση, Προϊσταμένους Μονάδων Α2 και 
Α3 αντίστοιχα, της Ειδικής Υπηρεσίας.  

 

Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων: Παρουσίαση, συζήτηση 
και έγκριση  

Ενημέρωση για την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ - 
Επόμενες ενέργειες 

Ε. ΚΡΗΤΙΚΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα. Θα παρουσιάσουμε κριτήρια 
επιλογής πράξεων για το β’ κύκλο των «Ερευνητικών Υποδομών» καθώς και 

για τη δράση  του   «Superfast Broadband» .  

Υπενθυμίζω κατ' αρχάς ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος εξετάζει και εγκρίνει τη μεθοδολογία και τα 

κριτήρια επιλογής των πράξεων με βάση το άρθρο 110 του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 1303. Σ’ ένα επόμενο άρθρο, στο 125 αναφέρονται γενικά τα 

κριτήρια. Σημειώνω επίσης ότι το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

έχει μια προτεινόμενη μεθοδολογία και συγκεκριμένα κριτήρια, την οποία 
βασικά ακολουθούμε, και η εξειδίκευση αυτών των κριτηρίων που έχουν 

ορισθεί στο ΣΔΕ, επαφίεται στη δική μας αρμοδιότητα και αυτή την 

εξειδίκευση καλείται η Επιτροπή να εγκρίνει και τώρα.  
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Ξεκινώ με τη δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και 

Καινοτομίας», τον β’ κύκλο. Να σημειώσω ότι ο στόχος της δράσης αυτής 
είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας στο πλαίσιο της RIS, 

η προώθηση της αριστείας των ερευνητικών υποδομών, η διαμόρφωση ενός 

ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην Ελλάδα, η εξασφάλιση της 
ανοιχτής πρόσβασης των χρηστών στις ερευνητικές αυτές υποδομές και η 

δικτύωση και η συνεργασία τους με άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς υποδομές.  

Θυμίζουμε ότι το Δεκέμβριο του 2014 η ΓΓΕΤ ετοίμασε τον 
Εθνικό Οδικό Χάρτη των ερευνητικών υποδομών, είχαν ενταχθεί σ’ αυτό το 

χάρτη 26 ερευνητικές υποδομές και υπενθυμίζουμε ότι το πολυετές σχέδιο 

χρηματοδότησης των ερευνητικών υποδομών ήταν ex ante conditionality για 
την ενεργοποίηση όλων των πόρων του ΕΣΠΑ.  

Η ΓΓΕΤ με μια Επιτροπή υψηλού επιπέδου προτεραιοποίησε τις 
26 αυτές ερευνητικές υποδομές με βάση την εναρμόνισή τους, την πλήρη 

ευθυγράμμισή τους, με τις στρατηγικές προτεραιότητες της RIS και με βάση 

αυτή τη διαδικασία, επελέγησαν κατ' αρχάς 20 ερευνητικές υποδομές οι 
οποίες υπέβαλλαν  πέρυσι το 2016 τις προτάσεις τους προκειμένου να 

ελεγχθούν κατ' αρχάς για την ένταξή τους στο ΕΠΑνΕΚ.  

Οι αποφάσεις αυτές ένταξης όπως γνωρίζετε εκδόθηκαν στις 
31/10, μετά από μια πολύπλοκη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των 

προτάσεων αυτών με χρήση ειδικών εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα υπήρξε η 

νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος από τη ΓΓΕΤ τον Ιούνιο του 2016 για την 
υποβολή προτάσεων ερευνητικών υποδομών και την ολοκλήρωση της 

χαρτογράφησης αυτών των υποδομών στο πλαίσιο της Αιρεσιμότητας 1.2. 

Σκοπός ήταν παράλληλα να συμπληρωθεί και να επεκταθεί το 

πολυετές χρηματοδοτικό σχέδιο των ερευνητικών υποδομών και του Οδικού 

Χάρτη. Στην πρόσκληση αυτή της ΓΓΕΤ είχαν δικαίωμα συμμετοχής οι 
ερευνητικές υποδομές που είχαν ενταχθεί στην κύρια λίστα του Οδικού Χάρτη 

αλλά δεν ήταν επιλέξιμες και δεν είχαν περιληφθεί στην πρόσκληση της ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ την 039.  

Είχαν δικαίωμα υποβολής αυτές που ήταν στη reserve list των 

ερευνητικών υποδομών του Οδικού Χάρτη και είχαν δικαίωμά υποβολής και 

νέες ερευνητικές υποδομές σε τρεις καινούργιες θεματικές προτεραιότητες: 
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Αγροδιατροφή, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τουρισμός. 

Υποβλήθηκαν 30 προτάσεις, αξιολογήθηκαν  από θεματικές Επιτροπές 
Εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους. 

Στην αξιολόγηση αυτή χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια τα οποία 

είχαν σχέση τόσο με on-off κριτήρια, όσο και άλλες ομάδες κριτηρίων οι 
οποίες ήταν βαθμολογούμενες. Τα κριτήρια αυτά, ήταν τα on-off κριτήρια και 

τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Με βάση αυτά τα κριτήρια ιεραρχήθηκαν οι 

προτάσεις από οριζόντια Επιτροπή για τη συμβολή τους στις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες της χώρας και κατέληξε η ΓΓΕΤ σε 8 προτάσεις ερευνητικών 

υποδομών με συγκεκριμένο προϋπολογισμό για την κάθε ερευνητική 

υποδομή και με σκοπό να ενταχθούν στο ΕΠΑνΕΚ.  

Σημειώνω ότι οι υποδομές αυτές είναι αυτές που βλέπετε στην 

οθόνη, είναι 8: Το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πάτρας, Αιγαίου, το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της 

Ακαδημίας Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Δεδομένου λοιπόν ότι οι δικαιούχοι είναι συγκεκριμένοι, ο 
προϋπολογισμός για τον κάθε δικαιούχο συγκεκριμένος, το φυσικό 

αντικείμενο και τα παραδοτέα ήδη έχουν εξετασθεί , θεωρήσαμε σκόπιμο να 

πάμε με άμεση αξιολόγηση, ν’ αποφύγουμε τη συγκριτική που είχαμε στην 
προηγούμενη περίοδο και είχε καθυστερήσει σημαντικά την ένταξη και να  

προχωρήσουμε λοιπόν με άμεση αξιολόγηση σε δυο στάδια όπως προβλέπει 

και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, το στάδιο Α’, «Έλεγχος πληρότητας 
και επιλεξιμότητας της πρότασης» και το στάδιο Β’, «Αξιολόγηση των 

προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων».     

Στο στάδιο Α’ τα γνωστά, απλά θα τα διατρέξουμε σύντομα, είναι 

τα γνωστά από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, πότε υπεβλήθη η 

αίτηση, εάν ο προϋπολογισμός είναι μέσα στα όρια και αν το Τεχνικό Δελτίο 
είναι συμπληρωμένο.  

Στο στάδιο Β’ είναι ο Έλεγχος Πληρότητας και Επιλεξιμότητας 

της Πράξης, αν εμπίπτει στους δικαιούχους, αν έχει την αρμοδιότητα ο 
δικαιούχος να εκτελέσει το έργο, αν είναι πλήρες το Τεχνικό Δελτίο που έχει 

υποβάλλει και τα συνημμένα του, εάν ή περίοδος υλοποίησης είναι μέσα στην 

περίοδο επιλεξιμότητας του Επιχειρησιακού, εάν δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
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αντικείμενο, δεδομένου ότι αυτό είναι ένας περιορισμός από τους 

Κανονισμούς, εάν η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης 
το οποίο έπαψε να λειτουργεί ή μετεγκαταστάθηκε, αν υπάρχει επικάλυψη με 

άλλες χρηματοδοτήσεις από άλλα Προγράμματα, εάν έχει όλες τις αποφάσεις 

από τα αρμόδια συλλογικά όργανα. 

Για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο όλες οι τιμές πρέπει να 

είναι θετικές. Στη συνέχεια προχωρούμε στο δεύτερο στάδιο, διαφορετικά αν 

κοπεί, αν πάρει «όχι» σε κάποια απ’ αυτά απορρίπτεται  και βγαίνει σχετική 
απόφαση απόρριψης από την Ειδική Γραμματέα.  

Προχωρούμε στο δεύτερο στάδιο και αυτά είναι τα στάδια από το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, θα επισημάνω μόνο τα σημεία στα οποία 

διαφοροποιούμαστε κι έχουμε κάνει μια ιδιαίτερη εξειδίκευση.  

Στο στάδιο Β.1 «Πληρότητα και σαφήνεια», και η πληρότητα και 
η σαφήνεια του περιεχομένου, όσο και ρεαλιστικότατου προϋπολογισμού θα  

στηριχθούν στην αξιολόγηση που έχει κάνει η ΓΓΕΤ για τις υποδομές αυτές με 

την πρόσκληση που έχει εκδώσει στις 28/6/2016. Έτσι θ’ αποφύγουμε τη 
χρήση και εμπειρογνωμόνων και επομένως θα κερδίσουμε χρόνο στην 

αξιολόγηση και στην ένταξη των έργων.   

Στο στάδιο Β’ έχουμε την τήρηση του θεσμικού πλαισίου και την 

ενσωμάτωση των οριζόντιων πολιτικών. Σημειώνω ότι εδώ τα θέματα της 

κρατικής ενίσχυσης, λαμβάνουμε υπ' όψιν όλες τις εγκυκλίους που έχει 
εκδώσει η ΕΥΚΕ κι έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη στην ένταξη των έργων στην 

πρόσκληση 039 και στη 031. 

Πάω στο στάδιο 3, «Σκοπιμότητα πράξης»: Επισημαίνω ότι 
έχουμε προσθέσει εδώ πέρα δύο συγκεκριμένα κριτήρια ειδικά για τις 

ερευνητικές υποδομές, τα είχαμε και στην προηγούμενη πρόσκληση, τη 039, 

είναι το σχήμα διακυβέρνησης,  το Governance και η Εξωστρέφεια και η 
Διεθνής Αναγνωρισιμότητα.  

Σημειώνουμε και πάλι ότι για τα κριτήρια 1, 4, 5 και 6 θα ληφθεί 
υπ' όψιν η αξιολόγηση που έχει κάνει η ΓΓΕΤ στην πρόσκλησή της. Επίσης 

έχουμε για το κριτήριο 3 την αποδοτικότητα, το έχουμε βαθμολογούμενο και 

από 0 έως 10 και το κριτήριο 7 που είναι η συνέργεια και η 
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συμπληρωματικότητα, μπορεί να έχει και ΟΧΙ,  μπορεί να μην έχει κάποια 

συμπληρωματικότητα με άλλη πράξη. 

Επίσης η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μια 

πράξη στο στάδιο αυτό είναι οι 10 βαθμοί με ελάχιστο όριο το βαθμό 2. Στην 

ωριμότητα της πράξης επίσης έχουμε το βαθμό προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, όπως προβλέπεται στο ΣΔΕ, έχουμε προσθέσει εδώ πέρα την 

πολιτική πρόσβασης, το access policy. Και γι’ αυτή την εξέταση των κριτηρίων 

θα λάβουμε υπ' όψιν μας πάλι την πρόσκληση της ΓΓΕΤ. Σημειώνω ότι τα 
κριτήρια όλα αυτά διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τη ΓΓΕΤ.  

Τέλος έχουμε το στάδιο Β5 για τη διοικητική και επιχειρησιακή 
ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου, εξετάζοντας τη διοικητική και 

επιχειρηματική ικανότητα. Όλα τ’ αποτελέσματα αποτυπώνονται στο Φύλλο 

Αξιολόγησης και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από μια Επιτροπή που 
θα συσταθεί από  την Ειδική Γραμματέα. Τα μέλη της θα είναι στελέχη της 

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και της ΓΓΕΤ. 

Συμπληρωματικά στοιχεία μπορούν να υποβάλλουν, εφ' όσον 
όμως είναι μόνο συμπληρωματικά και διευκρινιστικά και όχι νέα στοιχεία. Το 

επισημαίνω αυτό γιατί είχαμε διάφορα θέματα στις προηγούμενες 

αξιολογήσεις.  

Προχωράω στη μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης της 

δράσης Superfast Broadband. Διαμορφώθηκαν με τη συνεργασία της 
Επιτελικής Δομής Ψηφιακής Πολιτικής, είναι μια δράση την οποία συζητάμε 

και θα έχει σκοπό την αύξηση της διείσδυσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

υπερυψηλής ταχύτητας στη χώρα.  

Ο σκοπός είναι η ενίσχυση αυτή να γίνει μέσω ενός κουπονιού 

που θα καλύπτει μέρος του εφάπαξ ή και του μηνιαίου κόστους σύνδεσης για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό το έτος 2023, το 50% του 
πληθυσμού να διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100 

Mbps και το 70% του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε υποδομές 

τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης στο 1Gbps.  

Ο στόχος αυτός είναι η αναβάθμιση των δικτύων όπως 

αποτυπώνεται στο δελτίο εξειδίκευσης, ν’ αναπτυχθούν τα δίκτυα με ιδιωτικά 
κεφάλαια των παρόχων. Η δράση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής 
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Πρόσβασης της Επόμενης Γενιάς, το οποίο είναι κομμάτι της Εθνικής 

Ψηφιακής Στρατηγικής.  

Παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε πυκνοκατοικημένες αστικές 

περιοχές, σε αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι, με 

δυνητικούς δικαιούχους τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής. 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι άμεση, έχουμε μόνο αυτούς 

τους συγκεκριμένους δικαιούχους. Τα στάδια αξιολόγησης είναι αυτά τα οποία 

προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Θα τονίσω μόνο και 
πάλι τις ιδιαιτερότητες. Το στάδιο 1 και το στάδιο 2 είναι όπως και στην 

προηγούμενη αναφορά μου στα κριτήρια της Έρευνας.  

Και στο στάδιο Β να σημειώσω, στο στάδιο Β1 «Πληρότητα και 
σαφήνεια», ότι θα εξεταστεί το φυσικό αντικείμενο, τα βασικά τεχνικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά της πράξης, η μεθοδολογία υλοποίησης, τα 

υποέργα τα οποία θα παρουσιαστούν, τα παραδοτέα που θα υπάρξουν. Θα 
εξεταστεί η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης και η 

ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 

Στο θεσμικό πλαίσιο ισχύουν τα κριτήρια που προβλέπει και το 

Σύστημα Διαχείρισης. Στην περίπτωση που έχουμε κρατική ενίσχυση τελικά 

και αποδειχθεί από τη DG COMP και από τις επαφές με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ότι υπάρχουν στοιχεία, θα έχουμε το κατάλληλο φαντάζομαι 

καθεστώς οπότε είμαστε καλυμμένοι θεωρώ στα κριτήρια αυτά και για 

οτιδήποτε υπάρξει νεότερο στο θέμα αυτό.  

Στην αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης, να επισημάνω την 

εξειδίκευση που έχουμε κάνει, ότι θα εξεταστεί η συμβατότητα της πράξης με 

την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Άλλωστε όπως γνωρίζετε, και για την 
υποβολή Τεχνικού Δελτίου σύμφωνα με το ν. 4389 προβλέπεται η έγκριση του 

Τεχνικού Δελτίου από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής ή τώρα 

Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών.  

Επομένως θα χρειαστεί να εξεταστεί η συμβατότητα και η 

συμβολή της πράξης τόσο στην τόνωση της ζήτησης των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, στην κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και στην 
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ενθάρρυνση των σχετικών επενδύσεων και στην ανάπτυξη υποδομών NGA 

σε αστικές περιοχές για μεγάλες ταχύτητες στους τελικούς καταναλωτές.  

Συγκεκριμένα επίσης θ’ αξιολογηθεί αυτό που αναφέρεται και 

μέσα στο Δελτίο Εξειδίκευσης, αν η ενίσχυση της ζήτησης των υπηρεσιών 

υψηλής ταχύτητας, υπάρχει δέσμευση για το έτος 2023, να έχουμε αυτά τα 
επιτεύγματα, το 50% του πληθυσμού να διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο με 

ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps και το 70% του πληθυσμού να έχει 

πρόσβαση σε υποδομές με μεγάλες ταχύτητες.  

 Στην ωριμότητα επίσης της πράξης, στο στάδιο εξέλιξης των 

απαιτουμένων ενεργειών, έχουμε εξειδικεύσει ως εξής: Ότι θα εξετάσουμε αν 
έχει γίνει χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, εάν 

υποβλήθηκε το σχέδιο οδηγού της δράσης που απαιτείται  για  τη χορήγηση 

των κουπονιών, εάν έχει ληφθεί μέριμνα για τη συγκρότηση Μητρώου 
Παρόχων αυτών των προϊόντων και αν έχει ληφθεί μέριμνα για τη δημιουργία 

του Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστήριξε τη δράση.  

Στο στάδιο Β5, έχει προστεθεί σε σχέση με την προηγούμενη 
δράση και το σημείο 3, η χρηματοοικονομική ικανότητα, στην περίπτωση που 

προκύψει θέμα κρατικής ενίσχυσης και χρειάζεται κάτι εκεί. Όλα αυτά τ’ 

αποτελέσματα και πάλι, θ’ αποτυπωθούν στο Φύλλο Αξιολόγησης, η 
αξιολόγηση θα γίνει από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και υπάρχει η δυνατότητα πάντοτε 

υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων από το δικαιούχο στην περίπτωση 

που με την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου λείψει κάτι. 

Αυτά όσον αφορά αυτές τις δυο κατηγορίες πράξεων. 

Ευχαριστούμε πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Κρητικού. Για να προλάβω αντιδράσεις 

και αντανακλασικά, ήδη η κα Κρητικού ανέφερε με λεπτομέρεια τα βήματα τα 

οποία εκκρεμούν και θα πρέπει ν’ αποσαφηνιστούν ή να ωριμάσουν για την 
έκδοση της πρόσκλησης στη δεύτερη περίπτωση των κριτηρίων των NGA 

που εξειδικεύουμε σήμερα.  

Γ. ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ: Ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις μας, αυτά που 

παρουσιάσατε υπάρχει μια διαφάνεια που λέγεται ότι πρέπει να εξασφαλιστεί 

η πρόσβαση στο 50% του πληθυσμού στις ταχύτητες 100 Mbps και η 
δυνατότητα μετά λέτε του 70% του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε 
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ταχύτητες 1 Gbps. Το 70 και το 50 δεν αθροίζονται στο 100, κάπου πρέπει να 

υπάρχει μια επικάλυψη εκεί πέρα, γιατί η πρόσβαση στο 1 Gbps  θα γίνεται με 
ιδιωτικά κεφάλαια.  

Ε. ΚΡΗΤΙΚΟΥ: Τα στοιχεία αυτά τα έχουμε πάρει μέσα από την Εξειδίκευση.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αλληλοεπικαλυπτόμενα τα ποσοστά; Αυτό λέτε;  

 Π.ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ :  Το 50% αναφέρεται σε συνδέσεις που θα γίνουν, δηλαδή 

σε διείσδυση στις ευρυζωνικές Υπηρεσίες, ενώ το 70% σε διαθεσιμότητα 
υποδομής. Σε αυτό διαφέρουν τα δυο στοιχεία, γι’ αυτό και δεν αθροίζονται.  

  Δηλαδή το 50% του πληθυσμού θα έχει ήδη κάνει χρήση της 
Υπηρεσίας, ενώ για το 70% θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα 

ταχύτητας 100 έως και ακόμα μεγαλύτερης ταχύτητας. Αυτή είναι η διαφορά. 

Δηλαδή δεν αθροίζονται μεταξύ τους τα δύο. Το πρώτο είναι διείσδυση, ενώ 
το δεύτερο διαθεσιμότητα δικτύου και υπηρεσιών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα θα κατασκευάσουμε μεγαλύτερο δίκτυο απ’ αυτό για το 

οποίο ο δείκτης θα μετρήσει τη σύνδεση, θα υπάρχει διαθέσιμο. 

 Π.ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ: Ναι, με τη μόχλευση των ιδιωτικών κεφαλαίων, με τη 

μόχλευση των επενδυτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας κάλυψε; Θα το επεξεργαστείτε και θα επανέλθουμε αν είναι.  

  Ο κ. Καρακάσης έχει το λόγο.  

Χ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Έχουμε δύο δράσεις που ανήκουν 

στην Επενδυτική Προτεραιότητα  10 iv, θεματικό στόχο 10. του Άξονα 2. Είναι 

δυο δράσεις όπως είπα της  10 iv, του Άξονα 2, είναι δράσεις του ΕΚΤ, 
αφορούν την πρακτική άσκηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την 

πρακτική άσκηση των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού επί 

πλοίου, το πρώτο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι τους.  

Ο στόχος της πρώτης δράσης της άσκησης της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης αφορά φοιτητές οι οποίοι καλούνται ν’ αποκτήσουν εμπειρία σε 
πραγματικό περιβάλλον εργασίας υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτά τα 

Τμήματα και τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ 

τέλος πάντων, είναι μέσα στο πρόγραμμα σπουδών τους.   

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μέρος του προγράμματος 

σπουδών τους. Οι προϋποθέσεις για την πρακτική στην Τριτοβάθμια 
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Εκπαίδευση είναι το 55% της πρακτικής των φοιτητών, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, τουλάχιστον το 55%, 
ενώ το 80% του προϋπολογισμού θα πρέπει να διατεθεί για τις αποζημιώσεις 

των ασκούμενων φοιτητών και για την ασφαλιστική τους κάλυψη.  

Η δεύτερη δράση που είναι η πρακτική άσκηση των 
σπουδαστών του Εμπορικού Ναυτικού επί πλοίου έχει στόχο την εκπαίδευση 

των σπουδαστών των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, των Πλοιάρχων, 

Μηχανικών και τις άλλες σχετικές ειδικότητες πάνω σ’ εμπορικά πλοία κατά το 
πρώτο ταξίδι τους ουσιαστικά που γίνεται εντός της εκπαίδευσής τους.  

Οι προϋποθέσεις για το ταξίδι αυτό, για την πράξη αυτή, είναι ότι 
οι πρωτοετείς σπουδαστές εκπαιδεύονται με βάση το πρόγραμμα σπουδών 

και εκπληρώνουν το εγχειρίδιο της κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, υπάρχει 

ένας αναγραμματισμός εκεί πέρα στο ΚΕΠ, εποπτευόμενοι από τον Πλοίαρχο 
και τον Α’ Μηχανικό. Είναι γενικότερα μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσής 

τους, μέσα στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής.  

Δικαιούχοι στην πρώτη δράση είναι τα ΑΕΙ και τα ΑΤΕΙ της 
χώρας ενώ στη δεύτερη δράση είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και πιο 

συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών. Η περίοδος 

επιλεξιμότητας και για τις δύο δράσεις, ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017 και εκτείνεται ως το 2021. Tο εκπαιδευτικό ταξίδι που ξεκινά το 2016 για 

τη δεύτερη δράση εκτείνεται και ως το 2021.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την πρώτη δράση για τα ΑΕΙ 

ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια και θα αφορά κατ’ εκτίμηση γύρω στους 80.000 

φοιτητές ενώ για τη δεύτερη δράση με το πρώτο ναυτικό ταξίδι, ανέρχεται στα 
27 εκατομμύρια και θα αφορά 6.600 σπουδαστές των Ακαδημιών του 

Εμπορικού Ναυτικού.  

Για τις δράσεις αυτές, έχει δρομολογηθεί το ότι Ενδιάμεσο 
Φορέα θ’ αποτελεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. 

Αναμένουμε την Υπουργική Απόφαση που θα εξειδικεύσει την ανάθεση. Και 
περνάμε στη μεθοδολογία και την αξιολόγηση, στα κριτήρια ουσιαστικά της 

επιλογής, όπου και πάλι όπως και σε προηγούμενες δράσεις μας θα είναι 

άμεση η αξιολόγηση σε δύο στάδια. 
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Στο πρώτο στάδιο θα υπάρχει άμεση αξιολόγηση, για ποιο 

λόγο;: Γιατί ουσιαστικά έχουμε όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας τα οποία θα 
έρθουν και θα ενταχθούν στην πρόσκληση, επίσης και στη δεύτερη δράση 

είναι μόνο ένας ο δικαιούχος οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπούμε σε 

τέτοια αξιολόγηση.  

Στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης έχουμε τον έλεγχο 

πληρότητας, θα καταρτίζομε τη λίστα ελέγχου πληρότητας για τις προτάσεις, 

όπου γίνεται ένας αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης  για τα 
βασικά: Ημερομηνία υποβολής αίτησης, ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι 

εντός των ορίων, το τεχνικό δελτίο να είναι πλήρως συμπληρωμένο, το 

δεύτερο μέρος του πρώτου σταδίου, το Α2, ουσιαστικά ελέγχεται αν ο φορέας 
εμπίπτει σ’ αυτούς που προσκαλούμε, στους δυνητικούς δικαιούχους.  

Η αρμοδιότητα, η τυπική πληρότητα, αν όλα τα έγγραφα έχουν 
προσκομισθεί, για την περίοδο υλοποίησης άμα ξεφεύγει το 2021 το οποίο 

ορίζεται να είναι μεταξύ 2016 και 2021 που έχουμε την επιλέξιμη περίοδο και 

αν το φυσικό αντικείμενο έχει περαιωθεί πριν την ημερομηνία που ο δυνητικός 
δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης έτσι ώστε να εξετασθεί αν 

και αυτό εμπίπτει μέσα στα χρονοδιαγράμματα.  

Συνεχίζουμε με τους θεματικούς στόχους, αν όντως τελικά αυτό 
που μας υποβάλλει εμπίπτει στους θεματικούς στόχους του Προγράμματος. 

Δεν υπάρχει επικάλυψη με άλλα Προγράμματα, συγχρηματοδότηση από άλλα 

Προγράμματα ή από εθνικούς πόρους έτσι ώστε να μην έχουμε διπλή 
χρηματοδότηση και αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 

για την ένταξή του. 

Σ’ αυτό το στάδιο θα πρέπει να σε όλα τα σημεία να λάβει την 

τιμή  ΝΑΙ εκτός από το κριτήριο 8 στο οποίο ενδέχεται να λάβει την τιμή«δεν 

απαιτείται». Στη συνέχεια περνά, αν προκριθεί απ’ αυτό το στάδιο, περνάει 
στην επόμενη φάση στο στάδιο Β’. Αρμοδιότητα για την έκδοση απόφασης ή 

απόρριψης της πρότασης σε περίπτωση που δεν πλήττονται οι υποχρεώσεις 

του δικαιούχου σε πρώτο στάδιο, έχουν είτε η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ και  
Ταμείου Συνοχής είτε ο Ειδικός Γραμματέας ΕΚΤ, ανάλογα με τις 

αρμοδιότητες που θα του χορηγηθούν. Όχι που θα χορηγηθούν στο 

Γραμματέα του ΕΚΤ, αλλά στον Ενδιάμεσο Φορέα.  
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Στο Β’ στάδιο αξιολόγησης έχουμε την αξιολόγηση ουσιαστικά 

της πράξης και τη βαθμολόγησή της γιατί έχουμε ναι μεν άμεση αξιολόγηση, 
αλλά με βαθμολογούμενα κριτήρια όπου θα πρέπει να πληρούν ορισμένες 

προϋποθέσεις, με ελάχιστη βαθμολόγηση, όπου βλέπουμε την πληρότητα, 

σαφήνεια, την τήρηση θεσμικού πλαισίου, τη σκοπιμότητα, την ωριμότητα της 
πράξης και βαθμολογείται η διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου.  

Όλα τα στάδια έχουν ποσοστό βαρύτητας, όλα τα κριτήρια έχουν 
ποσοστό βαρύτητας. Στο Β1 όπου η πληρότητα και σαφήνεια του 

περιεχομένου της πρότασης έχει βαρύτητα 20%, όπου τα επιμέρους κριτήρια 

έχουν και αυτά επιμέρους βαρύτητα. Πληρότητα και σαφήνεια του 
περιεχομένου της πρότασης οπότε εξετάζεται η σαφήνεια της περιγραφής του 

φυσικού αντικειμένου που θα πρέπει να ορίζει το στόχο, τους ωφελουμένους, 

τις δράσεις και τις υποδράσεις, τη μεθοδολογία της υλοποίησης η οποία θα 
πρέπει να είναι σαφής, αν θ’ αποτελεί προμήθειες, υπηρεσίες και όλες τις 

υπόλοιπες εργασίες και τον τρόπο που θα υλοποιηθούν.  

 Θα πρέπει ν’ αποτυπωθούν τα παραδοτέα της πράξης, τα 

μέτρα δημοσιότητας κι επικοινωνίας στις προτεινόμενες πράξεις, η 

καταλληλότητα των μέτρων αυτών ενώ το δεύτερο υποστοιχείο έχει και αυτό 
βαρύτητα 10%,  με τη ρεαλιστικότητα του απαιτούμενου προϋπολογισμού ν’ 

αξιολογείται σε σχέση με το προς χρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο.  

Εδώ βλέπουμε πάλι την πληρότητα του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού έτσι ώστε να συνάδει με το φυσικό αντικείμενο το οποίο 

καλείται να υλοποιήσει και το εύλογο του κόστους ουσιαστικά, το οποίο θα 

πρέπει να τεκμηριωθεί από παρεμφερείς πράξεις οι οποίες έχουν υλοποιηθεί 
είτε από τον ίδιο είτε από κάποιον άλλο στην αγορά ή θα πρέπει να μας 

προσκομίσει μη δεσμευτικές προσφορές από κάποια έρευνα αγοράς που θα 

έχει κάνει έτσι ώστε να τεκμηριωθεί το εύλογο του κόστους. 

Συνεχίζει με την ορθή κατανομή του προϋπολογισμού και 

περνάμε στη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος της ολοκλήρωσης της 
πράξης. Οι συγκεκριμένες δράσεις χωρίζονται σε  ακαδημαϊκά έτη, οπότε  θα 

πρέπει να το δούμε να είναι σαφή τ’ ακαδημαϊκά έτη και να διαχωρίζεται το 

φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο για να μπορούν να είναι ελέγξιμα. 
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Βλέπουμε τη μέθοδο υλοποίησης με την αυτεπιστασία ή την 

ανάθεση σε τρίτους και την ωριμότητα της πράξης, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, 
αν έχουν προκηρυχθεί, αν έχει υλοποιηθεί ένα κομμάτι του έργου. Στην 

πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης υπάρχει μια 

βαρύτητα 20% όπου η τιμή θα πρέπει να λαμβάνει «ναι» και στα δύο κριτήρια, 
και στη ρεαλιστικότητα και στη σαφήνεια της πράξης.  

Ελάχιστος βαθμός είναι 5, με βαθμολογία μεταξύ 0 και 10. 

Βλέπουμε κάτω, συνολικός βαθμός κριτηρίων με τη στάθμισή τους πώς 
ορίζεται, όπου θα πρέπει  το στάδιο Β1 να πάρει το βαθμό 1 κατ’ ελάχιστο. 

Στο στάδιο Β’ ελέγχεται η τήρηση θεσμικού πλαισίου και η ενσωμάτωση των 

οριζόντιων πολιτικών, όπου εδώ έχουμε  την τήρηση των εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων, συμβάλλοντας στις πράξεις με κανόνες ανταγωνισμού 

κρατικών ενισχύσεων που έχουν ληφθεί υπ' όψιν μας όλες οι εγκύκλιοι της 

ΕΥΚΕ και θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση. 

Έχουμε το κριτήριο της Αειφόρου Ανάπτυξης, την προαγωγή της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την εξασφάλιση προσβασιμότητας 
των ΑμΕΑ. Τα κριτήρια είναι δυαδικά με «ναι» ή «όχι», εκτός από το κριτήριο 

2 για την κρατική ενίσχυση που τεκμηριωμένα μπορεί να λάβει την τιμή «όχι», 

ενώ στο κριτήριο 3 για την Αειφόρο Ανάπτυξη δείχνει ότι δεν εφαρμόζεται.  

Στο στάδιο Β3 η σκοπιμότητα της πράξης έχει βαρύτητα 50% 

όπου εδώ έχουμε υποκατηγορίες αξιολόγησης που και αυτά αθροίζοντας 

έχουν βαρύτητες και αθροίζονται στο 50%. Έχουμε στο 7% την αναγκαιότητα 
της υλοποίησης πράξης, στο 10% την αποτελεσματικότητα της πράξης όπου 

ο βαθμός συμβολής εκφράζεται στο πηλίκο του δείκτη εκροών της πράξης 

προς τον δείκτη εκροών για την πρόσκληση. 

Συνεχίζουμε με την αποδοτικότητα όπου η βαρύτητά της είναι 

στο 12% και εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της 
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της βάσει της 

οποίας υπολογίζεται μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής για την 

υλοποίησή της.  

Η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα και αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της πράξης έχει βαρύτητα 8%, όπου εξετάζονται και 

αξιολογούνται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης 
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πράξης θ’ αξιοποιηθούν αργότερα. Η καινοτομία με βαρύτητα 9%, εξετάζεται ο 

βαθμός καινοτομίας της προτεινόμενης πράξης και η συνέργεια στην 
πραγματικότητα με άλλες πράξεις, είτε ενταγμένες στο Επιχειρησιακό μας 

Πρόγραμμα είτε σε άλλα Προγράμματα έχει βαρύτητα 4%. 

Η τελική βαθμολόγηση του σταδίου Β3 απορρέει από τον  τύπο 
που έχουμε κάτω, συνολικός βαθμός κριτηρίων, όπου ελάχιστος βαθμός είναι 

το 2,5 και δε μπορούν να λάβουν τα επιμέρους κριτήρια βαθμό χαμηλότερο 

του 5, μια βαθμολογία μεταξύ του 0 και του 10.  

Στο στάδιο Β4 εξετάζεται η ωριμότητα της πράξης, όπου έχει 

βαρύτητα 10%. Συνολικά έχουμε το Α και το Β, όπου αυτά μαζί έχουν μια 
βαρύτητα 10%, η ελάχιστα αποδεκτή συνολική βαθμολογία είναι το 0,5, όπου 

επιμέρους δε μπορούν να πάρουν κάτω από 5 το καθένα, με βαθμολογία 

μεταξύ 0 και 10. Η διοικητική ικανότητα έχει βαρύτητα 10% και η 
επιχειρησιακή, όπου η διοικητική ικανότητα έχει 10% βαρύτητα και εξετάζεται 

η επαρκής οργανωτική δομή για την υλοποίηση της πράξης και εάν ο φορέας 

έχει προετοιμάσει και εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διαχείριση 
και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Βλέπουμε δηλαδή αν υπάρχει η 

διοικητική ικανότητα, η διαχειριστική ικανότητα του δικαιούχου.  

Αμέσως μετά εξετάζουμε την επιχειρησιακή ικανότητα όπου έχει 
βαρύτητα 5 και 5. Οπότε εδώ εξετάζουμε την προηγούμενη εμπειρία του 

δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων έργων και τη διαθεσιμότητα 

του προσωπικού του και της ομάδας έργου του.  

Στο τέλος συμπληρώνεται το φύλλο αξιολόγησης πράξης, όπου 

ως ελάχιστη τελική βαθμολογία ορίζεται ο βαθμός 5,  ενώ τα δυαδικά κριτήρια 
θα πρέπει να λαμβάνουν την τιμή «ναι». Η αξιολόγηση της αίτησης 

χρηματοδότηση πραγματοποιείται από τη Μονάδα Α3 είτε δηλαδή από το 

ΕΠΑνΕΚ είτε από τον Ενδιάμεσο Φορέα.  

Δύνανται να ζητηθούν συμπληρωματικά ή επεξηγηματικά 

στοιχεία κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, τα οποία όπως ειπώθηκε και πιο 

πριν δε μπορούν να έχουν δημιουργηθεί μετά την έκδοση της πρόσκλησης, 
θα πρέπει να είναι όλα προγενέστερα της αίτησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Καρακάση.  
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  Θα κληθούν τώρα μέλη να εγκρίνουμε τα 4 σετ κριτηρίων και τις 

αντίστοιχες μεθοδολογίες, δύο δράσεις ΕΤΠΑ παρουσίασε η κα Κρητικού και 
τις δυο δράσεις ΕΚΤ παρουσίασε ο κ. Καρακάσης. Η μεθοδολογία και τα 

κριτήρια επιλογής πράξεων τίθενται προς έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

ΜΕΛΗ: Εγκρίνονται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η μεθοδολογία και τα κριτήρια πράξεως εγκρίθηκαν 
ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση 
και την Επικοινωνία του ΕΠΑνΕΚ – Προγραμματισμός για το επόμενο 

έτος (προβολή video) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι μου λένε ότι αν η υπομονή σας και οι αντοχές 

σας είναι ακόμη για 10 λεπτά, θα είχε νόημα να προχωρήσουμε και στο 

επόμενο θέμα, το οποίο δε θα έχει κάποια παρουσίαση από τα στελέχη, θα 
γίνει μια προβολή βίντεο και ουσιαστικά θα έρθει να καλύψει τη θεματική 

ενότητα «Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ – Προγραμματισμός για το επόμενο έτος». 

  Μετά την προβολή του βίντεο, που κρατάει ούτε 10 λεπτά, 

μπορούμε να προχωρήσουμε στο γεύμα. Σας ευχαριστώ.  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος των 

παρουσιάσεων, παρακαλώ καθίστε να συνεχίσουμε. Το δεύτερο μέρος έχει 
κάποιες παρουσιάσεις για οριζόντια θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα ή 

συνολικά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

 

Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 

Ενημέρωση για την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ - 
Επόμενες ενέργειες 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ξεκινήσουμε με μια ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του 
Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος και τις επόμενες ενέργειες που θα 

γίνουν. Η παρουσίαση θα γίνει από την κα Λιάππα, στέλεχος της Μονάδας 

Α1. της Υπηρεσίας. 

Σ. ΛΙΑΠΠΑ: Καλησπέρα. Θα σας μιλήσω για τις αξιολογήσεις του ΕΠΑνΕΚ. 

Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο  οι αξιολογήσεις έχουν βαρύνουσα 
σημασία, γι' αυτό τον λόγο υπάρχει το Σχέδιο Αξιολόγησης που έχει όλες τις 

αξιολογήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος που πρόκειται να γίνουν 

στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.  

Το Σχέδιο Αξιολόγησης είναι ένα στρατηγικό έγγραφο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, προβλέπεται από τον Κανονισμό κοινών 

διατάξεων και σχεδιάζεται και  υλοποιείται από τη Διαχειριστική Αρχή. 
Εγκρίνεται και παρακολουθείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να επικαιροποιηθεί. 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ και όλα τα Σχέδια 

Αξιολόγησης, οι αξιολογήσεις, έχουν ως σκοπό την αποτίμηση της επίπτωση 

των βασικών δράσεων κάθε Επενδυτικής Προτεραιότητας σε σχέση με τον 
ειδικό στόχο που είχε τεθεί. 

Επίσης αποτιμάται η συμβολή στους μακροσκοπικούς δείκτες 

του αποτελέσματος που έχουν επιλεγεί για κάθε Επενδυτική Προτεραιότητα, 
για κάθε ειδικό στόχο και οι οποίοι μπορεί να επηρεάζονται και από άλλες 

παραμέτρους, όπως το οικονομικό περιβάλλον. 

Επίσης ανάλογα με τη φύση των δράσεων μπορεί να αποτιμάται 

η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα των δράσεων.  
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Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ εγκρίθηκε πέρσι κατά τη 2η 

συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και περιλαμβάνει δέκα 
ενδιάμεσες αξιολογήσεις που θα γίνουν τα επόμενα έτη. Θα γίνουν ανά τομέα 

για τις δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, για τις δράσεις έρευνας και 

τεχνολογίας, για τις δράσεις ανθρώπινου δυναμικού και τη στρατηγική 
επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα γίνει σε τρεις φάσεις.  

Ακολουθούν οι αξιολογήσεις επιπτώσεων προς το τέλος της 

Προγραμματικής Περιόδου και στο τέλος μια συνθετική αξιολόγηση.  

Να σας πούμε ότι πέρσι είχε επικαιροποιηθεί η αξιολόγηση του 

Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ κατ’ ΟΙΚΟΝ, η ex ante,  και φέτος είναι υπό 
ολοκλήρωση η πρώτη φάση της αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

του Επιχειρησιακού. Μέσα στο επόμενο έτος σχεδιάζεται να εκπονηθεί 

αξιολόγηση για την πορεία εφαρμογής του ΕΠΑνΕΚ μέσω συμβούλου 
αξιολόγησης. Οπότε θα αναλυθεί όλο το Πρόγραμμα και θα αξιολογηθούν 

όλες οι Επενδυτικές Προτεραιότητες. 

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση που τρέχει τώρα και είναι υπό 
ολοκλήρωση για τη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ αφορά την 

αποτελεσματικότητα των δράσεων της Στρατηγικής Επικοινωνίας, εκπονείται 

εσωτερικά από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Η περίοδος αναφοράς είναι η έναρξη του 
Προγράμματος έως τώρα και υλοποιήθηκε έρευνα πεδίου μέσω ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου.  

Έχουν συλλεχθεί όλες οι απαντήσεις και γίνεται ανάλυση και 

όταν η αξιολόγηση ολοκληρωθεί θα αναρτηθεί στο site , στην SFC και στο 

Δίαυλο για την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Τα βασικά αξιολογικά ερωτήματα ήταν η αναγνωρισιμότητα του 

ΕΣΠΑ, της πολιτικής της Ένωσης και του ΕΠΑνΕΚ, ο βαθμός επίγνωσης και 
κατανόησης των στόχων και των πράξεων του ΕΠΑνΕΚ, οι πηγές 

πληροφόρησης των πράξεων και των προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ, η 

επάρκεια ενημέρωσης, η προσωπική συμμετοχή ή το ενδιαφέρον και το 
αντιλαμβανόμενο όφελος από τη συμμετοχή στα έργα. 

Έτσι έγινε έρευνα πεδίου, διήρκησε ένα μήνα από 10/10 μέχρι 
10/11, έγινε μέσω ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Υπήρχαν 18 
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ερωτήματα πολλαπλής επιλογής που κάλυψαν αφ' ενός τη δημογραφική 

εικόνα των συμμετεχόντων καθώς και τα αξιολογικά ερωτήματα που είπαμε 
και μια ανοιχτή ερώτηση για επισήμανση ελλείψεων και αδυναμιών και 

καταχώρηση σχολίων. 

Έγινε μέσω της ανοιχτής πλατφόρμας δημοσκοπήσεων 
surveymonkey. Το  κοινό -  στόχος έπρεπε να είχε εκτεθεί σε κάποιες 

ενέργειας πληροφόρησης και επικοινωνίας προκειμένου να μπορέσει να τις 

αξιολογήσει, έτσι ενδεικτικά ήταν οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος, οι 
δικαιούχοι οι ίδιοι, οι πολλαπλασιαστές πληροφόρησης.  

Προκειμένου να γίνει γνωστό αναρτήθηκε e-banner στην 
ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ, μπήκε ανακοίνωση στα νέα του ΕΣΠΑ, έγινε 

ανάρτηση στις ιστοσελίδες του ΕΦΕΠΑΕ και κάποιων εταίρων, αναρτήθηκε 

στα κοινωνικά δίκτυα του ΕΠΑνΕΚ και απεστάλη και e-newsletter  στους 
16.700 εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας του ΕΠΑνΕΚ. 

Τελικά μετά από ένα μήνα συμπληρώθηκαν 612 ανώνυμα 

ερωτηματολόγια, στην πλειοψηφία ήταν άνδρες, ήταν απόφοιτοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, οι μισοί εκπροσωπούσαν επιχείρηση. 30% ήταν εργαζόμενοι, 

5% εκπροσωπούσαν κάποιο φορέα και 4% άνεργοι.  

Σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα του ΕΣΠΑ το 87% θεωρεί ότι 

η Ελλάδα «ωφελείται» ή «μάλλον ωφελείται» και το 61,5% έχει «θετική» ή  

«μάλλον θετική» γνώμη για το ΕΣΠΑ.  

Ως κύρια χρηματοδοτική προτεραιότητα των Προγραμμάτων 

ΕΣΠΑ από το κοινό, αναγνωρίστηκε πρώτα η ενίσχυση των επιχειρήσεων, της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας,  κατά 70% και δεύτερον κατά 14% 
η ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

Αν απομονώσουμε μόνο τους άνεργους πάλι αναδεικνύονται οι 
ίδιες προτεραιότητες αλλά με άλλα ποσοστά. Δηλαδή αναδεικνύεται η 

ενίσχυση των επιχειρήσεων κατά 47% και η αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού κατά 38%. Το 86% απάντησε ότι γνωρίζει το ΕΠΑνΕΚ, και από 
τους τομείς που καλύπτει, όπου μπορούσε το κοινό να απαντήσει σε 

περισσότερες από μια απαντήσεις, αναδείχθηκαν οι τομείς τουρισμού και 

ΤΠΕ. 
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Σε επόμενη ερώτηση τους στόχους στους οποίους συμβάλλουν 

περισσότερο οι δράσεις και τα έργα του ΕΠΑνΕΚ, είναι παρόμοια με την 
προηγούμενη, πάλι το κοινό απάντησε για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας περισσότερο, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και τις 

θέσεις εργασίας. 

Σε σχέση με την προσωπική συμμετοχή το 81,6% δήλωσε ότι ή 

έχουν συμμετάσχει ή έχουν σκοπό να συμμετάσχουν στα προγράμματα του 

ΕΠΑνΕΚ.  

Η ψηφιακή ενημέρωση αναδεικνύεται ως ο επιθυμητός τρόπος 

ενημέρωσης. Ωστόσο υπάρχει ένα 31% που δηλώνει ότι επιθυμεί να 
ενημερώνεται από εκδηλώσεις και ημερίδες.  

Σε σχέση με την επάρκεια ενημέρωσης το 75,4% δήλωσε ότι η 

ενημέρωση του ΕΠΑνΕΚ είναι σχετικά ή απόλυτα επαρκής, αθροίζουμε τα 
δυο «σχετικά επαρκής» και «απόλυτα επαρκής». Ως βασικός δίαυλος 

επικοινωνίας, ενημέρωσης προκύπτει με διαφορά η ιστοσελίδα 77% και το 

Internet. 

Ζητήσαμε να βαθμολογήσουν τις πηγές πληροφόρησης, τους 

διάφορους τρόπους, σε κλίμακα 1 έως 5. Με 1 «καθόλου ικανοποιημένος» και 
5 «απόλυτα ικανοποιημένος» αναδεικνύεται η ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ με 

72% αρκετά ικανοποιημένοι, το e-newsletter με 50% έναντι μη 

ικανοποιημένου 10% και 16% ουδέτεροι και 24% «Δεν γνωρίζω», «Δεν 
απαντώ». 

Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι στους άλλους τρόπους 

επικοινωνίας εκτός ιστοσελίδας και e-newsletter και e-mail, είναι πολύ υψηλά 
τα ποσοστά «Δεν γνωρίζω», «Δεν απαντώ». Που σημαίνει ότι δεν τα έχουν 

χρησιμοποιήσει. Επίσης μεγάλα είναι και τα ποσοστά των ουδέτερων. Τα ίδια 

ποσοστά σε διάγραμμα, σε ραβδόγραμμα, όπου το κόκκινο είναι «αρκετά ή 
πολύ ικανοποιημένος», το μπλε «καθόλου ή όχι και τόσο ικανοποιημένος». 

Από αυτά προκύπτει πολύ αυξημένη ικανοποίηση από την 
ιστοσελίδα, ικανοποίηση από το facebook. Για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση 

γνώμη εξέφρασε μόνο το 64% και οι γνώμες ήταν μοιρασμένες. Για το 

Γραφείο Πληροφόρησης φαίνεται ότι χρησιμοποιείται από το 31% και έχουν 
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ουδέτερη γνώμη και από τη βαθμολόγηση φαίνονται και οι δημοφιλείς μέθοδοι 

επικοινωνίας.  

Υπήρχε μια ανοιχτή ερώτηση για σχόλια όπου ελήφθησαν 108 

ελεύθερες απαντήσεις. Κατηγοριοποιήθηκαν, οι περισσότερες αφορούσαν τις 

διαδικασίες υλοποίησης, μετά το Γραφείο Πληροφόρησης ή και προτάσεις 
βελτίωσης.  

Στη συνέχεια των σχολίων, για τις διαδικασίες  υλοποίησης 
υπήρχε πλήθος σχολίων σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 

δράσεων. Από το Γραφείο Πληροφόρησης ζητείται ταχύτερη ενημέρωση στα 

εξειδικευμένα ερωτήματα που δεν διευκρινίζονται από τους Οδηγούς 
Εφαρμογής και στις εκδηλώσεις να γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις και σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

Για την ιστοσελίδα υπήρχε πρόταση για καλύτερη διαρρύθμιση 
κάτι το οποίο θα γίνει με τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του 

Προγράμματος και για το e-newsletter  να αποστέλλεται συχνότερα. 

Άλλες προτάσεις βελτίωσης ήταν η ενημέρωση για τα νέα 

προγράμματα να γίνεται και  στους εγγεγραμμένους χρήστες του 

www.ependyseis.gr , να υπάρχει ηλεκτρονικό questions and answers,  να 
γίνεται καλύτερη δόμηση της πληροφορίας και σε πιο κατανοητή γλώσσα στο 

site και δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο. 

Τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι το κοινό που συμμετείχε ήταν 
σχετικό με το ΕΣΠΑ και το ΕΠΑνΕΚ, άλλωστε δεν μπορούσε να συνεχίσει αν 

δεν ήταν σχετικό με το ΕΠΑνΕΚ γιατί πως θα τα αξιολογούσε. Το κοινό θεωρεί 

ότι η Ελλάδα ωφελείται σημαντικά από το ΕΣΠΑ. Οι απαντήσεις ήταν 
συμβατές μεταξύ τους, η ενημέρωση σχετικά με το ΕΠΑνΕΚ κρίνεται 

«σχετικά» ή «απόλυτα» επαρκής. Ο βασικός δίαυλος ενημέρωσης 

αναδεικνύεται η ιστοσελίδα, οι υπόλοιποι τρόποι είναι λιγότερο δημοφιλείς. 
Στα εξειδικευμένα ερωτήματα ζητούνται μικρότεροι χρόνοι απάντησης και 

μεγάλη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στην ιστοσελίδα. 

Επίσης το Γραφείο Πληροφόρησης είναι το πρώτο που δέχεται 

το κοινό. Το γραφείο πληροφόρησης δέχεται πολλά ερωτήματα από το κοινό 

χωρίς κάποια κατηγοριοποίηση και είναι αυτό που μπορεί να δεχτεί και το 
παράπονο του καθένα. Αυτά για την αξιολόγηση της δημοσιότητας και μέσα 
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στην επόμενη χρονιά θα γίνει και η αξιολόγηση του Προγράμματος. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Λιάππα, νομίζω πολύ άμεσα θα είναι στον 

αέρα το καινούργιο site με τη δουλειά που έχουν κάνει τα στελέχη και 

ενσωματώνεται κιόλας στις παρατηρήσεις. 

 

Ενημέρωση για τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

Ενημέρωση για την ex ante Αξιολόγηση των Μέσων 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΕΥΚΕ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε σε μια καινούργια ενότητα που θα γίνει μια ενημέρωση 

σχετικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής. Θα μιλήσουμε για τα 

Ταμεία και τα Εργαλεία, προτείνω το 6.2. να γίνει 6.1. άρα να ξεκινήσουμε με 
την εισήγηση της κας Γεωργοπούλου από την ΕΥΚΕ για μια ενημέρωση για 

την ex ante αξιολόγηση και μετά να περάσουμε στο κομμάτι της υλοποίησης 

από την κα Θαλασσινού. 

Ζ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλησπέρα σας. Είναι μια 

δύσκολη ώρα για να μιλήσει κανείς για χρηματοδοτικά, δύσκολο θέμα 
δύσκολη ώρα, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Θα 

κάνουμε μια παρουσίαση για την εκ των προτέρων αξιολόγηση των 

Χρηματοδοτικών Εργαλείων της περιόδου  2014-2020. 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση είναι μια κανονιστική απαίτηση, 

ο Κανονισμός πλέον μετά την ευρεία χρήση Χρηματοδοτικών Εργαλείων την 

Προγραμματική Περίοδο  2007 - 2013 και τα αποτελέσματα υποχρεώνει τα 
κράτη - μέλη να κάνουν εκ των προτέρων αξιολόγηση πριν εφαρμόσουν 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία και έδωσε συγκεκριμένες προδιαγραφές και έχει και 

συγκεκριμένες απαιτήσεις. Προφανώς για να αποφύγουμε, όπως θα δούμε 
και πιο μετά,  αστοχίες της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου.  

Αρχικά είχαν γίνει τρεις αξιολογήσεις το 2015, όπως τους όριζαν 
και οι οδηγίες της Επιτροπής, μία που αφορούσε γενικότερα την 

επιχειρηματικότητα, μία την αστική ανάπτυξη και τις υποδομές και μία την 

εξοικονόμηση ενέργειας μόνο σε κατοικίες.  
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Το 2015 λόγω και των συνθηκών της οικονομίας παρουσιάστηκε 

ανάγκη να επικαιροποιήσουμε και να ομογενοποιήσουμε αυτές τις εκ των 
προτέρων αξιολογήσεις για να ενσωματώσουμε και τον αντίκτυπο των capital 

controls έτσι προχωρήσαμε σε μια επικαιροποίηση η οποία ολοκληρώθηκε το 

τέλος του 2016 και είχε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση για την 
επιχειρηματικότητα, για τις υποδομές και την αστική ανάπτυξη και για την 

εξοικονόμηση ενέργειας επαγγελματικών κτηρίων και το κομμάτι αυτό θα 

παρουσιαστεί σήμερα. 

Επίσης έγινε μια επικαιροποίηση ειδικά για την εξοικονόμηση 

ενέργειας σε κατοικίες που σας έχει ήδη παρουσιαστεί σε προηγούμενη 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η προηγούμενη Προγραμματική Περίοδος ήταν μια περίοδος 

εκπαίδευσης για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ήταν παιδαγωγική. Ουσιαστικά η 
Επιτροπή προσπάθησε να καλύψει αυτό το πολύπλοκο θέμα σε ένα 

Κανονισμό, έτσι είχαμε προβλήματα τόσο πρακτικά, δηλαδή προβλήματα 

στην εφαρμογή που απέρρεαν από το οικονομικό περιβάλλον από τις 
συνθήκες της αγοράς, από μια συνεχόμενη ύφεση στο κράτος – μέλος και μια 

αστάθεια στην Ευρώπη που επηρέασαν το επενδυτικό κλίμα.  

Επίσης ειδικά για μας ήταν μια πρωτόγνωρη φύση δράσεων 
οπότε είχαμε –πρέπει να το παραδεχτούμε, η αυτοκριτική κάνει καλό- 

αδυναμία σε επίπεδο σχεδιασμού και λειτουργίας και υλοποίησης των 

χρηματοδοτικών εργαλείων, κάναμε πολλά μπρος – πίσω, πολλές 
διορθώσεις, πολλά προϊόντα που ίσως ήταν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Οι 

εμπλεκόμενοι φορείς συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

δεν ήταν έτοιμοι να τα τρέξουν, δεν είναι τυχαίο ότι στην προηγούμενη 
Προγραμματική είχαμε τρία άρθρα - 10 σελίδες και τώρα έχουμε μια σειρά 

Κανονισμούς, ή ότι στις οδηγίες κλεισίματος προσπαθούσαμε να 

διορθώσουμε ή να εξειδικεύσουμε, ή να ερμηνεύσουμε πράγματα που δεν τα 
είχαμε προβλέψει στην υλοποίηση. 

Αντίστοιχα οι Διαχειριστικές που ενεπλάκησαν σε αυτό το 
εγχείρημα δεν ήταν προετοιμασμένες γιατί  ήταν η πρώτη φορά που το 

κάναμε. Προσπαθούμε όλοι να ερμηνεύσουμε τέσσερα άρθρα, οι ελληνικές 

Τράπεζες ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν το είχαν ξαναδεί επί της ουσίας από το 
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ΕΣΠΑ με τόσο αυστηρούς κανόνες και οι φορείς που επιλέχτηκαν σα 

διαχειριστές των Ταμείων θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος τους. 

Άρα όλοι μαζί οδηγηθήκαμε σε μια κατάσταση που πήγε να 

καλύψει μια αστοχία της αγοράς, ένα έλλειμμα πληροφόρησης και το πέτυχε, 

αλλά όχι στο βαθμό που περιμέναμε.  

Τα βασικότερα σημεία που έρχεται να καλύψει και να 

προσδιορίσει η νέα ex ante σε σχέση  με την προηγούμενη περίοδο είναι να 
κάνει μια πιο καλή ανάλυση της αγοράς. Θέλω να πω ότι την προηγούμενη 

περίοδο τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία βασίστηκαν σε απλές SWOT analysis 

και αυτές χωρίς να είναι σε βάθος και να επικαιροποιούνται πολύ από καιρό 
σε καιρό. 

Τώρα πλέον πρέπει να έχεις μία πιο σαφή ανάλυση της αγοράς. 

Από την ελληνική αγορά άμα δούμε, θα διαπιστώσουμε ότι η ύφεση οδήγησε 
σε μία αστοχία. Η ύφεση που ήταν αρκετά χρόνια διάρκειας όταν έγιναν οι ex 

ante οδήγησε σε ένα έλλειμμα πληροφόρησης σε αυτούς που θέλουν να 

επενδύσουν. Και όταν λέμε επένδυση, δεν μιλάμε μόνο για 
επιχειρηματικότητα, αλλά για όλα αυτά που εξετάζει η ex ante θεωρούνται 

επενδυτικά προϊόντα.  

Αυτό έχει σαν συνέπεια να αυξηθεί το κόστος των συναλλαγών, 

η αβεβαιότητα που υπήρχε το οικονομικό περιβάλλον και οι απαιτήσεις 

δημιούργησαν πρόσθετα κενά και με τη σειρά αύξαναν ακόμη περισσότερο το 
κόστος των συναλλαγών. Το θεσμικό πλαίσιο δεν τροποποιήθηκε και δεν 

διαφοροποιήθηκε έγκαιρα ώστε να προλάβει αυτές τις αλλαγές και ενέτεινε 

όλη αυτή την έλλειψη πληροφόρησης και το market failure,  την αστοχία της 
αγοράς. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μεγάλο 

επενδυτικό κενό, που σημαίνει ότι υπήρχε έλλειψη πόρων όχι πραγματικά 
αλλά ίσως και διάθεση για να επενδυθούν. Την προηγούμενη Προγραμματική 

Περίοδο δεσμεύσαμε 1 δισ. τελικά σε Χρηματοδοτικά Εργαλεία, 

απορροφήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό  τους,  με καλύτερη την 
επιχειρηματικότητα και λιγότερο επιτυχημένες τις περιπτώσεις της αστικής 

ανάπτυξης και της εξοικονόμησης ενέργειας , γιατί ήταν δανειακά προϊόντα. 
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Θέλω να πω ότι αυτός ο πίνακας αντικατοπτρίζει τη στιγμή που 

ολοκληρώθηκε η ex ante. Τα στοιχεία πραγματικής υλοποίησης είναι 
καλύτερα γιατί συνεχίζονταν να εκτελούνται Χρηματοδοτικά Εργαλεία και μετά 

την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, που βελτίωναν την 

εικόνα της πραγματικής κατάστασης της αγοράς. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της οικονομίας, τις 

παραμέτρους που έπρεπε να εξετάσει αυτή η ex ante, προσδιόρισε το 

χρηματοδοτικό κενό, την ανάγκη για επενδύσεις, για χρηματοδότηση 
επενδύσεων ανά τομέα. Αυτό το χρηματοδοτικό κενό υπολογίστηκε με μια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία, στην επιχειρηματικότητα ήταν ουσιαστικά οι 

δανειακές απαιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων που όμως δεν καλύφθηκαν 
για διάφορους λόγους, στην εξοικονόμηση ενέργειας ήταν το κόστος για να 

θωρακίσουμε θερμικά συγκεκριμένες κατοικίες, παλιές κατοικίες και 

συγκεκριμένα παλιούς επαγγελματικούς χώρους, τουλάχιστον αυτό είχε 
προταθεί και στις αστικές και χωρικές ολοκληρωμένες επενδύσεις, ουσιαστικά 

στις υποδομές, ήταν μια σειρά από έργα που κρίθηκε ότι είχαν ένα 

ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Το χρηματοδοτικό κενό για τις επιχειρήσεις έφτασε τα 3,5 δισ. 

αυτό το ποσό καλούμασταν στην ex ante να καλύψουμε. Στην εξοικονόμηση 
ενέργειας με συγκεκριμένο τρόπο έφτασε τα 300 εκατομμύρια μόνο για 

επαγγελματικά κτήρια και στις επενδύσεις έφτασε τα 640 περίπου 

εκατομμύρια για συγκεκριμένες επενδύσεις που είχαν ικανοποιητικό βαθμό 
ωριμότητας και βιωσιμότητας, valuable επενδύσεις,  βιώσιμες..  

Για την επιχειρηματικότητα ουσιαστικά τι έκανε; Ήρθε το κενό να 

προσδιορίσει τις δανειακές απαιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
πληρούσαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μιλάμε για επενδύσεις που τελικά 

είχαν ένα θετικό πρόσημο στη βιωσιμότητά τους αλλά που δεν μπορούσαν να 

αξιολογηθούν θετικά από τις Τράπεζες. Λαμβάνοντας υπόψη και τις 
κατανομές των πόρων στα διάφορα Προγράμματα αλλά και την αντοχή των 

Προγραμμάτων στο να καλύψουν μέρος αυτού του επενδυτικού κενού, 

προτάθηκε το επενδυτικό κενό που θα καλύπτονταν από το ΕΣΠΑ από τα 
Χρηματοδοτικά Εργαλεία, να φτάσει μέχρι το 1,2 δισ. ευρώ. 

Αντίστοιχα στην εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίστηκε και 
καταγράφηκε ο αριθμός των επαγγελματικών κτηρίων ανάλογα με το είδος 
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τους πριν από το 1980, γιατί αυτά θεωρούμε ότι είναι τα λιγότερο ενεργειακά 

και θερμικά θωρακισμένα – προστατευμένα. Υπολογίστηκε η έκτασή τους, 
είδαμε το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο γι' αυτές τις παρεμβάσεις από 

πραγματικά στοιχεία και υπολογίστηκε τελικά το χρηματοδοτικό κενό στο 

δυσθεώρητο νούμερο κάποιων δισ. και από αυτά εμείς είπαμε ότι μπορούμε 
να καλύψουμε ένα χρόνο, άρα το κενό που θα μπορούσε να σηκώσει το 

ΕΣΠΑ ήταν τα 300 εκατομμύρια. 

Αντίστοιχα για τις αστικές και χωρικές αναπλάσεις – υποδομές, 
βρέθηκαν ώριμα έργα υποδομών σε όλες τις θεματικές ενότητες και αυτές οι  

υποδομές που θα ήταν ώριμες για να υλοποιηθούν μέσω ενός Ταμείου και 

βιώσιμες, άρα θα ήταν ανταποδοτικές, έφταναν στα 640 εκατομμύρια περίπου 
ευρώ, εκ των οποίων το ΕΣΠΑ θα μπορούσε να καλύψει τα 330 εκατομμύρια 

ευρώ, ανάλογα με την κατανομή, την Περιφέρεια, τους στόχους, τη δομή, την 

κλείδα χρηματοδότησης και τους περιορισμούς που υπάρχουν από τους 
κανόνες των διαρθρωτικών ταμείων. 

Προτάθηκαν τριών ειδών εργαλεία ουσιαστικά. Ένα για την 
επιχειρηματικότητα, ένα για την ενέργεια και ένα για τις αστικές και χωρικές 

ολοκληρωμένες επενδύσεις, με δυο μορφές: δάνεια και κεφάλαια 

επιχειρηματικού ρίσκου συνεπένδυσης,  και στις τρεις περιπτώσεις. 

Τα δάνεια θα μπορούσαν να είναι όλων των μορφών, είτε 

μικροδάνεια ,είτε δάνεια κεφαλαίου κίνησης, επενδυτικά δάνεια, ή εγγυήσεις 

(δανειακό προϊόν) ή θα μπορούσαν να είναι ένα venture σε οποιοδήποτε 
στάδιο λειτουργίας της επιχείρησης, early, grow, αγορά μετοχών, οτιδήποτε. 

Αντίστοιχα στην ενεργειακή απόδοση εξοικονόμηση ενέργειας θα 
μπορούσαν να είναι δάνεια ή άλλου δανειακού τύπου προϊόντα και κεφάλαια 

συνεπένδυσης και στις υποδομές πάλι δάνεια και κεφάλαια συνεπένδυσης. 

Ουσιαστικά κινηθήκαμε σε δυο μοντέλα προϊόντων που τα είχε 
χρησιμοποιήσει ξανά η ελληνική αγορά και μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. 

Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία έγινε –γιατί είναι και κανονιστική 

απαίτηση- μια αποτύπωση του πόσο συμμετέχουν στους δείκτες των 
Προγραμμάτων ή πόσο θα συμμετείχαν αν καλύπτονταν έως το ποσοστό του 

χρηματοδοτικού κενού, ανάλογα σε ΠΕΠ ή σε Τομεακό. Βλέπουμε ότι στα 

ΠΕΠ οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες, μπορεί να συμμετέχουν από ένα 
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μικρό μέχρι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στους δείκτες, ανάλογα με το τι 

προβλέπει και το κάθε Πρόγραμμα ή τις ανάγκες που έρχεται να καλύψει το 
εργαλείο σε κάθε Περιφέρεια. Επειδή η ώρα είναι λίγο προχωρημένη, 

μπορούμε άλλη στιγμή να συζητήσουμε για τους δείκτες.  

Αυτό που μας πρότεινε η ex ante για να αποφύγουμε λάθη της 
προηγούμενης προγραμματικής και επειδή θα πηγαίναμε σε ένα μεγάλο 

απόθεμα πόρων το έλλειμμα χρηματοδότησης που θα ήταν για όλη τη χώρα 

και για πολλά Προγράμματα. Το πρώτο που πρότεινε είναι να επιλεγούν 
φορείς πού έχουν εμπειρία στη διαχείριση Χρηματοδοτικών Εργαλείων. 

Τελικά κατέληξε να προτείνει να υπάρχει ένας φορέας που θα 
κάνει την επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών αντί να 

είναι απ' ευθείας σε κάθε Διαχειριστική, να πάμε σε λιγότερα Ταμεία και αυτός 

ο φορέας να παρακολουθεί και την πορεία των χρηματοδοτικών και τη 
σύσταση των επιμέρους μικρότερων Ταμείων,  όπου εκεί θα μεταφερθούν τα 

χρήματα. Ουσιαστικά τι σου πρότεινε; Σου πρότεινε να κάνεις ένα holding 

fund ανάλογα με τον τύπο ή και περισσότερα ανάλογα με το αν έχεις 
επιχειρηματικότητα ή αν έχεις ενέργεια ή αν έχεις υποδομές, να πας σε 

holding fund,  να διαλέξεις διαχειριστές των Ταμείων και οι διαχειριστές, αντί 

για τη Διαχειριστική,  να έχουν την ευθύνη υλοποίησης του Χρηματοδοτικού, 
σύστασης των υποταμείων και επιλογής. Μοντέλο που κι εμείς ακολουθούμε 

αυτή την περίοδο. 

Μίλησε για Εργαλεία συμπληρωματικά και όχι 
αλληλοσυγκρουόμενα, ή αλληλοεπικαλυπτόμενα και για μια δομή διοίκησης 

που θα ελέγχεται πιο κεντρικά και κατέληξε σε αυτό το απλό σχηματάκι. 

Με αυτά έχουν δημιουργηθεί ήδη τα τρία Ταμεία χαρτοφυλακίου 

που θα σας παρουσιάσει η Διαχειριστική Αρχή,  με πόρους πρωτίστως από το 

ΕΠΑνΕΚ και από τα ΠΕΠ. Είναι τα Ταμεία Επιχειρηματικότητας κυρίως, 
Εξοικονόμησης Ενέργειας και Υποδομών. Η ex ante είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και λόγω του περασμένου της ώρας σας ευχαριστώ για 

την προσοχή σας και την υπομονή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
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Υλοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής στο πλαίσιο  
του ΕΠΑνΕΚ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε με το δεύτερο σκέλος που είναι «Υλοποίηση των 

Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ» από την κα 

Θαλασσινού, στέλεχος της Μονάδας Α1 της Υπηρεσίας. 

Ρ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ: Γεια σας και από εμένα. Μια γενική παρουσίαση των 

Εργαλείων που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση τους μέσα στην 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,  ξεκινώντας όμως την αναφορά μας 

γενικά με τα αποτελέσματα συνολικά των Χρηματοδοτικών Εργαλείων της 

περιόδου 2007-2013. 

Κάποια πολύ γρήγορα νούμερα. Σχεδόν 11.000 επιχειρήσεις 

χρησιμοποίησαν τα προϊόντα των Χρηματοδοτικών Εργαλείων της περιόδου 

αυτής μέσω δανείων ύψους 1,7 δισ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές των 
Τραπεζών, τα οποία ήταν εξαιρετικά αναγκαία για την αγορά.  

Δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας αλλά κυρίως αυτά τα χρήματα 
βοήθησαν πάρα πολύ στο να διατηρηθεί ένα μεγάλο μέρος των θέσεων 

εργασίας των επιχειρήσεων που συμμετείχαν και όσον αφορά στην 

εξοικονόμηση ενέργειας 52.317 οικίες αναβαθμίστηκαν ενεργειακά 
χρησιμοποιώντας το Ταμείο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ κατ’ ΟΙΚΟΝ και αυτό 

συνεισέφερε στην εξοικονόμηση ενέργειας 772 γιγαβατώρες. 

Υπάρχει μια συνοπτική αναφορά των τεσσάρων βασικών 
Εργαλείων και των αποτελεσμάτων καθενός από αυτά: το JEREMIE, το 

ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ, που ήταν το Ταμείο Εγγυοδοσίας προς την EIB για τη 

δανειοδότηση των ελληνικών Τραπεζών, οι οποίες με τη σειρά τους στη 
συνέχεια δάνεισαν τις ελληνικές επιχειρήσεις, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 

το γνωστό,  7.000 δικαιούχοι επωφελήθηκαν των δανείων και το Ταμείο 

ΕΞΟΙΝΟΝΟΜΩ κατ’ ΟΙΚΟΝ. 

Να αναφέρουμε κάτι σημαντικό, ήδη αξιοποιήθηκε ένα από τα 

βασικότερα θετικά στοιχεία των Χρηματοδοτικών Μέσων, με την αξιοποίηση 
των επιστροφών στα Ταμεία της περιόδου 2007-2013. Το Ταμείο 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στα τέλη του Σεπτέμβρη υπήρξε η 2η απόφαση υπαγωγής 

επιπλέον νοικοκυριών χρησιμοποιώντας τα χρήματα αυτά , τις επιστροφές 
από τα δάνεια του ΤΕΞΟΙΚ, και συνολικά έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα 
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επιπλέον 16.000 κατοικίες πέρα των κατοικιών που ήδη αναφέραμε 52.000 

στο πρόγραμμα αυτό καθαυτό. 

Βρισκόμαστε σε μια φάση ενεργοποίησης ενδιάμεσου 

προγράμματος του ΤΕΠΙΧ για την αξιοποίηση σημαντικού μέρους 

επιστροφών του Ταμείου Επιχειρηματικότητας προκειμένου να καλυφθούν 
τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. 

Στη νέα περίοδο Χρηματοδοτικά Μέσα πια τα λέμε και όχι 
Εργαλεία. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να 

σχεδιαστούν τα εργαλεία της νέας περιόδου και να ενσωματωθούν όλα τα 

δεδομένα σε ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο, αυτό είναι πολύ καλό και 
σίγουρα ήταν πολύ επίπονο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ταυτόχρονα 

δημιούργησε ίσως και κάποιες δυσκολίες σε εμάς για την εφαρμογή. 

Βασικότερες όμως αλλαγές και βελτιώσεις είναι η διεύρυνση του 
πεδίου παρέμβασης σε όλους τους θεματικούς στόχους, προκειμένου να 

χρησιμοποιούνται Ταμεία σε όλους τους θεματικούς στόχους. Σχεδιασμός που 

να βασίζεται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση των κενών και των αναγκών 
της αγοράς. Η πρόβλεψη για τη σύνδεση των μέσων σε εθνικό επίπεδο με 

Χρηματοδοτικά Μέσα που μπορεί να υλοποιούνται σε επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ένα νέο πλαίσιο όπως είπαμε υλοποίησης με σαφείς κανόνες 

δημοσιονομικής διαχείρισης. Τη δυνατότητα να αυξηθεί κατά 10% το ποσοστό 
κοινοτικής συνδρομής σε περίπτωση που τα εργαλεία κάλυπταν έναν 

ολόκληρο Άξονα Προτεραιότητας, αυτό δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί αλλά 

πιθανά να το εκμεταλλευτούμε. Σύνδεση της απορρόφησης των πόρων με την 
επιτευχθείσα ροή χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία, η 

σταδιακή δηλαδή εκταμίευση πόρων από μεριάς Επιτροπής και η σύνδεση 

της αμοιβής των διαχειριστών με επιδόσεις σε όρους πραγματικής 
υλοποίησης. 

Όσον αφορά στο ΕΠΑνΕΚ βάσει του εγκεκριμένου 

Προγράμματος τα Χρηματοδοτικά Μέσα καταλαμβάνουν ένα σημαντικό 
μέρος. Βασικά πλεονεκτήματα. τα γνωρίζουμε όλοι. είναι η μόχλευση των 

πόρων, δημιουργώντας αυξημένο αντίκτυπο στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και αυξημένη 
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αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, λόγω της ανακύκλωσης των πόρων,  

που ήδη την αξιοποιούμε με τις επιστροφές των Ταμείων της προηγούμενης 
περιόδου. 

Σε συνάφεια με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα  των εκ 

των προτέρων αξιολογήσεων όπως σας τα παρουσίασε και η κα 
Γεωργοπούλου, αλλά και τα συμπεράσματα της εκ των προτέρων 

αξιολόγησης του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ,  η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προχώρησε στη σύσταση 

τεσσάρων Ταμείων Χαρτοφυλακίου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας 
δαπάνης 868 εκατομμυρίων  ευρώ. 

Τα γνωρίζουμε όλοι,  ΤΕΠΙΧ ΙΙ 400 εκατομμύρια, Ταμείο 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equi Fund για την παροχή χρηματικών 

κεφαλαίων 200 εκατομμύρια, συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη σας 

αναφέρω αυτή τη στιγμή, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ για την παροχή δανείων για έργα 
εξοικονόμησης σε συνδυασμό με δράσεις άμεσων ενισχύσεων, το κομμάτι του 

Ταμείου 68 εκατομμύρια ευρώ, και το νεοσυσταθέν Ταμείο  Υποδομών για την 

παροχή δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς ενέργειας, 
περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης 200 εκατομμύρια ευρώ. 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το γνωρίζουμε όλοι, Ταμείο 

δανείων σε πρώτο στάδιο για την παροχή επενδυτικών κεφαλαίων και 
κεφαλαίων κίνησης σε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και Ταμείο Εγγυήσεων στο 

πρώτο στάδιο, σε επόμενο στάδιο θα αξιοποιηθεί και το χρηματοδοτικό μέσο 

των μικροπιστώσεων. 

Αρχικά θα διατεθούν 400 εκατομμύρια από το ΕΠΑνΕΚ, μαζί με 

τη συμμετοχή των Τραπεζών αναμένεται να ενεργοποιηθούν επενδύσεις 
ύψους 860 εκατομμυρίων ευρώ. Γενικά στοιχεία του Ταμείου: 400 

εκατομμύρια συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη, διαχειριστής το Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, το γνωστό μας ΕΤΕΑΝ, η  ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  
η Διαχειριστική Αρχή. Η συμφωνία χρηματοδότησης υπεγράφη 30/11/2016,  

έγινε η ένταξη της πράξης και η πληρωμή της πρώτης δόσης στο Ταμείο, στο 

πλαίσιο των σταδιακών πληρωμών.  

Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την οριστικοποίηση 

της πρόσκλησης της ΕΤΕΑΝ προς τους Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς 

Οργανισμούς. Είναι υπό εξέταση ζητήματα κανονιστικού πλαισίου και 
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κρατικών ενισχύσεων. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκονται ενέργειες των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προκειμένου να 
συνεισφέρουν στο ΤΕΠΙΧ μέσω εκχώρησης πόρων και αρμοδιοτήτων στην 

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και ενέργειες για τον σχεδιασμό, παραμετροποίηση και θέση σε 

λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης από πλευράς επενδυτών. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 7.500 επιχειρήσεις έχουν 

υπολογιστεί ότι θα χρηματοδοτηθούν, 860 εκατομμύρια ευρώ όπως σας είπα 
νωρίτερα σε δάνεια και εγγυήσεις. Με την συνεισφορά των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν πόροι των 

ΠΕΠ σε Χρηματοδοτικά Μέσα μέσω της συμμετοχής τους στο ΤΕΠΙΧ,  και 
προφανώς να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο του Ταμείου κατά 

125 εκατομμύρια ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη, φτάνοντας έτσι η 

συνολική διαθέσιμη ρευστότητα μέσα από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας το 1 
δισ. 

Να κάνουμε μια ενημέρωση για τις διαχειριστικές αμοιβές της 
ΕΤΕΑΝ ως διαχειριστή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Στις διατάξεις της 

Συμφωνίας Χρηματοδότησης περιλαμβάνονται οι όροι για τις αμοιβές 

διαχείρισης, περιλαμβάνονται τα όρια του επιλέξιμου κόστους όσον αφορά το 
κόστος βάσης το οποίο δύναται να τροποποιηθεί κατά 0,3% από το ποσό που 

έχει καταβληθεί στους «ΕΧΟ» ανάλογα με το αν θα εκπληρωθούν με επιτυχία 

τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 42 του Κανονισμού 
1303. 

Οι αμοιβές υπολογίζονται κατά χρονική αναλογία από την 

ημερομηνία της πραγματικής καταβολής έως την ημερομηνία λήξης της 
περιόδου επιλεξιμότητας. Δεν θα καταβληθούν αμοιβές για το διάστημα πριν 

την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, δεν έχει 

καταβληθεί μέχρι σήμερα κόστος για τη δαπάνη για τις αμοιβές  βάσης  ή 
βάσει επίδοσης στο διαχειριστή για τα έτη 2016 και 2017. 

Περνάμε τώρα στο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το 
γνωρίζουμε όλοι ως EquiFund ,την επενδυτική πλατφόρμα,  το Ταμείο αυτό 

αποτέλεσε μια κοινή επενδυτική πρωτοβουλία του ελληνικού Κράτους και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Σαν στόχο έχει την υποστήριξη και 
περαιτέρω επιτάχυνση μιας αγοράς, του τομέα κεφαλαίων επιχειρηματικών 
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συμμετοχών στην Ελλάδα, όπως αυτή ξεκίνησε να λειτουργεί μέσα από το 

εργαλείο του JEREMIE για τα venture capitals.  

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της διοχέτευσης κεφαλαίων σε 

επιλεγμένες από το EIF  ομάδες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών 

συμμετοχών, θα έχουν το ρόλο των ΕΧΟ, οι οποίες στη συνέχεια θα 
προχωρήσουν σε επιλογή επιχειρηματικών σχημάτων και ιδεών προς 

χρηματοδότηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και κοινά αποδεκτών 

ευρωπαϊκών πρακτικών διαχείρισης. 

Κυρίως το EquiFund στοχεύει σε νεοφυείς επιχειρήσεις,  οι 

οποίες προφανώς αποτελούν κινητήριο δύναμη της επιχειρηματικότητας. 
Ένας εκ των βασικών στόχων είναι να στηριχθεί οικονομικά η εμπορική 

αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και να υπάρξει εμπορική 

εκμετάλλευση αυτών των ιδεών. 

Έτσι προβλέπεται η αξιοποίηση μέσω τριών παραθύρων 

επενδυτικών, κεφαλαίων σποράς και αρχικών σταδίων seed και early state 

capitals, venture capitals, πρωτοβουλιών μεταφοράς τεχνολογίας και 
επιχειρηματικής επιτάχυνσης, technology transfer και accelerators, και 

κεφαλαίων για την ανάπτυξη υφιστάμενων δυναμικών επιχειρήσεων, growth 

funds / private equities. 

Στην επενδυτική πλατφόρμα αυτή συμμετέχουν το ελληνικό 

κράτος μέσω των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΠΑνΕΚ, 200 
εκατομμύρια, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα συμμετέχει σε αυτή την 

πλατφόρμα με 60 εκατομμύρια και ιδιώτες επενδυτές εγχώριοι και ξένοι. Η 

συνεπένδυση από μεριάς  EIF εγγυάται την ελάχιστη μόχλευση κοινοτικών 
πόρων. 

Έχουμε λοιπόν, διαχειριστή το EIF, αρμόδια Διαχειριστική Αρχή 

την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ,  η Συμφωνία Χρηματοδότησης υπεγράφη στις αρχές του 
Δεκέμβρη του 2016, εντάχθηκε η πράξη και κατατέθηκε η πρώτη δόση στο 

Ταμείο, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση προς τους Ενδιάμεσους 

Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και  ήδη το Νοέμβρη ανακοινώθηκαν και τα 
πρώτα αποτελέσματα επιλογής των ενδιάμεσων αυτών Οργανισμών με τους 

οποίους στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση των νομικών 

διαπραγματεύσεων θα υπογραφούν οι σχετικές επιχειρησιακές συμφωνίες. 
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Σε εξέλιξη και γι' αυτό το Ταμείο είναι ενέργειες για να 

καθοριστούν οι διαδικασίες παρακολούθησης και αναφορών των ΕΧΟ από το 
διαχειριστή και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ καθώς και τη χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων και γι' αυτό το Ταμείο. 

Υψηλό ενδιαφέρον παρουσίασε η πρόσκληση από πλευράς 
επενδυτών,  48 συνολικά αιτήσεις είχαν κατατεθεί με συνολικό 

προϋπολογισμό προτεινόμενων επενδύσεων 1,7 δισ. Προκρίθηκαν, όπως 

είπαμε νωρίτερα, βγήκαν τα αποτελέσματα για 7 επενδυτικές ομάδες στην 
πρώτη φάση και για τα τρία επενδυτικά παράθυρα, υπήρξε ενδιαφέρον και για 

τις τρεις αυτές κατηγορίες, με δέσμευση του μεγαλύτερου μέρους, 85%, των 

πόρων του Ταμείου σε αυτή τη φάση. 

Ο στόχος αυτών των επενδυτικών ομάδων είναι να μοχλεύσουν 

ένα συνολικό κεφάλαιο ύψους 340 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζεται από ό,τι 
καταλαβαίνω η αξιολόγηση επιπλέον επενδυτικών ομάδων έτσι ώστε να 

μπορέσουμε  να φτάσουμε συνολικά κεφάλαια ύψους μισού δισ. 

200 περίπου νεοφυείς επιχειρήσεις θεωρούμε ότι μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν μέσα από αυτό το Ταμείο με επιχειρηματικά κεφάλαια. 

Συμμετέχουν δηλαδή στη μετοχική σύνθεση της επιχείρησης.  

Και εδώ για τις διαχειριστικές αμοιβές του  EIF ως διαχειριστή, 

υπάρχουν οι συγκεκριμένες διατάξεις στη συμφωνία χρηματοδότησης, 

προβλέπεται βασική διαχειριστική αμοιβή και επιπρόσθετη αμοιβή βάσει 
επιδόσεων. Η αμοιβή βάσει επιδόσεων έχει οριστεί στο 0,5% ετησίως και 

μέχρι τη λήξη της περιόδου  επιλεξιμότητας, επί του ποσού που θα 

καταβληθεί στους Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς. Μέχρι 
στιγμής δεν έχει εισπραχθεί κάποια αμοιβή βάσει επιδόσεων από το  EIF.  

Ταμείο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 

κατοικιών, το σημαντικό για το Ταμείο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ είναι ότι συνδυάζεται  
με την αντίστοιχη παρέμβαση άμεσων ενισχύσεων, το πρόγραμμα 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ κατ’ ΟΙΚΟΝ , το οποίο θα παρέχει άμεσες ενισχύσεις στους 

τελικούς αποδέκτες βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και του είδους της 
παρέμβασης που θα επιλέξουν. 

68 εκατομμύρια είναι η δημόσια δαπάνη του Ταμείου, 180 
εκατομμύρια το κομμάτι των άμεσων ενισχύσεων. Αντίστοιχα το Δεκέμβρη του 
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2016 υπεγράφη η συμφωνία χρηματοδότησης, εντάχθηκε και πληρώθηκε το 

¼ των συνολικών πόρων, δημοσιεύτηκε η εκδήλωση ενδιαφέροντος προς 
τους ΕΧΟ και στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να επικυρωθούν τα 

τελικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης πρόσκλησης. 

Αναμένεται δε επίσης εντός Δεκεμβρίου πιστεύουμε και η 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ για να καταχωρούνται 

οι ενεργειακές επιθεωρήσεις που απαιτούνται προκειμένου να υλοποιηθούν 

αυτά τα έργα. Και η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία ενός πληροφοριακού 
συστήματος, όχι ΠΣΚΕ,  υποβολής αιτημάτων για να υπαχθούν οι κατοικίες 

στο πρόγραμμα.  

Δέκα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα είχαν καταθέσει φάκελο 

ενδιαφέροντος, υπερδιπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, 

περίπου 100 εκατομμύρια αναμένεται το ύψος της συνεπένδυσης από 
πλευράς των Τραπεζών, 35.000 νοικοκυριά αναμένεται να βελτιώσουν την 

κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης που κατατάσσονται και αυτό σε τόνους 

ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα 15.000 θεωρούμε ότι θα υπάρχει μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι διαχειριστικές αμοιβές όσον αφορά 

στο ΕΤΑΝ και ως διαχειριστή του ΤΕΞΟΙΚ  είναι κατ’ αντιστοιχία του ΤΕΠΙΧ 

οπότε δεν χρειάζεται να το επαναλάβω.  

Εχουμε τώρα το νέο Ταμείο Υποδομών. Εδώ έχουμε ως 

διαχειριστή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο αυτό θα 

προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις σε τομείς Ενέργειας, Περιβάλλοντος 

και Αστικής Ανάπτυξης. Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βελτίωσης 

ενεργειακής αποδοτικότητας και αστικής ανάπτυξης θα μπορέσουν να 
υλοποιηθούν συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε απασχόληση, στην προώθηση 

της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Στον προγραμματισμό συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα 

αξιοποίησης και της πρακτικής των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα. Υλοποιήθηκε η εκ των προτέρων αξιολόγηση, σας την ανέφερε η κα 
Γεωργοπούλου. Υπάρχει το κομμάτι της ενεργειακής αποδοτικότητας και 

εξοικονόμησης ενέργειας και το κομμάτι του χρηματοδοτικού κενού στις 

αστικές και ολοκληρωμένες επενδύσεις. 
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200 εκατομμύρια πόροι συγχρηματοδοτούμενοι. Σε αυτά 

προστίθενται άλλα 200 εκατομμύρια που αποτελούν εθνικούς πόρους. Το 
ποσό αυτό θα διατεθεί μέσω ενός δανείου που θα δώσει η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων στο ελληνικό Κράτος. Επιπρόσθετοι εθνικοί πόροι οι 

οποίοι,  και εδώ έχουμε αξιοποίηση των επιστροφών Εργαλείου της 
προηγούμενης περιόδου, υπολογίζεται ότι αυτό το ποσό θα είναι περί τα 50 

εκατομμύρια ευρώ. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο διαχειριστής και ήδη 
υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική 

Απόφαση σύστασης του Ταμείου. 

Μας περιμένει η συμφωνία χρηματοδότησης της ΕΙΒ και του 

ελληνικού Δημοσίου, η ένταξη στο Πρόγραμμα, η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από την ΕΤΕπ για την επιλογή των Τραπεζών που θα 
συμμετέχουν και περιμένουμε σε σχέση με τους πόρους του ΕΠΑνΕΚ,  η 

συνεισφορά στους δείκτες είναι, στο θεματικό στόχο 4, 100 δημόσια κτήρια 

ευελπιστούμε ότι θα βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητά τους και ότι θα 
υλοποιηθούν έργα για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ στο θεματικό 

στόχο 6 υπολογίζουμε ότι 15 με 20 επενδύσεις αστικής ανάπτυξης και 

αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων. Ελπίζω να μη σας κούρασα, σας 
ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή η παρουσίαση είναι αναρτημένη; Όχι. 

Το λέω επειδή μου έχει ζητηθεί από τους Γενικούς Γραμματείς πριν φύγουν, 
ειδικά για τα Χρηματοδοτικά.  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί το κομμάτι των Χρηματοδοτικών Μέσων είναι καινούργιο 

και για τους φορείς πολιτικής, ένα καινούργιο πεδίο και οποιαδήποτε 

πληροφορία είναι πιο άμεση. Σίγουρα όλες ήταν και πολύ καλά δομημένες 
νομίζω οι παρουσιάσεις και αναλυτικές. 
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Πρόοδος υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη 
Εξειδίκευση (Παρουσίαση από ΓΓΕΤ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε σε μια καινούργια ενότητα, την οποία θα μας 

παρουσιάσει η κα Σπηλιώτη από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας, τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και 
Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, θα μας μιλήσει για την πρόοδο της 

υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και για το 

Μηχανισμό της παρακολούθησης. 

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θα σας κουράσω, γιατί τα 

περισσότερα από αυτά που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση, ήδη έχουν 
ειπωθεί πολλές φορές είτε από τους συναδέλφους της Διαχειριστικής, την κα 

Φέτση και την κα Κρητικού, αλλά και από τη Γενική Γραμματέα Έρευνας, θα 

ήθελα μόνο να τονίσω ή να δώσω ορισμένες διευκρινίσεις για ειδικότερα 
θέματα.  

Δυστυχώς δεν βλέπω τον κ. Χατζαντώνη, θα ήθελα απλά να 

δώσω μια διευκρίνιση σε ό,τι αφορά το ενδεικτικό Πολυετές Χρηματοδοτικό 
Σχέδιο των Ερευνητικών Υποδομών, το οποίο ουσιαστικά οδήγησε και στην 

εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.2. Αυτό έχει αντικαταστήσει την αρχική 

έκδοση του Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών του 2014 και είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας έτσι ώστε μπορείτε να βρείτε εκεί ό,τι 

πληροφορία θέλετε για το περιεχόμενο και το θεματικό αντικείμενο των 

υποδομών αυτών, καθώς και τους εταίρους. 

Να μην πούμε για την εξέλιξη της υλοποίησης των δράσεων, τα 

έχετε ακούσει πολλές φορές, δεν χρειάζεται. Να δείτε μόνο λίγο την κατανομή 
του προϋπολογισμού των 19 υποδομών της πρώτης φάσης της σχετικής 

δράσης.  

Εδώ βλέπουμε πάλι μια υπερσυγκέντρωση των υποδομών στην 
Περιφέρεια της Αττικής με δεύτερη την Περιφέρεια της Κρήτης αυτή τη φορά 

και όχι της Kεντρικής Μακεδονίας και να πούμε ότι συμφωνώ με τον κ. 

Περουλάκη ότι πραγματικά χρειάζεται μια ανάπτυξη της καινοτομικής 
ικανότητας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ωστόσο ειδικά για τις 

υποδομές αυτή η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι ισοκατανεμημένη, δεν μπορεί 

να καλύψει με τον ίδιο τρόπο και τις 13 Περιφέρειες της χώρας, γιατί είτε 
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καλώς είτε κακώς οι περισσότεροι Ερευνητικοί Φορείς, τα Πανεπιστήμια, τα 

Ερευνητικά Κέντρα είναι συγκεντρωμένοι σε συγκεκριμένα hubs τα οποία 
δυστυχώς ή ευτυχώς είναι στην Αττική, τα περισσότερα.  

Και βέβαια σε περιόδους δημοσιονομικής στενότητας είναι 

δύσκολο κανείς να ιδρύσει καινούργιους φορείς ερευνητικούς σε διάφορες 
Περιφέρειες όταν η τάση που επικρατεί σήμερα είναι περισσότερο 

συγχωνεύσεις παρά καινούργιες υποδομές. 

Αναφορικά πάλι με τις υποδομές του πρώτου κύκλου βλέπουμε 

ότι υπήρχε μια σχετικά καλή κάλυψη όλων των τομέων προτεραιότητας της 

Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, ωστόσο όπως μπορείτε να δείτε 
υπήρχε μια υστέρηση στον τομέα της Αγροδιατροφής, των Μεταφορών αλλά 

και του Τουρισμού και γι' αυτό έγινε και η δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος έτσι ώστε να καλυφθούν και αυτά τα κενά που είχαμε 
παρατηρήσει στους συγκεκριμένους τομείς και νομίζω ότι πλην του 

Τουρισμού θα έχουμε μια καλύτερη κάλυψη όλων των τομέων στο Ενδεικτικό 

Πολυετές Σχέδιο και στις 19+8 υποδομές που είναι υπό ένταξη, καινούργιες 
δηλαδή στο ΕΠΑνΕΚ. Οι πρώτες έχουν ήδη ενταχθεί, όπως αναφέρθηκε. 

Εδώ πάλι δεν ξαναπώ τα ίδια πράγματα είναι στην παρουσίαση 

της κας Φέτση αναλυτικά όλα τα στοιχεία. 

Να επισημάνω μόνο το χρονο-προγραμματισμό ειδικά για τις 

δράσεις τις οποίες έχουμε ήδη εξειδικεύσει, αλλά δεν έχουμε ακόμη 
υλοποιήσει. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το «Seal of excellence»,  τη δράση 

του SMEs instrument του ΟΡΙΖΟΝΤΑ που έχει ήδη εξειδικευτεί από την 

προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, προγραμματίζεται η πρόσκληση 
να είναι έτοιμη το 1ο τρίμηνο του 2018 , για τα Κέντρα Ικανότητας το 2ο 

τρίμηνο του 2018,  για τα Καινοτομικά Clusters τα οποία διαφοροποιούνται 

από διάφορες άλλες μορφές Clusters που έχουν ακουστεί με το στοιχείο της 
αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και της διασύνδεσης επιχειρήσεων 

σε αλυσίδες αξίας με ένα ισχυρά καινοτομικό περιεχόμενο που προέρχονται 

από ερευνητικά αποτελέσματα και αυτή προγραμματίζεται η πρόσκληση να 
είναι έτοιμη στο 1ο τρίμηνο του 2018, ενώ  οι Τεχνοβλαστοί ,τα start ups, spin 

off – spin out,  το 2ο τρίμηνο του 2018.  
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Ωστόσο εδώ να πούμε ότι υπάρχει και μια συζήτηση που γίνεται 

σε επίπεδο πολιτικό για το πώς αυτή η δράση θα έρθει να συμπληρώσει και 
όχι να ανταγωνιστεί τα Ταμεία και τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία,  ειδικά τα seed 

και τα start up capital του EquiFund. 

Για το «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» νομίζω ότι ακούσαμε 
πολλά πράγματα. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Παρακολούθησης για 

την έγκριση της συμπληρωματικής χρηματοδότησης που χρειαζόμαστε για την 

ορθολογική υλοποίηση της δράσης και τα 86,5 εκατομμύρια ευρώ που 
εγκρίνονται. 

Να πω ότι αυτά τα 86,5 εκατομμύρια ευρώ εξυπηρετούν 
πολλαπλά την υλοποίηση της δράσης από διάφορες σκοπιές. Πρώτα - πρώτα 

εκπληρώνεται το κριτήριο της αριστείας εφόσον σε όλους τους τομείς και για 

όλες τις Περιφέρειες μπορούν πλέον να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που 
έχουν αξιολογηθεί με βαθμολογία από 4 και πάνω και κατά τεκμήριο είναι 

καλές προτάσεις και αξίζει τον κόπο να υλοποιηθούν. 

Να πούμε επίσης ότι εξυπηρετείται και ο αναπτυξιακός 
σχεδιασμός της χώρας γιατί ναι μεν δεν έχουμε κλαδική πολιτική, δεν κάνουμε 

κλαδική πολιτική μέσα από την Έρευνα και την Καινοτομία, ωστόσο 

εξυπηρετούμε την Εθνική Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης, που όπως 
λέει και το όνομά της εξειδικεύει συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, στους 

οποίους διαφαίνεται ότι υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την πλευρά 

της ελληνικής παραγωγής. 

Και έτσι όταν κάποιοι κλάδοι που είχαν αναγνωριστεί ως 

δυναμικοί δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν τα ερευνητικά τους σχέδια και τη 
στρατηγική τους την ερευνητική, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης ιδιαίτερα 

στην Αττική, νομίζουμε ότι με αυτό τον τρόπο πραγματικά θα δώσουμε μια 

ώθηση στην Καινοτομία που παράγεται από τις ελληνικές επιχειρήσεις και θα 
διορθωθεί και αυτή η στρέβλωση που είχε αρχικά παρατηρηθεί λόγω των 

ποσοστώσεων. 

Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν εξυπηρετείται με αυτό το 
ποσό μόνο η Αττική, εξυπηρετούνται όλες οι Περιφέρειες γιατί η κατανομή θα 

γίνει σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν στις προτάσεις , που έχουν 
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πάρει καλή βαθμολογία, είτε είναι από την Αττική είτε είναι από οποιαδήποτε 

άλλη Περιφέρεια. 

Και εξυπηρετούνται επίσης οι Περιφέρειες πολλαπλώς και γιατί 

πολλά από τα έργα αυτά είναι εθνικής εμβέλειας και η ωφέλεια διαχέεται σε 

ολόκληρη τη χώρα και δεν αφορά μόνο μία συγκεκριμένη Περιφέρεια εκεί 
όπου γίνεται η ερευνητική δραστηριότητα, και βέβαια ότι υπάρχουν πολλοί 

φορείς, για παράδειγμα εταιρείες, που είναι εγκατεστημένες σε Περιφέρειες 

εκτός Αττικής, που όμως λόγω γειτνίασης εάν θέλουν να εκπονήσουν 
συνεργατικά έργα, ουσιαστικά θα πρέπει να συνεργαστούν με ερευνητικά 

έργα και Πανεπιστήμια και το Πολυτεχνείο, που είναι στην Αττική.  

Για παράδειγμα αν σκεφτούμε τις εταιρείες των Οινοφύτων ή της 

Κορίνθου πραγματικά αυτές είναι οι βιομηχανικές περιοχές της Αττικής και 

όμως δεν μπορούσαν να συνεργαστούν με τους φορείς αυτούς, ή μάλλον 
συνεργατικά έργα μπορεί να έπεφταν, γιατί ακριβώς συμμετείχαν φορείς από 

την Αττική.  

Τέλος να πούμε και μια κοινωνική διάσταση. Μόνο με τα 286 
εκατομμύρια, δηλαδή χωρίς την προσαύξηση που εγκρίθηκε τώρα, έχει 

υπολογιστεί μέσα από τους δείκτες των προτάσεων που εγκρίνονται ότι 

αναμένουμε να παραχθούν γύρω στις 3.500 νέες θέσεις εργασίας για νέους 
επιστήμονες κυρίως υψηλού επιπέδου.  

Πράγμα που έρχεται λίγο κάπως να αντιμετωπίσει και το 
πρόβλημα του brain drain που είναι τραγικό πια για την Ελλάδα. Να πω μόνο 

ότι από την κρίση και μετά έχουμε ένα δεκαπλασιασμό της διαρροής 

εγκεφάλων προς το εξωτερικό και όχι μόνο ανθρώπων νέων που πηγαίνουν 
να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αλλά επιστημόνων οι οποίοι φεύγουν χωρίς 

να έχουν πρόθεση να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα. 

Δείτε λίγο και το φαινόμενο της υπερσυγκέντρωσης της 
δραστηριότητας στην Αττική, θα το παρατηρήσουμε και σε όλες τις δράσεις 

της Έρευνας και της Καινοτομίας τόσο στις διμερείς συνεργασίες που έχουμε 

ήδη προκηρύξει και αξιολογήσει, διμερείς συνεργασίες με τη Γερμανία, το 
Ισραήλ, τη Ρωσία και επίκειται και η Κίνα. 

Εδώ έχουμε και την κατανομή των εγκεκριμένων προτάσεων. 
Για το Ισραήλ δεν έχουμε ακόμη ανακοινώσει τα αποτελέσματα γιατί 
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υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στη συνεργασία με την ισραηλινή πλευρά. Και 

για τα ERAnets και να διευκρινίσω εδώ και να θυμίσω ότι μέσω της Γραπτής 
Διαδικασίας έγινε μια διεύρυνση του περιεχομένου της δράσης αυτής έτσι 

ώστε να μπορεί να καλύπτει εκτός από τα ERAnets και άλλες πρωτοβουλίες 

που εξυπηρετούν την εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, όπως για 
παράδειγμα τα JUs, τα Joint Undertakings,  και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες 

όπως τα JPIs που πραγματικά η χώρα μας χρειάζεται να μπορεί να 

συμμετέχει σε αυτά. 

Ο Μηχανισμός Παρακολούθησης της  RIS είναι μια 

πρωτοβουλία η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και θα εξυπηρετήσει 

όλη την παρακολούθηση και την αναθεώρηση ενδεχομένως της Στρατηγικής, 
θα εξυπηρετήσει και τις Περιφέρειες γιατί περιλαμβάνει και ένα σύστημα 

δεικτών, την παρακολούθηση του συστήματος δεικτών τόσο σε εθνικό αλλά 

και σε περιφερειακό επίπεδο.  

Είναι μια δουλειά που γίνεται από το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης για να καλύψει τις ανάγκες παρακολούθησης της  RIS και σε 
κάθε Περιφέρεια και στο εθνικό επίπεδο και βέβαια εξυπηρετεί τις Πλατφόρμες 

της Καινοτομίας που επεξεργάζονται τις προτεραιότητες της Στρατηγικής, 

αλλά και την εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και ό,τι άλλο μας 
χρειάζεται προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε 

την υλοποίηση και να αναθεωρούμε εφόσον χρειαστεί, να επικαιροποιούμε τη 

στρατηγική μας. 

Για το Μητρώο των πιστοποιημένων αξιολογητών,  η επιλογή 

των αξιολογητών για τις δράσεις της Έρευνας γίνεται βάσει του νόμου 

άλλωστε, από ένα Μητρώο αξιολογητών που βρίσκεται στην Γενική 
Γραμματεία, έχει περίπου 5.200 εγγραφές μέχρι σήμερα, από τις οποίες οι 

3.500 έχουν ήδη πιστοποιηθεί και είναι έτοιμες προς πιστοποίηση άλλες 1.000 

εγγραφές και περιλαμβάνει φυσικά και Έλληνες του εξωτερικού. 

Να διευκρινίσω εδώ ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με 

το Ίδρυμα Προώθησης της Έρευνας της Κύπρου, όπου έχει γίνει μια 
ανταλλαγή αλληλογραφίας και πολλοί Ελληνοκύπριοι αξιολογητές έχουν 

εγγραφεί στο δικό μας Μητρώο, οι Ελλαδίτες όπως λένε οι Κύπριοι 

αξιολογητές έχουν εγγραφεί στο Μητρώο της Κύπρου. 
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Τέλος σε ό,τι αφορά την Επιχειρηματική Ανακάλυψη, έχει ήδη 

ξεκινήσει ένας τρίτος κύκλος. Έχουν ήδη γίνει συνεδριάσεις Γνωμοδοτικών 
Επιτροπών για την Αγροδιατροφή, το Περιβάλλον, τις ΤΠΕ, τον Πολιτισμό / 

Τουρισμό / Δημιουργική Βιομηχανία, την  Υγεία και επίκειται και η Ενέργεια 

στις αρχές του Δεκέμβρη. Δεν έχουμε ορίσει ακόμη τις ημερομηνίες για τα 
Υλικά και τις Μεταφορές. 

Ποια είναι η ατζέντα των συναντήσεων αυτών; Είναι κατ' αρχήν 

να γίνει μια αποτίμηση της ανταπόκρισης που υπήρξε στο «Ερευνώ, 
Δημιουργώ, Καινοτομώ» στις διάφορες προτεραιότητες που είχαν αναδείξει οι 

πλατφόρμες στον προηγούμενο κύκλο και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις εάν 

χρειάζονται. 

Να διερευνηθεί το περιεχόμενο ενδεχόμενων αναδυόμενων 

τεχνολογιών που είτε δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική πρόσκληση, είτε 
μπορεί να προκύψουν και να παρουσιάσουν κάποιο ενδιαφέρον για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις και να είναι promising για διείσδυση σε “niche  

markets”. 

Επίσης το θεματικό περιεχόμενο αλλά και το σκοπό και τον 

τρόπο υλοποίησης των καινούργιων προκηρύξεών μας για τα Κέντρα 

Ικανότητας, τα Clusters και τα spin offs και τέλος επίσης επεξεργάζονται και 
ορισμένα ειδικά θέματα που μπορεί να μην αφορούν το ΕΠΑνΕΚ αλλά 

αφορούν την Εθνική Στρατηγική, όπως είναι το άρθρο 185, το PRIMA. 

Τέλος να κλείσω με κάτι ελπιδοφόρο. Να θυμίσω ότι ο γενικός 

στόχος της Στρατηγικής είναι η δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη, η ένταση 

της δαπάνης,  δηλαδή η δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ να φτάσει το 2020 το 
1,2% και ήδη με τα προκαταρτικά στοιχεία του 2016 που εξέδωσε το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης προσεγγίζουμε το 1% το 2016 και αυτό όπως μπορείτε 

να δείτε στον πίνακα, δεν οφείλεται μόνο στο ότι έπεσε το ΑΕΠ, αλλά 
οφείλεται και σε μια ονομαστική αύξηση της δαπάνης, που μπορείτε να τη 

δείτε ότι έχει ξεκινήσει από το 2012 και μετά και μάλιστα αυτό που είναι 

ενδιαφέρον και θα ήθελα να τονίσω είναι ότι για το 2016 έχουμε μια αύξηση 
της δαπάνης από την πλευρά των επιχειρήσεων παρ' ότι ήταν μια χρονιά 

όπου ουσιαστικά δεν είχαμε διάθεση πόρων ΕΣΠΑ ούτε προς τις επιχειρήσεις, 

ούτε και προς τα Πανεπιστήμια γιατί ήταν το κενό, η χρονική περίοδος που 
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συνέπιπτε με το κλείσιμο ενός Προγράμματος προτού προλάβει να ξεκινήσει 

το επόμενο. 

Εδώ δείχνει ότι τελικά οι επιχειρήσεις μας αυτοχρηματοδότησαν 

Έρευνα και Ανάπτυξη και είναι ενδιαφέρον να διερευνήσουμε λίγο παραπάνω 

το ποιοι ήταν οι λόγοι και τι ήταν αυτό που συνέβαλλε στο να έχουμε μια 
στροφή των επιχειρήσεων προς την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Είναι κάτι το 

οποίο θα το διερευνήσουμε άμεσα. 

Οι πρώτες ενδείξεις, αυτό που μάθαμε από το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης, ήταν κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις και ο τραπεζικός κλάδος 

που έδειξαν μια κάποια αρκετά σημαντική αύξηση των δαπανών τους. Εδώ 
θα κλείσω, δεν θέλω άλλο να πάρω το χρόνο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, πολύ ενδιαφέροντα. Κρατάω το κομμάτι σε 

σχέση με το διαχειριστικό και το Πρόγραμμα,  το 1ο τρίμηνο του 2018 ένας 
μεγάλος αριθμός καινούργιων δράσεων θα ενεργοποιηθεί μέσω 

προσκλήσεων με βάση το χρονοπρογραμματισμό.  

 

Οριζόντια Θέματα υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  
του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Ενημέρωση για τα Σχέδια Δράσης και την επιτυχή ολοκλήρωση  
των χρηματοδοτικών στόχων (ΕΥΣΕ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε σε μια καινούργια ενότητα.Στελέχη της ΕΥΣΕ και της 

ΕΥΣΣΑ  θα μας παρουσιάσουν κάποια οριζόντια θέματα υλοποίησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας περιόδου. Θα ξεκινήσουμε με τον κ. 
Κασαπά ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα Σχέδια Δράσης και την επιτυχή 

ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων του ΕΣΠΑ.  

Κος ΚΑΣΑΠΑΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι 

σύντομος μια που κομμάτι της παρουσίασης έχει ήδη αναφερθεί τόσο στις 

προηγούμενες τοποθετήσεις του κ. Φίρμπα αλλά και της κας Φέτση. 

Ξεκινώντας θα περάσω την εισαγωγική διαφάνεια από που 

αφορά την ενεργοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και θα επικεντρωθώ στις 

προτεραιότητες που είχαμε το έτος που πέρασε. Αυτό αφορούσε την επίτευξη 
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της στοχοθεσίας των δαπανών, αλλά και την ολοκλήρωση του κλεισίματος του 

Προγραμμάτων της προηγούμενης Προγραμματικής. 

Όσον αφορά το τελευταίο, στις 31/3 υποβάλλαμε έγγραφα 

κλεισίματος χωρίς καμία απώλεια πόρων. Ήταν προτεραιότητα για το 

Υπουργείο και με τη συνεργασία όλων μας αυτό κατέστη εφικτό. Αποτέλεσμα 
των προσπαθειών μας ήταν ότι το ποσοστό επίτευξης της δέσμευσης 

κοινοτικής συμμετοχής ανήλθε στο 105,4% πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε 

πλέον κι ένα περιθώριο ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρξουν διορθώσεις 
από μελλοντικούς ελέγχους προκειμένου να μη χάσουμε κοινοτικούς πόρους. 

Σήμερα έχουμε σε εξέλιξη την τροποποίηση των Τελικών 
Εκθέσεων και σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας οι τροποποιημένες θα 

υποβληθούν στην SFC στις αρχές του Δεκέμβρη.  

Τώρα όσον αφορά στη στοχοθεσία των δαπανών, αυτή έχει δυο 
άξονες: ο ένας είναι ο δημοσιονομικός μας στόχος που αφορά την αθροιστική 

απορρόφηση του 20% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ και ο 

δεύτερος αφορά την επίτευξη του ν+3. 

Όσον αφορά τον στόχο του 20% αυτός κατανέμεται σε όλα τα 

Προγράμματα ανάλογα με τη βαρύτητα καθενός. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
τα τρία μεγάλα Τομεακά Προγράμματα της περιόδου σηκώνουν το 70% του 

βάρους. Σε απόλυτα νούμερα είναι γύρω στα 2 δισ. και μέχρι το τέλος του 

έτους θα πρέπει να πραγματικά να καταβάλλουμε προσπάθεια τουλάχιστον 
για να βρεθούμε πιο κοντά. 

Να περάσω κάποιες διαφάνειες και να πάμε στο ν+3. Με βάση 

τα στοιχεία του ΟΠΣ κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζουμε στην επίτευξη 
του ν+3 όχι μόνο για το ΕΠΑνΕΚ αλλά για κανένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η μεθοδολογία υπολογισμού στην τρέχουσα 

Προγραμματική Περίοδο λαμβάνει υπόψη αρχικές και ετήσιες προκαταβολές, 
προχρηματοδοτήσεις. Αυτό σε συνδυασμό με την εφαρμογή του top-up 

μετακυλύει το βάρος στα τελευταία χρόνια της Προγραμματικής. Οπότε ακόμη 

κι αν φαίνεται ότι το ν+3 έχει γίνει ένας στόχος πιο εφικτός τώρα, θα πρέπει να 
το έχουμε κατά νου γιατί στο τέλος της Προγραμματικής ίσως να χρειαστεί να 

καταβάλλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός 
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ότι πλέον υπάρχουν και νέες κανονιστικές απαιτήσεις, το ξέρουμε όλοι μας. 

Το Πλαίσιο Επίδοσης είναι η πλέον χαρακτηριστική.  

Είναι πολύ χαρακτηριστικό όσον αφορά το ν+3 του ΕΠΑνΕΚ,  

για να δείτε πόσο άλλαξε η μεθοδολογία, ότι το 2017 δεν απαιτούνταν 

ουσιαστικά να κάνουμε δαπάνη. Είχε καλυφθεί ήδη από τις προκαταβολές και 
τις προχρηματοδοτήσεις. Τώρα αυτές οι διαπιστώσεις συνοψίζουν αυτά που 

είπαμε πριν. 

Τι κάνει η ΕΥΣΕ. Μια συντονιστική Υπηρεσία για την επιτάχυνση 

της εφαρμογής που στην ουσία λειτουργεί βάσει των ακόλουθων εργαλείων: 

Το κυριότερο είναι τα Σχέδια Δράσης. Τα Σχέδια Δράσης είναι 
στην ουσία ένα εργαλείο πρόβλεψης, που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε 

ποσοτικά και ποιοτικά την πορεία των Προγραμμάτων, είτε κοιτάζοντας τη 

στοχοθεσία των δαπανών, είτε ελέγχοντας σενάρια ικανοποίησης των 
κανονιστικών δεσμεύσεων της Προγραμματικής. Ο στόχος παραμένει και είναι 

η επιτάχυνση της εξειδίκευσης και της ένταξης ώριμων έργων, αλλά και ο 

εντοπισμός προβλημάτων κατά τη φάση υλοποίησης και η έγκαιρη 
αντιμετώπισή τους. 

Προϋποθέσεις και η συνεργασία που έχουμε είναι εξαιρετική, 
τουλάχιστον με το ΕΠΑνΕΚ. Είναι η ρεαλιστική αποτύπωση των προβλέψεων  

και η συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων των Σχεδίων Δράσης. Ξέρουμε 

ότι η Διαχειριστική σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος και καμία φορά και ο δικός 
μας ρόλος είναι λίγο άχαρος, αλλά καθένας από την πλευρά του … 

Όσον αφορά την υποστήριξη των δικαιούχων. Έχουμε 

συγκροτήσει μια Ομάδα Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση 
οριζόντιων και εξειδικευμένων μέτρων, καταρτίζουμε και επεξεργαζόμαστε με 

τις Διαχειριστικές κάποια σχέδια για την υποστήριξη δικαιούχων ανά 

Πρόγραμμα και διοργανώνουμε κάποια σεμινάρια σε συνεργασία με την ΜΟΔ. 

Τα Μεγάλα Έργα έχει αναφέρει η κα Φέτση να πω μόνο ότι στον 

προγραμματισμό είναι ότι εντός του ’2017 θα υποβάλλουμε προς έγκριση την 
Επιτροπή τρία εξ αυτών.  

Όσον αφορά τα Εμβληματικά Έργα. Είναι ένας κατάλογος 18 

έργων προϋπολογισμού περίπου 3 δισ. ευρώ, 9 από αυτά είναι έργα του 
ΕΠΑνΕΚ εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία καθορισμού των 
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παραμέτρων του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησής τους το οποίο θα 

αντλεί στοιχεία μέσα από το ΟΠΣ, στο πρότυπο των έργων προτεραιότητας 
της προηγούμενης Προγραμματικής και περιοδικές αναφορές στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η συνεργασία με το Μηχανισμό Jaspers αφορά τόσο την 
προετοιμασία φακέλων Μεγάλων Έργων αλλά και τον ποιοτικό έλεγχό τους, 

όσο και την υποστήριξη στη διεξαγωγή σεμιναρίων πάνω σε ειδικά οριζόντια 

θέματα που σχετίζονται με την προετοιμασία των Μεγάλων Έργων. 

Έχει γίνει πραγματικά μεγάλη πρόοδος αυτό το έτος, και τα 

νούμερα το λένε δεν χρειάζεται να το διαπιστώνουμε συνέχεια, ωστόσο μέχρι 
το τέλος της περιόδου θα πρέπει να προσπαθήσουμε πραγματικά για να 

φτάσουμε όσο πιο κοντά στο δημοσιονομικό στόχο. Απαιτούμενες ενέργειες 

είναι λίγο κανονιστικά, ας εστιάσουμε στην καταχώρηση δαπανών, 
προκειμένου να φτάσουμε όσο πιο κοντά στο στόχο μας. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τον κ. Σταύρου στέλεχος 

της ΕΥΣΣΑ ο οποίος θα μας παρουσιάσει την πρώτη Έκθεση Προόδου του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Π. ΣΤΑΥΡΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω τα 
ευρήματα της πρώτης Έκθεσης Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, κυρίως από 

τη διάσταση του θεματικού στόχου.  

  Κατ’ αρχήν η Έκθεση Προόδου απαιτείται από το άρθρο 52 του 
Κανονισμού 1303 του 2013. Εκπονείται από τη Μονάδα Β’ της ΕΥΣΣΑ, έχει 

συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες προβλέπονται στον εφαρμοστικό  

Κανονισμό του 1303 και οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συλλέχθησαν, 
αποτελούνται από τα στοιχεία της Eurostat που καταγράφουν την επίτευξη 

των στόχων της Ευρώπης 2020, από τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης, στοιχεία υπηρεσιακά και διοικητικά, όπως στοιχεία ΟΠΣ, 
Ετήσιες Εκθέσεις των Προγραμμάτων, συνεργασίες με τους άλλους 

συναδέλφους και της Υπηρεσίας μου, αλλά και των υπολοίπων Υπηρεσιών 

της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, όπως και πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες 
πολιτικές των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών.  

  Το πρώτο κεφάλαιο, η πρώτη ενότητα, της Έκθεσης Προόδου 
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 εντοπίζει τις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις της 
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περιόδου, αλλά και σε σχέση με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης. Αυτές είναι 

τέσσερις κυρίως. 

 Η πρώτη αφορά τη διατήρηση της βιωσιμότητας του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Όπως γνωρίζουμε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

βρίσκεται σε μια ισορροπία στην παρούσα οικονομική συγκυρία, ενώ στην 
αρχή έγκρισης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης το εμπορικό ισοζύγιο ήταν 

μεγάλο, η διατήρηση αυτής της βιωσιμότητας εξυπηρετείται από τους 

Θεματικούς Στόχους 1, 2, 3, 4 και 8.  

  Η δεύτερη αναπτυξιακή πρόκληση αφορά τη διατήρηση μιας 

εξισορροπημένης δημοσιονομικής πολιτικής και τη δημιουργία αυτού που στη 
διεθνή βιβλιογραφία αποκαλείται fiscal space, δημοσιονομικός χώρος δηλαδή, 

και έχει τόσο σχέση με το τι δημοσιονομικός χώρος δημιουργείται από τις 

γενικότερες μακροοικονομικές πολιτικές, αλλά έχει σχέση και με αυτό που 
απλά αποκαλούμε εξοικονόμηση πόρων και βελτιστοποίηση της χρήσης των 

δημόσιων υποδομών. 

  Η τρίτη αναπτυξιακή πρόκληση αφορά το μικροοικονομικό 
περιβάλλον των επιχειρήσεων. Και εδώ έχουμε καινούργιες καταστάσεις. 

Έχουμε αλλαγές στη δομή της αγοράς. Έχουμε νέες προκλήσεις στο πεδίο 

της χρηματοδότησης και στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, γεγονότα και 
καταστάσεις που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των παραγωγικών μονάδων.  

  Και η τέταρτη πρόκληση αφορά την αντιμετώπιση της 
κατάστασης αγοράς εργασίας και της φτώχιας. Παρ’ όλη τη βελτίωση των 

δεικτών της ανεργίας κατά τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάποια ζητήματα 

κρίσιμα να αντιμετωπίσουμε στο κομμάτι αυτό, αφ’ ενός μεν αυξάνεται ο 
αριθμός των ατόμων που περνάνε κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. αι από 

την άλλη έχουμε στοιχεία διατήρησης των στοιχείων της μακροχρόνιας 

ανεργίας.  

Όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 που αποτελούν 

την προμετωπίδα του ΕΣΠΑ. Αναφέρθηκε και στις προηγούμενες εισηγήσεις ο 

σημαντικός βηματισμός στην επίτευξη του στόχου των δαπανών όσον αφορά 
τις δαπάνες για την Έρευνα και Ανάπτυξη. 

  Όντως ο στόχος του 2020, ο εθνικός στόχος, είναι 1,2 και αυτή 
τη στιγμή βρισκόμαστε, μάλλον όλα τα στοιχεία ξέχασα να σας πω ότι 
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αφορούν το τέλος του 2016. Ποια ήταν η κατάσταση δηλαδή η εικόνα στο 

τέλος του 2016. Άρα το τέλος του 2016 η επίτευξη του στόχου της Έρευνας 
είναι στο 80%. 

  Να σας πω ότι όλοι οι δείκτες και οι στόχοι που αφορούν την 

Εκπαίδευση και τις συνθήκες αυτού που αποκαλείται ανθρώπινο κεφάλαιο, 
έχουν επιτευχθεί. Οι εθνικοί στόχοι της Ευρώπης 2020. Και ο στόχος της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και το ποσοστό των ατόμων που 

τελειώνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν επιτευχθεί. 

  Επίσης να πω ότι έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι οι ενεργειακοί, 

οι περιβαλλοντικοί , που αφορούν τους στόχους μείωσης της κατανάλωσης 
και της εκπομπής ρύπων που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο 

μόνος στόχος ο ενεργειακός ο οποίος δεν έχει καλυφθεί ακόμα είναι ο στόχος 

του μείγματος στην παραγωγή που προέρχεται από τη χρήση των ΑΠΕ. 
Αυτός ο στόχος βρίσκεται περίπου στο 75% και παρατηρείται μια κόπωση 

από το 2013 και μετά, μια επιβράδυνση, να το πω έτσι, στο ρυθμό επίτευξης 

αυτού του στόχου. 

  Όλοι όμως οι άλλοι στόχοι, για πολλούς και διάφορους λόγους, ο 

πρώτος λόγος είναι ότι η συμβολή των ΕΔΕΤ εδώ είναι σημαντική, αλλά και η 

υφεσιακή, η μείωση της κατανάλωσης, της ενεργειακής κατανάλωσης, 
βοήθησε στην επίτευξη των στόχων. Πράγμα που δημιουργεί την ανάγκη για 

περισσότερες δράσεις, παρ΄ όλο του ότι επιτεύχθηκε και ο στόχος, για 

περισσότερες δράσεις εξοικονόμησης  ενέργειας, διότι θα πρέπει να 
αντιστρέψουμε το μοντέλο κατανάλωσης ενέργειας για να αποφύγουμε το 

φαινόμενο  στις περιόδους ανάπτυξης πάλι θα αυξηθεί η κατανάλωση της 

ενέργειας και θα αποκλίνουμε από το στόχο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ακόμα 
και όταν επιτευχθεί ένας στόχος, θα πρέπει να επιτευχθεί με συγκεκριμένο 

τρόπο.  

  Ξέχασα να σας πω και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι στους 

στόχους της απασχόλησης βρισκόμαστε στο 56,2% της επίτευξης, του 70% 

που είναι ο εθνικός στόχος. Παρ’ όλη τη βελτίωση των τελευταίων χρόνων 
στους δείκτες της ανεργίας, η επίτευξη του στόχου ακόμα υπολείπεται. 

  Περνάμε κατόπιν στο να δούμε κάποια στοιχεία για το ζήτημα 

της κλιματικής αλλαγής. Σε προγραμματικούς όρους το εύρημα είναι ότι το 
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ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο σύνολό του,  ποσό 5,5 δισ. με προγραμματικούς 

όρους έχει κατευθυνθεί στα ζητήματα και στους στόχους αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής.  

  Το ποσό αυτό κατανέμεται με σειρά βαρύτητας κυρίως στους 

Θεματικούς Στόχους 4, 5, 6, 7, 9, 3 και 1. Και τα Προγράμματα που 
συμβάλουν περισσότερο σε αυτό, είναι το Αγροτική Ανάπτυξη, το 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ και το ΕΠΑΝΕΚ.  

  Όσον αφορά την πρόοδο του ΕΣΠΑ πάλι μέσα από τη διάσταση 

του θεματικού στόχου. Εδώ τα στοιχεία, έχουμε την εικόνα που μας δίνει το 

τέλος του 2016 και την εικόνα που έχουμε το πρώτο εξάμηνο του 2017, για να 
έχουμε μια εικόνα της επιτάχυνσης.  

  Ο Θεματικός Στόχος 1 ενώ το 2016 ήταν στο 15%, στο πρώτο 

εξάμηνο του 2017 έχει φτάσει στο 49% περίπου. Αντίστοιχα ο Θεματικός 
Στόχος 5 από το 38 – 39 % πήγε στο 65%. Ο Θεματικός Στόχος 6 από το 39 – 

40 % πήγε στο 60%. Ο 10 από το 37% στο 60%. Ο 11 από το 34% στο 69%.  

  Επίσης σταθερά ανοδική πορεία έχουν οι Θεματικοί Στόχοι 4, 7, 

8 και 9, ενώ αργή είναι η εξέλιξη και οι λόγοι εδώ έχουν εξηγηθεί στη σημερινή 

συνεδρίαση της Επιτροπής και στους Θεματικούς Στόχους 2 και 3.  

  Όσον αφορά τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, εδώ για 

τους Θεματικούς Στόχους 1, 2, 3 και 4, η πληθώρα λόγων απαιτήσεων 

εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων, των αυτοδεσμεύσεων. Δυσχέρειες στο θέμα 
του ΠΣΚΕ. Μια δύσκολη, αλλά ενδιαφέρουσα παράλληλα, διαδικασία της 

Επιχειρηματικής Ανακάλυψης , που ενώ βελτιώνει το γενικό περιβάλλον 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ, παρά ταύτα καθυστερεί την υλοποίηση κάποιων 
Θεματικών Στόχων.  

  Αναμένουμε σημαντική πρόοδο στους δείκτες, στην καταγραφή 
των αποτελεσμάτων και των εκροών στους Θεματικούς Στόχους 5, 6 και 7, 

εφόσον υλοποιηθούν κάποια έργα. Διότι εδώ εάν δεν ολοκληρωθεί κάποιο 

έργο, δεν θα έχουμε καταγραφή αποτελεσμάτων προόδου. 

  Όμως δεν μας ανησυχούν αυτοί οι Στόχοι ιδιαίτερα. Έχουμε 

αποτελέσματα ήδη σε όλες τις εμπροσθοβαρείς δράσεις που αφορούσαν τους  

Θεματικούς Στόχους 8, 9 και 10 και Ο Θεματικός Στόχος 11 είναι ένας 
θεματικός στόχος ο οποίος έχει καθυστερήσει λόγω του ότι εμπλέκονται 
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πολλές δράσεις σε γενικότερες δεσμεύσεις έναντι των θεσμών και όλου του 

διεθνούς περιβάλλοντος. Ό,τι αφορά κανονισμούς, συμφωνίες κλπ. 

  Υπάρχει μια ενεργοποίηση του συντονισμού των ΕΔΕΤ και με 

άλλα Προγράμματα και με άλλες πηγές χρηματοδότησης,  έχει καταγραφεί. 

Λειτουργούν Δίκτυα Αξιολόγησης Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, το Δίκτυο 
Χωρικής Ανάπτυξης, το Δίκτυο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.  

  Υπάρχουν συνέργειες. Έχουν ενεργοποιηθεί οι συνέργειες με 
τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, τον ΕΟΧ. Επίσης δημιουργούνται σταθερά συνθήκες 

μόχλευσης. Αναπτύχθηκαν από τους συναδέλφους η ενεργοποίηση με 

σταθερά βήματα των Χρηματοδοτικών Μέσων.  

  Οι εξελίξεις στην Ολοκληρωμένη Εδαφική Προσέγγιση, είναι μια 

πολύ σημαντική στρατηγική. Εδώ και τα 13 ΠΕΠ, Στρατηγικές 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης ακολουθούνται και από τα 13 ΠΕΠ και 
από το ΕΠΑΝΕΚ που συμβάλει σημαντικά και επικουρικά στην υλοποίηση 

αυτής της Στρατηγικής. Να πω μόνο εδώ, να εντοπίσω την προσοχή, να 

επισημάνω την προσοχή στο ότι οι Στρατηγικές ΟΧΕ κυρίως αφορούν το 
Θεματικό Στόχο 6 και ακολουθούν οι Θεματικοί Στόχοι 2, 7, 3, 4, 8, 9, 5 και 10. 

Και βρισκόμαστε σε αρκετά καλό σημείο, παρ’ ότι το όλο πλέγμα και το 

περιβάλλον ενεργοποίησης απαιτεί, έχει δυσκολίες και είναι δύσκολο στο να 
εισαγάγει ένα καινούργιο εργαλείο, μια καινούργια στρατηγική, μια καινούργια 

νοοτροπία και κουλτούρα, στα θέματα του πώς υλοποιούνται παρεμβάσεις 

συνολικές και ολοκληρωμένες.  

  Κατόπιν, η Έκθεση Προόδου, και θα τελειώσω κάπου εδώ, 

καταγράφει όλη την πρόοδο που έχει γίνει στο περιβάλλον, στο θεσμικό 
περιβάλλον, αλλά και στο περιβάλλον των διαδικασιών ουσιαστικής 

ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ, του εάν υπάρχουν μέτρα ενίσχυσης της ικανότητας 

των αρχών. Το εάν καταγράφει εξελίξεις στην ενίσχυση των δικαιούχων, 
καταγράφει ενεργοποιήσεις μορφών εταιρικότητας, όχι μόνο της κλασικής 

μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης, αλλά και νέων μορφών εταιρικότητας, 

όπως είναι η εταιρικότητα που εξελίσσεται μέσω της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης. Καταγράφει τις προσπάθειες που γίνονται όσον αφορά τη 

μείωση του διοικητικού φόρτου. Το ρόλο των εταίρων. 
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  Καταγράφει του τι γίνεται με την υιοθέτηση και την ικανοποίηση 

των οριζόντιων αρχών ισότητας ανδρών – γυναικών, η μη διάκριση, αρχές 
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

στο τέλος, το τελευταίο κομμάτι, δίνει μια αναφορά για την πολύ 

ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, για την Απασχόληση των Νέων. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 

  Τελευταία παρουσίαση για σήμερα είναι από τον κ. Γκούμα, 
στέλεχος της ΕΥΣΣΑ , ο οποίος θα μας μιλήσει για πληθώρα θεμάτων, για τις 

αιρεσιμότητες, την Αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την 

Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, την 
πρόοδο των Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης, τον 

κανονισμό OMNIBUS και τη Νέα Προγραμματική Περίοδο.  

Β. ΓΚΟΥΜΑΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι επιγραμματικός. Μην 
πανικοβάλλεστε από την πληθώρα των θεμάτων. Θα εισηγηθώ κάποια από 

αυτά τα θέματα επιγραμματικά και θα συνεχίσει η κυρία Κωτσοπούλου για 

κάποια από τα υπόλοιπα. 

  Να ξεκινήσω από τις αιρεσιμότητες. Τα καλά νέα είναι ότι και οι 

19 αιρεσιμότητες που αφορούν το ΕΠΑΝΕΚ εκπληρώνονται πλήρως. 
Επομένως τώρα πια μένει στη δημόσια διοίκηση στο σύνολό της να φροντίσει 

για την εφαρμογή τους στη συνέχεια και κάπου εδώ καλύψαμε το θέμα.  

  Όσον αφορά την Αναθεώρηση… 

Αυτό είναι να υπάρχουν καλά νέα και να κλείνουν γρήγορα τα ζητήματα. 

Αλλιώς θα χρειαζόταν να σας πω ποιες δεν πληρούνται κλπ. 

  Για την Αναθεώρηση πέραν της Τεχνικής Προσαρμογής λόγω 

των πρόσθετων …. 

Γ. ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάρχουν δυο που δεν πληρούνται, αλλά η μία μόνο μας 

αφορά. Είναι η γενική των συμβάσεων.  

Β. ΓΚΟΥΜΑΣ: Για τις Δημόσιες Συμβάσεις έχουμε επιστολή της Επιτροπής με 
ημερομηνία 17 Νοεμβρίου που αποδέχεται την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας. 

Αυτή που εκκρεμεί ακόμα είναι η 6.1 που αφορά τα Νερά, τα Σχέδια 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, που όμως δεν είναι αντικείμενο του 
ΕΠΑΝΕΚ και γι’ αυτό δεν τη συζητάμε.  
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  Όσον αφορά την Αναθεώρηση, πέραν της Τεχνικής 

Προσαρμογής η οποία γίνεται για να ενσωματωθούν στα Προγράμματα οι 
πρόσθετοι πόροι που εισέρρευσαν με τη διόρθωση που έγινε, με τη σχετική 

ρήτρα που προέβλεπαν οι Κανονισμοί, αναμένεται, όπως σας είπε και ο κ. 

Φίρμπας, μια ευρύτερη Αναθεώρηση και πιο ριζική των Προγραμμάτων μέσα 
στο 2018, η οποία θα συνεκτιμήσει τις αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον 

υλοποίησης των Προγραμμάτων,  α δεδομένα από τη μέχρι τώρα υλοποίηση 

των Προγραμμάτων, καθώς και τις τροποποιήσεις του δημοσιονομικού 
κανονισμού και στους κανονισμούς που διέπουν την εφαρμογή των ΕΔΕΤ, 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Είναι ο 

κανονισμός OMNIBUS για τον οποίο θα σας πει η κυρία Κωτσοπούλου στη 
συνέχεια. 

  Θεωρούμε ότι στη διαδικασία αυτή της Αναθεώρησης, της 

ευρύτερης Αναθεώρησης, θα βοηθήσει και η Αξιολόγηση της Εφαρμογής των 
προγραμμάτων. Το Μάιο που μας πέρασε η Υπηρεσία μας έστειλε 

κατευθύνσεις και οδηγίες στις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων με θέματα τη διενέργεια της Αξιολόγησης Εφαρμογής. 

  Λέω απλώς τρεις τίτλους για τα θέματα που θα δοθεί έμφαση. 

Το πρώτο θέμα είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και των  
πορισμάτων της Αξιολόγησης. Το δεύτερο θέμα είναι η διασφάλιση της 

εφαρμογής των συστάσεων της Αξιολόγησης από αυτούς στους οποίους 

απευθύνονται και το τελευταίο είναι η υποχρέωση για τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων των Αξιολογήσεων στο ευρύτερο κοινό. 

  Και το τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να παρουσιάσω είναι 

για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η κυρία Σπηλιώτη ήδη σας μίλησε 
αναλυτικά για το εθνικό σκέλος. Υπάρχει και το περιφερειακό. Καταγράφεται 

και εκεί πρόοδος. Βέβαια τα μεγέθη εκεί είναι τελείως διαφορετικά. Πολύ 

μικρότερα, προφανώς. 

  Πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε δυο περιφέρειες οι οποίες είχαν 

εκδώσει προσκλήσεις είτε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1a, είτε στην 
Επενδυτική Προτεραιότητα 1b. 

  Τώρα ο αριθμός αυτών των περιφερειών που έχουν εκδώσει 

προσκλήσεις στο Θεματικό Στόχο 1, ανέρχεται σε οκτώ. Θα θέλαμε να σας 
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ενημερώσουμε ότι έχει συγκροτηθεί, όπως ανέφερε και ο κ. Σταύρου 

προηγουμένως , και λειτουργεί το Δίκτυο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
στο οποίο συμμετέχει η ΓΓΕΤ, η Υπηρεσία Συντονισμού της ΕΑΣ, οι 

Επιτελικές Δομές και οι Διαχειριστικές Αρχές. 

  Κάναμε την τέταρτη συνάντηση του Δικτύου το Μάιο στην 
Πάτρα. Είναι εδώ η κυρία Σταθοπούλου, νομίζω, η οποία φιλοξένησε με 

επιτυχία αυτή τη συνάντηση και την ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Εκεί 

συζητήσαμε όλα τα τρέχοντα και φλέγοντα θέματα.  

  Είχε προσκληθεί και συμμετείχε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

κάναμε και μια αναφορά για την Κοινωνική Καινοτομία που φιλοδοξούμε να 
αποτελέσει ένα ακόμα πυλώνα, μια ακόμα προτεραιότητα, της Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης.  

  Εμείς από τη θέση της Συντονιστικής Υπηρεσίας για τη 
Στρατηγική και το Σχεδιασμό, ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τις 

περιφέρειες και τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, να συνεχίσουν τις 

προσπάθειες για την υλοποίηση των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης 
συνεχίζοντας τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και στο πλαίσιο 

αυτό συνεργαστήκαμε με το Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, το οποίο εκπονεί μια πιλοτική δράση υποστήριξης σε λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για όλες τις ελληνικές 

περιφέρειες. Το report, η Έκθεση, η Σύνοψη των συμπερασμάτων, έχει βγει 

και θα αποτελέσει τη βάση για κάποια εργαστήρια υποστήριξης των 
περιφερειών που θα γίνουν ως πέμπτη συνάντηση του Δικτύου Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης στις αρχές του χρόνου.  

  Δίνουμε αυτή την έμφαση γιατί σύμφωνα με όλα τα κείμενα που 

διαβάζουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από άλλους 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως είναι η Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών, η 
Επιτροπή των Περιφερειών, κλπ, βλέπουμε ότι η Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης ήρθε για να μείνει και θα παραμείνει στο επίκεντρο και για την 

υπόλοιπη Προγραμματική Περίοδο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και την 
επόμενη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κωστοπούλου για τα υπόλοιπα. 

 Μ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστούμε για την υπομονή σας μέχρι αυτή την 

ώρα. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο επιγραμματική. Να 
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ξεκινήσω από τις μικρές δράσεις που απευθύνονται στο χώρο και να 

φτάσουμε στα πιο γενικά.  

  Πρώτα να πω δυο λόγια μόνο για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις. Αναφέρθηκαν έτσι κι αλλιώς στην Έκθεση Προόδου. Να πω ότι 

αυτό το καινοτόμο εργαλείο αυτής της προγραμματικής περιόδου βλέπουμε 
ότι αρχίζει και υλοποιείται. Αρχίζουν και υλοποιούνται οι στρατηγικές. 

  Έχουμε σε επίπεδο χώρας περίπου 11 Στρατηγικές 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης εκτός από τον αστικό χώρο και μέσα σε 

αυτές περιλαμβάνεται και η μία του Ασωπού η οποία έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, ίσως την έχετε ακούσει και γίνονται διαβουλεύσεις έτσι ώστε να 
ολοκληρωθεί η Στρατηγική της.  

  Διαφορετικά οι 10 υπόλοιπες Στρατηγικές έχουν ήδη εγκριθεί, ή 

βρίσκονται σε φάση έγκρισης. Στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη έχουμε 34 
Στρατηγικές που επίσης βρίσκονται όλες σε στάδιο έγκρισης, εάν όχι, έχουν 

ήδη εγκριθεί και έχουν ήδη διοριστεί οι Ενδιάμεσοι Φορείς. Δηλαδή οι δήμοι.  

  Να πούμε ότι έχουμε βάλει σαν στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου 

να έχουνε εγκριθεί όλες οι Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, 

καθώς και τα ΤΑΠΤΟΚ που έτσι κι αλλιώς αυτός ο περιορισμός ορίζεται και 
μέσα στο κανονιστικό πλαίσιο. 

  Να πούμε ότι και το ΕΠΑΝΕΚ έχει κάποιους πόρους και μάλιστα 

έχουμε συνεννοηθεί να δούμε πώς θα μπορούν να κατανεμηθούν. Άμεσα θα 
συναντηθούμε και με τη Διαχειριστική Αρχή ώστε να δούμε στα διάφορα ΠΕΠ 

πώς θα μπορούσαν να κατανεμηθούν οι πόροι αυτοί. Να πούμε ότι η Αττική 

βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης, όπως ξέρετε έχουν αξιολογηθεί τέσσερα 
Στρατηγικά Σχέδια,  από τα οποία για το ένα της Αθήνας θα οριστεί και ο 

Ενδιάμεσος Φορέας μέχρι το τέλος του έτους και για τα υπόλοιπα τρία στις 

αρχές του 2018 θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της έγκρισης του 
Ενδιάμεσου Φορέα.  

  Και αναφέρομαι στην Αττική, γιατί ξέρετε τον προϋπολογισμό 
που ανέρχεται στα 261 εκατομμύρια. Πολύ μεγάλο ποσό για να δούμε και 

σημαντικά αποτελέσματα. Και επίσης ότι ακολούθησε μια συγκριτική 

αξιολόγηση και ότι εκχωρεί το σύνολο των πόρων. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα 
που χαρακτηρίζει το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Αττικής και βέβαια και 
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αναβαθμίζει τις αστικές αρχές να αναλάβουν ολόκληρη τη διαχείριση της 

υλοποίησης της Στρατηγικής αυτής.  

  Να πούμε για τα θέματα της Δημοσιότητας, ότι είναι ένας στόχος 

που πρέπει να συνεχιστεί. Να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή και νομίζω ότι 

και το ΕΠΑΝΕΚ έδειξε και χθες το απόγευμα και σήμερα πόσο μεγάλη 
σημασία δίνει στο θέμα αυτό ώστε να διαχυθεί η πληροφόρηση και να γίνει 

άμεση η πληροφόρηση στους άμεσα ενδιαφερόμενους. 

  Να πούμε για τον κανονισμό του OMNIBUS. Αναφέρθηκε από 

τον κ. Φίρμπα το πρωί. Να πούμε ότι ο τρίλογος που βρίσκεται σε αυτή τη 

φάση, η διαδικασία της διαβούλευσης των Κανονισμών τελειώνει όσον αφορά 
τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ, για τα διαρθρωτικά ταμεία. Όμως όσον αφορά 

τους υπόλοιπους Κανονισμούς φαίνεται ότι θα καθυστερήσει η συμφωνία 

όλων των άρθρων, ιδιαιτέρως αυτού του Δημοσιονομικού Κανονισμού. 

  Ξέρετε ότι το OMNIBUS αποτελείται από 15 διαφορετικούς 

Κανονισμούς. Τομεακές νομοθετικές δηλαδή πράξεις. Είχε αποφασιστεί να 

εγκριθεί όλο μαζί, με αποτέλεσμα τώρα οι Κανονισμοί οι οποίοι σχεδόν έχουν 
συμφωνηθεί, να μην μπορούν να εγκριθούν και να μην μπορούν να μπούνε 

σε χρήση και έτσι βλέπουμε ότι αποκλείεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν 

το τέλος του 2017. 

  Φοβάμαι ότι δεν θα ολοκληρωθεί πριν τουλάχιστον το Μάρτιο 

του 2018,  με αποτέλεσμα και κάποιες θετικές ρυθμίσεις, προβλέψεις που 
περιλαμβάνουν οι Κανονισμοί να μη μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε.  

  Και αναφέρθηκε και από τον κ. Φίρμπα και η πρόβλεψη για το 

small scale, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό από την ελληνική πλευρά. Και 
τέλος να αναφερθώ και στα θέματα της διαπραγμάτευσης για τη Νέα 

Προγραμματική Περίοδο. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Δεν ξέρουμε τι 

περίοδος θα είναι αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει και γι’ αυτό το λέμε μετά το 
2020. 

  Από ελληνικής πλευράς έχουμε ήδη διαμορφώσει ένα κατ’ 
αρχήν Σχέδιο θέσεων,  το οποίο συζητείται σε πολιτικό πλέον επίπεδο. 

Γνωρίζουμε όλοι τα ζητήματα που προκύπτουν από την έξοδο της Μεγάλης 

Βρετανίας και σε επίπεδα προϋπολογισμού. 
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  Υποθέτουμε και από τα κείμενα που έχουν κυκλοφορήσει αυτά 

τα reflection paper και από τη Λευκή Βίβλο, ότι η Πολιτική της Συνοχής θα 
πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη για να διατηρήσει το επίπεδο και το ρόλο που 

παίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

  Ξέρουμε ότι υπάρχουν ζητήματα, όπως τα θέματα των 
αιρεσιμοτήτων, όπως τα θέματα των μακροοικονομικών δεσμεύσεων , τα 

οποία τίθενται εκ νέου για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο και για τα 

οποία η Ελλάδα  , για τις μακροοικονομικές αιρεσιμότητες, ζητά να 
απαλειφθούν. Όσο για τις υπόλοιπες αιρεσιμότητες ζητά να συνδέονται άμεσα 

με τα θέματα της Πολιτικής Συνοχής και όχι να προσπαθούμε να λύσουμε 

οποιοδήποτε ζήτημα θεσμικό υπάρχει σε μια χώρα μέσω της Πολιτικής της 
Συνοχής, χρησιμοποιώντας σαν εργαλείο μάλιστα, καμιά φορά και ως ποινή 

τη χρήση των πόρων. 

  Επίσης ζητούμε να μην υπάρχει η διαφοροποίηση ως προς τα 

θέματα της διαχείρισης μεταξύ χωρών. Ζητούμε δηλαδή στη διαχείριση της 

υλοποίησης να ακολουθούν όλες οι χώρες τους ίδιους κανόνες, γιατί έχει 
κυκλοφορήσει ήδη ότι υπάρχει πιθανότητα να διαφοροποιείται ο τρόπος 

υλοποίησης, ανάλογα με τις χώρες οι οποίες έχουν ίσως καλύτερο παρελθόν 

στα θέματα της διαχείρισης, ίσως έχουν μεγαλύτερο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης.  

  Ίσως εν πάση περιπτώσει για διάφορους λόγους, μπορεί 

κάποιες χώρες να ελαφρύνουν τις διαδικασίες αυτές. Εμείς θεωρούμε ότι θα 
πρέπει να ακολουθούμε όλες οι χώρες τους ίδιους κανόνες και μόνο σε 

περίπτωση αναλογικότητας, που να αφορά όμως όλες τις χώρες, θα 

μπορούσαν να ελαφρυνθούν και κατά κάποιο τρόπο οι διαδικασίες αυτές.  

  Αναφέρομαι σε αυτά τα θέματα μόνο και μόνο για να επιμείνω 

σε αυτό που είπε και ο κ. Φίρμπας ότι είναι σημαντικό να τα συζητάμε μεταξύ 
μας και να χρησιμοποιούμε επιχειρήματα, να ανταλλάσσουμε απόψεις έτσι 

ώστε όπου και αν βρεθούμε, οποιαδήποτε στιγμή συζητήσεων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, να μπορούμε να υποστηρίξουμε τις εθνικές θέσεις και είναι 
εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή την περίοδο που κατά την άποψή μου είναι ίσως 

η σημαντικότερη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως μετά το Μάαστριχτ. Δεν 

ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια καμπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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που θα πρέπει σε αυτή τη στιγμή όλες οι δυνάμεις της Ελλάδας να 

προσανατολιστούν, να υποστηρίξουν και τις ελληνικές θέσεις. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα, 

τουλάχιστον με βάση την ημερήσια διάταξη, να συζητηθούν.  

 

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

«Συμπεράσματα – Αποφάσεις της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ» 

 

  Θα προχωρήσουμε στην έγκριση των αποφάσεων. Είναι τα 

επιμέρους θέματα τα οποία έχουμε εγκρίνει από την έναρξη της Επιτροπής 
και των Συμπερασμάτων. Θα πρότεινα, τουλάχιστον αυτό έχουμε εφαρμόσει 

και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του  ΥΜΕΠΕΡΑΑ, να μην γίνει 

ανάγνωση των Συμπερασμάτων, προκειμένου να έχουμε ένα πιο 
ολοκληρωμένο, συνεκτικό, καλογραμμένο κείμενο. Να εξουσιοδοτήσουν τα 

μέλη της Επιτροπής τη Διαχειριστική Αρχή για να το κρατήσει, να το συντάξει 

και να σας κοινοποιηθεί μέσω του Διαύλου.  

  Θα με βοηθήσει σε αυτό το σημείο η κυρία Φέτση να 

επαναλάβουμε λίγο τα σημεία τα οποία έχουμε εγκρίνει.  

Α. ΦΕΤΣΗ: Τα είπαμε στο τέλος του πρώτου μέρους, πριν το διάλειμμα 

ουσιαστικά. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει την τροποποίηση που είχε 

ήδη λάβει γνώση όπως υποβλήθηκε και παρουσιάστηκε στη Διαχειριστική 
Αρχή, επιπρόσθετα με δυο προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίασης και αφορούσαν στην αύξηση προϋπολογισμού της δράσης 

Θρησκευτικός Τουρισμός και υποβλήθηκε από το Γραμματέα Τουριστικής 
Ανάπτυξης και στην έγκριση της αύξησης των κονδυλίων του πρώτου κύκλου 

στη δράση Ερευνώ,  Δημιουργώ, Καινοτομώ, με την αύξηση και την κατανομή 

που υπέβαλε η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

  Εδώ είναι η πρόταση για αύξηση κατά 86,5 εκατομμύρια της 

συνολικής δαπάνης. Συγγνώμη,όχι της συνολικής δαπάνης, της δαπάνης του 

πρώτου κύκλου. Αυτό δεν είπαμε; Της δαπάνης του πρώτου κύκλου: 
«Ερευνώ, Δημιουργώ Καινοτομώ» , με την περιφερειακή κατανομή. Γι’ αυτές 
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τις δυο δράσεις εξουσιοδοτείται η Διαχειριστική Αρχή να συντάξει τα 

αντίστοιχα δελτία εξειδίκευσης. Επομένως στον μεν Τουρισμό έχουμε αύξηση 
κατά 3 εκατομμύρια και στο «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» σύμφωνα 

ακριβώς με την πρόταση της ΓΓΕΤ αύξηση του κατά 86,5 εκατομμύρια της 

δαπάνης του πρώτου κύκλου.  

  Είμαστε εντάξει; Και εξουσιοδοτείται η Διαχειριστική να 

τροποποιήσει τα δελτία. Εν συνεχεία έχουμε τα κριτήρια των τεσσάρων 

δράσεων που υποβλήθηκαν. Δεν υπήρξε κάτι καινούργιο. Είναι αυτά τα οποία 
παρουσίασαν οι συνάδελφοι. Ήταν τα κριτήρια για το δεύτερο κύκλο των 

Ερευνητικών Υποδομών, για το superfast, για τα δυο προγράμματα του 

Κοινωνικού Ταμείου, είναι η Ναυτική Εκπαίδευση και η Πρακτική Άσκηση για 
αποφοίτους κλπ, όπως ακριβώς υποβλήθηκε. Αυτά,  θα κάνουμε όλη την 

προσαρμογή του Δελτίου Εξειδίκευσης και μαζί με την  Απόφαση 

επισυναπτόμενα θα πάρετε και τις επισυνάψεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Θέλω να σας 

ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Τα στελέχη και τους 
Προϊσταμένους της Ειδικής Υπηρεσίας για όλη τη δουλειά που έχει γίνει και 

για τη σημερινή παρουσίαση. Νομίζω ότι είχαμε πολύ καλές παρουσιάσεις 

συνεκτικές, δομημένες, συγκεκριμένες και για όλη τη δουλειά που έχει γίνει για 
να μπορέσουμε σήμερα να σας δείξουμε όλο αυτό το κομμάτι του άλματος 

που έκανε το Πρόγραμμα.  

  Συνεχίζουμε. Ούτως ή άλλως σαν μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης τα λέμε συχνά μέσω Γραπτών Διαδικασιών. Ήδη έχει 

καταγραφεί και στα πρακτικά μας ότι μέχρι τέλος του χρόνου υπάρχει στον 

προγραμματισμό μας να υπάρξει μια καινούργια Γραπτή Διαδικασία. 

  Το πρώτο τρίμηνο του 2018 έχει βάλει υψηλούς στόχους 

ενεργοποίησης και υλοποίησης. Εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να 
καταγραφούν και οι πρώτες δυνατές ροές από τις πληρωμές στις βασικές μας 

δράσεις κρατικών ενισχύσεων, οπότε η εικόνα του Προγράμματος θα δείχνει 

πολύ - πολύ πιο βελτιωμένη ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2018. Σας 
ευχαριστώ όλους πολύ. Γεια σας. 

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


