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Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητά µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
2007-2013, καλώς ήρθατε στην 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Προγράµµατος. 

Θα ήθελα σήµερα να καλωσορίσω τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον 
κ. Κωστή Χατζηδάκη ο οποίος µας τιµά µε την παρουσία του, τον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης, τον κ. Ιωάννη Μπούγα καθώς και τους συναδέλφους Γενικούς 
Γραµµατείς τόσο του Υπουργείου Ανάπτυξης όσο και των Υπουργείων 
Πολιτισµού, Τουρισµού και Εσωτερικών και την αρµόδια για θέµατα Ισότητας, 
την κα Τσουµάνη. 

 Έχουµε µια δύσκολη και µεγάλη ηµέρα καθώς η ατζέντα µας 
είναι γεµάτη, θα ήθελα λοιπόν στο σηµείο αυτό να ζητήσω από τα µέλη της 
Επιτροπής να εγκρίνουν την ηµερήσια διάταξη προκειµένου να 
προχωρήσουµε στην οµιλία του Υπουργού. 

 
Έγκριση ηµερήσιας διάταξης 

 
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε απαρτία αυτή τη στιγµή. Υπάρχει κάποιος ο 
οποίος έχει κάποια ένσταση;  ∆εν υπάρχει. Γίνεται δεκτή η Ηµερήσια ∆ιάταξη; 
Να καταγραφεί λοιπόν ότι εγκρίνεται η ηµερήσια διάταξη.  
  Περνάµε στο 2ο σηµείο της ηµερήσιας διάταξης. 
  

Έγκριση των Πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης 
 της Επιτροπής Παρακολούθησης της 27/3/2008 

 
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καταγράφω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση ούτε σε αυτό το 
σηµείο. Πριν δώσω τον λόγο στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Χατζηδάκη ο 
οποίος θα πρέπει πολύ σύντοµα να επιστρέψει στη Βουλή όπου πρέπει να 
συµµετέχει στη συζήτηση, να αναφέρω ότι από την περσινή χρονιά που 
ξαναβρεθήκαµε εδώ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος, έχει γίνει αρκετή εργασία τόσο σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που 
απαιτούνταν για να εξειδικευθεί το πρόγραµµα, για να ωριµάσουν οι δράσεις, 
να προκηρυχθούν οι πρώτες δράσεις του Προγράµµατος και θα ακούσετε 
σήµερα αναλυτικές παρουσιάσεις για τα βήµατα τα οποία έχουν γίνει όλη αυτή 
τη χρονιά, δε χάθηκε ούτε µία µέρα χρόνος και είµαστε σήµερα στη θέση να 
ανακοινώσουµε µια σηµαντική πρόοδο  σε ό,τι αφορά το Πρόγραµµα.  
  Είναι ένα Πρόγραµµα πολυτοµεακό, αφορά 8 τοµείς της 
ελληνικής οικονοµίας, ένα Πρόγραµµα µε αρκετές ιδιαιτερότητες καθώς για 
πρώτη φορά η χώρα µας έχει περιφέρειες δύο στόχων, δυο ταχυτήτων, 
έχουµε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο και φυσικά το Πρόγραµµα αυτή τη στιγµή 
πρέπει να λάβει υπ'όψιν και να αντιµετωπίσει και την οικονοµική κρίση, τη 
διεθνή οικονοµική κρίση  η οποία δηµιουργεί νέα δεδοµένα στο σχεδιασµό του 
Προγράµµατος.  
  Θα ήθελα πριν δώσω τον λόγο στον Υπουργό Ανάπτυξης να 
ευχαριστήσω τόσο τους παρισταµένους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής για την πολύ καλή συνεργασία που έχουµε όλο αυτό το διάστηµα, 
τους συναδέλφους από την Βουλγαρία και από τη Ρουµανία µε τους οποίους 
έχουµε εγκαινιάσει µια πολύ στενή συνεργασία σε ό,τι αφορά τα θέµατα 
ανταγωνιστικότητας, επιχειρηµατικότητας και τους καλωσορίζουµε στη 
σηµερινή µας Επιτροπή και φυσικά να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της 
∆ιαχειριστικής Αρχής, της ΕΥ∆ ΕΠΑΝ, τα στελέχη των Γενικών Γραµµατειών 
του Υπουργείου µας για την συνεχή και µε υπερβάλλοντα ζήλο θα έλεγα 
πολλές φορές δουλειά και προσπάθεια που καταβάλλουν για τα 
αποτελέσµατα που θα δείτε σήµερα. 
  Κύριε Υπουργέ έχετε τον λόγο.  

 
Εναρκτήρια οµιλία από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη 

 
Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ:  Κυρίες και κύριοι το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013», αποτελεί ένα βασικό 
αναπτυξιακό εργαλείο, στο συνολικό σχεδιασµό για επιτάχυνση της 
ανάπτυξης στη χώρα µας, στα επόµενα χρόνια. 

Το πρόγραµµα αποτελεί συνέχεια του προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» του γνωστού ως ΕΠΑΝ της προηγούµενης 
προγραµµατικής περιόδου το οποίο απετέλεσε ένα από τα σηµαντικότερα 
εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας. 

Κατά την εφαρµογή του, το προηγούµενο πρόγραµµα, το ΕΠΑΝ 
συνέβαλλε σηµαντικά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, στην προώθηση της 
καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών, στην αναβάθµιση των εθνικών 
υποδοµών, στην κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού και στη στήριξη ειδικών 
οµάδων, αλλά και στη χρηµατοδότηση δράσεων, φιλικών προς το 
περιβάλλον. 

Συνολικά από το προηγούµενο πρόγραµµα από το ΕΠΑΝ I, 
ενισχύθηκαν περισσότερα από 25.000 επενδυτικά σχέδια. Χρηµατοδοτήθηκαν 
δοµές στήριξης και αναβαθµίστηκε το ανθρώπινο δυναµικό. Πάνω από 
100.000 άτοµα συµµετείχαν σε προγράµµατα κατάρτισης εργαζοµένων ή 
ανέργων. Πολλές χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις ενισχύθηκαν εµµέσως 
από δράσεις του ΕΠΑΝ, όπως οι επιχειρήσεις που διασυνδέθηκαν στο δίκτυο 
φυσικού αερίου µειώνοντας φυσικά το κόστος λειτουργίας τους, ή οι 90.000 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έλαβαν συµβουλευτικές υπηρεσίες από τα 
Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης κο.κ. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός µαζί µε την ιδιωτική συµµετοχή 
του προγράµµατος αυτού, ανήλθε σε λίγο πάνω από 6 δις ευρώ µε ποσοστό 
απορρόφησης σήµερα στο 94,84% έχοντας δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις 
για να µην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Είναι δήλωση που έκανα παρουσία της 
αρµόδιας Επιτρόπου της κας Hübner, και την επαναλαµβάνω και σήµερα. 

Το ΕΠΑΝ µάλιστα αναµένεται να κλείσει µε ποσοστό 
απορρόφησης 107%. Αυτό το θεωρώ πολύ σηµαντικό, δεδοµένου ότι ο 
ρυθµός απορρόφησης το 2004 ήταν 14,7%. Πλέον έχουµε αποκτήσει και την 
τεχνογνωσία και τη διοικητική επάρκεια, ώστε οι ευκαιρίες που προσφέρουν 
τα προγράµµατα αυτά, να µην πηγαίνουν χαµένες. Η προσπάθειά µας θα 
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είναι όχι απλά και µόνο να απορροφήσουµε τα κονδύλια που έρχονται από τις 
Βρυξέλλες, αλλά να τα αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να 
πιάσουν τόπο για τις ελληνικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες, για την 
ελληνική οικονοµία. 

Το ΕΠΑΝ ΙΙ για την περίοδο 2007-2013 έχει ως κεντρικό στόχο 
την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του 
αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας και εξειδικεύεται σε τέσσερις γενικούς 
στόχους: 

Ο πρώτος είναι η επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της 
γνώσης. ∆εν µπορεί να κάνεις αναπτυξιακό σχεδιασµό, αν ξεχνάς ότι είµαστε 
στην εποχή της κοινωνίας των πληροφοριών. 

Το δεύτερο είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της 
εξωστρέφειας. Εµείς είµαστε αποφασισµένοι να στηρίξουµε τις επιχειρήσεις 
γιατί στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, ξέρουµε ότι στηρίζουµε την ανάπτυξη του 
τόπου. ∆εν µπορεί να υπάρξουν επενδύσεις χωρίς επενδυτές, δεν µπορεί να 
υπάρξει ανάπτυξη χωρίς επιχειρήσεις. ∆εν µπορεί να υπάρξουν εργαζόµενοι 
χωρίς υγιείς και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις. 

Ο τρίτος στόχος είναι η βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος µε διευκόλυνση των επενδύσεων, µε περιορισµό της 
γραφειοκρατίας.  

Ο τέταρτος στόχος είναι η ολοκλήρωση του ενεργειακού 
συστήµατος της χώρας, µε ενίσχυση της αειφορίας. Εµείς επιµένουµε και θα 
επιµείνουµε ακόµη περισσότερο στην Πράσινη Ενέργεια. Είναι η πολιτική του 
µέλλοντος στο χώρο της ενέργειας και η κυβέρνηση θα επισπεύσει τις 
σχετικές διαδικασίες, που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου 
τόσο µέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ, όσο και µέσω άλλων πρωτοβουλιών, 
συµπεριλαµβανοµένων νοµοθετικών. 

Κυρίως όµως αγαπητοί φίλοι, σε µια κρίσιµη περίοδο για την 
παγκόσµια οικονοµία µε το πρόγραµµα ΕΠΑΝ ΙΙ, στηρίζουµε τη ρευστότητα 
της οικονοµίας µας και χιλιάδων επιχειρήσεων, δίνοντας ώθηση στην 
ανάπτυξη της χώρας και ανάσα στην αγορά. 

Μέχρι σήµερα η συζήτηση έχει επικεντρωθεί στο πρόγραµµα 
στήριξης των επιχειρήσεων, µέσω του Ταµείου Εγγυοδοσίας του γνωστού ως 
ΤΕΜΠΜΕ. Σήµερα παρουσιάζουµε πολλά και διαφορετικά προγράµµατα σε 
διαφορετικές µορφές και µε επιµέρους στόχους, αλλά µε κοινό παρονοµαστή 
τη στήριξη της ρευστότητας της αγοράς. Σήµερα δηλαδή παρουσιάζουµε 
πολλά και διαφορετικά προγράµµατα αντίστοιχα και µεγαλύτερα από τα 
προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα παρεµβαίνει στους τοµείς της 
ενέργειας, της έρευνας και της τεχνολογίας, της βιοµηχανίας, του τουρισµού 
γιατί ξεπερνάει τα όρια του Υπουργείου µας, του εµπορίου, της προστασίας 
του καταναλωτή, του πολιτισµού και σε µικρότερο βαθµό της υγείας µε τη 
µορφή κρατικών ενισχύσεων και υποδοµών, οι οποίες βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας. 

Οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι που έχουν διασφαλισθεί για το 
πρόγραµµα αυτό, ανέρχονται στα 3,2 δις ευρώ και µαζί µε την ιδία συµµετοχή 
θα κινητοποιηθούν πόροι ύψους πάνω από 6,3 δις ευρώ.  
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Το ΕΠΑΝ ΙΙ σχεδιάστηκε έχοντας στο επίκεντρο την ανάπτυξη 
στην Περιφέρεια. Όπως έχει δεσµευθεί και ο Πρωθυπουργός Κώστας 
Καραµανλής, 82% των πόρων αυτού του προγράµµατος θα κατευθυνθεί στην 
ελληνική Περιφέρεια. Συµβάλλει έτσι στην ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας, στον περιορισµό των οικονοµικών και τοπικών 
ανισοτήτων και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της κάθε 
Περιφέρειας. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για 
την περίοδο 2007-2013. Το σχέδιό µας λαµβάνει υπ’όψιν το έλλειµµα 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, την ανάγκη επίτευξης των 
στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας, δηλαδή τη στρατηγική των 
µεταρρυθµίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διαπιστώσεις των 
διεθνών εκθέσεων ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα. 

Περιλαµβάνει µια σειρά από στοχευµένες δράσεις, που θα 
συµβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, στην προώθηση της 
καινοτοµίας, στην αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, στην προώθηση 
της Πράσινης Οικονοµίας και της αειφορίας. 

Η υλοποίηση του νέου προγράµµατος προχωρεί µε 
αυξανόµενους ρυθµούς και ήδη, θέλω να το σηµειώσω, έχουν προκηρυχθεί 
δράσεις ύψους περίπου 560 εκ. ευρώ. Το ΕΠΑΝ ΙΙ παρουσιάζει µια από τις 
µεγαλύτερες ενεργοποιήσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Τέτοιες δράσεις που 
έχουν προκηρυχθεί ήδη είναι: 

− Το πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η επιδότηση επιτοκίου στα προγράµµατα 
αυτά καλύπτεται από κοινοτικά κονδύλια. 

− Τα κουπόνια καινοτοµίας τα οποία παρουσιάσαµε πριν από µερικές 
ηµέρες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την αγορά καινοτόµων 
συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από δηµόσιους 
φορείς καινοτοµίας. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται τόσο τα ερευνητικά 
Κέντρα και τα Πανεπιστήµια που θα συµµετάσχουν σε αυτό το 
πρόγραµµα, όσο και µια σειρά από µικροµεσαίας επιχείρησης. 

− Το πρόγραµµα εποπτείας της αγοράς. Μια δράση, για την καλύτερη 
οργάνωση των ελέγχων από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης σε 
ό,τι αφορά συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τοµείς όπως είναι παραδείγµατος χάριν η 
ασφάλεια των υλικών. 

− Το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που αφορά ενεργειακή αναβάθµιση 
κτηρίων που συνδέονται µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το οποίο 
παρουσιάσαµε περίπου πριν από ένα µήνα και το οποίο θέλω να 
ελπίζω ότι θα αξιοποιηθεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αφορά 228 
διαφορετικούς ∆ήµους της Ελλάδας πληθυσµού πάνω από 10.000 
κατοίκους. Το πρόγραµµα αυτό συνδυάζει την προστασία του 
περιβάλλοντος την ενεργειακή εξοικονόµηση και την ενίσχυση του 
κατασκευαστικού κλάδου, σε µια περίοδο δύσκολη όπως είναι η 
σηµερινή. 

− Το πρόγραµµα ενίσχυσης της γυναικείας και νεανικής 
επιχειρηµατικότητας, του οποίου οι Οδηγοί δηµοσιεύτηκαν προσφάτως. 
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− Το πρόγραµµα «JEREMΙΕ» που στοχεύει στη βελτίωση της 
πρόσβασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια µέσω 
δανείων, επιχειρηµατικών συµµετοχών, δηλαδή venture capitals, 
εγγυήσεων, µικροπιστώσεων κλπ. 

− Επίσης τα προγράµµατα για συνεργατικούς σχηµατισµούς 
µικροηλεκτρονικής για την ενίσχυση επιχειρήσεων ερευνητικών κι 
άλλων φορέων από όλη την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα αυτό. 

Αυτά που είπα αφορούν σε δράσεις που έχουν προκηρυχθεί 
µέχρι τώρα. Από εδώ και στο εξής θα αναφερθώ σε δράσεις που θα 
προκηρυχθούν στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Μάλιστα 
συµφωνήσαµε µε τους Γενικούς Γραµµατείς και τον Ειδικό Γραµµατέα 
Ανάπτυξης να παρουσιάσουµε σήµερα τις δράσεις που αφορούν στο επόµενο 
εξάµηνο, µέχρι το φθινόπωρο. 

Στόχος µας είναι να κινητοποιηθούν κονδύλια της τάξεως του 
1,3 δις ευρώ για ενισχύσεις επιχειρήσεων και για έργα υποδοµών, 
ενεργοποιώντας έτσι σχεδόν 40% του καινούργιου προγράµµατος του 
Υπουργείου Ανάπτυξης µέσω του ΕΣΠΑ, µέσα στους επόµενους 6 µήνες. 

Αυτή πιστεύω ότι είναι και η βασική είδηση της σηµερινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης. Αυτό αντικατοπτρίζει τη βούληση της 
κυβέρνησης να προχωρήσουµε χωρίς καθυστερήσεις για τη στήριξη της 
ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, 
επαναλαµβάνω ιδιαίτερα των µικροµεσαίων, σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία. 

Ποιες είναι οι δράσεις που θα προκηρυχθούν µέσα στους 
επόµενους 6 µήνες. Τις παρουσιάζω σε Άξονες. Για την ενίσχυση της 
Πράσινης Οικονοµίας και της Αειφορίας: 

1. Το πρόγραµµα απόσυρσης ενεργοβόρων οικιακών συσκευών.  
2. Το πρόγραµµα για την ενεργειακή αναβάθµιση ιδιωτικών κτηρίων, 

δηλαδή κατοικιών, πολυκατοικιών και γραφείων µε σχετικές ενισχύσεις 
που θα δοθούν σε ιδιώτες. Είµαστε ήδη σε συνεννοήσεις µε το 
Υπουργείο Οικονοµίας, έτσι ώστε να εκµεταλλευτούµε πόρους και από 
άλλα προγράµµατα και να επιτύχουµε όσο το δυνατό µεγαλύτερες 
δράσεις στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος. 

3. ∆ράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης και 
ειδικών οµάδων για την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας και 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

4. ∆ράσεις για το Πράσινο Νησί στον Άη  Στράτη που ξεκινούν άµεσα.  
5. Την άλλη εβδοµάδα επισκεπτόµαστε τον Άη Στράτη 

επαναλαµβάνοντας ότι βούληση της κυβέρνησης είναι οι δράσεις αυτές 
να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος της χρονιάς και ο Άη Στράτης να 
είναι µέχρι το τέλος του 2009 ενεργειακά αυτόνοµος, στηριζόµενος 
100% σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 

Η προώθηση των συστηµάτων Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας µε την παροχή οικονοµικών κινήτρων για µεµονωµένες ιδιωτικές 
ενεργειακές επενδύσεις στην κατηγορία των αιολικών συστηµάτων. Και 
αυτό θα πρέπει να το συνδυάσετε µε την προσπάθεια που κάνει η Ειδική 
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Επιτροπή αυτή την ώρα στο Υπουργείο για την αναθεώρηση του νοµικού 
πλαισίου σε σχέση ιδίως µε την αιολική ενέργεια, όπου θέλουµε να πάµε 
πολύ πιο γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.  

Ο αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς το Αλιβέρι, η 
εγκατάσταση σταθµού συµπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσηµβρία 
Θεσσαλονίκης και τέλος, τα προγράµµατα Πράσινη Επιχείρηση και 
Πράσινες Υποδοµές για την ενίσχυση επιχειρήσεων προκειµένου να 
υιοθετήσουν φιλικές στο περιβάλλον δράσεις και υποδοµές. Αυτά 
επαναλαµβάνω µέσα στο επόµενο εξάµηνο, µε κλιµάκωση µέσα στους 
µήνες που θα ακολουθήσουν.  

Για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, έρχοµαι στο δεύτερο υποάξονα. Έχουµε προγράµµατα 
ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του εµπορικού τοµέα 
και των υπηρεσιών, µε στόχο την ενίσχυση της παρουσίας τους στην 
εγχώρια, αλλά και φυσικά σε διεθνείς αγορές.  

Την ενίσχυση θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων και τεχνολογικών 
πάρκων για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση καινοτοµιών από νέες 
επιχειρήσεις. Προγράµµατα ενίσχυσης και εκσυγχρονισµού τουριστικών 
επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόµο. 
Επαναλαµβάνω, το πρόγραµµα του δικού µας Υπουργείου καλύπτει σε 
ένα µικρότερο βαθµό και δράσεις άλλων Υπουργείων, διότι έτσι ήταν η 
φιλοσοφία του απ’ την αρχή όταν δοµήθηκε το ΕΣΠΑ. 

∆ράσεις ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών µεταποιητικών 
επιχειρήσεων, στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης 
δέρµατος. Αυτοί οι κλάδοι είναι ζωτικής σηµασίας για την ελληνική 
οικονοµία. Την περασµένη εβδοµάδα είχα συνάντηση µε τους 
εκπροσώπους αυτού του κλάδου και δεσµεύτηκα ότι θα προχωρήσουµε µε 
αυτές τις δράσεις το ταχύτερο δυνατό.  

Σε αυτούς τους κλάδους απασχολούνται 80 χιλιάδες 
εργαζόµενοι. Πρέπει να τους στηρίξουµε µε κάθε δυνατό τρόπο 
επενδύοντας στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτοµία, στην 
προστιθέµενη αξία αυτών των κλάδων. 

Και επίσης, τα προγράµµατα ΣΤΗΡΙΖΩ 2009, ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 
2009, ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009, καθώς και πολλά υποπρογράµµατα του 
ευρύτερου προγράµµατος ΕΠΙΧΕΙΡΩ, τα οποία περιλαµβάνουν δράσεις 
για τη στήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να  
αναπτύξουν καινοτόµες δράσεις, να µετασχηµατιστούν ή να βελτιώσουν 
τις υποδοµές τους.  

Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επίσης θα 
προχωρήσουν: Τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών για τη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας. Επίσης, 
τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρηµατικότητας σε διάφορες περιφέρειες της 
Ελλάδας. 

Για τη µείωση της γραφειοκρατίας, την προστασία του 
καταναλωτή και τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, 
θα προκηρυχθούν: Η πιλοτική λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου 
Εµπορίου, πράγµα το οποίο ζητούσε ιδιαιτέρως η ΕΣΕΕ, το οποίο έχει ως 
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στόχο την καταγραφή και ανάλυση των τάσεων στο χώρο του εµπορίου 
και τη διαµόρφωση προτάσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του 
εµπορίου. 

Επίσης, θα προχωρήσει η ενίσχυση της διοικητικής και 
λειτουργικής υποδοµής των εποπτικών µηχανισµών της αγοράς, όπως η 
Επιτροπή Ανταγωνισµού, την οποία θέλουµε να στηρίξουµε µε κάθε 
δυνατό τρόπο και πέραν του νοµοσχεδίου που έχουµε καταθέσει 
πρόσφατα για την αναβάθµισή της, καθώς και Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου 
και Εποπτείας της Αγοράς.  

Επίσης, θα προχωρήσουν οι µελέτες για την ανάπτυξη του 
κεντρικού συστήµατος εποπτείας της αγοράς, καθώς και για τη δηµιουργία 
και οργάνωση Γραφείων Ενηµέρωσης των Καταναλωτών. 

Για την προώθηση της καινοτοµίας και των νέων 
τεχνολογιών θα προκηρυχθούν: Πρώτον. Στρατηγικές συνεργασίες 
ανάµεσα σε επιχειρήσεις και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Είναι κάτι που 
σηµείωσα και στην τελευταία µου τοποθέτηση στην ηµερίδα που είχαµε για 
την προβολή των έργων των Ερευνητικών Κέντρων. 

Η δράση αυτή, θεωρώ προσωπικά ότι είναι ένα από τα πιο 
βασικά στοιχεία του προγράµµατος, το οποίο αναπτύσσεται µέσα από 
πολλές συµπληρωµατικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές αφορούν τόσο έργα 
µικρής και µεσαίας κλίµακας µε διάρκεια 2-3 χρόνια και µέσο 
προϋπολογισµό 500.000 ευρώ και ως 5 φορείς υλοποίησης, όσο και έργα 
µεγάλης κλίµακας µε διάρκεια 4-5 χρόνων, µέσο προϋπολογισµό 2 εκατ. 
ευρώ και έως 10 φορείς υλοποίησης. 

Στόχος των δράσεων αυτών είναι να αναπτυχθεί και να 
µεταφερθεί τεχνογνωσία και να παραχθούν καινοτόµα προϊόντα και 
υπηρεσίες που θα κάνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική 
οικονοµία πιο ανταγωνιστική.  

Θεωρούµε ότι όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις µπορούν να 
στρέψουν την προσοχή τους στην καινοτοµία, στη σύνδεση της έρευνας µε 
την παραγωγή, αλλά γι’ αυτό το σκοπό προτιθέµεθα να κάνουµε ειδική 
συνάντηση και µε το ΣΕΒ, προκειµένου από κοινού να δούµε πως µπορεί 
τέτοιου είδους προγράµµατα να προωθηθούν και να αξιοποιηθούν 
ιδιαίτερα από την ελληνική βιοµηχανία. 

Είµαστε βέβαιοι ότι και από την πλευρά του ΣΕΒ θα υπάρξει 
ανταπόκριση, έτσι ώστε και οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τοµέα αυτό που 
είναι ένας τοµέας αιχµής, να αυξηθούν στα επόµενα χρόνια.  

Επίσης, προχωρεί το έργο της αποτίµησης των επιδόσεων 
των Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας, στο οποίο έχω αναφερθεί και σε προηγούµενη συνέντευξή 
µου, που θα υλοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα και αποτελεί βεβαίως 
πάγια διαδικασία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, 
καθώς κατά καιρούς αξιολογούνται τα Ερευνητικά Κέντρα. Θέλουµε να το 
κάνουµε ακόµα µια φορά για να είµαστε βέβαιοι ότι τα Κέντρα τα οποία 
ενισχύουµε είναι πραγµατικά τα παραγωγικά Ερευνητικά Κέντρα. 
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Κυρίες και κύριοι, θέλω να κλείσω υπογραµµίζοντας ότι µέσα 
απ’ τις δράσεις αυτές του ΕΠΑΝ ΙΙ, πιστεύω ότι θα έχουµε ως οικονοµία 
πολλά και σηµαντικά οφέλη.  

 Στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα, γεγονός που θα 
δηµιουργήσει νέες και ποιοτικά καλύτερες θέσεις 
εργασίας.  

 Εισάγουµε στο ελληνικό αναπτυξιακό πρότυπο πολιτικές 
προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυση της 
Πράσινης Οικονοµίας.  

 Συνδέουµε το περιβάλλον µε την ανάπτυξη.  
 Στηρίζουµε την ρευστότητα της οικονοµίας και της αγοράς 
σε µια δύσκολη διεθνή συγκυρία.  

Έχουµε µπροστά µας µια µεγάλη πρόκληση την οποία 
πρέπει να εκµεταλλευτούµε. Ως Υπουργείο Ανάπτυξης έχουµε κάνει το 
σχεδιασµό µας, τον οποίο σας περιέγραψα και θα αναπτύξουν στη 
συνέχεια περαιτέρω οι συνεργάτες µου. 

Καλούµε σήµερα όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, 
επιχειρήσεις, επαγγελµατικές ενώσεις, αλλά και απλούς πολίτες, να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το ΕΠΑΝ ΙΙ. Πρέπει όλοι 
µαζί να κερδίσουµε το στοίχηµα της ανάπτυξης για τον τόπο και τους 
πολίτες. Στη µάχη αυτή έχουµε ένα σηµαντικό όπλο στα χέρια µας, που 
είναι η µεγάλη κοινοτική χρηµατοδότηση που κατευθύνεται προς την 
πατρίδα µας. 

Πρέπει όχι µόνο να απορροφήσουµε τη χρηµατοδότηση 
αυτή, αλλά να την εκµεταλλευτούµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης και την επίσπευση της εξόδου 
απ’ αυτήν. Παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα αλλάζει και θα αλλάξει προς το 
καλύτερο.  

Αυτός είναι ο στόχος µας και αυτό το στόχο υπηρετεί η 
πολιτική µας. Πιστεύω πως όλοι µαζί µπορούµε να τα καταφέρουµε.  

Ευχαριστώ πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ κ. Υπουργέ για την τοποθέτησή 
σας. Συγκρατούµε φυσικά την ενεργοποίηση του Προγράµµατος, τις νέες 
δράσεις τις οποίες όπως είπε και ο κ. Υπουργός θα έχουµε την δυνατότητα να 
σας αναπτύξουµε περαιτέρω από τις παρεµβάσεις και των Γενικών 
Γραµµατέων του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
  Θα ήθελα όµως πριν προχωρήσουµε κ. Υπουργέ, αγαπητά 
µέλη της Επιτροπής, να δούµε την προίκα που µας άφησε το ΕΠΑΝ της 
περιόδου 2000-2006 καθώς µε τις παρεµβάσεις του που θα δείτε τώρα σε 
ένα βίντεο, έχει δηµιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης στη χώρα µας, 
δεν µας βρίσκει η κρίση εντελώς απροετοίµαστους, οι παρεµβάσεις που 
έγιναν τόσο στην προηγούµενη περίοδο τόσο σε υποδοµές όσο και οι 
ενισχύσείς που δόθηκαν σε επιχειρήσεις βοηθούν αυτή τη στιγµή στη 
χώρα να κρατήσει αρκετές άµυνες σε αυτή την διεθνή οικονοµική κρίση.  
  Παρακαλώ να δούµε το βίντεο.  
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Βίντεο: «ΤΑ αποτελέσµατα του ΕΠΑΝ 2000-2006» 
 

Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζω ότι πήρατε µια εικόνα γι’αυτό το σηµαντικό 
έργο που έγινε και πόσο ψηλά έχουµε βάλει τον πήχη για την καινούργια 
προγραµµατική περίοδο.  
  Θα ήθελα σ’ αυτό το σηµείο να πω ότι ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης, ο κ. Βλάχος δεν µπόρεσε να είναι σήµερα το πρωί µαζί µας 
λόγω ανειληµµένων κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, µας τιµά όµως µε 
την παρουσία του και θα πάρει ευθύς αµέσως τον λόγο ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας.  
 

Χαιρετισµός από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγα 
 

Ι. ΜΠΟΥΓΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Υπουργέ.  
  Κυρίες και κύριοι, το ΕΠΑΝ Ι που ουσιαστικά έχει 
ολοκληρωθεί και το ΕΠΑΝ ΙΙ που ήδη έχει ξεκινήσει, αποτελούν µέρος ενός 
ευρύτερου πολιτικού σχεδιασµού για την ενίσχυση της οικονοµίας και 
ειδικότερα της επιχειρηµατικότητας.  
  Η ιδιαιτέρως υψηλή απορροφητικότητα, αλλά και τα 
σηµαντικά αποτελέσµατα τα οποία  επετεύχθησαν από το ΕΠΑΝ Ι είναι 
γνωστά σε όλους, αναλύθηκαν από τον Υπουργό και παρουσιάστηκαν στο 
βίντεο που προηγήθηκε.  Αντίστοιχες αλλά ακόµη υψηλότερες δυνατότητες 
υπάρχουν και στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ, το οποίο συγκυριακά έρχεται να 
καλύψει ένα σηµαντικό σκέλος των αναγκών του επιχειρηµατικού τοµέα 
στη δεδοµένη αρνητική διεθνή οικονοµική συγκυρίας λόγω της 
υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης. 

Επιπλέον –και αυτό θα ήθελα µε έµφαση να το σηµειώσω- 
ίσως πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία για τη χώρα µας να έχει 
πρόσβαση σε ένα τόσο µεγάλο Πρόγραµµα ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από κοινοτικούς και 
εθνικούς πόρους. ∆εν πρέπει εξ άλλου να µας διαφεύγει ότι η εκχώρησή 
των σηµαντικών αυτών πόρων ήταν αποτέλεσµα µακρών, επίπονων 
διαπραγµατεύσεων, γεγονός που µας γεµίζει όλους µε ευθύνη για την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίησή των πόρων του Επιτροπή Ανταγωνισµού ΙΙ. 

Στην κατεύθυνση της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων 
που διατίθενται κατά το σχεδιασµό του Επιτροπής Παρακολούθησης  της 
νέας προγραµµατικής περιόδου ελήφθησαν υπόψη η πολύ σηµαντική 
εµπειρία η οποία αποκοµίσθηκε από το ΕΠΑΝ Ι, τα αποτελέσµατα των 
τεκµηριωµένων µελετών και επιστηµονικών εκθέσεων, η ευρωπαϊκή 
εµπειρία αλλά και η διεθνής εµπειρία σε επίπεδο καλών πρακτικών, καθώς 
και οι προτάσεις των φορέων του επιχειρηµατικού κόσµου και των εν γένει 
ενδιαφεροµένων, αφού πάντοτε προηγείται ουσιαστική και όχι απλώς 
τυπική διαβούλευση µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων.  

Στο ΕΠΑΝ ΙΙ δίνεται µεγάλη έµφαση στην στήριξη των 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, σύµφωνα άλλωστε µε τους στόχους 
της Λισσαβόνας. Σε αυτή την κατεύθυνση απεκδυόµαστε σε ένα δύσκολο 



2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 – 8/4/2009 

 

 12

αγώνα αλλαγής της κατεστηµένης νοοτροπίας ωθώντας τις εξελίξεις από 
την επιχειρηµατικότητα ανάγκης στην επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας.  

Γι’ αυτό και µέσα από ένα πλέγµα δράσεων, ενθαρρύνουµε 
νέες αλλά και υφιστάµενες επιχειρήσεις να σκεφτούν και να δράσουν µε 
πρωτότυπες επιχειρηµατικές προσεγγίσεις, να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
σε νέους τοµείς, να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες και το 
επιστηµονικά καταρτισµένο πλούσιο δυναµικό της χώρας µας, να 
επενδύσουν στη γνώση και στον άνθρωπο ως φορέα γνώσεων, εµπειριών 
και πηγαίας δηµιουργικότητας. 

Στόχος του Υπουργείου είναι το νέο Πρόγραµµα να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του επιχειρηµατικού κόσµου και στις 
προκλήσεις των καιρών και γι’ αυτό το λόγο δίνει έµφαση στη καινοτοµία 
ως το µέσο δηµιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς επίσης και του παραγωγικού 
συστήµατος της χώρας.  

Επιπλέον συνδυάζει την αντιµετώπιση της οικονοµικής 
κρίσης µε πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, µέσω της προώθησης 
της «πράσινης» επιχειρηµατικότητας, δηλαδή της φιλικής προς το 
περιβάλλον επιχειρηµατικότητας.  

Όµως, για να έχει επιτυχία το ΕΠΑΝ ΙΙ, εκτός από τη σωστή 
στόχευση απαιτούνται επιπλέον: 

α) Η έγκαιρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση των 
ενδιαφεροµένων από καλά οργανωµένους Φορείς ∆ιαχείρισης και άρτια 
ενηµερωµένους Πολλαπλασιαστές Πληροφόρησης όπως τα Επιµελητήρια. 

β)  Η ταχεία επίλυση αποριών αλλά και η άµεση επίλυση των  
προβληµάτων τα οποία ανακύπτουν. 

γ) Η σύντοµη διεκπεραίωση αξιολογήσεων, επί τόπου 
επιθεωρήσεων και χρηµατοδοτήσεων. 

Αναφορικά µε όσα ανέφερα πριν έχει ληφθεί µέριµνα ώστε η 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων να γίνεται άµεσα από το Γραφείο 
Πληροφόρησης Κοινού είτε δια ζώσης, είτε µέσω τηλεφωνικού Κέντρου, 
είτε µέσω του ∆ιαδικτύου. Η χρήση του διαδικτύου διευκολύνει την 
υποβολή αιτήσεων και ανταλλαγή πληροφοριών εξοικονοµώντας χρόνο 
και χρήµα. 

Επιπλέον η οργάνωση των οµάδων εργασίας και ο 
επιµερισµός όλων διασφαλίζει την αντικειµενική αξιολόγηση, 
παρακολούθηση αλλά και αποπληρωµή των έργων µε τρόπο έγκαιρο και 
διαφανή.  

Ο άρτιος σχεδιασµός, η γνώση και η εµπειρία όσων θα 
κληθούν  να υλοποιήσουν το ΕΠΑΝ ΙΙ µου δίνει την πεποίθηση ότι το 
Πρόγραµµα θ’ αποτελέσει την αιχµή του δόρατος για την ελληνική 
οικονοµία στην επόµενη δεκαετία, αφού µέσα από αυτό αναµένεται να 
προκύψουν οι επιχειρήσεις που θα διαπρέψουν στο εγγύς µέλλον και θα 
ωθήσουν την εθνική οικονοµία προς τα εµπρός. 
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Είναι αυτονόητο ότι οι πόροι του ΕΠΑΝ ΙΙ µε κανένα τρόπο 
δεν επαρκούν για να στηρίξουν το σύνολο των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων που λειτουργούν στη χώρα µας. Σίγουρα όµως τα κονδύλια 
που θα διατεθούν σε επιλεγµένες επιχειρηµατικές προτάσεις θα δώσουν 
το στίγµα, την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί η ανάπτυξη της 
χώρας στο χώρο της επιχειρηµατικότητας 

Αυτό άλλωστε αποτελεί και τη µεγαλύτερη συνεισφορά του 
προγράµµατος ΕΠΑΝ ΙΙ: Η δηµιουργία πυρήνων οικονοµίας και ευηµερίας 
για όλους και προοπτικές ανάπτυξης για το κέντρο, κυρίως όµως για την 
περιφέρεια.  

Στόχος µας δεν αποτελεί η υπέρβαση της κρίσης, αλλά η 
ενίσχυση της απασχόλησης και η µείωση της ανεργίας, η δηµιουργία νέων 
και ποιοτικά καλύτερων θέσεων εργασίας µέσα από τη διεύρυνση και τη 
στήριξη της επιχειρηµατικότητας και την αναδιάρθρωση της ελληνικής 
οικονοµίας, σε κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. Και προς αυτή 
την κατεύθυνση αξιοποιούµε άµεσα και στο έπακρο τους διαθέσιµους 
κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. 

Ήρθε ο καιρός και η Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική και 
πιο εξωστρεφής και το ΕΠΑΝ ΙΙ θα αποδειχθεί ίσως το κατάλληλο εργαλείο 
προς αυτή την κατεύθυνση. Ας το εκµεταλλευθούµε όλοι κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Σας ευχαριστώ πολύ  για την προσοχή σας. 
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως ήδη έχει ακούσει και από τον Υπουργό αλλά και 
από τον Υφυπουργό, η κρίση δηµιουργεί προβλήµατα αλλά και σίγουρα 
κρύβει ευκαιρίες.  
  Ο Υπουργός µας µίλησε για τις δυνατότητες που ανοίγονται 
µπροστά µας µέσα από δράσεις όπως αυτές για την πράσινη 
επιχειρηµατικότητα, όµως ακούσατε και από τον κύριο Υφυπουργό ότι οι 
πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και το µήνυµα το οποίο θέλουµε να εκπέµψουµε 
προς τις επιχειρήσεις είναι ότι εκτός από αυτές οι οποίες θα ωφεληθούν 
άµεσα από την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου, το Πρόγραµµα, το 
ΕΠΑΝ ΙΙ θα αγκαλιάσει πολλές χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις και έµµεσα, µέσα 
από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που τους προσφέρει, µέσα απ’ τη βελτίωση 
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και άλλες δράσεις και παρεµβάσεις όπως 
σας ανέλυσε και ο Υπουργός.  
  Εκείνο το οποίο πρέπει να συγκρατήσουν επίσης οι επιχειρήσεις 
είναι ότι στο παρελθόν για να κάνεις µια καλή επιχείρηση χρειαζόταν µόνο µια 
καλή ιδέα και σκληρή δουλειά. Πλέον χρειαζόµαστε ένα νέο επιχειρείν, 
χρειαζόµαστε µια νέα κουλτούρα και αυτή την κουλτούρα θέλουµε να 
δηµιουργήσουµε µε τα προγράµµατα του ΕΠΑΝ ΙΙ που απευθύνονται προς τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις γιατί χρειάζεται πλέον και νέα γνώση για να 
ασκήσεις επιχειρείν.  
  Υπάρχουν νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία που µπορεί κανείς να 
αξιοποιήσει και χρειάζεται ιδιαίτερες δεξιότητες και γνώσεις για να τα 
χρησιµοποιήσει, πρέπει να έχουµε πλέον επιχειρήσεις οι οποίες γνωρίζουν 
για την πιστοποίηση, για τα νέα πρότυπα που υπάρχουν, στοιχεία που 
µπορούν να τις καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές.  
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  Θέλουµε τέλος, όπως είπε και ο Υπουργός, να δηµιουργήσουµε 
µια οικονοµία γνώσης, να κερδίσουµε το στοίχηµα για πρώτη φορά οι 
επιχειρήσεις µας να αγκαλιάσουν τα ερευνητικά κέντρα, τα Πανεπιστήµια της 
χώρας, τους φορείς γνώσης µέσα από τους οποίους µπορούν να κερδίσουν 
καινοτοµία, γνώση δηλαδή την οποία θα τη µετουσιώσουν σε καινούργια 
προϊόντα, σε καινούργιες υπηρεσίες.  
  Θα ήθελα στο σηµείο αυτό και καθώς και η οµιλία του Υπουργού 
αλλά νοµίζω και η παρέµβαση στου κ. Υφυπουργού ήσαν πολύ περιεκτικές, 
να δούµε σε ένα βίντεο πώς µπορεί µια επιχείρηση αξιοποιώντας τα κονδύλια 
τα κοινοτικό, πραγµατικά να γίνει ανταγωνιστική. ΄ 
  Έχουµε λοιπόν σειρά από µαρτυρίες και από καλές περιπτώσεις 
αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων που θα πρέπει να τις θεωρήσουµε ως 
πρότυπο για την περίοδο που τώρα ξεκινά. Παρακαλώ να δούµε το βίντεο.  
 

Βίντεο: «Καλές πρακτικές – Ενισχύσεις σε ΜΜΕ» 
 

Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ελπίζω να µη σας κουράσαµε, αλλά νοµίζω ότι είναι 
σηµαντικό να πάρουµε µια ιδέα πώς ή σωστή αξιοποίηση των Κοινοτικών 
κονδυλίων και φυσικά των εθνικών πόρων µπορούν να βοηθήσουν 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις της χώρας µας να δηµιουργήσουν εκείνες τις 
προϋποθέσεις για να γίνουν πιο εξωστρεφείς και πιο ανταγωνιστικές.  
  Και αυτό είναι το µήνυµα που πρέπει να εκπέµψουµε και αυτές 
τις µέρες που η διεθνής οικονοµική κρίση έχει χτυπήσει και την πόρτα της 
χώρα µας, ότι υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν οι τρόποι οι επιχειρήσεις µας 
να είναι πιο ανταγωνιστικές. Αυτή είναι η στροφή που πρέπει να κάνουµε για 
το µέλλον και η ευθύνη όλων µας εδώ στην Επιτροπή Παρακολούθησης να 
αξιοποιήσουµε τους πόρους του ΕΠΑΝ ΙΙ, έτσι ώστε να δώσουµε τη 
δυνατότητα να δούµε και άλλες τέτοιες εταιρείες σαν αυτές που σύντοµα και 
ενδεικτικά σας παρουσιάσαµε σε αυτό το βίντεο. Αυτές θα αποτελέσουν και το 
µέλλον της χώρας µας, της οικονοµίας που θέλουµε να δηµιουργήσουµε.  
  Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να προχωρήσουµε σε µια εισήγηση 
από τον κ. Κοκκινοπλίτη, τον νέο Προϊστάµενο της ∆ιαχειριστικής Αρχής του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα. 
Θα ήθελα να τον καλωσορίσουµε όλοι, είναι ένα στέλεχος το οποίο διαδέχεται 
µια επίσης ικανότητα Προϊσταµένη, την κα Αραµπατζή η οποία µετά από 
πολλά χρόνια ευδοκίµου υπηρεσίας συνταξιοδοτήθηκε και προσέφερε πάρα 
πολλά στο Πρόγραµµα και την ευχαριστούµε για αυτό, νοµίζω ότι είναι 
σήµερα εδώ µαζί µας. 
  Να υποδεχθούµε τον κ. Κοκκινοπλίτη, ένα στέλεχος µε πάρα 
πολύ καλή επίσης προϋπηρεσία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας σε πολύ 
σηµαντικές θέσεις ευθύνης, υπήρξε συνεργάτης χρόνια και του Γενικού 
Γραµµατέα του κ. Μουσουρούλη που είναι σήµερα µαζί µας, ο οποίος έβαλε 
και τα θεµέλια για το ΕΣΠΑ, και νοµίζω ότι µε την παρουσία και του Κωστή 
Κοκκινοπλίτη θα έχουµε µια καλή συνέχεια στην ∆ιαχειριστική Αρχή.  
  Ο κ. Κοκκινοπλίτης θα µας παρουσιάσει την πορεία εφαρµογής 
του Προγράµµατος και την εξειδίκευση που έχει γίνει, την εξέλιξη που έχουµε 
αυτή τη στιγµή ανά Άξονα Εφαρµογής του Προγράµµατος καθώς επίσης και 
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πώς έχουν προχωρήσει τα θέµατα προετοιµασίας µας για να 
αντιµετωπίσουµε και τον κανόνα ν+3 το 2010.  
  Κύριε Κοκκινοπλίτη έχετε τον λόγο.  

 
Παρουσίαση της πορείας εφαρµογής του Προγράµµατος: Εξειδίκευση, 

εξέλιξη της εφαρµογής ανά Άξονα Προτεραιότητας, κανόνας ν+3. 
 

Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ: Σας καλωσορίζω και εγώ στην 2η συνεδρίαση της 
επαςρ του Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα.  

Τα βασικά σηµεία της παρουσίασής µου αφορούν στα κύρια 
βήµατα για την προετοιµασία και την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, τα οποία έχουν 
πραγµατοποιηθεί µετά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
που ήταν και η εναρκτήρια. 

Έτσι, στο πρώτο µέρος της παρουσίασής µου και όσον αφορά 
τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, θα κάνω µια σύντοµη αναφορά στις 
διαβουλεύσεις που έγιναν µε τους τοπικούς φορείς και άλλους εταίρους, στις 
µελέτες ωρίµανσης οι οποίες υλοποιούνται για την εφαρµογή του 
Προγράµµατος, στον βαθµό εξειδίκευσης του Προγράµµατος, στις εκχωρήσεις 
από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών προς την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης, εκχωρήσεις προς ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης, τη 
διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου  και τις ενέργειες που έγιναν για την 
εφαρµογή του Προγράµµατος, δηλαδή σύσταση των νέων ειδικών Υπηρεσιών 
και ορισµός των ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης ενώ στο δεύτερο µέρος της 
παρουσίασης θα αναφερθώ στις προσκλήσεις προς τους δικαιούχους, 
αναφέροντας εν συντοµία προϋπολογισµό και σύντοµη περιγραφή για τα έργα 
που υλοποιούνται τώρα και θα κλείσω µε µια σύντοµη περιγραφή και 
αναφορά στον προγραµµατισµό για τις προσκλήσεις µετά το 2009. 

Εν τάχει, ως υπενθύµιση, αναφέρω τα βασικά στοιχεία του 
Προγράµµατος. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα κα 
Επιχειρηµατικότητα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 
Οκτωβρίου 2007. Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος Προγράµµατος είναι η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και 
του παραγωγικού συστήµατος της χώρας µε έµφαση στη διάσταση της 
καινοτοµικότητας, και εξειδικεύεται σε 4 γενικούς στόχους. 

Είναι η επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης, η 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας, η βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος 
της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας. 

Το Πρόγραµµα παρεµβαίνει τους τοµείς της ενέργειας, της 
έρευνας και τεχνολογίας, της βιοµηχανίας, του τουρισµού, του εµπορίου, της 
προστασίας του καταναλωτή, του πολιτισµού και σε µικρό βαθµό της υγείας 
πάντα µε τη µορφή κρατικών ενισχύσεων αλλά και υποδοµών.  

Χρηµατοδοτικά, το Πρόγραµµα καλύπτει τις 8 περιφέρειες της 
χώρας του αµιγούς στόχου – σύγκλισης. ∆ηλαδή την Ανατολική Μακεδονία – 
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Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την 
Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά µε το ποσό του 1,7 δις ευρώ σε 
δηµόσια δαπάνη. Από την πλευρά όµως της στρατηγικής, καλύπτει µε 
παρεµβάσεις στους τοµείς που προανέφερα όλη τη χώρα και έτσι στα 1,7 δις 
αυτά ευρώ προστίθενται και πόροι ύψους 1,5 περίπου δις ευρώ που θα 
διατεθούν για δράσεις της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας στις 
υπόλοιπες 5 περιφέρειες  µεταβατικής στήριξης οι οποίες είναι η Αττική, η 
κεντρική Μακεδονία, η δυτική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα, το νότιο Αιγαίο 
και αυτοί οι πόροι θα διατεθούν µέσω των περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων.  

Έτσι λοιπόν, ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος 
ανέρχεται στα 3,2 δις ευρώ δηµόσια δαπάνη. Μια τοµεακή κατανοµή των 3,2 
δις ευρώ φαίνεται στην εικόνα µε τους τοµείς της ενέργειας και της 
µεταποίησης και της έρευνας να καλύπτουν πάνω από 70% του 
Προγράµµατος ενώ το υπόλοιπο αφορά εµπόριο, καταναλωτή, πολιτισµό και 
τουρισµό ο οποίος τουρισµός επίσης καλύπτει ένα µεγάλο κοµµάτι, περίπου 
17% του Προγράµµατος.  

Τα βασικά βήµατα λοιπόν που έχουν γίνει για την προετοιµασία 
και την ενεργοποίηση του Προγράµµατος µετά την 1η Επιτροπή 
Παρακολούθησης είναι:  
  Πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 70 ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις για τις δράσεις της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας 
και στις 13 περιφέρειες της χώρας, όπου έγινε και διάλογος µε τους 
αναπτυξιακούς τοπικούς και κοινωνικούς φορείς και εταίρους, για το 
περιεχόµενο των παρεµβάσεων του Προγράµµατος και στο πλαίσιο αυτής της 
διαβούλευσης κατατέθηκαν σχετικές προτάσεις οι οποίες ελήφθησαν υπ' όψιν 
και λαµβάνονται υπ' όψιν κατά την εξειδίκευση του Προγράµµατος που είναι 
µια δυναµική διαδικασία.  

Ακολούθησε σειρά διαβουλεύσεων µε το Υπουργείο Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και εκπροσώπων των 5 µεταβατικών περιφερειών για 
θέµατα που αφορούν τις εκχωρήσεις των αρµοδιοτήτων διαχείρισης δηλαδή 
και του απαραίτητου προϋπολογισµού από τα περιφερειακά Προγράµµατα 
µεταβατικής στήριξης προς την ∆ιαχειριστική Αρχή.  

Ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη µελέτες ωρίµανσης και 
προετοιµασίας για παρεµβάσεις της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 
συνολικού προϋπολογισµού 2,35 εκατοµµύρια ευρώ όπου καλύπτονται 
εξειδικευµένα θέµατα που αφορούν στην επιχειρηµατικότητα των νέων, στην 
ενίσχυση των εµπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών, µοντέλο στήριξης της επιχειρηµατικότητας, σχέδιο δράσης 
σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα και ενίσχυση των 
κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης, δέρµατος κτλ.  

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του κάθε Προγράµµατος, 
των παρεµβάσεων του προγράµµατος είναι η εξειδίκευση της στρατηγικής και 
της στοχοθεσίας κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε κατηγορίες πράξεων 
ανά κωδικό θεµατικής προτεραιότητας καθότι τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
αποτελούν κείµενα στρατηγικής και προτεραιοτήτων. ∆ηλαδή θα µπορούσαµε 
να πούµε ότι η εξειδίκευση αυτή είναι το συµπλήρωµα προγραµµατισµού που 
είχαµε στα προγράµµατα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου.  
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Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος είναι αρµόδια 
για την εξειδίκευση του Προγράµµατος αλλά και των δράσεων 
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας των περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για τις οποίες ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου 
Φορέα ∆ιαχείρισης. Με βάση λοιπόν την εγκύκλιο από το Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, η Ειδική Υπηρεσία έχει εξειδικεύσει το 
Πρόγραµµα από άποψη προϋπολογισµού σε βαθµό 88% ενώ αν ληφθούν υπ' 
όψιν και κάποιες υπερδεσµεύσεις σε ορισµένους κωδικούς θεµατικής 
προτεραιότητας και κυρίως στον Άξονα Προτεραιότητας 4, η εξειδίκευση 
ανέρχεται σε 97,2%.  

Στον πίνακα αυτόν βλέπουµε την εξειδίκευση σε ποσά δηµόσιας 
δαπάνης και σε ποσοστά ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ΕΠΑΝ ΙΙ και, επαναλαµβάνω, µόνο σε ό,τι αφορά τον 
προϋπολογισµό του Προγράµµατος χωρίς να υπάρχουν οι εκχωρήσεις από 
τις 5 µεταβατικές περιφέρειες.  

Έτσι λοιπόν, στο σύνολο του Προγράµµατος περιλαµβάνοντας 
τώρα και τις 5 µεταβατικές περιφέρειες, δηλαδή για τις 13 περιφέρειες της 
χώρας, η εξειδίκευση έχει φτάσει στο 95% ενώ όπως προανέφερα, όσον 
αφορά µόνο το ΕΠΑΝ ΙΙ για τι 8 περιφέρειες, η εξειδίκευση είναι στο 97,2% και 
εδώ βλέπουµε τα ποσά όπως εξειδικεύονται ανά περιφέρεια και για τις 8 
περιφέρειες του αµιγούς στόχου 1.  

Εδώ βλέπουµε το ποσοστό εξειδίκευσης ανά περιφέρεια. Βέβαια 
η εξειδίκευση είναι µια µεγάλη διαδικασία και εδώ µπορούµε να δούµε τον 
βασικό πίνακα της εξειδίκευσης  όπου περιλαµβάνεται στον φάκελο που σας 
έχει δοθεί στην Επιτροπή αυτή και έχει σταλεί σε όλους ηλεκτρονικά και είναι 
στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος, δηλαδή έχουµε ανά κωδικό θεµατικής 
προτεραιότητας την κατηγορία «Πράξεις» για τα ποσά που αφορούν στο 
ΕΠΑΝ ΙΙ, δηλαδή στο Πρόγραµµα και σε κάθε µία από τις 5 µεταβατικές 
περιφέρειες και βεβαίως είναι ανά Τοµέα που αφορά έρευνα, βιοµηχανία, 
τουρισµό κτλ. και αν είναι υποδοµή ή ενισχύσεις.  

Έχουµε λοιπόν ένα συνολικό 3,03 δις από τα 3,2 δις, είναι 
εξειδικευµένα σε αυτή τη µορφή και βεβαίως σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και 
έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

Μετά λοιπόν την εξειδίκευση του Προγράµµατος και έχοντας 
πάντα σαν βασικό κριτήριο τον βαθµό ωρίµανσης κάθε κατηγορίας πράξεων, 
υποβλήθηκαν αντίστοιχα αιτήµατα προς την ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και 
Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, σε συνέχεια υποβλήθηκαν αιτήµατα, σε συνέχεια των 
οποίων εκδόθηκαν αντίστοιχες κοινές Υπουργικές Αποφάσεις εκχώρησης 
αρµοδιοτήτων διαχείρισης στην ∆ιαχειριστική Αρχή, πάντα για τις 5 
µεταβατικές περιφέρειες.  

Έτσι, µέχρι στιγµής έχουν εκχωρηθεί πόροι ύψους 691 
εκατοµµυρίων ευρώ για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας 
από τα 5 αυτά Προγράµµατα, από τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης ενώ 
ο συνολικός προϋπολογισµός αυτών των δράσεων συµπεριλαµβανοµένου και 
του προϋπολογισµού, δηλαδή του ΕΠΑΝ που έχουν εξειδικευθεί, ανέρχεται σε 
1.381 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 47% του συνόλου των 
πόρων για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας.  
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Βεβαίως προβλέπεται εκχώρηση ακόµη ενός µεγάλου ποσού 
από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Εδώ βλέπουµε και πάλι τους 
πίνακες εκχώρησης ανά άξονα προτεραιότητας και όπως έχουν εξειδικευθεί, 
και αυτά περιλαµβάνονται µέσα στο Πρόγραµµα.  

Στον πίνακα αυτόν παρουσιάζονται οι πόροι για δράσεις 
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας που έχουν εκχωρηθεί για τη 
διαχείριση στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης µέχρι τις 13/3/2009 και οι 
αντίστοιχοι πόροι του ΕΠΑΝ ΙΙ, δηλαδή ένα σύνολο 1,3 δις ευρώ που το 
βλέπουµε και ανά περιφέρεια µεταβατικής στήριξης.  

Στο διάγραµµα αυτό µπορούµε να δούµε ότι έχουµε τις 
εκχωρήσεις ανά περιφέρεια µεταβατικής στήριξης σε εκατοµµύρια ευρώ 
δηµόσιας δαπάνης µε κόκκινο χρώµα και ως ποσοστό του συνολικού 
προβλεπόµενου ποσού εκχώρησης. ∆ηλαδή για παράδειγµα για την Αττική 
µας έχει εκχωρηθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, έχουν 
εκχωρηθεί 327 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 48% του ποσού που θα πρέπει να 
εκχωρηθεί συνολικά και αντίστοιχα για κάθε µία από τις περιφέρειες όπου 
έχουµε ένα σύνολο εκχώρησης 691 εκατοµµυρίων ευρώ εκχωρηµένα στην 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης που αποτελεί το 46% ενώ υπολείπεται ακόµη 
54%.  

Σχετικά µε την εφαρµογή του Προγράµµατος είναι κρίσιµο τώρα 
να τονιστούν δυο σηµαντικές οργανωτικές µεταβολές. Η πρώτη είναι ότι η 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος λειτουργεί σαν ενδιάµεσος 
Φορέας ∆ιαχείρισης για την διαχείριση παρεµβάσεων ανταγωνιστικότητας και  
επιχειρηµατικότητας που έχουν προβλεφθεί στις 5 περιφέρειες µεταβατικής 
στήριξης, αναφέρθηκα σε αυτό µόλις προηγουµένως, και η δεύτερη είναι ότι η 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης εκχωρεί την διαχείριση δράσεων κρατικών 
ενισχύσεων ως ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης.  

Αυτή δεν είναι βέβαια µεταβολή καθ’ ότι ίσχυε και στην 
προηγούµενη προγραµµατική περίοδο απλά σ’ αυτή την περίοδο λόγω και 
του κανονισµού που µας δίνεται η δυνατότητα αυτή θα γίνει αξιοποίηση σε 
µεγαλύτερο βαθµό. Έτσι λοιπόν, για τον σκοπό αυτό έχουν ορισθεί ενδιάµεσοι 
Φορείς ∆ιαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος οι παρακάτω φορείς:  

Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για πράξεις κρατικών ενισχύσεων που 
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε επενδυτικού νόµου, η Γενική 
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
για πράξεις κρατικών ενισχύσεων του Τοµέα αρµοδιοτήτων τους, το 
Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες στις Πληροφορίες «Αθηνά» 
που µόλις είδαµε και στο βίντεο για βασικές αρµοδιότητες διαχείρισης των 
κατηγοριών των πράξεων cluster µικροηλεκτρονικής στη β’ φάση, είναι 
συνέχεια δηλαδή του έργου του ΕΠΑΝ Ι και τέλος το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. για τις 
βασικές αρµοδιότητες διαχείρισης στις περιπτώσεις των κατηγοριών πράξεων 
επιδότησης δανεισµού κεφαλαίων κίνησης µικρών επιχειρήσεων αντίστοιχα.  

Με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις  έχει γίνει εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις συνολικού προϋπολογισµού 143,4 
εκατοµµύρια ευρώ που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης στη Γενική 
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Γραµµατεία Βιοµηχανίας, στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 
στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το ΤΕΜΠΜΕ.  

Επίσης στο πλαίσιο της διαµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου 
για την εφαρµογή του Προγράµµατος, εκτός από τον ορισµό των παραπάνω 
φορέων ως ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, ολοκληρώθηκε και η πρόσληψη 
µέσω µιας διαγωνιστικής διαδικασίας ενός ιδιωτικού ενδιάµεσου φορέα 
διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων για τον µεγάλο όγκο των σχετικών δράσεων 
κατα αναλογία µε το ΕΠΑΝ 2000-2006. Ακολουθήθηκε διαγωνιστική 
διαδικασία όπως προβλέπεται µε το Ν. 3614 για το σύστηµα διαχείρισης και 
ελέγχου, µε σχετική πρόσκληση και επελέγη ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης 
µε τον οποίο έχει υπογραφεί σύµβαση µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή στις 
31/3/2009.  

Για τον ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης δηµιουργείται λοιπόν µια 
δοµή στήριξης στην οποία συµµετέχουν η µεγάλη πλειοψηφία των 
Επιµελητηρίων της χώρας, αναπτυξιακές εταιρείες, η σύνδεση βιοµηχανιών 
και ξενοδόχων, συνεταιριστικές Τράπεζες, ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης του 
Προγράµµατος και το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας καλύπτοντας το 
σύνολο της χώρας.  

Ο νέος ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης προβλέπεται ότι θα 
διαχειριστεί σηµαντικό τµήµα κρατικών ενισχύσεων του Προγράµµατος στους 
τοµείς ενέργειας, µεταποίησης, εµπόριο, υπηρεσίες και τουρισµό και εκτιµάται 
ο προϋπολογισµός αυτών των πράξεων στο 1,8 δις ευρώ. Ο ενδιάµεσος 
φορέας είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία και θα αµείβεται µε βάση τις 
λειτουργικές του δαπάνες που θα πιστοποιούνται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή 
και βεβαίως είναι υποχρεωτική η συνεργασία του µε Τράπεζες που θα 
διαθέτουν Καταστήµατα για την προβολή των δράσεων του Προγράµµατος, 
παραλαβή προτάσεων των επενδυτών καθώς και για την επιτάχυνση της 
εκταµίευσης για τους επενδυτές.  

Παράλληλα έχουν συσταθεί και άρχισα να λειτουργούν 4 ειδικές 
Υπηρεσίες που θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασµό, τον 
προγραµµατισµό, τον συντονισµό και την υλοποίηση του Προγράµµατος. 
Είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και εφαρµογής των δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της ενέργειας, του φυσικού πλούτου και 
της µεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν Υπηρεσιών, η Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισµού και εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης στους τοµείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτοµίας, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και εφαρµογής των δράσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς του εµπορίου και της προστασίας 
του καταναλωτή και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ∆ιαχείρισης και 
Εφαρµογής των ∆ράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.  

Μέχρι τις 30/3/2009 έχουν εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης 10 προσκλήσεις υποβολής τεχνικών δελτίων σε δικαιούχους, 
συνολικού προϋπολογισµού 206,8 εκατοµµυρίων ευρώ εκ των οποίων 122,7 
εκ. αντιστοιχούν στο Πρόγραµµα ΕΠΑΝ ΙΙ και 84 εκατοµµύρια προέρχονται 
από τις 5 µεταβατικές περιφέρειες και αφορούν αυτοί οι πόροι, τα 206 
εκατοµµύρια ευρώ σε έργα υποδοµής, προµήθειας και υπηρεσίας στους 
τοµείς έρευνας και τεχνολογίας, τουρισµό, εποπτεία αγοράς, ενέργεια, φυσικό 
αέριο και ηλεκτρισµό και τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής, ενώ έχουν για το 
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ίδιο διάστηµα εγκριθεί από την ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης οδηγοί 
εφαρµογής για έργα κρατικών ενισχύσεων στους τοµείς Έρευνας και 
Τεχνολογίας, Επιχειρηµατικότητας και στήριξης της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων λόγω της οικονοµικής κρίσης, προϋπολογισµού δαπάνης 353,4 
εκατοµµυρίων ευρώ. 

Και για όλες βέβαια τις παραπάνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί οι 
προκηρύξεις προς τους δικαιούχους, δηλαδή επιχειρήσεις και ερευνητικούς 
φορείς από τους αρµόδιους ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης.  

Σχετικά τώρα µε τις προσκλήσεις που ανέφερα, µπορούµε να τις 
δούµε λίγο πιο αναλυτικά σε αυτόν τον πίνακα και τα έργα τα οποία 
υλοποιούνται αυτή τη στιγµή.  

Έχουν δηλαδή σε αυτό τον πίνακα ανά κωδικό θεµατικής 
προτεραιότητας για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι κωδικός θεµατικής 
προτεραιότητας και βεβαίως οι περισσότεροι από εµάς δεν γνωρίζουν ο 
αριθµός 3 σε τι ακριβώς αντιστοιχεί, έχουµε βάλει σε ένα παράρτηµα του 
φακέλου την περιγραφή του κωδικού θεµατικής προτεραιότητας, άρα έχουµε 
ανά κωδικό θεµατικής προτεραιότητας ανά κατηγορία πράξης την ηµεροµηνία 
έκδοσης της πρόσκλησης προς ∆ικαιούχο, δηλαδή την πρόσκληση που έχει 
βγάλει η ∆ιαχειριστική Αρχή προς τους ∆ικαιούχους που βλέπουµε σε αυτή τη 
σειρά, σε αυτή τη στήλη, τον προϋπολογισµό της πρόσκλησης και την 
ανάλυση, τι ποσό προέρχεται από το Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα και τι ποσό προέρχεται από το σύνολο των 5  
µεταβατικών περιφερειών. 

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στον πίνακα αυτόν βλέπουµε το έργο 
«Συνεργατικοί σχηµατισµοί έντασης γνώσης στην µικροηλεκτρονική», έχουµε 
δηλαδή υποδοµές στην Πάτρα και στην Αττική, είναι συνέχιση δηλαδή 
πιλοτικής δράσης του Προγράµµατος ΕΠΑΝ 2000-2006 και ο ∆ικαιούχος είναι 
το Κέντρο «Αθηνά». Για υποβολή τεχνικού δελτίου έχει ήδη υποβάλλει τεχνικό 
δελτίο και αξιολογεί την ∆ιαχειριστική Αρχή, έχουµε τον σχεδιασµό και την 
παραγωγή έκδοσης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή ενηµερωτικού δελτίου 
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας, το Ταµείο Κεφαλαίου Jeremy που αφορά 
τη βελτίωση πρόσβασης µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια µέσω 
δανείων, επιχειρηµατικών συµµετοχών κτλ.  

Για το Ταµείο Κεφαλαίου Jeremιε διαθέτει το Πρόγραµµα 100 
εκατοµµύρια ευρώ, 50 εκ των οποίων προέρχονται από το ΕΠΑΝ και 50 από 
τις µεταβατικές περιφέρειες. 

 Έχουµε για τον ιδιωτικό ενδιάµεσο Φορέα που µόλις ανέφερα  
για τις πράξεις στις κρατικές ενισχύσεις έργο για τις δαπάνες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πράξεων αυτών που έχει υπογραφεί 
ήδη η σύµβαση όπως προανέφερα στις 24/3 µε την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, 40 
εκατοµµύρια ευρώ, εποπτεία αγοράς -1η φάση- µε την Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας, έργα για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισµού, δηµιουργία ζωνών 
υποδοχής σκαφών σε εµπορικούς λιµένες και δηµιουργία περιόδων 
τουριστικής ανάπτυξης µε το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, τον ΕΟΤ και 
την εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων για την οποία έχει επιβεβαιωθεί και η 
επάρκειά της, 35 εκατοµµύρια ευρώ, ενέργειες για την απρόσκοπτη 
τροφοδοσία µε ηλεκτρισµό για τη ∆ΕΗ και άλλα έργα της ∆ΕΗ, για την ∆ΕΣΦΑ 
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και βεβαίως την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 206 εκατοµµύρια ευρώ, ένα συνολικό 
ποσό που αφορά προσκλήσεις .  

Τώρα προσκλήσεις ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης προς τους 
∆ικαιούχους µε οδηγό εφαρµογής, βλέπουµε και πάλι προσκλήσεις οι οποίες 
έχουν βγει, δεν θα αναφερθώ τώρα αναλυτικά, όσοι θέλουν θα έχουµε και τη 
διαφάνεια στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, απλά να 
αναφέρω ότι έχουµε ένα σύνολο προϋπολογισµού προσκλήσεων στο οποίο 
αναφέρθηκε και ο Υπουργός προηγουµένως, 560 εκατοµµυρίων ευρώ, τα 300 
περίπου εκατοµµύρια προέρχονται από το Πρόγραµµα και 260 εκατοµµύρια 
από τις 5 µεταβατικές περιφέρειες.  

∆υο λόγια τώρα για τον προγραµµατισµό και τις νέες 
προσκλήσεις. Με βάση την ωρίµανση των πράξεων του Προγράµµατος και τις 
εκχωρήσεις πόρων από το ΥΠΟΙΟ στις 5 µεταβατικές περιφέρειες, 
προγραµµατίζονται νέες προσκλήσεις κατά το 2009 συµπεριλαµβάνοντας και 
τις πράξεις διαχείρισης των οποίων θα γίνει από τους ενδιάµεσους Φορείς 
∆ιαχείρισης.  

Ο προϋπολογισµός σε δηµόσια δαπάνη των νέων 
προσκλήσεων που θα εκδοθούν µετά το πρώτο τρίµηνο του 2009, υπερβαίνει 
το 1 δις ευρώ. Ο Υπουργός αναφέρθηκε συγκεκριµένα µε τους Άξονες 
παρέµβασης και τους τοµείς για κάθε µία Γενική Γραµµατεία, κατά συνέπεια 
µας περιµένει πολλή δουλειά µέχρι το φθινόπωρο, συνολικά λοιπόν µέχρι 
τέλος του 2009 για τις 13 περιφέρειες της χώρας, προγραµµατίζονται να 
έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 1,68 δις ευρώ, ήτοι το 47% του συνολικού 
προϋπολογισµού της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος.  

Κλείνοντας, να αναφέρω δυο λόγια και για το ν+3. Από την 
ετήσια κατανοµή των χρηµατοδοτικών πινάκων και καθ’ ότι το 2010 είναι το 
πρώτο έτος εφαρµογής του κανόνα ν+3 για την προγραµµατική περίοδο 
2007-2013, απορρέει ότι µέχρι το τέλος αυτού υπάρχει υποχρέωση για 
δαπάνες ύψους 232 εκατοµµυρίων ευρώ.  

Παράλληλα και για τις 5 µεταβατικές περιφέρειες, προκύπτει 
ανάγκη γι’ απορρόφηση µέχρι τέλος του 2010 επιπλέον 324 ευρώ και υπάρχει 
βέβαια συγκεκριµένη ανακατανοµή ανά περιφέρεια για αυτό το συνολικό 
ποσό. Σύνολο λοιπόν για την ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, θα πρέπει να 
απορροφηθεί το ποσό των 556 εκατοµµυρίων ευρώ  δηµόσια δαπάνη.  

Βέβαια ο κανόνας ν+3 µετράει στην Κοινοτική συµµετοχή, είναι 
µια άσκηση που την έχουµε κάνει τεχνικά στην Υπηρεσία αλλά για την 
διευκόλυνση όλων να αναφέρω στοιχεία µε δηµόσια δαπάνη. Για την κάλυψη 
των δεσµεύσεων αυτών και για το έτος 2010 δεν αναµένεται να υπάρξει 
κανένα πρόβληµα καθ’ ότι όπως προανέφερα, η εξειδίκευση βρίσκεται σχεδόν 
στο 100%, οι προκαταρκτικές ενέργειες προετοιµασίας, εκχώρηση, σύσταση, 
λειτουργία των ΕΥΣΕ∆, επιβεβαίωση επάρκειας ∆ικαιούχων, διαδικασίες µε 
ενδιάµεσους Φορείς, έγκριση οδηγών εφαρµογής κτλ. έχουν ολοκληρωθεί µε 
συνέπεια αυτή τη στιγµή να υπάρχει ωριµότητα δράσεων και ετοιµότητα ως 
προς την ενεργοποίηση του Προγράµµατος.  

Έτσι, από τις µέχρι τώρα προσκλήσεις αλλά και αυτές που 
προγραµµατίζονται για προκήρυξη µέσα στο 2009, αναµένεται ότι µέχρι το 
τέλος του 2009 θα έχουµε δαπάνες της τάξης των 300 εκατοµµυρίων ευρώ σε 
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όρους συνολικής δηµόσιας δαπάνης, ενώ το 2010 θα υπάρξουν και επιπλέον 
προκηρύξεις µε αντίστοιχες δαπάνες και κατά συνέπεια το ποσό αυτό θα 
προσεγγίσει τα 500 εκατοµµύρια ευρώ.  

Και βεβαίως δεν λαµβάνω καθόλου υπ' όψιν το γεγονός ότι 
ενισχυτικά στο θέµα αυτό θα δράσει και το γεγονός ότι οι προκαταβολές 
θεωρούνται επιλέξιµες και τα 100 εκατοµµύρια του Jeremy και ούτω καθ' εξής, 
απλά αυτά δεν τα λαµβάνουµε υπ' όψιν. Σας ευχαριστώ πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στο σηµείο αυτό θα αποχαιρετίσουµε τον Υπουργό 
Ανάπτυξης και τους εκπροσώπους του Τύπου που µας τίµησαν µέχρι αυτό το 
σηµείο µε την παρουσία τους. Υπάρχει όλο το υλικό της Επιτροπής, τους έχει 
δοθεί σε ειδικό δίσκο φλας και από δω και πέρα θα παρακαλέσω στην 
αίθουσα να παραµείνουν µόνο τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
οι προσκεκληµένοι µας.  

Συνεχίζουµε µε εξειδικευµένες παρουσιάσεις από τους Γενικούς 
Γραµµατείς του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Τουρισµού σε 
σχέση µε την εξειδίκευση που έχει γίνει ανά Τοµέα του Προγράµµατος. 

Θα δώσω τον λόγο στον συνάδελφο ∆ηµήτρη Σκιαδά, Γενικό 
Γραµµατέα Εµπορίου, ο οποίος έχει στην αρµοδιότητά του τις δράσεις για το 
εµπόριο. Ευχαριστώ.  

 
∆ράσεις για Εµπόριο – Υπηρεσίες στο ΕΠΑΝ ΙΙ 

 
∆. ΣΚΙΑ∆ΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Στη Γενική Γραµµατεία  Εµπορίου 
όπως είχα πει και στην προηγούµενη συνάντηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης για πρώτη φορά ασχολήθηκε η Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου µε σχεδιασµό συγχρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών δράσεων µια 
και το εµπόριο εξαιρείτο συστηµατικά και µέχρι τα µέσα της προηγούµενης 
προγραµµατικής περιόδου από οποιαδήποτε δράση συγχρηµατοδότησης.  

Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι ήταν µια πρωτόγνωρη εµπειρία για 
µεγάλο µέρος του στελεχιακού δυναµικού της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, 
παρ’ όλα αυτά καταφέραµε να προχωρήσουµε την εξειδίκευση των δράσεων 
σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθµό και σ’ αυτό είχαµε την πολύτιµη συνδροµή 
των στελεχών της ∆ιαχειριστικής Αρχής, τα οποία θέλω και δηµόσια να 
ευχαριστήσω και να ενηµερώσω την Επιτροπή για ορισµένες εξειδικεύσεις 
στις οποίες έχουµε προβεί ως προς τις δράσεις της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα.  

Μια πρώτη κατηγορία πράξεων αφορά τον εκσυγχρονισµό των 
Επιµελητηρίων. Εδώ οι δραστηριότητες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η 
πρώτη που έχει πιο πολύ θεσµικό χαρακτήρα έχει να κάνει µε την 
κωδικοποίηση της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και γενικότερα του 
κανονιστικού πλαισίου δράσης και λειτουργίας των Επιµελητηρίων και η 
δεύτερη που έχει πιο αναπτυξιακό χαρακτήρα αφορά την προτυποποίηση τω 
διαδικασιών των Επιµελητηρίων και την αξιοποίηση του γενικού εµπορικού 
µητρώου, ένα έργο που ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2000-2006 ως 
µηχανισµού απλοποίησης της ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων 
µέσων των Επιµελητηρίων.  
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Παράλληλα σκοπεύουµε να επενδύσουµε σε επιµόρφωση – 
κατάρτιση των στελεχών των Επιµελητηρίου µε στοχευµένα Προγράµµατα, να 
βελτιώσουµε τις υποδοµές της κεντρικής Ένωσης των Επιµελητηρίων ως 
συντονιστικού οργάνου της επιµελητηριακής κοινότητας και τέλος να 
προωθήσουµε, και σε αυτό ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές, για την 
διασύνδεση των Επιµελητηρίων µε τον ΟΑΕ∆ ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της 
επιµελητηριακής κοινότητας στην υποστήριξη της αγοράς εργασίας.  

∆εύτερη µεγάλη κατηγορία δράσεων είναι η δηµιουργία 
εµπορικών υποδοµών. Εδώ σκοπεύουµε να υποστηρίξουµε επενδύσεις για 
δηµιουργία εξειδικευµένων εµπορικών υποδοµών εξετάζοντας πολύ σοβαρά 
την αξιοποίηση των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Ιδιαίτερη 
έµφαση σε αυτό το πεδίο θα δώσουµε και άµεσα θα προκηρύξουµε τη σχετική  
µελέτη, στην δηµιουργία υποδοµών διαµετακοµιστικού εµπορίου και 
εµπορευµατικών κέντρων σε κοµβικά σηµεία της χώρας και ανάδειξη των 
σηµείων αυτών χρησιµοποιώντας ως άξονα για την δραστηριότητά µας τον 
εθνικό χωροταξικό σχεδιασµό όπως αυτός έχει κωδικοποιηθεί πρόσφατα από 
τη Βουλή των Ελλήνων .  

Τέλος, θα προχωρήσουµε σε ειδικές δράσεις στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας, όπου εκεί θα ήθελα να εστιάσω σε δυο συγκεκριµένα 
σηµεία: Στο πράσινο εµπορικό σήµα ποιότητας και την διασύνδεση του 
σήµατος αυτού µε την εµπορική αριστεία. Κατ’ αρχήν το πράσινο εµπορικό 
σήµα ποιότητας είναι ένα σήµα το οποίο εκτιµούµε ότι έχει αναγνωρισιµότητα 
µεταξύ των καταναλωτών και η υιοθέτησή του θα αποτελεί βασικό στοιχείο της 
ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις.  

Θεωρούµε ότι µπορεί να λειτουργήσει ως ένας κώδικας 
δεοντολογίας, ας µου επιτραπεί, των επιχειρήσεων ως προς την εµπορική 
τους πρακτική. Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του σήµατος αυτού είναι µια 
πρόταση η οποία έγινε από τον εµπορικό κόσµο και θα θέλαµε να 
ευχαριστήσουµε πολύ όλους τους εκπροσώπους που συνέβαλλαν στην 
ανάπτυξη και εξειδίκευση αυτής της πρότασης, αποτελεί µια µέθοδο για την 
αύξηση της απόδοσης στις επιχειρήσεις, δεδοµένης της προώθησης αν θέλετε 
της προστασίας του περιβάλλοντος µέσω του σήµατος αυτού αποτελεί ένα 
περιβαλλοντικό dumping, µια υποστήριξη δηλαδή της ποιότητας στην αγορά. 

Θεωρούµε ότι θα αυξήσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών 
προς τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και θα βελτιώσει την εικόνα των 
επιχειρήσεων. Το σήµα θ’ απευθύνεται σε επιχειρήσεις του εµπορικού τοµέα 
που εµπορεύονται ποιοτικά προϊόντα, που έχουν υψηλό επίπεδο 
παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και έχουν διαδικασία 
λειτουργίας και έχουν υιοθετήσει και οικολογικές πρακτικές.  

Όταν µιλάµε για σήµα εµπορικής ποιότητας φυσικά δεν 
εννοούµε µόνο ότι ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει µόνο το διακριτικό σήµα 
αλλά να το αισθάνεται και να το εισπράττει άµεσα από τις Υπηρεσίες που θα 
του παρέχει η επιχείρηση, είτε αυτή πουλάει προϊόντα είτε παρέχει γενικότερα 
υπηρεσίες. Στόχος είναι το σήµα αυτό να αποτελεί κίνητρο για την επιχείρηση 
ώστε να αναπτύξουν ένα υψηλό επίπεδο  οι ποιότητες παροχές προϊόντων 
και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και παράλληλα να παρουσιάσουν 
πλήρη εναρµόνιση µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  
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Μια άλλη δράση στην οποία πιστεύουµε ότι υπάρχει πολύ 
σηµαντικό πεδίο δραστηριότητας είναι η δράση προώθησης των 
επιχειρήσεων για να συµµετέχουν σε οργανωµένα δίκτυα πώλησης 
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. ∆εν είναι κάτι το ιδιαίτερα καινούργιο, το 
clustering είναι µια δραστηριότητα η οποία από καιρό έχει προσπαθήσει να 
καθιερωθεί στην Ελλάδα. Η επιτυχία της είναι σχετική.  

Υπήρξαν πολύ επιτυχηµένα παραδείγµατα τα οποία άλλωστε 
µας παρουσίασαν και στα βίντεο τα προηγούµενα, αλλά υπήρξαν και 
περιπτώσεις όπου οι προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν.  Εµείς, αντλώντας από 
την εµπειρία αυτού του παρελθόντος και από τις ατυχίες οι οποίες 
σηµειώθηκαν αλλά και τις επιτυχίες, προσπαθούµε να διαµορφώσουµε ένα 
σύστηµα διερευνώντας αρχικά την ικανότητα προσαρµογής των τοπικών 
επιχειρήσεων σ’ ένα νέο περιβάλλον δικτύων. 

Θέλουµε να καλλιεργήσουµε την κουλτούρα ενός κοινού 
οράµατος για τις επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι µεταποιητικές είτε κυρίως είναι 
εµπορικές. Θα γίνει µια χαρτογράφηση των υφιστάµενων δικτύων και θα 
προσδιοριστούν επίσης περιοχές και τοµείς δραστηριότητας όπου θα 
µπορούν να αναπτυχθούν τέτοια δίκτυα.  

Το σύστηµα κατανοµής των πόρων το οποίο έχουµε επιλέξει θα 
δίνει προτεραιότητα σε περιοχές κυρίως αστικές που πλήττονται από την 
κρίση, ιδίως την παρούσα κρίση και την υψηλή ανεργία. Στόχος µας 
ποσοτικοποιηµένος, ας µου επιτραπεί η φράση, είναι να έχουµε τουλάχιστον 
120 δίκτυα. Φιλόδοξος, το σέβοµαι, θα προσπαθήσουµε να το επιτύχουµε.  

Μια άλλη δραστηριότητα έχει να κάνει µε την αξιοποίηση των 
πόρων της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Jeremy. Η ενίσχυση της πιστοληπτικής 
ικανότητας των επιχειρήσεων και η αντιµετώπιση της έλλειψης της χρηµατικής 
ρευστότητας, πιστεύω ότι είναι πρόδηλη στόχοι. Για τον λόγο αυτόν επιλέξαµε 
µια βασική δραστηριότητα που χρηµατοδοτεί η πρωτοβουλία Jeremy και είναι 
οι µικροπιστώσεις. Οι µικροπιστώσεις είναι ένα αποτελεσµατικότητα µέσο 
όπως έχει αποδείξει και η χρήση τους στο εξωτερικό, είτε για ανάπτυξη νέων 
επιχειρήσεων είτε για υποστήριξη ανέργων σε υφιστάµενες επιχειρήσεις ώστε 
να µπορέσουµε σιγά-σιγά να αξιολογήσουµε την βιωσιµότητα αυτών των 
νέων επιχειρήσεων ή της χρήσης των πόρων από τις υφιστάµενες 
επιχειρήσεις, και να µπορέσει να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση τέτοιων 
επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστηµα.  

Επειδή ακριβώς τα ποσά τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από το 
Jeremy κυµαίνονται σε ύψος από 5 έως 25.000 ευρώ ανά περίπτωση, ανά 
επιχείρηση και µε δεδοµένο τον προϋπολογισµό που έχει κατανεµηθεί 
τουλάχιστον στην Γενική Γραµµατεία Εµπορίου από την πρωτοβουλία Jeremy 
θεωρούµε ότι θα έχουµε ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων που θα µπορέσουν 
να χρηµατοδοτηθούν.  

Τέλος, θ’ αναφερθώ σε δυο δράσεις στις οποίες ήδη ανεφέρθη ο 
κ. Υπουργός κατά την παρέµβασή του: Στο Εθνικό Παρατηρητήριο Εµπορίου, 
µια δράση που ξεκίνησε απ’ το προηγούµενο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, 
πλέον είναι έτοιµη να υπογραφεί η σύµβαση, η καθυστέρηση οφειλόταν σε µια 
αν θέλετε διευκρίνιση που χρειαζόµασταν ως προς την ροή χρηµατοδότησης 
της συγκεκριµένης δραστηριότητας η οποία έχει επιλυθεί, επίκειται λοιπόν η 
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υπογραφή της σύµβασης και η συνεργασία µας µε την ΕΣΕΕ ως προς την 
ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου. 

Τέλος, για πρώτη φορά εντάσσουµε σε συγχρηµατοδοτούµενο 
Πρόγραµµα τους εποπτικούς µηχανισµούς που έχουµε στη διάθεσή µας, 
δηλαδή την Υπηρεσία Εποπτείας της αγοράς, τον νέο σχηµατισµό ο οποίος 
έχει δηµιουργηθεί στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για την εποπτεία και 
εφαρµογή της επιχειρηµατικής νοµοθεσίας και την υποστήριξη της ψηφιακής 
και διοικητικής υποδοµής της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κάτι που όπως σας 
ανέφερε ο κ. Υπουργός αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα και µέσω του 
θεσµικού πλαισίου το οποίο έχει κατατεθεί προς διαβούλευση αλλά και στη 
συνέχεια ως προς την εφαρµογή του.  

∆ε θέλω να σας κουράσω µε περισσότερες λεπτοµέρειες, αυτό 
που θέλω να πω είναι ότι ο σχεδιασµός µας είναι συνεχής, δεν είναι στατικός. 
∆εν κλείνει ποτέ. Συνέχεια λαµβάνουµε µηνύµατα και ερεθίσµατα από την 
επιχειρηµατική κοινότητα για δράσεις οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν και 
προς αυτή την κατεύθυνση προσδοκούµε πάντα τη συνεισφορά όλων για να 
µπορέσουµε οι δράσεις µας όχι απλώς να είναι δράσεις που θα καλύψουν το 
ποσό της δαπάνης το οποίο µας αναλογεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, 
αλλά να έχουν ένα ουσιαστικό και απτό αποτέλεσµα.  Σας ευχαριστώ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Περνάµε στον τοµέα της Ενέργειας. Ο συνάδελφος 
Κώστας Μουσουρούλης έχει τον λόγο.  
 

Ενέργεια στο ΕΠΑΝ ΙΙ 
 

Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Θα είµαι ιδιαίτερα 
σύντοµος. Ένα γενικό σχόλιο που θέλω να κάνω πριν περάσω στον τοµέα της 
ενέργειας είναι ότι στη νέα προγραµµατική περίοδο όπως όλοι γνωρίζουµε, 
πρέπει να κάνουµε περισσότερα πράγµατα µε λιγότερους πόρους σε ένα 
πολύ πιο σύνθετο περιβάλλον.  

Αυτό τι σηµαίνει µε δυο λόγια: Σηµαίνει προτεραιότητες, σηµαίνει 
έργα από τα οποία δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από συµβατική 
χρηµατοδότηση, δηλαδή µέσω του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς, 
πράγµα που οδηγεί µαθηµατικά σε κόστος, κυρίως πολιτικό αλλά και 
δευτερευόντως σε δυνατότητα που πρέπει να δοθεί στους φορείς που 
προτείνουν τα έργα, να βρουν εναλλακτικούς τρόπους χρηµατοδότησης. Και 
γι’ αυτό θα σας µιλήσω ευθύς αµέσως. 

Αυτό λοιπόν το ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο χρηµατοδοτικά 
αλλά και διαχειριστικά περιβάλλον είναι πλέον σε θέση να δεχθεί αυτές τις 
προτεραιότητες. Για το κλείσιµο του ΕΠΑΝ στον τοµέα της ενέργειας δεν έχω 
να πω πολλά πράγµατα. Παρουσιάστηκαν έργα, σπουδαία έργα τα οποία 
έχουν δικαιώσει την έννοια της αξίας του χρήµατος και είµαστε στη φάση της 
ολοκλήρωσης και της παραλαβής µε αρκετές όµως δυσκολίες λαµβάνοντας 
υπ' όψιν ότι ο τοµέας τής ενέργειας αδειοδοτικά έχει πολύ πιο µεγάλες 
δυσκολίες απ’ ό,τι άλλοι τοµείς που φιλοξενούνται στο ΕΠΑΝ. 

Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ΕΠΑΝ ΙΙ και τον τοµέα της ενέργειας, οι 
πόροι µε βάση την κατανοµή τους στο επίπεδο των 8 και των 5 περιφερειών 
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φτάνουν περίπου τα 825 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτοί οι πόροι έρχονται να 
υποστηρίξουν τη νέα ενεργειακή στρατηγική της χώρας.  

Αυτή η ενεργειακή στρατηγική βασίζεται, ή µάλλον συνδέεται µε 
τον µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας, στόχοι του οποίου είναι η 
µεγιστοποίηση της διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των 
δράσεων εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, ο 
περιορισµός των εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου µέσα από την 
αναβάθµιση των µονάδων παραγωγής, δηµόσιων και ιδιωτικών και βέβαια η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας µέσω της διαφοροποίησης 
πηγών προµηθευτών και οδεύσεων.  

Είναι προφανές ότι µέσα σ’ αυτούς τους στρατηγικούς στόχους 
υπάρχουν επιλέξιµα και µη επιλέξιµα έργα. Σε ό,τι αφορά στα επιλέξιµα έργα 
θέλω να σταθώ σε δυο πυλώνες. Ο πρώτος είναι οι υποδοµές και ο δεύτερος 
βέβαια είναι  η αγορά. Για τις υποδοµές, η εξειδίκευση έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί. Έχουµε επιλέξει από έναν µακρύ κατάλογο τα έργα 
προτεραιότητας που σας ανέφερα προηγουµένως.  

Ενδεικτικά θα αναφέρω τις υποβρύχιες καλωδιακές 
διασυνδέσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα για την περαιτέρω διείσδυση των 
ΑΠΕ, βλέπετε λοιπόν ότι οι στόχοι αυτοί  συνδέονται µεταξύ τους και γέφυρες 
είναι αυτά τα έργα υποδοµής, η αναβάθµιση των ΚΥΤ, των Κέντρων Υψηλής 
Τάσης που είναι αν θέλετε οι αρτηρίες, οι βαλβίδες µάλλον του ηλεκτρικού 
συστήµατος της χώρας, οι µελέτες που θα µας επιτρέψουν να υλοποιήσουµε 
όσο γίνεται καλύτερα και ταχύτερα τις απελευθερώσεις των αγορών 
ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, είναι σηµαντικές µελέτες οι οποίες 
επηρεάζονται από την εξέλιξη του ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου. 

Ειδικά για το χώρο του ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου στο 
επόµενο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα κλείσει το λεγόµενο «τρίτο πακέτο» το 
οποίο θα πρέπει να στη συνέχεια να ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη 
πράγµα που σηµαίνει ότι αρκετοί από τους φορείς όπως γνωρίζουµε σήµερα, 
θα λειτουργούν σε ένα εντελώς διαφορετικό θεσµικό περιβάλλον τα επόµενα 
χρόνια. Αυτές οι µελέτες λοιπόν είναι πολύ σηµαντικό να προδιαγραφούν 
σωστά και να υλοποιηθούν έγκαιρα. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων, 
ολοκληρώσαµε µία δηµόσια διαβούλευση πριν από λίγες µέρες, πήραµε 
αρκετά σηµαντικές προτάσεις και αντιδράσεις από τους φορείς και 
επικεντρωνόµαστε πλέον στην προετοιµασία των µελλοντικών προκηρύξεων. 
Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιµες πηγές και ιδιαίτερα τα αιολικά, πρόθεσή µας 
είναι να τραβήξουµε µια διαχωριστική γραµµή του 3299/2004, του 
αναπτυξιακού νόµου και του ΕΠΑΝ, στη σκέψη µας είναι οι νέες επενδύσεις 
να καλύπτονται από τον αναπτυξιακό νόµο και το ΕΠΑΝ να χρηµατοδοτεί 
αναβαθµίσεις υφιστάµενων αιολικών πάρκων. 

Επίσης προχωρούµε στην εξειδίκευση δράσεων λαµβάνοντας 
υπ' όψιν και αξιοποιώντας την εµπειρία από το ΕΠΑΝ ΙΙ για την λοιπή 
διείσδυση των ΑΠΕ και για τις δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε όλους 
τους τοµείς. Θέλουµε να προωθήσουµε σύνθετα έργα, συνδυασµό 
πρωτογενούς και τριτογενούς τοµέα µε χρήση ΑΠΕ, υβριδικά συστήµατα, 
θέλουµε επίσης να τραβήξουµε µια διαχωριστή γραµµή µεταξύ των 
ερευνητικών επιδεικτικών ΑΠΕ και των επιδεικτικών εµπορικών ΑΠΕ. 
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Ένα παράδειγµα είναι ο Αη-Στράτης ο οποίος θα 
χρηµατοδοτηθεί από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  Τέλος, 
στο πλαίσιο αυτό έχουµε προετοιµάσει και έχουµε υποβάλλει στη 
∆ιαχειριστική Αρχή ένα τεύχος προκήρυξης για την επιλογή συµβούλου που 
θα αναλάβει την προώθηση-προβολή της εξοικονόµησης ενέργειας και των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, φιλοδοξούµε αυτό να γίνει όσο πιο σύντοµα 
µπορούµε, είναι εφικτό, διότι η αντίστοιχη δράση που υλοποιήθηκε πέρυσι 
είχε εξαιρετικά µεγάλη επιτυχία.  

Έδειξε επίσης αυτή η διαβούλευση ότι πραγµατικά υπάρχει 
έλλειµµα όχι πληροφόρησης τόσο, όσο  απαντήσεων στους φορείς και ιδίως 
στην περιφέρεια, γιατί ειδικά για τις ΑΠΕ το δυναµικό της χώρας δεν είναι στην 
Αττική ούτε στην Θεσσαλονίκη, είναι αλλού.  

Θέλω να πω κλείνοντας ότι είναι γνωστό ότι πρόσφατη 
χρηµατοπιστωτική κρίση οδήγησε στους διεθνείς Οργανισµούς και τους 
θεσµούς να αναθεωρήσουν τους σχεδιασµούς τους. Αυτή η αναθεώρηση δεν 
είναι µόνο οικονοµικού περιεχοµένου, αφορά και επηρεάζει και τον στρατηγικό 
τους σχεδιασµό. Το ίδιο συµβαίνει και στη χώρα µας. Στο πνεύµα αυτό το 
Υπουργείο προχώρησε στον σχεδιασµό προγραµµάτων που δεν είχαν 
προβλεφθεί κατά τη φάση της εξειδίκευσης του ΕΠΑΝ της περιόδου 2007-
2008. Μία απ’ αυτές τις δράσεις είναι το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» που 
αφορά τους ΟΤΑ Α’ βαθµού, έχει ολοκληρωµένο χαρακτήρα γιατί δεν 
καλύπτει µόνο τα κτίρια, αφορά και στους υπαίθριους χώρους αλλά και στις 
αστικές µετακινήσεις, νοµίζουµε ότι αυτό είναι  µια ξεκάθαρη καινούργια 
παρέµβαση του ΕΠΑΝ ΙΙ. 

∆εν υπήρχε δηλαδή ένα αντίστοιχο ολοκληρωµένου τύπου 
Πρόγραµµα στο Γ’ ΚΠΣ. Τον Ιούνιο θα κληθούν οι επιλέξιµοι ∆ήµοι να 
υποβάλουµε τα σχέδια, µε βάση αυτά θ’ αξιολογηθούν και πιστεύουµε ότι οι 
πρώτες εντάξεις θα έρθουν αµέσως µετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Το 
Πρόγραµµα αυτό θ’ αξιολογηθεί και ελπίζω να είµαστε σε θέση ως Υπουργείο 
να εξοικονοµήσουµε αντίστοιχους πόρους για να επεκτείνουµε την εφαρµογή 
του εφ' όσον όλα πάνε καλά και πιστεύω ότι θα πάνε καλά και σε άλλους ΟΤΑ 
που θα συµπράξουν προκειµένου να πιάσουν τα κριτήρια του Προγράµµατος.  

Αντίστοιχες καινούργιες δράσεις αφορούν στην ενεργειακή 
αναβάθµιση των κτιρίων αλλά και στο Πρόγραµµα απόσυρσης ενεργοβόρων 
ηλεκτρικών συσκευών. Όλα αυτά δεν είναι διακηρύξεις απλώς, πατάνε πάνω 
σε µελέτες που έχουµε ολοκληρώσει, ποσοτικοποιηµένες και κοστολογηµένες.  

Το Πρόγραµµα των κτηρίων θα είναι σε θέση να παρουσιασθεί 
στο ευρύ κοινό αµέσως µετά την τροποποίηση του κανονισµού 1080 του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο θα µας δώσει και το 
πράσινο φως για τι σχετικές επιλεξιµότητες. Είναι αντιληπτό ότι αυτές οι 
παρεµβάσεις δεν αφορούν µόνο στην ενεργειακή αναβάθµιση, στη µείωση 
των εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου, αλλά και στην εξοικονόµηση 
ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο αλλά και για τους 
οικογενειακούς προϋπολογισµούς, και θα τονώσουν παράλληλα και όλη την 
βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από την 
οικοδοµή.  

Είναι βέβαιο ότι η εξειδίκευση αυτή δεν πρόκειται  να σταµατήσει 
εδώ, είναι τόσο µεγάλη η κινητικότητα σε διεθνές ευρωπαϊκό επίπεδο που 
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σίγουρα θα προκύψουν στο µέλλον και άλλες δράσεις. Άρα λοιπόν χρειάζεται 
µια γενικότερη ευελιξία, χρειάζεται να αποδεσµευθούµε αν θέλετε από στενά 
διαχειριστικά πλαίσια, µας δίνουν τη δυνατότητα αυτή οι κανονισµοί και ως 
προς τις αναθεωρήσεις των προγραµµάτων, συγκεκριµένα γι’ αυτές τις 
δράσεις υπάρχει ένας κωδικός θεµατικής προτεραιότητας, ο 43 αν θυµάµαι 
καλά, ο οποίος δεν επαρκεί µε βάση τον αρχικό σχεδιασµό για να καλύψει 
αυτά τα φιλόδοξα Προγράµµατα. 

Μπορούν και πρέπει να γίνουν µεταφορές πόρων, είµαστε σε 
συνεννόηση όπως είπε και ο κ. Χατζηδάκης µε το Υπουργείο Οικονοµίας για 
την οριστικοποίηση του ακριβούς προϋπολογισµού του Προγράµµατος για τα 
κτήρια και βέβαια έχουµε και από την πλευρά των Υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µια άτυπη σύµφωνη γνώµη σε ό,τι αφορά το 
περιεχόµενο των δράσεων αλλά και το ύψος των πόρων.  

Αυτά ήθελα συνοπτικά να σας πω για τον τοµέα της ενέργειας. 
Το µήνυµα που έχουµε στείλει σε όλους τους εποπτευόµενους φορείς είναι 
ξεκάθαρο, θέλουµε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα των έργων, τα 
ποιοτικά τους και τεχνικά τους χαρακτηριστικά και βέβαια να µπορέσουµε να 
προσφέρουµε στο ΕΠΑΝ στο µερίδιο που αναλογεί στον τοµέα της ενέργειας 
καλά έργα και απορρόφηση των δεσµευµένων κονδυλιών. 

Η κεντρική Μακεδονία και η Αττική είναι δυο περιφέρειες αρκετά 
ευαίσθητες χρηµατοδοτικά λόγω του κανόνα ν+3 ο οποίος εκπνέει στην ουσία, 
αρχίζει και εφαρµόζεται και εκπνέει σ’ ένα χρόνο από τώρα, πράγµα που 
σηµαίνει ότι το εµπροσθοβαρές σχήµα χρηµατοδότησης πρέπει να είναι σε 
θέση να υλοποιηθεί χωρίς να αναστατωθεί ο διαχειριστικός και οικονοµικός 
προγραµµατισµός του προγράµµατος.  

Μία τελευταία φράση Κύριε Πρόεδρε σε ό,τι αφορά τα 
Προγράµµατα του Γ’ και του ∆’ ΚΠΣ σε σχέση µε τη παγκόσµια οικονοµική 
κρίση: Νοµίζω ότι τώρα, βλέποντας την στενότητα πόρων που υπάρχει και 
πώς αυτή η στενότητα πόρων επηρεάζει τους όρους δανεισµού επιχειρήσεων 
και κρατών, βλέπουµε τώρα τη µεγάλη αξία, την πολύ µεγάλη αξία που είχε η 
παρέµβαση της αναδιάταξης του Γ’ ΚΠΣ αλλά και των πόρων που 
εξασφαλίστηκαν για το ΕΣΠΑ σε περιόδους τέτοιες, στενότητας χρήµατος 
είναι απόλυτα βέβαιο ότι αυτή η προίκα που έχει η χώρα µας στη διάθεσή της 
δηµιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο για να ξεφύγουµε όσο γίνεται πιο σύντοµα 
απ’ αυτό το σχεδόν αδιέξοδο, όπως φαίνεται και όπως λένε οι ειδικοί, που έχει 
δηµιουργήσει η κρίση.  

Ένα ελπιδοφόρο µήνυµα και κυρίως για τον τοµέα τον 
εξαγωγικό της χώρας µας δίνει η πρόσφατη απόφαση του G-20 µε την οποία 
ενισχύεται µ’ ένα σηµαντικό πακέτο το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, δηλαδή το 
Ταµείο Ενίσχυσης του ισοζυγίου πληρωµών των επιλέξιµων κρατών που είναι 
οι αναδυόµενες αγορές, είναι στην ουσία µία ανάσα που θα δοθεί σ’ αυτές τις 
χώρες οι οποίες κυρίως συνιστούν βασικό πελάτη για εµάς. Πράγµα που 
σηµαίνει ότι ο ελληνικός µεταποιητικός τοµέας έχει να περιµένει αρκετά 
πράγµατα από αυτή την ανακούφιση που θα δοθεί στις χώρες αυτές.  

Με αυτά τα λίγα λόγια θέλω και εγώ µε τη σειρά µου να ευχηθώ 
στην κα Αραµπατζή, επί σειρά ετών Προϊσταµένη της ∆ιαχειριστικής Αρχής, 
καλή συνέχεια στην µελλοντική της πορεία, να ευχαριστήσω τον Ειδικό 
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Γραµµατέα για την πολύ καλή δουλειά που κάνει και όλη τη ∆ιαχειριστική 
Αρχή για την αρωγή που προσφέρει στον τοµέα ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς Κωστή.  
  Ο επόµενος οµιλητής µας είναι ένας νέος συνάδελφος στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, πεπειραµένος όµως καθώς προέρχεται από το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.  
  Στην εκεί θητεία του άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και 
ένα πολύ σηµαντικό έργο και διαδεχόµενος τον φίλο και συνάδελφο, τον 
Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας µέχρι πρότινος, τον Μελέτη Τζαφέρη που 
πλέον έχει περάσει στο άλλο Υπουργείο της βαριάς βιοµηχανίας, της 
τουριστικής βιοµηχανίας, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ο Γιώργος 
Αναστασόπουλος λοιπόν που ήρθε πλέον στη δική µάς την οµάδα έχει 
πραγµατικά στο ήδη µικρό διάστηµα που είναι στη Γενική Γραµµατεία δώσει 
το στίγµα του πόσο πολύ η δουλειά εκεί πέρα θα προχωρήσει και σήµερα 
Γιώργο θα θέλαµε να µας πεις ήδη τις πρώτες δικές σας προτάσεις για την 
εξειδίκευση του Προγράµµατος, ήδη και ο Υπουργός ανακοίνωσε αρκετές από 
τις δράσεις που συµπεριλαµβάνονται στον τοµέα ευθύνης των δικών σου. 
  

Βιοµηχανία – µεταποίηση στο ΕΠΑΝ ΙΙ 
 

Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Καληµέρα σε όλους. Κυρίες 
και κύριοι θα σας παρουσιάσω σήµερα συνοπτικά τις δράσεις της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας, αυτές που ήδη έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται 
και αυτές που προγραµµατίζουµε να ανακοινώσουµε σε επίπεδο οδηγών, 
προέγκρισης ουσιαστικά, προδηµοσίευσης µέσα στους επόµενους δυο µήνες.  

Κάποια από αυτά τα προγράµµατα τα έχει αναφέρει νωρίτερα ο 
Υπουργός, θα δώσω λίγο παραπάνω χρόνο, βεβαίως όταν θα είµαστε στη 
φάση των επίσηµων ανακοινώσεων για κάθε Πρόγραµµα θα υπάρχει ειδική 
παρουσίαση. 

Ο στόχος του Προγράµµατός µας όπως γνωρίζετε είναι η 
στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και µάλιστα µία στήριξη σε ιδιαίτερα 
δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Αν είναι το καθήκον µας να τρέξουµε και να 
λειτουργήσουµε το Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ρίχνοντας δράσεις στην 
αγορά, τώρα υπάρχει ανάγκη αν το κάνουµε δύο και τρεις φορές πιο γρήγορα. 
Και αυτό είναι ένα µήνυµα προς όλους σας, ότι η συστηµατική πλέον εργασία 
δεν αποτελεί µόνο µια υποχρέωση αλλά και µια πρόκληση των καιρών και 
πρέπει όλοι να υπερβάλουµε των δυνάµεών µας για να µπορέσουµε να 
υλοποιήσουµε γρήγορα δράσεις µεταφέροντας ρευστότητα στην αγορά. 

Επιτυγχάνουµε έτσι την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Θα 
προσπαθήσουµε να στηρίξουµε την τόνωση της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεών µας, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων προϊόντων 
και υπηρεσιών, καθώς επίσης και την ενίσχυση της καινοτοµίας και της 
δηµιουργικότητάς τους.  

Σε επίπεδο υλοποιούµενων δράσεων, το κυρίαρχο Πρόγραµµα 
το οποίο αυτή τη στιγµή υποστηρίζεται από την Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας και το ΕΣΠΑ είναι το Πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ, ήδη γι’ αυτό 
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έχουν δαπανηθεί 200 εκατοµµύρια ευρώ, αρχικά είχαν προγραµµατισθεί 100 
εκατοµµύρια αλλά η µεγάλη ζήτηση και επιτυχία του Προγράµµατος ανέβασε 
το ποσό αυτό σε 200 εκατοµµύρια. 

Να τονίσω εδώ ότι µιλούµε µόνο για το κοµµάτι της επιδότησης 
των επιτοκίων. Το Πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ έχει και άλλο ένα µεγάλο σκέλος το 
οποίο δε στηρίζεται από το ΕΣΠΑ και είναι το Πρόγραµµα της παροχής 
εγγυήσεων για δάνεια σε µικροµεσαίες και πολύ µικρές επιχειρήσεις. 
Ενηµερωτικά µόνο να αναφέρω ότι σε αυτό το κοµµάτι και στην πρώτη φάση 
του Προγράµµατος που ολοκληρώνεται αυτές τις µέρες, έχουµε υπερβεί τη 
στήριξη των περίπου 18.000 επιχειρήσεων αυτή τη στιγµή που µιλάµε και 
αναµένουµε µε το τέλος της α’ φάσης να πλησιάσουµε κάπου στις 25.000, 
ουσιαστικά δίνοντας στην αγορά ρευστότητα και ποσά µέσω των Τραπεζών 
προς τις µικροµεσαίες και πολύ µικρές επιχειρήσεις που θα υπερβαίνουν τα 
2,5 δις ευρώ.  

Το οποίο από µόνο του όπως καταλαβαίνετε, παρά τις ατέλειες 
και τα προβλήµατα που παρουσίασε στους πρώτους 2,5 µόλις µήνες 
λειτουργίας του, αποτελεί µια σηµαντική ένεση τόνωσης της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων. Ήδη επίσης έχει ενηµερωθεί για τις δυο δράσεις όπου οι 
οδηγοί τους έχουν πλέον ανακοινωθεί από τον Υπουργό, την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας νέων καθώς και την ενίσχυση επιχειρηµατικότητας 
γυναικών µε συνολική δαπάνη αυτή τη στιγµή στο ύψος των 40 εκατοµµυρίων 
ευρώ µε στόχο την διευκόλυνση ίδρυσης νέων βιώσιµων επιχειρήσεων από 
νέους ηλικιακά επιχειρηµατίες και γυναίκες, αποτελεί φυσικά τη συνέχεια του 
επιτυχηµένου Προγράµµατος του Ανταγωνιστικότητα Ι της α’ φάσης που ήδη 
είδαµε στο βίντεο κάποιες καλές επιτυχηµένες πρακτικές.  

Άµεσα προγραµµατιζόµενες δράσεις όπως είπα, τις οποίες 
αναµένουµε ως προδηµοσιεύσεις και να δώσουµε τους οδηγούς στην αγορά 
µέσα στους επόµενους δύο µήνες, θα είναι οι ακόλουθες: Είναι το Πρόγραµµα 
«Εξελίσσοµαι 2009» το οποίο θα έχει δύο σκέλη, θα αφορά είτε τις µικρές και 
πολύ µικρές επιχειρήσεις µε έναν προϋπολογισµό 70.000.000 € και τις 
µεσαίες επιχειρήσεις µε έναν προϋπολογισµό 40.000.000 €. Στόχος του 
Προγράµµατος αυτού θα είναι η στήριξη των υφιστάµενων µικρών, πολύ 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε σκοπό την εξέλιξη, διαφοροποίηση και 
τον µετασχηµατισµό τους ώστε να επιβιώσουν σ’ ένα ραγδαία εξελισσόµενο 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Ειδικότερα, επαναλαµβάνω για αυτές τις δράσεις που σας 
ανακοινώνω τώρα, οι λεπτοµέρειες, οι επιλεξιµότητες και όλα τα στοιχεία τα 
οποία χρειάζονται για  την αγορά θ’ ανακοινωθούν σε επιµέρους εκδηλώσεις. 
Το Πρόγραµµα «Στηρίζω 2009» θα έχει σαν στόχο τη στήριξη µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων για κάλυψη άµεσων µικρών αλλά στρατηγικής 
σηµασίας αναγκών µ’ έναν συνολικό προϋπολογισµό ύψους 35.000.000.  

Το Πρόγραµµα «Πράσινη επιχείρηση 2009» έχει σα στόχο την 
δηµιουργία περιβαλλοντικής κουλτούρας στις επιχειρήσεις καθώς και 
ενίσχυση των προσπαθειών τους για µείωση του ενεργειακού και 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατός τους για ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και 
υπηρεσιών. Ό,τι λοιπόν δράσεις των εταιρειών εµπίπτουν σε αυτή την 
κατηγορία, θα µπορούν να ενισχυθούν µ’ έναν συνολικό προϋπολογισµό 
ύψους 30.000.000 €. 
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Αντίστοιχα, σε επίπεδο υποδοµών, θα µπορούν επιχειρήσεις να 
ενταχθούν στο Πρόγραµµα «Πράσινες υποδοµές» όπου εκεί µ’ ένα συνολικό 
budget 30.000.000 € θα υποστηρίξουµε την ενίσχυσή τους για την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος όπως 
διαχείριση, αξιοποίηση αποβλήτων και ανακύκλωση. 

Το επόµενο Πρόγραµµα που θα παρουσιάσουµε θα είναι η 
«Σύγχρονη επιχείρηση». Θα είναι ένα project το οποίο θα έχει έναν 
προϋπολογισµό συνολικό 100 εκατοµµυρίων µε δηµόσια δαπάνη της τάξεως 
των 50.000.000 € µε στόχο την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για 
την απόκτηση των αναγκαίων υποδοµών για την ικανοποίηση προτύπων 
συστηµάτων διαχείρισης καθώς και τη συνεχή βελτίωση και την προσαρµογή 
τους σε νέους κανονισµούς που σχετίζονται µε διάφορα πρότυπα, είτε 
συστηµάτων είτε πιστοποίησης προϊόντων. 

Στο προηγούµενο Πρόγραµµα είχαµε µια σειρά επιτυχηµένων 
δράσεων όπως το Πρόγραµµα «Πιστοποιηθείτε» όπου ενισχύθηκαν µε σκοπό 
την πιστοποίηση, θα έλεγα χιλιάδες επιχειρήσεις. Αποτέλεσµα αυτού του 
Προγράµµατος είναι πραγµατικά να έχουµε πλέον στην Ελλάδα έναν ικανό 
αριθµό πιστοποιηµένων επιχειρήσεων, δυστυχώς όµως πολλές φορές µε 
ανεπαρκείς υποδοµές ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πολλές 
φορές δηλαδή τα πιστοποιητικά να µην ανταποκρίνονται στην ποιότητα των 
παρεχοµένων υπηρεσιών ή προϊόντων των επιχειρήσεων. 

Με το Πρόγραµµα «Σύγχρονη επιχείρηση θα ενισχύσουµε τις 
εταιρείες ώστε να βελτιώσουν τις δοµές τους και τις υποδοµές τους εκεί που 
επηρεάζουν την ποιότητα ή την περιβαλλοντική διαχείριση ή θέµατα υγείας και 
ασφάλειας εργαζοµένων, ανάλογα µε το εκάστοτε πρότυπο συστήµατος 
διαχείρισης το οποίο εφαρµόζουµε.  

Ένα νέο επίσης Πρόγραµµα το οποίο θα εισάγουµε είναι το 
Πρόγραµµα «∆ιαπιστευθείτε». Το Πρόγραµµα «∆ιαπιστευθείτε» θα έχει ένα 
συνολικό προϋπολογισµό 30.000.000 € µε ύψος δηµόσιας δαπάνης 
15.000.000 και θα έχει σα στόχο την ενίσχυση φορέων πιστοποίησης και 
εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων για την απόκτηση ή επέκταση του 
πιστοποιητικούς διαπίστευσης που έχουν σε νέα πεδία από το Εθνικό 
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης. Αυτό λοιπόν θα αφορά νέους ή εν δυνάµει 
υφιστάµενους χωρίς πιστοποιήσεις και εργαστήρια.  

Θα ακολουθήσει το Πρόγραµµα «Πρωτοτυπώ 2009» που θα 
έχει σαν στόχο καθαρά τη στήριξη της καινοτοµίας και της πρωτοτυπίας που 
προέρχεται από νέες ή υφιστάµενες επιχειρήσεις, ένα πρόγραµµα που θα 
εστιάζει στην καινοτοµία µε εκτιµώµενο προϋπολογισµό 20.000.000 € και 
συζητάµε αυτή τη στιγµή και µε την ΓΓΕΤ για να δούµε πώς θα µπορούσαµε 
να προσαρµόσουµε και δράσεις που αφορούν και αποτελούν αντικείµενο της 
ΓΓΕΤ.  

Το πρόγραµµα «Επιτηδευµατίες» είναι ένα Πρόγραµµα το οποίο 
θα στηρίξει τη νέα επιχειρηµατικότητα σε επιτηδευµατίες και νέους 
επιστήµονες, είναι µια κατηγορία επαγγελµατιών οι οποίοι δεν µπορούσαν να 
καλυφθούν και εξαιρούνταν ουσιαστικά από το Πρόγραµµα της Νεανικής 
Επιχειρηµατικότητας και της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας. Όλοι λοιπόν 
αυτοί οι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες που δεν µπορούσαν 
εκεί να επιλεγούν, θα καλυφθούν απ’ αυτό το πρόγραµµα µ’ έναν εκτιµώµενο 
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προϋπολογισµό 15.000.000 µε στόχο πάλι την στήριξη, την ενδυνάµωση νέας 
επιχειρηµατικότητας.  

Το Πρόγραµµα «Μετοικώ 2009» είναι ένα Πρόγραµµα το οποίο 
θα στηρίξει την δηµιουργία ή τη µεταφορά της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας στην ελληνική περιφέρεια, ένα πρόγραµµα που έχει 
ουσιαστικά στόχο την αποκέντρωση που αποτελεί και βασική λογική όλου του 
ΕΠΑΝ ΙΙ µ’ έναν εκτιµώµενο προϋπολογισµό 20.000.000 €, ενισχύοντας 
ουσιαστικά επιχειρήσεις ή νέους επιχειρηµατίες οι οποίοι θέλουν να φύγουν 
από την Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη, τα µεγάλα αστικά κέντρα και να 
αναπτύξουν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια.  

Πρόγραµµα επίσης το οποίο είναι καθαρά εστιασµένο στη 
µετεγκατάσταση αλλά των βιοµηχανιών αυτή τη στιγµή, είναι το Πρόγραµµα 
που αφορά τη µετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε βιοµηχανικές και 
επιχειρηµατικές περιοχές, τις γνωστές ΒΕΠΕ, µε σκοπό την προώθηση της 
µεταφοράς των επιχειρήσεων σε οργανωµένες βιοµηχανικές και 
επιχειρηµατικές περιοχές και µ’ έναν εκτιµώµενο προϋπολογισµό ύψους 
8.000.000 €.  

Το Πρόγραµµα «Επιχειρηµατική συµµετοχή 2009 – Venture 
2009» έχει σαν στόχο την δηµιουργία εξειδικευµένου συµµετοχικού Ταµείου 
που θα διαθέτει κεφάλαια για την ίδρυση ή επέκταση επιχειρήσεων µε τη 
µορφή και τις διαδικασίες των κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών 
(Venture Capital Funds) και µ’ έναν εκτιµώµενο προϋπολογισµό της τάξης 
των 20.000.000.  

Επίσης θα υπάρχει ένα εξειδικευµένο Πρόγραµµα το οποίο 
σύντοµα θ’ ανακινηθεί για τη στήριξη του περιοδικού Τύπου σε συνεργασία µε 
τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και αφορά τις 15νθήµερες και µηνιαίες 
εφηµερίδες, µε στόχο την κάλυψη µικρών και άµεσων αναγκών του 
περιοδικού τύπου πανελλαδικά µ’ έναν εκτιµώµενο προϋπολογισµό της τάξης 
των 4.000.000 €.  

Επίσης υπάρχει και µια σειρά άλλων δράσεων οι οποίες 
υλοποιούνται αυτή τη στιγµή, είναι µικρότερες εστιασµένες δράσεις οι οποίες 
όµως πολλές φορές αφορούν µεγάλα κοµµάτια της αγοράς και έρχονται να 
καλύψουν κενά τα οποία έχουν µείνει ενεργά για πάρα πολύν καιρό. Για 
παράδειγµα να αναφέρω, δε θα σας διαβάσω ανάγνωση όλα αυτά, την πρώτη 
φάση της εποπτείας της αγοράς, µία θα έλεγα πονεµένη ιστορία για όσους 
ξέρουν αυτό που ονοµάζουµε έλεγχο της αγοράς, σήµανση ΣΕΕ.  

Η χώρα µας υστερεί σηµαντικά και στα προηγούµενα 
Προγράµµατα δυστυχώς ενώ υπήρχαν προβλέψεις δεν είχαν υλοποιηθεί τα 
αντίστοιχα έργα. Σε πρώτη φάση θα καλύψουµε τις 20 από 35 σε ισχύ οδηγίες 
της νέας προσέγγισης εντός του έτους, και θα µπορέσουµε πλέον στο τέλος 
του χρόνου να προβούµε στους πρώτους οργανωµένους ελέγχους αγοράς µε 
βάση τις οδηγίες της νέας προσέγγισης, έχουµε τα προγράµµατα που θα 
παρέξουν τη στήριξη των ΚΕΤΑ καθώς και τα ΚΥΕ, είναι Πρόγραµµα ύψους 
των 40 εκατοµµυρίων ευρώ, την λειτουργία του ενδιάµεσου Φορέας 
∆ιαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων, εξυγίανση εδαφών – 
συµπληρωµατικά έργα στο τεχνολογικό πάρκο του Λαυρίου, ευαισθητοποίηση 
σε θέµατα ποιότητας και διάφορες µικρότερες δράσεις που αφορούν 
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εστιασµένες παρεµβάσεις µε στόχο τη βελτίωση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας.  

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εδώ υποσχόµενος από την 
πλευρά µας κ. Πρόεδρε ότι στους επόµενους µήνες η Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας θα προσπαθήσει όχι απλώς να ωριµάσει να δουλέψει όλα αυτά 
τα έργα, αλλά να τα ανακοινώσει και αν είναι δυνατόν µε το πέρας του 
καλοκαιριού να έχουµε και τις πρώτες εκταµιεύσεις προς τις επιχειρήσεις 
έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο αξιολόγησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς. Kύριε Υφυπουργέ, 
ευχαριστούµε πολύ για την παρουσία σας σήµερα, ξέρουµε ότι η προ 
ηµερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή απαιτεί την παρουσία σας.  
  Θα περάσουµε τώρα στον συνάδελφο Γιάννη Οικονόµου, τον 
Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης όπως 
γνωρίζετε έχει σηµαντικές παρεµβάσεις. 

 
∆ράσεις για θέµατα Καταναλωτή στο ΕΠΑΝ ΙΙ 

 
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, στον Τοµέα της 
Πολιτικής για τη προστασία του καταναλωτή, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια 
µεγάλα βήµατα στη χώρα µας µε βασικό άξονα κυρίως τις πολιτικές που 
αναπτύσσει η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή αλλά και άλλες δοµές όπως ο 
Συνήγορος του Καταναλωτή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή και διάφοροι 
άλλοι φορείς.  

Η πολιτική µας κινείται σε τρεις άξονες: Ο πρώτος άξονας είναι η 
θεσµική θωράκιση των καταναλωτών µε την κατοχύρωση δικαιωµάτων σε 
περιοχές της αγοράς που υπήρχε απουσία θεσµικού πλαισίου, ένα 
παράδειγµα τελευταίο τέτοιο είναι η περιβόητη ιστορία των εισπρακτικών 
εταιρειών,  ή µε ενίσχυση των δικαιωµάτων τους ανάλογα µε τις εξελίξεις και 
σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Ο δεύτερος άξονας είναι η αναβάθµιση του ρόλου των Ενώσεων 
καταναλωτών και η ενίσχυση της συνεργασίας πολιτείας και Ενώσεων 
καταναλωτών και ο τρίτος άξονας είναι οι πρωτοβουλίες ενηµέρωσης που 
κατά καιρούς αναλαµβάνουµε, µια προσπάθεια δηµιουργίας ανάδειξης και 
ενίσχυσης µιας σύγχρονης καταναλωτής κουλτούρας. Όπως όµως 
καταλαβαίνει ο καθένας η προσπάθεια αυτή και η πολιτική αυτή δεν σταµατά 
ποτέ, δεν µπορεί να γνωρίζει κάποιο όριο ή κάποιο καταληκτικό σηµείο.  

Είναι µια δυναµική προσπάθεια που οφείλει να παρακολουθεί 
και να προσαρµόζεται στις εξελίξεις της οικονοµίας και µε παρεµβάσεις της 
κάθε φορά στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνεται, να συντονίζει λίγοι την 
ανάγκη προστασίας µε την ανάγκη λειτουργίας της αγοράς. Αγορά η οποία η 
πολιτική µας θέλουµε να την κάνει να λειτουργεί µε κανόνες και µε ευκαιρίες 
για όλους.  

Είναι µια πολιτική λοιπόν αυτή η οποία στην διάσταση του 
δυναµικού της χαρακτήρα, στη διάσταση της προσαρµογής της στα νέα 
δεδοµένα, οφείλει να αποκτά συνεχώς σύγχρονα εργαλεία. Τι οφείλουµε να 
κάνουµε; Οφείλουµε να έχουµε τη δυνατότητα να αντιµετωπίζουµε µε 
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επάρκεια προβλήµατα που είτε χρονίζουν είτε αναδύονται µε νέα µορφή 
εξαιτίας των τεχνολογικών αλλαγών ή των νέων οικονοµικών δεδοµένων. 

∆εύτερον, να παρακολουθούµε γρήγορα και αποτελεσµατικά τις 
περιοχές της αγοράς που επιλέγουµε κάθε φορά να στοχεύουµε.  

Και τρίτον, να µπορούµε να έχουµε το ταχύτερο δυνατό έγκαιρες 
απαντήσεις σε κρίσιµα ερωτήµατα σχετικά µε την ασφάλεια των 
καταναλωτών, την υγεία τους και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης 
κρίσιµο εργαλείο και στόχος για µας είναι να µπορούν οι απόψεις µας, οι 
θέσεις µας, οι δράσεις µας, να αποκτούν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
διεισδυτικότητα σε πλατιά πληθυσµιακά και κοινωνικά στρώµατα µέσα από 
διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης των πολιτών. 

Όλα τώρα όσα σας περιέγραψα µέχρι τώρα, φωτογραφίζουν την 
αρχιτεκτονική που θ’ ακολουθήσουµε σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ γενικότερα αλλά 
και το ΕΠΑΝ ΙΙ ειδικότερα. Οι στόχοι αυτοί καθορίζουν τη στρατηγική µας. 
Ποια είναι λοιπόν αυτή η στρατηγική µας και µέσα από ποιες δράσεις θα 
εκπονηθεί βασιζόµενη πάνω στις δυνατότητα που µας δίνει το ΕΠΑΝ ΙΙ.  

Πρώτη δράση: Σχεδιασµός και ανάπτυξη συστήµατος 
ενηµέρωσης του καταναλωτή που θα τον βοηθά στην εύρεση του φθηνότερου 
σουπερ µάρκετ στην περιοχή κατοικίας του. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα 
έξυπνο σύστηµα, πρόκειται για την επέκταση και τη συµπλήρωση του 
Παρατηρητηρίου Τιµών, το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του είναι η αξιοποίηση 
δυνατοτήτων νέων τεχνολογιών από το internet και από το «ηλεκτρονικό 
επιχειρείν» που θα βοηθά τον καταναλωτή στην εύρεση του φθηνότερου 
καταστήµατος στην περιοχή που διαµένει για την πραγµατοποίηση των 
αναγκών του.  

Ο στόχος αφ’ ενός µεν ο αυτονόητος, να πληροφορηθεί δηλαδή 
ο καταναλωτής πού µπορεί φθηνότερα να κάνει τις καλύτερες και τις πιο 
συµφέρουσες αγορές αλλά και να ερεθίσει σε ανταγωνισµό τις επιχειρήσεις 
αφού οι ίδιες θα γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγµή τουλάχιστον στα βασικά 
προϊόντα που συνιστούν αυτό που συνηθίζουµε να λέµε «καλάθι της 
νοικοκυράς ο πολίτης θα έχει άµεση, γρήγορη και έγκαιρη πληροφόρηση για 
το ποιος είναι φθηνότερος και καλύτερος.  

∆εύτερη δράση είναι η δηµιουργία υποδοµής-γραµµής, θα την 
έλεγα, υποστήριξης καταναλωτή  ή τραπεζικών προϊόντων. Νοµίζω ότι η 
ανάγκη είναι αυτονόητη, όλοι γνωρίζετε ότι οι σχέσεις καταναλωτών και 
Τραπεζών είναι ένα θέµα που απασχολεί την κάθε οικογένεια, τον κάθε 
πολίτη, ιδιαίτερα σήµερα µε την τροπή που έχουν πάρει τα πράγµατα.  

Σκοπός µας λοιπόν είναι η δηµιουργία µιας σύγχρονης δοµής η 
οποία τι θα κάνει: Θα έχει κατ’ αρχήν µια τηλεφωνική γραµµή απ’ ευθείας 
επαφής µε τον πολίτη στα πρότυπα της γραµµής 15-20, αποκλειστικά και 
µόνο όµως για θέµατα σχέσεων καταναλωτών-Τραπεζών.  

∆εύτερον, θα ενηµερώσει τους καταναλωτές για θεσµικά 
κατοχυρωµένα δικαιώµατα που υπάρχουν στην αγορά τραπεζικών 
προϊόντων. Ένα πράγµα που διαπιστώνει κανείς εύκολα και γρήγορα είναι ότι 
ο πολίτης σήµερα αισθάνεται πως δεν έχει δικαιώµατα στις σχέσεις του και 
στις συναλλαγές του µε τις Τράπεζες.  
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Παρά το γεγονός ότι η πολιτεία, όχι µόνο εµείς, το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή αλλά και άλλες ρυθµιστικές 
Αρχές έχουν θωρακίσει σε µεγάλο βαθµό τον καταναλωτή τραπεζικών 
προϊόντων, ο πολίτης έχει άγνοια αυτών των δυνατοτήτων, δεν τις γνωρίζει, 
δεν τις διεκδικεί, µε αποτέλεσµα να χάνει δυνατότητες και ευκαιρίες να κάνει τη 
ζωή του και τις συναλλαγές του µε τις Τράπεζες ευκολότερες και πιο 
συµφέρουσες γι’ αυτόν.  

Το τρίτο πράγµα που θα κάνει αυτή η δοµή είναι ότι θα παρέχει 
µέσα από εξειδικευµένους φυσικά επιστήµονες, νοµική υποστήριξη σε αρχικό 
στάδιο τουλάχιστον, σε δανειολήπτες καταναλωτές. Επίσης θα προχωρά στη 
χαρτογράφηση και στην καταγραφή των προσφορών που υπάρχουν στην 
αγορά τραπεζικών προϊόντων προκειµένου να δίνει µια γρήγορη και 
ολοκληρωµένη εικόνα στον υποψήφιο δανειολήπτη, θα προχωρά σε 
ενηµερωτικές δράσεις προς την κατεύθυνση δηµιουργίας κουλτούρας 
υπεύθυνου δανεισµού και θα επιδιώκει συνέργιες µε όλους τους συντελεστές 
της τραπεζικής αγοράς, µε όσους και σήµερα δηλαδή λειτουργούν σ’ αυτήν.  

Τρίτη δράση που µας αφορά άµεσα, είναι η κατάρτιση και η 
εκπαίδευση των καταναλωτών µε στόχο την δηµιουργία της καταναλωτικής 
συνείδησης. Μεγάλη έµφαση πρέπει να δοθεί και θα δοθεί µέσα από τις 
δυνατότητα που θ’ αποκτήσουµε από το ΕΠΑΝ ΙΙ στην υλοποίηση 
εκπαιδευτικών Προγραµµάτων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και 
πάντως σ’ αυτές που η πείρα δείχνει ότι αποδίδουν περισσότερο σ’ αυτού του 
είδους τις καταστάσεις.  

Θα αξιοποιήσουµε όλες τις σύγχρονες µαθησιακές µεθόδους, θα 
βασιστούµε πάρα πολύ σε βιωµατικές εµπειρίες για την ανάπτυξη της 
καταναλωτικής συνείδησης και επιπλέον µια άλλη παράµετρος του έργου 
αφορά την εκπαίδευση και των διαµεσολαβητών πολλαπλασιαστών θα έλεγα 
της γνώσης, είτε αυτό φορά τους γονείς είτε αφορά τους εκπαιδευτικούς που 
παρεµβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία που µπορούν να µεταφέρουν 
σωστά το µήνυµα, την «επιµόρφωση» στα παιδιά. 

Άλλη δράση είναι η δηµιουργία και η οργάνωση  Γραφείων 
Ενηµέρωσης Καταναλωτών στην ελληνική περιφέρεια σε συνεργασία είτε µε 
φορείς της αγοράς, Επιµελητήρια και Συλλόγους είτε µε την Τοπική και 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ήδη λειτουργούν κάποια από αυτά, µάλιστα θα 
έλεγα ότι κάποια απ’ αυτά λειτουργούν αρκετά επιτυχηµένα, όπως για 
παράδειγµα το Γραφείο Ενηµέρωσης Καταναλωτή στο ∆ήµο Χαλανδρίου ή 
στο ∆ήµο Κηφισιάς, στο Γαλάτσι και αλλού. 

Ο σκοπός µας είναι να γίνουν βιώσιµα, να τα υποστηρίξουµε 
οικονοµικά, να τα οργανώσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα προκειµένου να 
αποτελούν στις τοπικές κοινωνίες το κύτταρο, τον πυρήνα ενηµέρωσης γύρω 
από τα δικαιώµατα και τις πολιτικές και τις δράσεις για την προστασία του 
καταναλωτή.  

Τελευταία δράση αφορά τον σχεδιασµό µιας βάσης δεδοµένων 
που θα βοηθήσουν στην καλύτερη χαρτογράφηση της αγοράς των 
διαδικασιών και των δικαιωµάτων του καταναλωτή. Ξέρετε, αυτό νοµίζω ότι 
είναι µια οριζόντια παθογένεια της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη χώρα µας, 
απουσιάζουν πολλές φορές βάσεις δεδοµένων που να είναι συγκεντρωµένα 
και πλήρως αποκρυσταλλωµένα πράγµατα που αφορούν διαδικασίες, που 
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αφορούν πιστοποιητικά, που αφορούν πληροφορίες οι οποίες µπορεί να είναι 
πολύτιµες στον καθέναν, και στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στην αγορά αλλά και 
στους πολίτες. 

Τι θα περιέχει λοιπόν ενδεικτικά αυτή η βάση δεδοµένων: Θα 
χαρτογραφεί κατ’ αρχήν και θα καταγράφει τους διαφορετικούς µηχανισµούς 
ελέγχου που παρεµβαίνουν στην κάθε αγορά ανάλογα µε τις αρµοδιότητές 
τους. Θα καταγράφει τα πρότυπα, έκανε µια αναφορά και ο κ. 
Αναστασόπουλος προηγουµένως που πρέπει να ακολουθούν τα προϊόντα 
που κυκλοφορούν στη χώρα µας, τις διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να 
ακολουθούνται µετά από κάθε καταγγελία, τα πιστοποιηµένα εργαστήρια στα 
οποία κανείς θα µπορεί να απευθυνθεί προκειµένου να κάνει εργαστηριακές 
αναλύσεις και να πάρει γρήγορα απαντήσεις και φυσικά ένα σύγχρονο αρχείο 
παραβάσεων και ποινών έτσι ώστε µέσα σ’ αυτό να µπορεί ο καθένας να 
«αξιολογεί» και την πορεία, τη διαδροµή και τις επιδόσεις  κάθε επιχείρησης 
στη συγκεκριµένη αγορά. 

Όλα όσας σας περιέγραψα κυρίες και κύριοι, άπτονται της 
στρατηγικής των στόχων που σας ανέλυσα στην αρχή της τοποθέτησής µου.  

Το ΕΠΑΝ ΙΙ για µας είναι ένα πολύτιµοι όπλο προκειµένου να 
βασίσουµε την πολιτική προστασίας του καταναλωτή σε στέρεα και σε 
σίγουρα βήµατα, να την κάνουµε κτήµα όσο το δυνατόν περισσότερων 
ανθρώπων, να αποκτήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερους 
πολλαπλασιαστές και πλέον αξιοποιώντας την εµπειρία που κυρίως τα 
τελευταία 4-5 χρόνια έχει αναπτυχθεί στη χώρα µας γύρω από τον 
συγκεκριµένο τοµέα, να την εξοπλίσουµε µε εργαλεία που θα της δώσουν και 
αποτελεσµατικότητα και µεγαλύτερη διεισδυτικότητα και σίγουρα βιωσιµότητα.  

Στα πλαίσια αυτά, πέρα από την αυτονόητη δέσµευση ότι σε ό,τι 
µας αφορά τα στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή θα καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για γρήγορη και έγκαιρη υλοποίηση, πάντα βέβαια 
µέσα σε όρους και κανόνες διαφάνειας, αν και όπως εσείς γνωρίζετε καλύτερα 
από µένα πολλές φορές αυτά τα δυο είναι και ασύµβατα, η διαφάνεια µε την 
ταχύτητα.  

Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτονόητο ότι θα κινηθούµε µε 
αυτούς τους όρους, και θα ήθελα για µια ακόµα φορά, το έχω κάνει πολλές 
φορές κατα ιδίαν αλλά και σήµερα εδώ δηµόσια να ζητήσω την υποστήριξη 
της ∆ιαχειριστικής Αρχής, ένα κλικ παραπάνω απ’ ό,τι σε υπόλοιπες Γενικές 
Γραµµατείες και σε υπόλοιπες δοµές διότι η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή 
εξαιτίας του ότι µόλις τα τελευταία 4-5 χρόνια στελεχώθηκε και λειτουργεί, έχει 
υπαρκτές και ουσιαστικές αδυναµίες στην υπηρεσιακή υποστήριξη και 
υλοποίηση τέτοιου είδους δράσεων οπότε όπως αντιλαµβάνεστε η συνδροµή 
που έτσι και αλλιώς δίνεται οριζόντια σε όλες τις δοµές και τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου εµάς µας είναι ακόµα πιο απαραίτητη και θα µας είναι ακόµα πιο 
χρήσιµη.  

Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ 
κάθε επιτυχία στην υλοποίηση και του δεύτερου σκέλους του ΕΠΑΝ.  
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Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ. Με τη συνεργασία όλων των 
Γενικών νοµίζω ότι θα καταφέρουµε στο ΕΠΑΝ ΙΙ.  
  ∆ίνω τώρα τον λόγο σε έναν επίσης νέο συνάδελφο, µπορεί να 
ανήκει σε άλλο Υπουργείο αλλά µε το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης το 
Πρόγραµµα ΕΠΑΝ έχει ιδιαίτερη σχέση, ήδη από το Γ’ ΚΠΣ αλλά και τώρα 
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ καθώς οι δράσεις του τουρισµού χρηµατοδοτούνται 
κατά ένα µεγάλο ποσοστό µέσα από το Πρόγραµµα το δικό µας και φυσικά 
µέσα από τα επιχειρησιακά προγράµµατα τα περιφερειακά, τα ΠΕΠ.  
  Μανώλη Αλεξανδράκη έχεις τον λόγο, σε ευχαριστούµε πολύ για 
την παρουσία σου σήµερα εδώ. Περιµένουµε να ακούσουµε την εξειδίκευση 
που προχωρά από το Υπουργείο στα θέµατα ενίσχυσης τουρισµού σε 
υποδοµές και σε κρατικές ενισχύσεις.  

 
ΕΠΑΝ ΙΙ και Τουρισµός 

 
ΕΜΜ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, 
αγαπητοί συνεργάτες, κυρίες και κύριοι, όπως είπε και ο αγαπητός µας κ. 
Σταυρόπουλος είναι η πρώτη µας παρουσία στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
και ξέρετε, αισθανόµαστε ότι είµαστε αρκετά στο σπίτι µας, αν µου επιτρέπετε, 
διότι το ΕΠΑΕ είναι ουσιαστικά το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα από το οποίο 
έχουµε πάρει την πρώτη βασική «προίκα» επί της ουσίας.  

Είµαστε λοιπόν µια νεοσύστατη ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
Εφαρµογής και Συντονισµών η οποία υπάγεται σε µια νέα δοµή του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, αυτή της Ειδικής Γραµµατείας, η οποία 
ασχολείται µε όλο το φάσµα των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων είτε 
αφορά το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης είτε τους εποπτευόµενους 
φορείς, αλλά παράλληλα ασχολείται και µε Σ∆ΙΤ (Συµπράξεις ∆ηµοσίου και 
Ιδιωτικού Τοµέα) που επί της αρχής ανήκουν στον στρατηγικό σχεδιασµό ενός 
Υπουργείου.  

Άρα κρίναµε στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ότι αυτοί οι 
δυο τοµείς πρέπει να λειτουργούν συµπληρωµατικά διότι αυτά τα σοβαρά 
έργα που δεν θα περάσουν ως συγχρηµατοδοτούµενα έργα ή δεν 
δικαιολογούνται ή δεν πρέπει, µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από ιδιωτικές 
επενδύσεις. Αυτό θα ήθελα να σας το αναφέρω ως ένα ενδιαφέρον στοιχείο 
συγκοινωνούντων δοχείων αν θέλετε ως προς τις χρηµατοδοτήσεις.  

Τώρα ξεκινώντας θα ήθελα πολύ σύντοµα να αναφερθώ σε 
κάποια σηµεία τα οποία πιστεύω ότι όλοι µας πρέπει να λάβουµε υπ' όψιν σε 
ό,τι αφορά την εξέλιξη του Προγράµµατος στον τοµέα Τουρισµού. Η περίοδος 
που διανύουµε χαρακτηρίζεται από έντονες πιέσεις που όλοι µας τις 
αισθανόµαστε, διότι η οικονοµία µας δέχεται πιέσεις και ως εκ τούτου όλοι οι 
τοµείς δέχονται πιέσεις λόγω της διεθνούς κρίσεως.  

Και αυτό επηρεάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό την τουριστική 
βιοµηχανία, την βαριά βιοµηχανία που λέµε αυτή τη στιγµή στο Υπουργείο, η 
οποία οριζόντια περιπλέκεται σε πολλούς άλλους τοµείς της χώρας. Η 
πολιτική µας επιχειρεί µε συντονισµένες δράσεις από τη µία να 
ελαχιστοποιήσει τις απώλειες, από την άλλη προσπαθεί, επιχειρεί να 
ενισχύσει τις δυνατότητες των τουριστικών επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τις 
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ευκαιρίες που δηµιουργούνται λόγω των διεθνών ανακατατάξεων που 
αναπότρεπτα θα συντελεστούν.  

Αυτό που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην έναρξη υλοποίησης του 
ΕΠΑΕ είναι να αντιληφθούµε ότι φέτος και πιθανότατα του χρόνου, είναι 
χρονιές σοβαρών διεθνών ανακατατάξεων όπου οι ηγέτες, οι leaders της 
πρώτης κρίσεως της εποχής δεν θα είναι πιθανότατα οι ίδιοι µε την µετά της 
κρίσεως εποχή, που αυτό σηµαίνει ότι οι ευκαιρίες τώρα δηµιουργούνται και 
οφείλουµε ως πολιτεία και ως Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα 
να ενισχύσουµε αυτούς που πιστεύουµε ότι µπορούν να διαπρέψουν στην 
µετά την κρίση εποχή.  

Στο προηγούµενο διάστηµα η συνοπτική εικόνα ανά Άξονα του 
Προγράµµατος στο πλαίσιο στο οποίο υλοποιούνται οι δράσεις Τουρισµού 
µέχρι σήµερα ήταν η εξής: Συνολικά µέχρι σήµερα τουλάχιστον έχουν 
απορροφηθεί 318 εκατοµµύρια σχεδόν, δηµόσια δαπάνη, που σε σύνολο 
νοµικών δεσµεύσεων 371 εκατοµµυρίων ευρώ, αποτελεί το 85,6%. Η 
πρόβλεψη στο κλείσιµο του Προγράµµατος είναι επιπλέον δαπάνες περίπου 
22 εκατοµµύρια ευρώ και οι οποίες στη λήξη του Προγράµµατος θα 
διαµορφώσουν το ποσοστό απορρόφησης γύρω στο 92%.  

Σας τονίζω ότι και η Ειδική Γραµµατεία αλλά και η Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης είναι νεοσύστατη και µέχρι σήµερα το Υπουργείο 
ουσιαστικά δανειζόταν από άλλα Προγράµµατα διάφορες δράσεις.  

Άρα είµαι πεπεισµένος και οι συνεργάτες και εγώ ότι η 
απορροφητικότητά µας θα ενισχυθεί και αυτή λόγω της νέας δοµής του 
Υπουργείου µας. Επίσης θα ήθελα να σηµειώσω ότι σχετικά µε κάποια 
ζητήµατα καθυστερήσεων που έχουν δηµιουργηθεί ειδικά στο πλαίσιο της 
∆ράσης 5.2.3 που αφορούσε τουριστικά καταφύγια και αγκυροβόλια, το 
πρόβληµα έχει εντοπισθεί στις εγκριτικές αποφάσεις των ανακεφαλαιωτικών 
πινάκων εργασιών, αφορούν τον ΕΟΤ και σας διαβεβαιώ ότι το θέµα 
επισπεύδεται και σύντοµα θα έχει ολοκληρωθεί άρα θα κλείσουµε και αυτές τις 
µικροκαθυστερήσεις που έχουν υπάρξει.  

Κατά τα λοιπά, τα έργα στα οποία το Υπουργείο Τουριστικής 
Ανάπτυξης ήταν Τελικός ∆ικαιούχος έχουν πλέον ολοκληρωθεί στο σύνολό 
τους σχεδόν ως προς το φυσικό τους αντικείµενο, ενώ αποµένει να 
ολοκληρωθεί και µέρος του οικονοµικού αντικειµένου µε τις µεγαλύτερες 
υποχρεώσεις µας να εκκρεµούν στο πλαίσιο των Αξόνων 1 και 8. ∆ηλαδή το 
Πρόγραµµα «Αστέρια – Κλειδιά» και τα Προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, κυρίως λόγω των δηµοσιονοµικών προβληµάτων που επηρέασαν 
τις χρηµατοδοτήσεις στο τέλος του περασµένου έτους.  

Από την πλευρά µας ως Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και 
σε ό,τι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα, κινούµαστε µε βάση τρεις κατευθύνσεις.  

Κατ’ αρχήν την εσωτερική οργάνωση ή αν θέλετε την εσωτερική 
αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Το Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης µέχρι σήµερα πέρασε την εποχή από τη σύστασή 
του, από το 2004 ως σήµερα όπου κατοχυρώθηκε ως Υπουργείο αλλά 
ασχολήθηκε κυρίως µε θέµατα προβολής του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας µας. Τώρα ωρίµασε, και είναι στη φάση ενίσχυσης πλέον του 
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αναπτυξιακού του ρόλου και γι’ αυτό είµαστε εδώ και γι’ αυτό έχουµε πάρει τις 
πρωτοβουλίες που σας ανέφερα πριν.  

Μία δεύτερη κατεύθυνση είναι η ενίσχυση των υποδοµών µε 
βάση τον Άξονα 3 του Προγράµµατος ΕΠΑΕ και µια τρίτη είναι η ενίσχυση των 
επιχειρήσεων, οι κρατικές ενισχύσεις µε βάση τον Άξονα 2 του 
Προγράµµατος..  

Συγκεκριµένα από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους 
προχωρήσαµε κατ’ αρχήν σε επιλογή στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου, πολύ σύντοµα θα προχωρήσει και η διαδικασία µέσω της ΜΟ∆, 
είµαστε σε στενή συνεννόηση µε τον κ. Αγουρίδη τον οποίο ευχαριστώ και 
προσωπικά για την «πυροσβεστική» υποστήριξη πολλές φορές σε όλα τα 
θέµατά µας και αναµένουµε να είµαστε σε, να µην πω πλήρη λειτουργία, να 
πω ικανοποιητική λειτουργία, στον επόµενο µήνα, µέσα στον Μάιο.  

Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την διαχειριστική 
επάρκεια, τόσο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης όσο και για τους δυο 
βασικούς µας εποπτευόµενους φορείς που αφορούν τα έργα του ΕΠΑΕ, 
συγκεκριµένα τον ΕΟΤ και την ΕΕΤΑΑ. Ήδη έχουµε προχωρήσει σε 
κατάρτιση φακέλου και πολύ σύντοµα, τις επόµενες µέρες θα υποβληθεί και 
το αίτηµα διαχειριστικής επάρκειας για τον Οργανισµό Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το οποίο για κάποιους τεχνικούς λόγους έχει 
καθυστερήσει  και ζητούµε και τη συνεργασία των Υπηρεσιών σας σ’ αυτό το 
θέµα για να επισπεύσουµε τις όποιες διαδικασίες.  

Σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου µας 
επικαιροποιήσαµε τον σχεδιασµό µε βάση τα νέα δεδοµένα της οικονοµικής 
κατάστασης και σήµερα είµαστε σε θέση να προχωρήσουµε άµεσα στην 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα στον τοµέα του Τουρισµού µε πρώτη προτεραιότητα τα 
έργα των υποδοµών του Άξονα 3 τα οποία αναφέρθηκαν και από τον κ. 
Κοκκινοπλίτη στην εισήγησή του. 

Και ειδικότερα τις επόµενες µέρες το Υπουργείο Τουριστικής 
Ανάπτυξης και οι εποπτευόµενοι φορείς πρόκειται να καταθέσουν τεχνικά 
δελτία καλύπτοντας τον προϋπολογισµό των 35 εκατοµµυρίων ευρώ που 
αναφέρθηκε από τον κ. Κοκκινοπλίτη στο πλαίσιο της πρόσκλησης 0407 για 
τη βελτίωση των τουριστικών υποδοµών και θα ήθελα ενδεικτικά απλώς να 
σας αναφέρω κάποια έργα. Αλλά πριν σας αναφέρω κάποια ενδεικτικά έργα 
να αναφέρω ότι µε την ανάληψη της νέας πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης υιοθετήσαµε µια νέα αναθεωρηµένη αν θέλετε 
τουριστική πολιτική βασικά στοιχεία της οποίας αποτελούν η ενίσχυση της 
ιδιαιτερότητας και της καινοτοµίας του τουριστικού προϊόντος καθώς και η 
ασφάλεια τουριστικού προϊόντος. 

Ξέρετε, η ασφάλεια είναι µια πολυεπίπεδη, πολυδιάστατη έννοια 
η οποία αφορά θέµατα όπως ασφάλεια επενδύσεων, δηλαδή ο επενδυτής 
που θα επενδύσει στον τουριστικό τοµέα να αισθανθεί ασφαλής ότι δε θα 
χάσει τα λεφτά του µέχρι και θέµατα διαµονής σε ξενοδοχεία, µετάβασης σε  
τουριστικούς προορισµούς. Άρα έχουµε δώσει έµφαση σ’ αυτά τα δύο πολύ 
ουσιώδη στοιχεία και αυτά θα τα δείτε να δίνουν το άρωµά τους σε όλη τη 
διάσταση του σχεδιασµού του Προγράµµατός µας.  
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Έτσι ενδεικτικά µπορώ να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τα 35 
εκατοµµύρια ευρώ που είµαστε σχεδόν έτοιµοι έχοντας ελέγξει την ωριµότητα 
αυτών των έργων, να υποβάλλουµε όπως είπα τα τεχνικά δελτία στο πλαίσιο 
αυτής της πρόσκλησης, αυτά αφορούν τρεις Τελικούς ∆ικαιούχους. Ο ένας 
είναι το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ο άλλος είναι τα Ελληνικά 
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. και ο τρίτος είναι ο ΕΟΤ.  

Περίπου στο πλαίσιο έργων του Υπουργείου βλέπουµε ότι 
έχουµε ωριµάσει έργα της τάξης των 8,6 εκατοµµυρίων ευρώ, στο πλαίσιο  
της εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων Α.Ε.. Έχουµε ώριµα έργα της τάξης των 
11,6 εκατοµµυρίων και περίπου τα 15 εκατοµµύρια αφορούν έργα που θα 
υλοποιηθούν από τον ΕΟΤ.  

Ενδεικτικά όπως σας είπα, σας αναφέρω την αναβάθµιση και 
τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων εγκαταστάσεων στο σπήλαιο του 
∆υρού, ένα έργο 7,8 εκατοµµυρίων ευρώ, την ανάδειξη της νησίδας 
Σπιναλόγκας και των επισκέψιµων αρχαιολογικών χώρων  κυρίως σε 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ύψους 1,3 εκατοµµυρίων, την κατασκευή 
λουτρικών εγκαταστάσεων και λουτρών οικολογικού σχεδιασµού µε βάση το 
πρότυπο EMAS στην πλαζ Βουλιαγµένης, οικιστικές διαδροµές σε διάφορα 
µέρη, σε νησιά του Αργοσαρωνικού για παράδειγµα κτλ., για να πάρετε µια 
αίσθηση του τι κάνουµε.  

Το πρώτο λοιπόν κοµµάτι µας είναι η ενίσχυση των υποδοµών. 
Το δεύτερο κοµµάτι µας αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων και εδώ είναι 
ένα αρκετά ευαίσθητο κοµµάτι και είµαστε πολύ προσεκτικοί στο σχεδιασµό. 
Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, και ο κ. Ειδικός Γραµµατέας, ο κ. 
Σταυρόπουλος, το ΕΠΕΑΕ έρχεται να καλύψει συµπληρωµατικές δράσεις του 
αναπτυξιακού νόµου.  

Επειδή όπως όλοι µας γνωρίζουµε πρόσφατα υπήρχε µια 
αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόµου και υπήρξαν κοµµάτια του 
παραγωγικού ιστού  του τουριστικού τοµέα τα οποία δεν θα µπορούν πλέον 
να ενισχυθούν  από τις δράσεις του αναπτυξιακού νόµου, εδώ ερχόµαστε 
εµείς ως Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης να σχεδιάσουµε δράσεις 
ενίσχυσης αυτών των συµπληρωµατικών, εξίσου σηµαντικών τοµέων της 
τουριστικής µας βιοµηχανίας. 

Και θέλουµε να δώσουµε έµφαση σ’ αυτό, στο θέµα της 
συµπληρωµατικότητας και να εναρµονιστούµε όσο το δυνατόν καλύτερα µε 
αυτά που προβλέπονται στο άλλο σκέλος, της ενίσχυσης από την πολιτεία 
που αφορά το Υπουργείο Οικονοµίας και τον αναπτυξιακό νόµο.  

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Άξονα 2 λοιπόν 
του Προγράµµατος είναι κάτι που έχουµε δεχθεί ότι αποτελεί και απαίτηση της 
εποχής µας λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω 
της οικονοµικής κατάστασης και γι’ αυτό έχουµε αρχίσει την εξειδίκευση τόσο 
για την ενίσχυση των ειδικών µορφών τουρισµού όσο και για τις ενισχύσεις 
των τουριστικών επενδύσεων όπως είπαµε, εκτός αναπτυξιακού νόµου.  

Πιστεύουµε ότι σε ό,τι αφορά αυτό το κοµµάτι θα έχουµε τα 
πρώτα προγράµµατα ενισχύσεων σε συνεργασία µε το ΕΠΑΕ µέσα στο 
καλοκαίρι. Ευχόµαστε αρχές καλοκαιριού. Ωστόσο η βασική αρχή της 
πολιτικής µας δεν είναι να προχωρήσουµε, και το τονίζω αυτό, σε γενικές 
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ενισχύσεις που υπήρξαν κατά το παρελθόν, αλλά σε πολύ εστιασµένες 
δράσεις, που θα έχουν τους παρακάτω στόχους:  

Την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών 
επιχειρήσεων και προορισµών –ξέρετε, δίνουµε έµφαση και στο κοµµάτι 
«προορισµός», κακώς µιλάµε για επιχειρήσεις από τη µία χωρίς να το 
συνδέουµε µε το κοµµάτι του προορισµού, του τουριστικού προορισµού. Και 
αυτό θα γίνει στη βάση του προτύπου της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης 
καθώς και την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας και της καινοτοµίας όπως ανέφερα 
προηγουµένως, του τουριστικού προϊόντος.  

Ένας άλλος βασικός στόχος είναι η διεύρυνση και η θεµατική 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µέσω της ανάπτυξης ή αν θέλετε 
µέσω της βελτίωσης των νέων τουριστικών προϊόντων που έχουν διακριτή 
ταυτότητα και εδώ έχουµε πολλά καινοτόµα σχέδια στον προγραµµατισµό 
µας, η προσέλκυση των νέων επενδύσεων και η τόνωση της 
επιχειρηµατικότητας αποτελεί φυσικά κοινό µας στόχο.  

Και εδώ έχουµε το εργαλείο των Σ∆ΙΤ που θα αποτελέσει 
συµπληρωµατικά εργαλεία χρηµατοδότησης έργων τα οποία δεν θα 
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΠΑΕ, βελτίωση της ποιότητας αλλά και της 
ασφάλειας όπως είπαµε, των παρεχόµενων υπηρεσιών, π.χ.  στον τοµέα 
όπως είπαµε των επενδύσεων, της εκπαίδευσης, να εκπαιδευθεί το 
προσωπικό για ασφαλέστερη παροχή τουριστικών υπηρεσιών, διαχείριση 
ποιότητας, πιστοποίηση, έλεγχος κτλ. και τέλος τη σύνδεση του τουριστικού 
τοµέα µε τις τοπικές οικονοµίες και τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τοµέα 
µε τις λοιπές υπηρεσίες  και µε τον πολιτισµό.  

Έχουµε συγκεκριµένα θέσει φέτος προτεραιότητα εναλλακτικής 
µορφής τουρισµού, έχουµε θέσει δυο βασικές προτεραιότητες: Η µία αφορά 
τον θρησκευτικό τουρισµό όπου υπάρχει µεγάλη πελατειακή βάση αν θέλετε 
σε όλες τις οµόθρησκες ορθόδοξες χώρες και γι’ αυτό και σήµερα ο Υπουργός 
µου ταξιδεύει στη Μόσχα και πριν λίγες µέρες ήµαστε µια µεγάλη αποστολή, 
µεταξύ άλλων βέβαια θεµάτων  αλλά και ο τουρισµός υγείας που δεν είναι ο 
ιατρικός όπως έχουµε συνηθίσει, ο τουρισµός υγείας είναι ένας τοµέας, ένας 
τουριστικός κλάδος ο οποίος διεθνώς τουλάχιστον αποτελείται από 8 διακριτά 
κοµµάτια, προσπαθούµε λοιπόν να συγκροτήσουµε αυτό τον τοµέα, να 
καταστήσουµε συγκεκριµένους προορισµούς της χώρας µας και το ΕΠΑΕ θα 
βοηθήσει στην αναβάθµιση της κεφαλαιακής βάσης από πλευράς υποδοµών 
αλλά και από πλευράς επιχειρήσεων που θ’ ασχοληθούν µ’ αυτόν τον τοµέα.  

Θεωρούµε ότι η επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων 
στον τοµέα του τουρισµού είναι εφικτή, δεδοµένου ότι το Πρόγραµµα µπορεί 
σύντοµα να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και όλος ο µηχανισµός υλοποίησης 
να λειτουργεί αποδοτικότερα και µε εντατικότερους ρυθµούς πάντα τηρώντας 
τους κανόνες διαφάνειας που ανέφερε και ο συνάδελφος, ο κ. Οικονόµου, 
έστω και αν η επιτάχυνση πολλές φορές δεν συνάδει µε την πλήρη διαφάνεια. 
Υπάρχει όµως ένα κοινό πεδίο που µπορούµε νοµίζω να προχωρήσουµε.  

∆εν θα ήθελα να κλείσω παραλείποντας, ηθικά τουλάχιστον, µια 
υποχρέωση που έχω να ευχαριστήσω τόσο προσωπικά τον Ειδικό Γραµµατέα 
και Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Λευτέρη Σταυρόπουλο για την βοήθεια σε 
αυτά τα πρώτα βήµατα και όλων των συνεργατών που µας βοηθούν 
καθηµερινά διότι δεν  έχουµε ακόµα στελεχώσει τις Υπηρεσίες µας, άρα για 
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αυτό σας λέω αισθανόµαστε ότι είµαστε κοµµάτι του δικού σας Οργανισµού 
αλλά και τους δικούς µου συνεργάτες από το Υπουργείο Τουριστικής 
Ανάπτυξης που είµαστε µια καινούργια µικρή οµάδα, προσπαθούµε να 
µάθουµε, να δούµε πώς θα λειτουργήσουµε και να προχωρήσουν γρήγορα 
και σωστά τα έργα µας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ τον συνάδελφο, τον Μανόλη 
Αλεξανδράκη. Το ποδαρικό  που έχετε κάνει στο ΕΠΑΝ µε την πρώτη δράση 
που ήταν για τα τουριστικά αγκυροβόλια νοµίζω ότι ήδη έχει δείξει ότι µας 
πάει καλά καθώς αρκετές δράσεις ύψους 560 εκατοµµυρίων, όπως είπε και ο 
Υπουργός, έχουν προκηρυχθεί και έπεται και πιο δυναµική συνέχεια.  
  Στο σηµείο αυτό προτείνω το εξής: Να δώσουµε τον λόγο και 
στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. 
Τσαλίδη ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, είναι µαζί µας εδώ πέρα ο κ. 
Χατζηνικολάου για να ολοκληρώσουµε λιγάκι την εξειδίκευση που έχει γίνει 
από κάθε Γενική Γραµµατεία σε σχέση µε το ΕΠΑΝ και αµέσως µετά προτείνω 
να ξεκινήσουµε τη συζήτηση, και πρώτα θα δώσω τον λόγο στην Γενική 
Γραµµατέα Ισότητας, στην συνάδελφο κα Τσουµάνη γιατί ανειληµµένες 
υποχρεώσεις πιέζουν επίσης το πρόγραµµα το δικό της και φυσικά µετά, 
στους κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους, ανοιχτό το τραπέζι για συζήτηση και 
θα συνεχίσουµε µε τις υπόλοιπες παρουσιάσεις, του κ. Ρακοβίτη και της κας 
Φέτση και τις υπόλοιπες των στελεχών της ∆ιαχειριστικής Αρχής στη 
συνέχεια.  
  Κύριε Χατζηνικολάου έχετε τον λόγο.  
κ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώντας 
τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Τσαλίδη λόγω της 
απουσίας του στο εξωτερικό, θα ήθελα εν συντοµία να παραθέσω τα κύρια 
σηµεία δραστηριότητας της ΓΓΕΤ που έχουν σχέση µε τα 
συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα για τις δυο διαχειριστικές περιόδους 
2000-2006 και 2007-2013.  

Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας σήµερα 
εργάζεται στις δύο κύριες αυτές κατευθύνσεις, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
ολοκλήρωσης του Προγράµµατος της διαχειριστικής περιόδου 2000-2006.  Η 
Υπηρεσία σήµερα βρίσκεται σε µια δυναµική τροχιά ώστε να κλείσουν τα 
Προγράµµατα τοποθετώντας στόχο του έτους 2009 ύψους 49 περίπου 
εκατοµµυρίων ευρώ.  

Με τα ποσά αυτά τα Προγράµµατα ολοκληρώνονται, η 
διαδικασία των πιστοποιήσεων βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και η 
προσδοκία µας είναι να ολοκληρώσουµε εγκαίρως. Όσον αφορά την 
κατεύθυνση ΕΣΠΑ – ΕΤΑΚ 2007-2013, η ΓΓΕΤ εγκαίρως προχώρησε στη 
σύνταξη του Προγράµµατος ΕΣΠΑ – ΕΤΑΚ και για πρώτη φορά δηµιούργησε 
µηχανισµούς για περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση του προγράµµατος 
οι οποίοι εµπεριέχουν τόσο στελέχη της όσο και έγκριτα στελέχη της 
ερευνητικής κοινότητας.  

Στις µέρες µας έξι πράξεις βρίσκονται σε εξέλιξη υλοποίησης, 
συνολικής δηµόσιας δαπάνης 50 εκατοµµυρίων ευρώ. Τα προγράµµατα αυτά 
είναι η ενίσχυση πράξης. 
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 Αυτές είναι οι ενίσχυση των ελληνικών τεχνολογικών 
συνεργατικών σχηµατισµών στην µικροηλεκτρονική φάση ΙΙ, τα κουπόνια 
καινοτοµίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η δηµιουργία εθνικών ερευνητικών 
δικτύων  σε τοµείς που αφορούν στις ερευνητικές υποδοµές του ευρωπαϊκού 
οδικού χάρτη των ερευνητικών υποδοµών των λεγόµενων S-Free, η 
ευρωπαϊκή κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία «Άρτεµις», η κοινή τεχνολογική  
πρωτοβουλία Eniac, είναι τα γνωστά JTIs, η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 
του δικτύου ERA-NTE Mari-fis και Mari-nera, είναι συνεργατικά Προγράµµατα 
µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε εξέλιξη η Υπηρεσία κατά τη φάση προετοιµάζει νέες πράξεις, 
τρεις βγαίνουν άµεσα σε δηµόσια διαβούλευση, η δηµιουργία των νέων 
καινοτόµων επιχειρήσεων κυρίως υψηλής εντάσεως γνώσεως, Spin off και 
Spin out, συνεργασία παραγωγικών Ε και Τ φορέων, ενίσχυση νέων και 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

Άµεσα και προς επεξεργασία βρίσκονται οι πράξεις 
επιβράβευση – µπόνους, υποστήριξη των θερµοκοιτίδων των επιχειρήσεων, η 
δηµιουργία ενίσχυσης περιφερειακών πόλων καινοτοµίας καθώς επίσης και το 
Πρόγραµµα στην ψηφιακή σύγκληση το οποίο αφορά τη µηχανοργάνωση της 
ΓΓΕΤ όπου φιλοδοξία µας είναι οι υπηρεσίες όλες της ΓΓΕΤ να παρέχονται 
ψηφιακά στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.  Τέλος, το Πρόγραµµα του 
πράσινου νησιού του Αη-Στράτη που φιλοδοξούµε εντός των εποµένων 
µηνών να υλοποιείται.  

Συνολικά πιστεύουµε ότι µέχρι τον 8ο περίπου µήνα του 
τρέχοντος έτους πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ να είναι ο συνολικός 
προϋπολογισµός των έργων τα οποία θα εκτελούµε.  

Η ΓΓΕΤ επίσης έχει ήδη πιστοποιηθεί για την εκτέλεση των 
έργων κατά τη µεταβατική περίοδο κατά τύπο Α για τα τεχνικά έργα, Β για την 
εκτέλεση των έργων προµηθειών – µελετών και τύπου Γ για όλα τα υπόλοιπα 
έργα.  

Η ΓΓΕΤ βρίσκεται σε φάση συγκρότησης της ΕΥΣΕ – ∆ΕΤΑΚ, 
Υπηρεσία η οποία πιστεύουµε ότι θα συνεισφέρει µε πολλαπλό τρόπο στην 
υλοποίηση των πράξεων διότι εξασφαλίζει οµοιογένεια και ταχύτητα στην 
αντιµετώπιση των Προγραµµάτων της διαχειριστικής περιόδου, βαθύτερη 
προσέγγιση στα θέµατα της διαχείρισης των Προγραµµάτων και προπάντων 
διαχωρισµό των δράσεων πολιτικής και διαχείρισης της ΓΓΕΤ η οποία πάντα 
έγερνε υπέρ της διαχείρισης και µετέτρεπε κατά κάποιον τρόπο τη ΓΓΕΤ σε 
έναν κατά το πλείστον διαχειριστικό µηχανισµό.  

Έχοντας αυτούς τους φιλόδοξους  στόχους όπως είναι αυτοί της 
Λισσαβόνας και προσπαθώντας να βαδίσουµε προς την οικονοµία της 
γνώσης, πιστεύουµε ότι είµαστε σε µια καλή τροχιά να βαδίσουµε προς 
αυτούς αν και φαντάζουν πολύ φιλόδοξοι όταν στη χώρα µας οι επιχειρήσεις 
παρουσιάζουν πολύ µικρή ζήτηση για καινοτοµία, έρευνα και τεχνολογία. Σας 
ευχαριστώ πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ και ειδικά για την σύντοµη 
παρέµβαση, αλλά περιεκτική. Να πούµε ότι όντως στη Γενική Γραµµατεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας στηρίζουµε ένα µεγάλο στοίχηµα καθώς το µεγάλο 
ζητούµενο για τη νέα προγραµµατική περίοδο είναι πώς θα πετύχουµε να 
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οικοδοµήσουµε µια οικονοµία της γνώσης φέρνοντας κοντά τα ερευνητικά 
κέντρα, τα Πανεπιστήµια µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
  Ανοίγουµε λοιπόν τώρα το χρόνο για τη συζήτηση, καλώ όλα τα 
µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που θέλουν να πάρουν τον λόγο για 
τις πρώτες παρουσιάσεις τις οποίες είχαµε και θα δώσω τον λόγο πρώτα στην 
κα Τσουµάνη, την συνάδελφο Γενική Γραµµατέα Ισότητας.  
Ε. ΤΣΟΥΜΑΝΗ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για 
την ευκαιρία που µου δίνετε να µιλήσω σ’ αυτή τη φάση. Θέλω να συγχαρώ το 
Υπουργείο Ανάπτυξης για την πρόοδο των έργων που µας παρουσίασε, 
ιδιαίτερα στο ξεκίνηµα του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΠΑΝ ΙΙ 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα.  

Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω ως Υπουργείο αλλά και εσάς 
προσωπικά κύριε Πρόεδρε, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαµε µεταξύ 
µας τόσο στη φάση του σχεδιασµού του Προγράµµατος όσο και τώρα που 
αρχίζουν να υλοποιούνται τα έργα. Είναι πολύ βασικό και πολύ θετικό 
άλλωστε το γεγονός ότι ήδη  µέσα στα πρώτα έργα συγκαταλέγεται και η 
γυναίκα επιχειρηµατικότητα και αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό.  

Η επιχειρηµατικότητα άλλωστε, όπως ξέρουµε όλοι, είναι ένας 
αναπτυξιακός παράγοντας, ένα αναπτυξιακό εργαλείο και βεβαίως όσον 
αφορά τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, συµβάλλει παράλληλα και στην 
ενίσχυση της απασχόλησης, πράγµα για το οποίο η χώρα µας έχει δεσµευθεί 
να προάγει τόσο µέσα από το γενικότερο κυβερνητικό πρόγραµµα της 
κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα απασχόλησης και ισότητας των φύλων 
όσο και µέσα από τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους του εθνικού 
προγράµµατος µεταρρυθµίσεων. 

Το Πρόγραµµα λοιπόν αυτό, το Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα, αποτελεί µια πολύ σηµαντική ευκαιρία και για το 
γυναικείο δυναµικό της χώρας µας προκειµένου να ενισχυθεί. Οι πολιτικές 
ισότητας των φύλων όπως ξέρετε, είναι αναπτυξιακές πολιτικές, έχουν 
πολυδιάστατο χαρακτήρα και µε αυτή την έννοια υλοποιούνται τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός 
ότι και το ΕΣΠΑ αναγνωρίζει αυτή τη διάσταση, την αναπτυξιακή αυτών των 
πολιτικών,  µέσα από τους γενικούς στόχους 11 και 12.  

∆εδοµένου ότι βρισκόµαστε στην περίοδο διαµόρφωσης των 
προσκλήσεων και έναρξης πια της υλοποίησης σε µεγάλο βαθµό του 
Προγράµµατος αυτού, θα ήθελα να προτείνω κάποιες δράσεις προκειµένου 
να ενισχυθεί περαιτέρω η γυναικεία επιχειρηµατικότητα στο σύνολό της και οι 
οποίες εντάσσονται στις ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων που περιγράφονται 
στο Πρόγραµµα.  

Συγκεκριµένα αφορούν τους Άξονες 2 και 3 µε τίτλο ενίσχυσης 
της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας καθώς και βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Ήθελα λοιπόν να επισηµάνω το εξής:  

Κατ’ αρχήν την πολύ θετική πρωτοβουλία για την προκήρυξη 
του έργου της γυναικείας επιχειρηµατικότητας σαν ένα από τα πρώτα έργα. 
Και βεβαίως σηµαντικό στοιχείο αυτής της ενέργειας αποτελεί και η ενίσχυση 
των γυναικείων Συνεταιρισµών. Είναι πιστεύω η κατάλληλη στιγµή να 
εστιάσουµε την προσοχή µας στα συµπεράσµατα των παρεµβάσεων που 
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έχουν υλοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια κατά φύλο. Και ειδικά όσον αφορά τη 
γυναικεία επιχειρηµατικότητα, να εστιάσουµε πλέον και στα ποιοτικά της 
χαρακτηριστικά διότι έχουµε ποσοτικά στοιχεία αλλά στο θέµα της ποιοτικής 
αξιολόγησης ακόµα χρειαζόµαστε αρκετή δουλειά.  

Ήθελα λοιπόν να επισηµάνω δυο σηµεία σε αυτό τον τοµέα. 
Πρώτον, την ανάγκη οριζόντιας ενίσχυσης της συµµετοχής των γυναικών σε 
όλες τις παρεµβάσεις του Προγράµµατος. ∆ηλαδή εκτιµώ ότι η γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα είναι πολύ σηµαντική ως έργο αλλά δεν θα είναι αρκετή αν 
δεν δούµε την διάσταση του φύλου µε οριζόντιο χαρακτήρα σε όλες τις 
δράσεις του Προγράµµατος µ’ έναν τρόπο που αυτόν θα τον βρούµε, θα 
συνεργαστούµε, υπάρχουν έτσι και αλλιώς και ευρωπαϊκά καλές πρακτικές, µε 
θετικές δράσεις στοχευµένες, µε µέτρα όπως η ποσόστωση που 
χρησιµοποιούνται σε άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα κτλ.  

Και ένα δεύτερο, εκτιµώ ότι είναι αναγκαία και η υιοθέτηση 
ειδικών υποστηρικτικών ενεργειών όπως είχαν γίνει σε κάποιο βαθµό και στο 
πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, όπως είναι η συµβουλευτική, το mentoring, οι δικτυώσεις, 
είναι υποστηρικτικές δράσεις οι οποίες εκτιµώ ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ 
στην βιωσιµότητα και αποτελεσµατικότητα των γυναικών επιχειρήσεων 
δεδοµένου ότι όπως ξέρουµε η γυναικεία επιχειρηµατικότητα σ’ ένα βαθµό 
χαρακτηρίζεται ως επιχειρηµατικότητα ανάγκης.  

Σχετικά λοιπόν µε την ανάγκη οριζόντιας ενίσχυσης που 
ανέφερα, ήθελα να πω ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική µέριµνα στην 
εξειδίκευση των δράσεων στον τοµέα του τουρισµού, ήδη µια πρώτη 
συζήτηση κάναµε µε τον Ειδικό Γραµµατέα Τουριστικής Ανάπτυξης σε ένα 
πολύ θετικό κλίµα, όπου η συµµετοχή των γυναικών, είτε ως επιχειρηµατιών, 
είτε ως αυτοαπασχολουµένων είναι µεγάλη.  

Επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν οι επιχειρηµατικές 
πρωτοβουλίες γυναικών ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο στους κλάδους 
τουρισµού και γενικότερα παραγωγής τουριστικών και πολιτιστικών αγαθών 
και υπηρεσιών. Επίσης σηµαντική θεωρώ την ενίσχυση της συµµετοχής των 
γυναικών στην ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας και της 
κοινωνικής οικονοµίας.  

Και βεβαίως την υποστήριξη των γυναικών ερευνητριών µέσα 
από την ενίσχυση του δικτύου «Περικτυόνη»  πολύ περισσότερο τώρα που 
ήδη µε παρέµβαση νοµοθετική του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει εισαχθεί το 
µέτρο της ποσόστωσης, στον τοµέα της έρευνας ως προς τη συµµετοχή των 
γυναικών σε Επιτροπές και Συµβούλια ερευνητικού χαρακτήρα. Νοµίζω ότι 
είναι η ευκαιρία και η ώρα να δώσουµε ακόµα µεγαλύτερο βάρος και µέσα 
από αυτό το Πρόγραµµα.  

Επίσης ήθελα να επισηµάνω ότι για την προαγωγή του στόχου 
αυτού, της ισότητας των φύλων και για την επίτευξη πιστεύω γενικότερα των 
στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι σκόπιµο να υπάρξει 
πρόβλεψη και συγκεκριµένου προϋπολογισµού για την χρηµατοδότηση των 
σχετικών δράσεων µε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Τέλος, και ο ορισµός ειδικού στελέχους της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης µε την αρµοδιότητα του υπευθύνου Ισότητας νοµίζω ότι θα 
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συµβάλλει στην καλύτερη προώθηση και παρακολούθηση των θεµάτων 
ισότητας σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής που συστάθηκε στη Γενική 
Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι στη διάθεση των 
δικών σας Υπηρεσιών, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης κτλ. και των 
Ειδικών Υπηρεσιών Εφαρµογής για να   υπάρξει κάθε συζήτηση, συνεργασία 
και επεξεργασία που χρειάζεται για τα θέµατα αυτά. Με την ευκαιρία αυτή να 
ευχαριστήσω και εγώ την ΜΟ∆ και τον κ. Αγουρίδη για τη συνδροµή τους στη 
στελέχωση αυτής της Υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας.  

Κύριε Πρόεδρε, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, ειδικά στην παρούσα οικονοµική 
συγκυρία αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα ενίσχυσης της αναπτυξιακής 
διαδικασίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας. Πορεία στην οποία η 
καλύτερη αξιοποίηση του γυναικείου δυναµικού είναι απαραίτητη. 

Σε αυτή την περίοδο µάλιστα όπως υποστηρίζει και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πολιτικές ισότητας δεν πρέπει να υποχωρήσουν, 
αντιθέτως αποτελούν παράγοντα κλειδί για την προώθηση της ανάπτυξης των 
χωρών µας. Είναι λοιπόν δική µας ευθύνη να ενισχύσουµε αυτή την 
διαδικασία αξιοποιώντας το γυναικείο δυναµικό και εµπλουτίζοντας µε 
ποιοτικές παρεµβάσεις τις επιτυχηµένες ούτως ή άλλως δράσεις του ΕΠΑΝ 
της προηγουµένης περιόδου. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς την Γενική Γραµµατέα, να 
γνωρίζετε ότι πολύ σύντοµα θα σας κοινοποιήσουµε µια µελέτη που έχουµε 
κάνει για να προχωρήσει µέσα από το Πρόγραµµά µας η ωρίµανση µιας 
δράσης για την κοινωνική οικονοµία αποσκοπώντας ειδικά στο να 
βοηθήσουµε πετυχηµένους Συνεταιρισµούς ή να δηµιουργήσουµε 
καινούργιους επιτυχηµένους Συνεταιρισµούς µε ιδιαίτερη έµφαση φυσικά εδώ 
πέρα στις γυναίκες.  
  Και φυσικά αναφέρατε και εσείς την πολύ πετυχηµένη δράση 
που είχαµε στο παρελθόν για τις γυναίκες στην έρευνα και την τεχνολογία µε 
το δίκτυο «Περικτυόνη» που φυσικά θα συνεχίσει να ενισχύεται καθώς και 
εµείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης συµµεριζόµαστε την άποψη τη δική σας ότι οι 
γυναίκες και µπορούν και έχουν αποδείξει ότι µπορούν να παίξουν  έναν 
καθοριστικό ρόλο στην καινοτοµία, στην ανάπτυξη της καινοτοµίας και φυσικά 
στην άσκηση επιχειρηµατικότητας. 
  Και επειδή και η δική µας κοινωνία αλλά και ευρύτερα η 
ευρωπαϊκή είναι µια γηράσκουσα κοινωνία, χρειαζόµαστε το πολύτιµο αυτό 
ανθρώπινο δυναµικό των γυναικών. Ευχαριστούµε και πάλι για τη 
συνεργασία.  
Ε. ΤΣΟΥΜΑΝΗ: Αν µου επιτρέπετε µια κουβέντα µόνο, κατ’αρχήν θα 
περιµένουµε αυτό και σας ευχαριστώ για αυτό το καλό νέο που µας είπατε. 
Να αναφέρω και εγώ, επειδή αναφέρθηκα στην ανάγκη της ποιοτικής 
αξιολόγησης αυτών των Προγραµµάτων, ότι στο πλαίσιο και του δικού µας 
προγραµµατισµού ιδιαίτερα σ’ ένα µεγάλο έργο για την ενίσχυση του πυρήνα 
παραγωγής της πολιτικής µέσα από το οποίο θα διαµορφωθεί ένα γενικό 
παρατηρητήριο των πολιτικών αυτών, θα δώσουµε µια προτεραιότητα σε 
ειδικές µελέτες αξιολόγησης ποιοτικών χαρακτηριστικών κατά κύριο λόγο και 
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πρωταρχικό στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα που νοµίζω ότι θα είναι 
χρήσιµη και σε εσάς.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κα Αρανίτου για να 
κρατήσουµε µια συνέχεια στα θέµατα ισότητας, εκπροσωπεί την Εθνική 
Συνοµοσπονδία Εµπορίου.  
Β. ΑΡΑΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ ιδιαίτερα κ. Ειδικέ. Να σας συγχαρώ και εγώ για τη 
σηµερινή διοργάνωση, βέβαια οφείλω να οµολογήσω ότι θα προτιµούσα να 
παραµείνουν λίγο και οι Γενικοί Γραµµατείς ειδικά για το θέµα του εµπορίου 
που έχουµε διάφορες παρατηρήσεις να θέσουµε. 

Κατ’ αρχήν όντως, το είπατε όλοι, το ΕΣΠΑ θα είναι µια µεγάλη 
ευκαιρία ειδικά στην παρούσα φάση και για την ενίσχυση της ρευστότητας, 
γενικότερα των  επιχειρήσεων. Εποµένως, παρατήρηση πρώτη είναι ότι όσο 
µπορούµε να επιταχύνουµε. Μιλήσατε για φθινόπωρο, αυτό λίγο µας 
προβληµατίζει υπό την έννοια ότι πότε ουσιαστικά θα αρχίσει η υλοποίηση 
αυτών των δράσεων εάν προκηρυχθούν τα έργα αυτά το φθινόπωρο.  

Το δεύτερο θέµα, πιο γενικό, αφορά στο ΤΕΜΠΜΕ. Το 
ΤΕΜΠΜΕ πραγµατικά αξιοποιήθηκε πάρα πολύ από τις µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις και εκεί έχουµε να προτείνουµε δυο συγκεκριµένα µέτρα. 
Κατ’ αρχήν να ξαναδούµε το θέµα της τριετούς κερδοφορίας, της απαίτησης 
δηλαδή η επιχείρηση να έχει τα τρία χρόνια κερδοφορία, θα µπορούσαµε αντα 
αυτού να υιοθετήσουµε την πρόταση µέσος όρος των τριών τελευταίων ετών 
να είναι κερδοφόρα µία επιχείρηση -ειδικά το 2008 πολλές επιχειρήσεις θα 
έχουν πρόβληµα.  

Το δεύτερο θέµα θα ήταν ότι θα µπορούσατε για το θέµα των 
εγγυήσεων των δανείων, όχι των επιτοκίων, µήπως κάποια χρήµατα από τα 
28 δις θα µπορούσαν να πάνε για το ΤΕΜΠΜΕ και πάω λίγο στα δικά µας τα 
θέµατα. Κατ’ αρχήν ήταν πολύ θετική η προκήρυξη για την ενίσχυση της 
γυναικείας και νεανικής επιχειρηµατικότητας εδώ όµως έχουµε ένα µικρό 
τεχνικό θέµα και θέλω να το θέσω στην Επιτροπή, ότι ενώ συµµετείχαµε σε 
όλη τη διαδικασία και  καταθέσαµε τεκµηριωµένες απόψεις της διαβούλευσης 
για τους οδηγούς εφαρµογής, δεν είµαστε εµείς αυτοί που συµµετέχουµε στις 
γνωµοδοτικές Επιτροπές αλλά είναι εκπρόσωποι των Επιµελητηρίων. 

Τα Επιµελητήρια, όπως γνωρίζουµε όλοι, είναι Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ουσιαστικά κράτος. Γιατί λοιπόν είναι σε αυτές 
τις Γνωµοδοτικές Επιτροπές εκπρόσωποι των Επιµελητηρίων και όχι των 
κοινωνικών εταίρων; Μια παρατήρηση – ερώτηµα.  

Ας ξεκινήσω µε τα ειδικά µέτρα που θα γίνουν από την Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου. Μάλλον πριν απ’ αυτό να πω για τις δράσεις για το 
εµπόριο, να υπενθυµίσω ότι η δράση 211 στο Γ’ ΚΠΣ ήταν ιδιαίτερα 
επιτυχηµένη, άρα θα είναι σκόπιµο να προηγηθεί οποιαδήποτε δράση τέτοια 
που ήδη την ανακοινώσατε, γιατί ο εµπορικός κόσµος διψά αυτή τη στιγµή για 
να ενταχθεί, είδατε πόσες πολλές αιτήσεις είχαµε και στην 211 και πραγµατικά 
νοµίζω ότι θα υπάρξουν πολλές υποψηφιότητες.  

Έχω πάλι ερώτηµα σε σχέση µε τη δράση τη µεγάλη για τον 
εκσυγχρονισµό  των Επιµελητηρίων. Γιατί; Τα Επιµελητήρια έχουν πάρα 
πολλούς πόρους από τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε τη νοµική µορφή της 
επιχείρησης θα υπάρχει και το ποσό που δίνει η κάθε επιχείρηση, κάθε χρόνο. 
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Οι πόροι των Επιµελητηρίων είναι τεράστιοι. ∆εν µπορούν µόνοι τους να 
κάνουν κάποιες δράσεις; Πρέπει να πάνε πόροι από το ΕΣΠΑ;  

Το δεύτερο θέµα: Είναι ωραία ιδέα οι Σ∆ΙΤ, για τα 
εµπορευµατικά κέντρα, όµως θα θέλαµε ακριβώς επειδή δεν είναι σαφές το 
ποιες επιχειρήσεις θα εγκατασταθούν σε αυτά τα κέντρα, δηλαδή θα είναι 
χοντρικό εµπόριο ή θα είναι και λιανικό εµπόριο; Θα θέλαµε µια στενή 
συνεργασία και µε εσάς και µε τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ούτως ώστε 
να προστατεύσουµε την πιθανότητα από αυτή την κερκόπορτα να έχουµε 
καινούργιους «πολυχώρους» χωρίς σχεδιασµό.  

Το άλλο ερώτηµα είναι σε σχέση µε τις µικροπιστώσεις, πώς θα 
γίνει, από ποιον φορέα ακριβώς. Σκέφτεστε κάτι ανάλογο µε το ΤΕΜΠΜΕ 
µέσω των Τραπεζών; Με ποιον άλλον τρόπο θα γίνει αυτό; Και τέλος να σας 
πω ότι εµείς µε τους 250 εµπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα 
µπορούµε να γίνουµε πολλαπλασιαστές επικοινωνίας και είµαστε στη διάθεσή 
σας να κουβεντιάσουµε µε ποιους τρόπους. Ευχαριστώ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ την κα Αρανίτου. Να αναφέρω 
απλώς ότι όπως καταλαβαίνετε οι Γενικοί Γραµµατείας του Υπουργείου θα 
ήθελαν όλοι να είναι σήµερα εδώ καθ’ όλη τη διάρκεια της Επιτροπής, όµως 
νοµίζω ότι και εσείς αντιλαµβάνεστε το πόσο πιεστικά θέµατα χρειάζεται να 
τρέξουν και εκείνοι να σπεύσουν για να επιλύσουν, έχουµε όµως εδώ πέρα 
στο πόδι τους σηµαντικούς και αξιόλογους συνεργάτες τους, έχουµε επίσης 
µια σειρά από θέµατα τα οποία θίξατε και θα ήθελα να δώσω πολύ σύντοµα 
κάποιες απαντήσεις σε ό,τι αφορά την αναφορά του κ. Υπουργού για τις 
δράσεις µέχρι το φθινόπωρο. 

∆ε σηµαίνει ότι θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο, σηµαίνει ότι θα 
ξεκινήσουν τώρα, ήδη κάθε εβδοµάδα το τελευταίο διάστηµα που πέρασε 
υπήρχαν συγκεκριµένες και εξειδικευµένες παρουσιάσεις από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης οδηγών προγραµµάτων, αυτό θα συνεχίζει να γίνεται σχεδόν κάθε 
εβδοµάδα που θα ακολουθήσει και έτσι µέχρι και το φθινόπωρο θα έχετε µια 
πλήρη ανάπτυξη από πολλές προσκλήσεις µε τους συγκεκριµένους οδηγούς 
τους.  

Και όπως ακούσατε και από τον κ. Κοκκινοπλίτη για πρώτη 
φορά θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος, και αυτό θα το κάνουµε 
τις επόµενες ηµέρες, ένας κατάλογος των δράσεων που θα προκηρύσσονται 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης ανά τρίµηνο, έτσι ώστε και η επιχειρηµατική 
κοινότητα να προετοιµάζεται, αλλά και εσείς σαν Επιτροπή Παρακολούθησης 
να έχετε και ένα κριτήριο για να αξιολογείτε και το πόσο συνεπείς είµαστε σε 
αυτά τα οποία λέµε και εξαγγέλλουµε.  

Το άλλο το οποίο θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά την αναφορά 
σας και τις προτάσεις για το ΤΕΜΠΜΕ, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι ίσως 
δεν έχει καταστεί απόλυτα γνωστό σε όλους ότι ήταν µια δράση που έτρεξε 
µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα υπό την µεγάλη αν θέλετε πίεση που είχαµε ώστε πολύ 
σύντοµα να έχουµε ένα εργαλείο για να βοηθήσουµε τις επιχειρήσεις της 
χώρας µας στις πρώτες φάσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης.  

∆εν είναι το µοναδικό εργαλείο που έχουµε σα χώρα στην 
διάθεσή µας, όπως γνωρίζετε προχωρά σιγά-σιγά και το µεγάλο αυτό πακέτο 
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εγγυήσεων που έχει δοθεί προς το χρηµατοπιστωτικό τοµέα της χώρας µας 
µετά από διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αυτό το πακέτο 
για να ενεργοποιηθεί, και δεν έγινε αυτό µόνο στη χώρα µας, αλλά σε όλα τα 
ευρωπαϊκά κράτη µέλη, χρειαζόταν µια ειδική διαπραγµάτευση µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια και ειδική νοµοθετική ρύθµιση, είναι 
αυτό το οποίο θα αποκαταστήσει κυρίως την ρευστότητα της αγοράς. 

Ο στόχος όλων αυτών των µέτρων δεν είναι να  υποκαταστήσει 
το κράτος το ρόλο του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και να αποφασίζει εκείνο 
πού θα διαχύσει κεφάλαια κίνησης προς τις επιχειρήσεις αλλά να 
αποκαταστήσει τη λειτουργία την µέχρι σήµερα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, 
εξασφαλίζοντας επαρκή ρευστότητα. Φυσικά µέσα απ’ αυτό το πακέτο θα 
πρέπει να συγκρατήσουµε ότι ήδη δόθηκε η δυνατότητα στον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα της χώρας µας να λάβει και αρκετά κεφάλαια από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενώ επίσης η ελληνική κυβέρνηση σε 
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν εξασφαλίσει και ένα πακέτο 
σηµαντικό πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  

Συγκεκριµένα για το ΤΕΜΠΜΕ, όταν ξεκινήσαµε αυτή την πρώτη 
δράση, και θυµίζω σε όλους ότι στην πρώτη φάση της αυτή η δράση έτρεξε µε 
πόρους κοινοτικούς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν συζητήσαµε 
αυτό το Πρόγραµµα αναλάβαµε µια πολύ λογική δέσµευση: Ότι δεν µπορεί µε 
χρήµατα του Ευρωπαίου φορολογούµενου να χρηµατοδοτήσουµε 
επιχειρήσεις που κουβαλούσαν καλώς ή κακώς διάφορες υποχρεώσεις τους, 
δανειακές και άλλες από το παρελθόν. 

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µας ζήτησε να αξιολογούµε τις 
χρήσεις τις οικονοµικές του 2005, του 2006 και του 2007, χρήσεις σαφέστατα 
πριν ξεσπάσει η οικονοµική κρίση, και αν εκεί πέρα δεν είχαµε αν θέλετε 
κάποιο σηµαντικό δανεισµό και ούτω καθ' εξής και για αυτό µπήκε και ο όρος 
«προ αποσβέσεων», δηλαδή αν µια επιχείρηση είχε κάνει µια επένδυση δεν 
την «τιµωρεί» κανείς για το γεγονός ότι λειτούργησε αναπτυξιακά τα 
προηγούµενα χρόνια και στη συνέχεια αν πληρούσαν αυτούς τους όρους να 
µπορεί κάποιος να βοηθήσει µε εγγυήσεις και µε επιδότηση κεφαλαίου ώστε 
να διατηρήσουµε αυτές τις επιχειρήσεις που µέχρι τώρα πήγαιναν καλά και 
ήσαν υγιείς και µετά το ξέσπασµα της κρίσης.  

Αύριο θα γίνουν συγκεκριµένες  εξαγγελίες από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, θα υπάρχει ένα δεύτερο Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων, µια δεύτερη φάση, η οποία θα στηριχθεί αποκλειστικά 
σε εθνικούς πόρους, δεν θα ήθελα σήµερα να πω λεπτοµέρειες, όµως θα 
δούµε αλλαγές αρκετές προς την κατεύθυνση που και εσείς ήδη αναφέρατε 
και που θα βοηθήσουν πιστεύω περαιτέρω την τόνωση της ρευστότητας στην 
αγορά. 

Να λάβουµε απλώς υπ' όψιν µας και να είναι γνωστό αυτό και 
στα µέλη της Επιτροπής ότι η πρώτη αυτή πιλοτική δράση που τρέξαµε µε 
Κοινοτικά κονδύλια µέσα από το ΤΕΜΠΜΕ έχει λάβει τα εύσηµα και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτρόπου της κας Χούµπνερ, της αρµόδιας για 
τα θέµατα περιφερειακής πολιτικής και είναι και µια καλή πρακτική την οποία 
έχουν και  άλλα κράτη µέλη ενδιαφερθεί να υιοθετήσουν και να ακολουθήσουν 
και στις δικές τους χώρες.  
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Σε ό,τι αφορά τώρα τη γυναικεία και την νεανική 
επιχειρηµατικότητα, να πω εδώ πέρα ένα µεγάλο ευχαριστώ στην Εθνική 
Συνοµοσπονδία Εµπορίου Ελλάδος αλλά και σε άλλους 
κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους όπως ήταν η Γενική Συνοµοσπονδία 
Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος, η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων, τους 
οποίους καλέσαµε και εκείνοι ανταποκρίθηκαν µε πολύ ουσιαστικές 
παρατηρήσεις για να µας βοηθήσουν στην εξειδίκευση και των οδηγών των 
δυο αυτών δράσεων. Και αυτό θα συνεχίσουµε να το κάνουµε και στις 
υπόλοιπες δράσεις που θα προκηρύξουµε για τις κρατικές ενισχύσεις γιατί 
πραγµατικά πιστεύουµε σ’ αυτό τον ειλικρινή διάλογο και τη συνεργασία µε 
τους κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους. 

Όµως καταλαβαίνετε ότι πρέπει να συγκεράσουµε τόσο 
τεχνοκρατικά δεδοµένα όσο και τις επιδιώξεις και τις επιθυµίες όλων των 
κοινωνικοοικονοµικών εταίρων. Σε ό,τι αφορά το εξειδικευµένο θέµα που 
βάλατε για τις γνωµοδοτικές Επιτροπές δεν θα συµφωνήσω µαζί σας ότι τα 
Επιµελητήρια είναι κράτος, εκπροσωπούν και εκλέγουν εκπροσώπους των 
επιχειρήσεων και νοµίζω ότι µε αυτό τον τρόπο όλων των ειδών οι 
επιχειρήσεις, τόσο του εµπορίου όσο και της µεταποίησης όσο και του 
τουρισµού και των Υπηρεσιών έχουν µια εκπροσώπηση στη γνωµοδοτική 
Επιτροπή.  

Τώρα σε ό,τι αφορά τις δράσεις του εµπορίου ακούσατε και από 
τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου για την εξειδίκευση που έχει γίνει εκεί πέρα 
και φυσικά είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης µέσα από το 
ΕΠΑΝ να τρέξει γρήγορα η δράση για το εµπόριο.  

Τέλος για τις µικροπιστώσεις να πούµε ότι η Κοινοτική 
πρωτοβουλία Jeremy την οποία αξιοποιούµε κινητοποιεί 100 εκατοµµύρια 
ευρώ, η ενηµέρωση που έχω και είναι χθεσινή, πρόσφατη, από τον Γενικό 
Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης είναι ότι εντός αυτής της εβδοµάδας 
οι πόροι του ΕΠΑΝ και οι πόροι των περιφερειών που θα µπουν σε αυτό το 
κοινό Ταµείο που θα λειτουργήσει σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων εκταµιεύονται, το holding fund δηλαδή, το Ταµείο αυτό θα 
δηµιουργηθεί εντός αυτής της εβδοµάδος και πιστεύω ότι µέσα στις επόµενες 
µέρες θα υπάρχουν και ανακοινώσεις από κοινού από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας σχετικά µε τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία τα οποία θα αναπτύξουµε µέσα απ’ αυτό το Ταµείο.  

Σίγουρα ένα απ’ αυτά είναι οι µικροπιστώσεις και θα υπάρχει 
σχετικός διαγωνισµός από το holding fund που δηµιουργούµε σε συνεργασία 
µε Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων για το ποιος φορέας θα τρέξει αυτό το 
εργαλείο και συγκρατώ µε ικανοποίηση την τελευταία σας πρόταση να 
λειτουργήσουν οι εµπορικοί Σύλλογοι της χώρας µας ως πολλαπλασιαστές 
του Προγράµµατος, είναι κάτι που είχα συζητήσει και µε τον κ. Αρµενάκη και 
σίγουρα θα υπάρχει συνέχεια σ’ αυτό.  

Κάποιο άλλο µέλος της Επιτροπής θα ήθελε τον λόγο;  
κ. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ: Καληµέρα σας, από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και 
Βιοµηχανιών. Κατ’ αρχήν συγχαρητήρια και πολλά ευχαριστώ στους 
οργανωτές και για την οργάνωση και για το επίπεδο της φιλοξενίας.  
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Ξεκινώντας θέλω να υπενθυµίσω κάτι το οποίο ακούστηκε από 
τον Υπουργό µε την έναρξη της εκδήλωσης: Όχι απορρόφηση αλλά 
αξιοποίηση. Πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να διέπει τη 
συµπεριφορά όλων όσων εµπλεκόµαστε στις διαδικασίες υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα. 
Και µιλώντας βέβαια για ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα, λογικό 
είναι να επικεντρώνουµε την προσπάθεια στην εξυπηρέτηση αυτών των δυο 
εννοιών. 

Αυτές οι έννοιες εξυπηρετούνται πέρα από τη βελτίωση θεσµών 
και διαδικασιών, και θα ήθελα να επισηµάνω ότι µέχρι σήµερα υπάρχει 
αποτέλεσµα στις  διαδικασίες ίδρυσης δραστηριοτήτων, δηλαδή σε ό,τι αφορά 
τα Επιµελητήρια, σε ό,τι αφορά τα πρώτα βήµατα που κάνει µια 
δραστηριότητα για να αρχίσει να λειτουργεί, υπάρχει όµως κάποια 
στασιµότητα στις πολύ πιο σοβαρές διαδικασίες αδειοδότησης ως προς την 
εγκατάσταση και λειτουργία.  

Είχε γίνει µια προσπάθεια τους προηγούµενους µήνες για 
κάποιες ριζικές τροποποιήσεις του Ν. 3325 που διέπει τα της αδειοδότησης 
της µεταποίησης, απ’ ότι φαίνεται η προσπάθεια αυτή έχει εγκαταλειφθεί και 
είναι κρίµα. Πέρα βέβαια από τη βελτίωση των διαδικασιών, είναι αναγκαίες 
και οι υποδοµές. Και µιλάµε για υποδοµές στήριξης της επιχειρηµατικότητας, 
πολλώ δε µάλλον που αυτές θ’ αποτελούν µε την πάροδο του χρόνου το 
καίριο εργαλείο µε δεδοµένη και την σταδιακή αποδυνάµωση των κρατικών 
ενισχύσεων.  

Ήδη στο τέλος του 2011 οι κρατικές ενισχύσεις σε 5 περιφέρειες 
που επηρεάζουν 65% του πληθυσµού της χώρας, θα είναι άνευ σηµασίας. 
Χρειάζονται κάποια άλλα πράγµατα για να ενθαρρύνουν την 
επιχειρηµατικότητα. Και βέβαια θα ήθελα να επισηµάνω ότι οι υποδοµές οι 
οποίες είναι καίριες ως προς αυτό το θέµα αφορούν είτε στην διευκόλυνση της 
οργανωµένης εγκατάστασης σε συνδυασµό και µε το ειδικό χωροταξικό για 
την βιοµηχανία, αφορούν στην ποιότητα και επάρκεια τηλεπικοινωνιών, 
ενέργειας, αφορούν βέβαια και στον έλεγχο της αγοράς.  

Γιατί ο αθέµιτος ανταγωνισµός εξυπηρετείται πάρα πολύ µέσα 
από την έλλειψη ελέγχου της λειτουργίας της αγοράς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
την κυκλοφορία προϊόντων που δεν υπακούουν σε θεσµοθετηµένες 
υποχρεωτικές προδιαγραφές. Θέλω επίσης να επισηµάνω ότι δεν θα πρέπει 
να επαναληφθούν οι αστοχίες που χαρακτήρισαν το προηγούµενο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των 
αρχικά σχεδιασθεισών υποδοµών οι οποίες λόγω ανωριµότητας δεν 
προχώρησαν, κάποιες απ’ αυτές  µου φαίνονται γνώριµες µέσα στα 
προβλεπόµενα από το ΕΠΑΝ ΙΙ και υποκαταστάθηκαν βιαστικά από δράσεις 
κρατικών ενισχύσεων.  

Περνώντας τώρα στο κοµµάτι της ενέργειας, και βέβαια πέρα 
από την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια ενέργειας σε όλες τις προσφερόµενες 
µορφές, η ενέργεια όπως ξέρετε κινεί τις επιχειρήσεις, έχει ιδιαίτερη σηµασία 
το να επικεντρωθούµε και στην επίτευξη  των τριών στόχων για τους οποίους 
έχουµε συµφωνήσει στο εαρινό Συµβούλιο του 2007 και η επίτευξη των 
οποίων περνά άµεσα µέσα από την ενεργειακή µας συµπεριφορά, είτε µιλάµε 
για τη συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών στην πραγµατική 
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ηλεκτροπαραγωγή, είτε µιλάµε για τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας είτε µιλάµε για τη µείωση των εκποµπών. 

Εδώ θέλω, πάνω σ’ αυτά τα οποία ανέδειξε ο κ. Μουσουρούλης, 
να επισηµάνω ότι θεωρούµε ιδιαίτερα εύστοχη την  προσπάθεια διαχωρισµού 
των δράσεων του ενεργειακού σκέλους του ΕΠΑΝ από τις δράσεις του 
αναπτυξιακού νόµου. Είναι γεγονός ότι στην προηγούµενη προγραµµατική 
περίοδο αυτά τα δυο εργαλεία λειτούργησαν ανταγωνιστικά και µε δεδοµένη 
τη δυστοκία στις διαδικασίες ωρίµανσης των επενδύσεων στις ανανεώσιµες 
πηγές πιστεύω ότι η εξυπηρέτηση αρχικών επενδύσεων µέσα από τον 
αναπτυξιακό νόµο είναι πιο ενδεδειγµένη γιατί δεν υπάρχει ο άγχος της 
απορρόφησης συναρτήσει και των χρονικών καθυστερήσεων οι οποίες 
παρουσιάζονται, δυστυχώς ακόµα πολλές φορές στις διαδικασίες 
αδειοδότησης αυτών των επενδύσεων. 

Θέλω επίσης να επισηµάνω ότι συµφωνούµε απόλυτα µε τις 
δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας πέρα από το ενεργειακό 
όφελος το οποίο αντανακλά σε λιγότερες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής αν 
θέλετε, αν το δει κανείς µακροενεργειακά το θέµα. Έχει ιδιαίτερη σηµασία η 
τόνωση κάποιων δραστηριοτήτων υψηλής εθνικής προστιθέµενης αξίας στις 
οποίες εµπλέκονται και επιχειρήσεις, µεγάλες ή µεσαίες επιχειρήσεις αλλά και 
µικρές επιχειρήσεις και ακόµα και επαγγελµατίες.  

Είµαστε απόλυτα σύµφωνοι µε τον προσανατολισµό λοιπόν 
προς τις δράσεις της ενεργειακής αποδοτικότητας οι οποίες αφορούν και 
στους ΟΤΑ και στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση αλλά και στα νοικοκυριά, που 
δείχνει ότι αυτά εξυπηρετούν τα προαναφερθέντα.  

Στο σηµείο αυτό και µε δεδοµένη την ανεπάρκεια των πόρων σε 
σχέση µε το µέγεθος της πρόκλησης, εµείς θα προτείναµε κάποιους 
συνδυασµούς εργαλείων ενθάρρυνσης είτε αυτά λέγονται επιχορηγήσεις εκεί 
που πράγµατι οι επιχορηγήσεις έχουν νόηµα, δηλαδή στα νοικοκυριά που 
έχουν τις µικρότερες δυνατότητες να καλύψουν το συνολικό κόστος ή να 
απολαύσουν των όποιων φορολογικών κινήτρων, είτε φορολογικά κίνητρα για 
πιο εύρωστα νοικοκυριά ή ακόµα και γιατί όχι, µέσα από την ανάπτυξη νέων 
εργαλείων όπως είναι η χρηµατοδότηση µέσω τρίτων, ενισχύοντας τις 
εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στην προσπάθεια την οποία θα 
αναλάβουν.  

Πηγαίνουµε τώρα στο σκέλος που αφορά στην Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας. Εκεί βλέπουµε ειδικές επενδύσεις, συµφωνούµε µε 
τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν αυτές τις επενδύσεις µιλώντας µε 
όρους εξωστρέφειας, ποιότητας, πρόληψης της ρύπανσης, καινοτοµίας. 

 Εκεί που δεν θα συµφωνήσουµε είναι στον παρατηρούµενο 
κατακερµατισµό των δράσεων. Πιστεύουµε ότι θα µπορούσαµε να 
αντιµετωπίσουµε τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικές επενδύσεις 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πιο οµαλές διαδικασίες και λιγότερη επιβάρυνση 
των Υπηρεσιών γιατί µέσα από κατακερµατισµένες δράσεις έχουµε και 
κατακερµατισµένους µηχανισµούς αξιολόγησης, παρακολούθησης, 
διαχείρισης, όλα τα καλά.  

Και εν κατακλείδι οι κατακερµατισµένες δράσεις είναι και αυτές 
που τρελαίνουν τις επιχειρήσεις, δηλαδή κάποια στιγµή η επιχείρηση θα πάει 
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στο «εξελίσσοµαι», µετά θα δοκιµάσει κάτι να πάρει από το «στηρίζω», 
ενδεχοµένως από την πράσινη επιχείρηση, ίσως θα ήταν καλύτερα να 
υπάρχει µια οµπρέλα κεντρική και στο πλαίσιο αυτό που συµβαίνει µε τις 
δράσεις ολοκληρωµένων εκσυγχρονισµών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων µέσα 
απ’ τον αναπτυξιακό νόµο όπου η κάθε επιχείρηση µπορεί να κατέβει σε αυτή 
τη δράση επιλέγοντας έναν ελάχιστο αριθµό επιµέρους δράσεων, να 
προχωρήσουµε σε κάτι το πιο ολοκληρωµένο.  

Τέλος, επειδή πάλι έγινε λόγος για ενίσχυση κάποιων 
αναξιοπαθούντων κλάδων, θα έλεγα ότι οι ιδιαίτερες περιστάσεις µας οδηγούν 
παρ’ όλο που δεν είµαστε σύµφωνοι µε κλαδικές πολιτικές στο να 
συµφωνήσουµε εν µέρει µε τα προβλεπόµενα υπό την προϋπόθεση βέβαια 
ότι θα µιλάµε για παρεµβάσεις αναδιάρθρωση και όχι για χρηµατοδοτήσεις 
σύγκλισης. Ευχαριστώ πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε κ. ∆εληγιάννη. Να αναφέρω απλώς ότι 
σε ό,τι αφορά το θέµα που θέσατε για το αδειοδοτικό πλαίσιο της χώρας µας 
θα συµφωνήσουµε νοµίζω όλοι σ’ αυτό το τραπέζι ότι έχουµε ακόµα µεγάλο 
δρόµο να διανύσουµε σαν χώρα παρ’ ότι όπως και εσείς παραδεχθήκατε στο 
κοµµάτι τουλάχιστον της έναρξης και της σύστασης της επιχειρηµατικότητας 
ήδη έχουµε απτά καλά παραδείγµατα ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε τις 
ανάλογες πρωτοβουλίες οι οποίες σας διαβεβαιώνω ότι συνεχίζονται πολύ 
σύντοµα µε καινούργιο νοµοσχέδιο σε ό,τι αφορά την πολύ γρήγορη έναρξη 
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και µε πολύ µικρό κόστος. 
  Να πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά το αδειοδοτικό πλαίσιο ειδικά 
για την µεταποίηση, το µεγάλο ξέρετε έλλειµµα που έχουµε ήταν µέχρι τώρα 
το χωροταξικό και σ’ αυτό θα πρέπει να συµφωνήσουµε. ∆εν ήταν τόσο το 
υπόλοιπο νοµικό πλαίσιο, χωρίς αυτό φυσικά να το εξαιρώ, αλλά ειδικά το 
χωροταξικό ήταν αυτό το οποίο είχε αν θέλετε δηµιουργήσει τα προβλήµατα 
που είχαµε στις αδειοδοτήσεις καθώς για πάρα πολλά χρόνια η χώρα µας δεν 
είχε ούτε γενικό χωροταξικό σχεδιασµό ούτε επιµέρους χωροταξικά πλαίσια 
στη βιοµηχανία, στη ΣΑΠΕ, στον τουρισµό, και εδώ πέρα έχει επικεντρωθεί η 
µεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης αν θέλετε να κλείσουµε αυτά τα 
ελλείµµατα που είχαµε από το παρελθόν γιατί στη συνέχεια θα δοθεί και η 
δυνατότητα στις Υπηρεσίες όλες που ασχολούνται µε την αδειοδότηση να 
µπορούν σ’ ένα πολύ πιο ξεκάθαρο πλαίσιο να χορηγούν πολύ πιστεύουµε 
πιο γρήγορα τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις. 
  Φυσικά δε σταµατά η προσπάθεια µόνο στα χωροταξικά, 
γίνονται και θα δείτε ότι και για τον 3325 θα υπάρχει µια συνέχεια σε ό,τι 
αφορά τις συνολικές προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Το σηµαντικό που αναφέρετε και εσείς είναι 
επίσης οι έλεγχοι στη λειτουργία της αγοράς, ήδη ακούσατε και από τον  
Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας για την εποπτεία της αγοράς µια πολύ ώριµη 
δράση, έχει ήδη προκηρυχθεί και προχωράµε προς αυτή την κατεύθυνση.  
  Για το κοµµάτι της ενέργειας σίγουρα στόχος της κυβέρνησης 
είναι εκτός από τα εργαλεία ενθάρρυνσης που δίνουµε τα οικονοµικά κίνητρα 
ειδικά σε χαµηλού εισοδήµατος νοικοκυριά να χρησιµοποιήσουµε και άλλα 
εργαλεία, ένα απ’ αυτά το αναφέρατε και εσείς, είναι η χρηµατοδότηση µέσω 
τρίτων, το σχετικό νοµοσχέδιο ήδη προωθείται στη Βουλή για την αξιοποίηση 
και αυτής της διαδικασίας, να µπορεί δηλαδή κάποιος να κάνει την επένδυση 
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σε µια κατοικία για την εξοικονόµηση ενέργειας αξιοποιώντας αυτό τον θεσµό 
ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος και στο εξωτερικό. 
  Τώρα σε ό,τι αφορά τη θέση που καταθέσατε για τις δράσεις της 
βιοµηχανίας, το καταγράφουµε, είναι κάτι το οποίο και η Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας έχει εδώ πέρα εκπροσώπους αυτή τη στιγµή και σίγουρα γι’ 
αυτές τις δράσεις θα γίνει και διαβούλευση µε τον Σύνδεσµο Ελλήνων 
Βιοµηχάνων όπως κάνουµε και για τις άλλες δράσεις που αφορούν 
επιχειρηµατικότητα σε άλλους τοµείς και για το ΚΕΥ∆ οι κλαδικές ξέρετε 
πολιτικές είναι κάτι που και στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι πρότινος δεν ήταν 
ιδιαίτερα δηµοφιλείς, όµως τώρα βλέπουµε ότι και µε το ξέσπασµα της 
διεθνούς οικονοµικής κρίσης έσπευσε πολύ πρόσφατα και το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο αλλά και το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας να µιλήσει για κλαδικές 
πολιτικές όπως για παράδειγµα στον τοµέα της βιοµηχανίας αυτοκινήτου και 
ούτω καθ' εξής. 
  Εµείς σαν χώρα έχουµε εδώ πέρα έχουµε εδώ πέρα  ένα µεγάλο 
κοµµάτι όχι τόσο της παραγωγής αυτοκινήτων αλλά κυρίως της εµπορίας, 
επίσης και της παραγωγής ανταλλακτικών για µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες 
τους εξωτερικού, είναι κάτι το οποίο δεν έχει απόλυτα γίνει σαφές και στην 
ελληνική κοινή γνώµη ότι έχουµε 100.000 εργαζόµενους και σ’ αυτό τον 
κλάδο, πήραµε ήδη κάποια µέτρα κυρίως φορολογικού χαρακτήρα. 
  Για τους κλάδους που αναφερθήκατε τους άλλους, τους 
ευαίσθητους, της χώρας µας που η Κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση, η 
υπόδηση, το δέρµα και η γούνα, ακολουθεί αυτή η παρέµβαση, το ΚΕΥ∆ το 
λεγόµενο το οποίο όµως θέλουµε να την το επαναλάβουµε ακριβώς µε τον 
ίδιο τρόπο που έγινε και την προηγούµενη φορά, έχουµε αυτή τη στιγµή 
ανάδοχο ο οποίος εκπονεί ειδική µελέτη αποτίµησης αυτού του 
Προγράµµατος έτσι ώστε να παρουσιάσουµε τον οδηγό του καινούργιου  
Προγράµµατος µέσα στο καλοκαίρι, φυσικά µε προσανατολισµό και 
κατεύθυνση όπως είπατε και εσείς να βοηθήσουµε αυτούς τους µε κλάδους 
διαρθρωτικές αλλαγές.  
  Επόµενος που έχει ζητήσει το λόγο είναι ο εκπρόσωπος των 
µικρών νησιών, ο κ. Κεχαγιόγλου.  
κ. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε να σας ευχαριστήσουµε και εµείς για τη 
φροντίδα της διοργάνωσης της σηµερινής µας συνεδρίασης, τόσο εσάς όσο 
και τους συνεργάτες σας.  

Θέλω να ξεκινήσω, γιατί έχω σηµειώσει και εγώ την ίδια ακριβώς 
φράση που είπε και ο προηγούµενος οµιλητής, ο κ. ∆εληγιάννης, ότι σκοπός 
µας δεν είναι η απορρόφηση των κονδυλίων, αλλά η αξιοποίησή τους. Έχω 
µπροστά µου τα περσινά πρακτικά της Επιτροπής που συνεδριάσαµε και τις 
προτάσεις, τι είχαµε προτείνει εµείς ως µικρά νησιά. Με µια γρήγορη µατιά θα 
ήθελα να αναφερθώ σε µερικά σηµεία που είχαµε προτείνει.  

Είχαµε ζητήσει λοιπόν µια ιδιαίτερη µεταχείριση των µικρών 
νησιών. Το πρώτο πράγµα που είχαµε ζητήσει αναφερόταν στον τοµέα της 
νεανικής και της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Ακριβώς σας διαβάζω τις 
λέξεις όπως είναι γραµµένες στα πρακτικά από τις περυσινές µας 
παρεµβάσεις:  



2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 – 8/4/2009 

 

 55

«Αυτό το βλέπουµε σήµερα να υπάρχει το πρόγραµµα, να 
λειτουργεί, να είναι στον αέρα και να προβλέπει αυτή την ιδιαίτερη φροντίδα 
που ζητάµε στα µικρά νησιά και σας ευχαριστούµε ιδιαίτερα γι‘ αυτό. Αυτήν 
ακριβώς την πολιτική θέλουµε να την δούµε σε όλα τα Προγράµµατα. ∆ηλαδή 
να υπάρχει µια ιδιαίτερη φροντίδα, µια ιδιαίτερη µεταχείριση στα µικρά νησιά 
της πατρίδας µας».  

Το δεύτερο θέµα που είχαµε αναφέρει είχε να κάνει µε τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και είχαµε αναφέρει π.χ. την πλωτή µονάδα 
αφαλάτωσης, αυτό το επιτυχηµένο µοντέλο των 85 κυβικών όπου ζητούσαµε 
να γίνει µια εφαρµογή, αν µπορούµε να γίνει, στα 1.000 κυβικά σ’ ένα νούµερο 
που ταιριάζει πολύ στα ελληνικά νησιά τα δικά µας και ιδιαίτερα και τους 
καλοκαιρινούς µήνες που θα έχουµε µια µεγαλύτερη ζήτηση νερού. Το 
επαναφέρουµε το αίτηµα αυτό µε όλες µας τις δυνάµεις, γνωρίζουµε ότι 
βρίσκεται σε εξέλιξη µια διαδικασία πάνω σε αυτό, θέλουµε να δηλώσουµε την 
υποστήριξή µας σε αυτή την διαδικασία για το συγκεκριµένο µέτρο.  

Το τρίτο που είχαµε αναφέρει ήταν ο καταδυτικός, ο 
θρησκευτικός και ο αλιευτικός τουρισµός. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και αυτά 
τα τρία θέµατα. Γνωρίζουµε ότι έχουν γίνει κάποιες επαφές, βρίσκονται 
κάποιες ενέργειες σε εξέλιξη και ελπίζουµε σίγουρα να δούµε τα πρώτα µέτρα 
στήριξης αυτών των Προγραµµάτων στον αέρα.  

Το τέταρτο, που το άφησα τελευταίο, αναφερόταν στην ιδιότητά 
µας, ότι µπορούµε να συµµετάσχουµε ως πολλαπλασιαστές της 
πληροφόρησης κατ’ αρχήν στις τοπικές κοινωνίες των µικρών νησιών και 
κουβαλώντας στην πλάτη µας και την εµπειρία και τη συµµετοχή µας που 
έχουµε στο πανευρωπαϊκό δίκτυο µικρών νησιών ώστε να µεταφέρουµε καλές 
πρακτικές από τη χώρα µας προς τις υπόλοιπες 11 ευρωπαϊκές χώρες που 
έχουν µικρά νησιά ή και το αντίθετο.  

Θέλω να σας αναφέρω µια εµπειρία που έχουµε πάνω σε αυτό 
εµείς και έχει να κάνει λιγάκι και µε την κοινωνική οικονοµία που θέλουµε τη 
βλέπουµε όσο γίνεται περισσότερο στα Προγράµµατά µας. Χρησιµοποιήσαµε 
την εµπειρία µας από ένα προηγούµενο Πρόγραµµα EQUAL που 
δηµιουργήσαµε ένα δίκτυο αποκαλούµενο Νησιωτικό Παρατηρητήριο 
Κοινωνικής Οικονοµίας, ο κ. Γιακουλάκης το γνωρίζει, µαζί συνεργαστήκαµε 
πάνω σ’ αυτό. 

Στη συνέχεια κάναµε µια πρώτη εφαρµογή πάνω σε κάποιες 
προκηρύξεις που είχε βγάλει το Ε.Π. «Αλιεία», και αφορούσε κάποια µέτρα 
που είχαν να κάνουν µε τους ψαράδες. Πιάσαµε λοιπόν ένα νησί, την Ύδρα, 
και πήγαµε στην κοινωνία και φέραµε το Πρόγραµµα µπροστά στον 
οποιονδήποτε δυνητικό ∆ικαιούχο θα µπορούσε να ήταν στο Πρόγραµµα. ∆εν 
αρκεστήκαµε σε ηµερίδες ούτε σε αλληλογραφία, επικοινωνήσαµε µε έναν-
έναν όλους τους ψαράδες οι οποίοι θα µπορούσαν να κάνουν χρήση του 
Προγράµµατος. Το αποτέλεσµα αυτό ήταν περισσότερο από 1,5 εκατοµµύριο 
ευρώ να στραφούν προς τους αλιείς της Ύδρας, το οποίο το θεωρούµε 
αρκετά σηµαντικό ποσό και αρκετά µεγάλη επιτυχία.  

Θέλω να κλείσω την πρώτη µας παρέµβαση µε δυο απλές 
προτάσεις που προκύπτουν από τη σηµερινή µας συζήτηση και από την 
πορεία µας στο χρόνο που έχει περάσει µέχρι σήµερα. Το πρώτο είναι η 
διαχειριστική επάρκεια και η πιστοποίηση των δήµων των µικρών νησιών, 
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είναι κάτι το οποίο ίσως να µην είναι της αρµοδιότητας του ΕΠΑΝ, είναι όµως 
ένα πρόβληµα που θα το βρούµε µπροστά µας. Ένα µικρό νησί δεν µπορεί να 
πιστοποιηθεί ώστε να µπορέσει να εκτελέσει ένα έργο.  

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό είναι να βρεθεί ένας 
τρόπος εν πάση περιπτώσει να είναι λίγο πιο ελαστική η νοµοθεσία µε τα 
µικρά νησιά. Ίσως δηλαδή το να ζητάµε από ένα µικρό νησί να χειριστεί ένα 
laptop, δεν πρέπει να συνεπιφέρει ότι χρειάζεται να µας πιστοποιήσει ή 
βεβαιώσει ότι µπορεί να κατασκευάσει έναν πύραυλο. Φέρνω το παράδειγµα 
τόσο ανοιχτά για να δώσω να καταλάβετε το πρόβληµα που υπάρχει.  

Το δεύτερο έχει να κάνει µε το «πράσινο νησί»: Είµαστε πολύ 
ευχαριστηµένοι που επελέγη ο Αη-Στράτης, ακόµα που ακούστηκαν τα νησιά 
Τήλος και Νίσυρος, είναι και τα τρία µικρά νησιά τα οποία ανήκουν στο δίκτυο 
το δικό µας και τα τρία έχουν κάνει πολύ σοβαρές προτάσεις και προσπάθειες 
προς αυτή την κατεύθυνση. Όµως µέσα στην προσπάθειά µας να κερδίσουµε, 
και αυτό δεν αφορά το πράσινο νησί, αφορά όλα τα µέτρα, το χρόνο να 
µπορέσουµε να κάνουµε τις εκταµιεύσεις και τα χρήµατα εκεί που χρειάζεται, 
πρέπει να προσέξουµε µήπως συνθλίψουµε κάποιες άλλες κατηγορίες 
επιχειρηµατιών ή νησιών που θα άξιζε να τις προσέξουµε λίγο διαφορετικά.  

Ίσως δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγµα, εκεί στην προσπάθειά 
µας να τρέξει η νταλίκα να προλάβει να παραδώσει το φορτίο, µην πατήσει και 
µερικές τριανταφυλλιές στο δρόµο. Τι εννοώ µ’ αυτό: Θα φέρω ένα 
παράδειγµα για τα φωτοβολταϊκά: Υπάρχουν στην πατρίδα µας, και αυτό 
προέκυψε από µια έρευνα που είχαµε κάνει εµείς, περισσότεροι από 300 
προστατευόµενοι οικισµοί του ελληνικού κράτους, τα περισσότερα είναι µικρά 
νησιά, οι οποίοι δεν µπορούν να κάνουν κάποιες εφαρµογές σε ΑΠΕ πάνω 
στην περιοχή τους ή εν πάση περιπτώσει µε τις µορφές που έχουν σήµερα.  

Αναφέρω το νησί της Ύδρας. Στην Ύδρα φωτοβολταϊκό δεν 
µπορεί να εγκατασταθεί έτσι όπως  είναι στη σηµερινή µορφή του. Και αν 
µπορέσει είναι πάρα πολύ µικρά, που δεν µπορούµε να πετύχουµε τίποτα. 
Μήπως πρέπει ένα ποσοστό των προγραµµάτων αυτών να πηγαίνει σε 
κάποιες καινοτόµες δράσεις διαφορετικού κόστους που θα µελετάµε όµως 
πώς µπορούµε π.χ. από τα 5.000.000 € για τα φωτοβολταϊκά, τα 500.000, το 
1.000.000  να γίνουν εφαρµογές σε πιο δύσκολες περιοχές µε οικονοµικά 
δυσκολότερους όρους, που ίσως ακόµα δεν έχει αναπτυχθεί και η βιοµηχανία 
στη χώρα µας.  

Π.χ. σε κάποια κτήρια της Ύδρας θα µπορούσαµε να 
τοποθετούσαµε φωτοβολταϊκά στα τζάµια των κτιρίων, το τζάµι δηλαδή θα 
ήταν φωτοβολταϊκό. Αυτό κοστίζει. Η ελληνική βιοµηχανία ίσως να µην είναι 
έτοιµη ακόµα να το πραγµατοποιήσει αυτό. Μήπως πρέπει να βρούµε µια 
φόρµα ώστε να ξεκινήσουµε προς τα εκεί και αυτές τις εφαρµογές;  

Επίσης για τα πράσινα νησιά, ίσως θα πρέπει στη συνέχεια 
αφού αποκτήσουµε την εµπειρία και δούµε και στην πράξη όλα τα 
προβλήµατα που θα µας ανακύψουν αλλά και τη δυναµική που θα 
δηµιουργήσει ο Αη-Στράτης, να µπούµε στην διαδικασία να χαρακτηρίζουµε 
«πράσινα νησιά» κάποια άλλα νησιά, πάλι θα αναφέρω το παράδειγµα της 
Ύδρας, η οποία δεν έχει αυτοκίνητα, κινούνται οι άνθρωποι πάνω στο νησί µε 
όχι µηχανικούς τρόπους.  
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Και αν είναι «τεράστιο» το νησί µε την έννοια ότι έχει 3.000 
πληθυσµό, να πιάσουµε κάποιον οικισµό επάνω στο νησί πειραµατικά και να 
του κάνουµε καινοτόµες εφαρµογές, «πανάκριβες» σε σχέση µε τις απλές που 
έχουµε δηµιουργήσει δηµιουργώντας την οικονοµία κλίµακος, αλλά να ρίξουµε 
το βάρος και προς αυτή την κατεύθυνση, και στο θέµα της έρευνας και των 
εφαρµογών κάποιων άλλων διαφορετικών διαδικασιών που έχουν να κάνουν 
και µε την πράσινη ανάπτυξη, ώστε να αποκτήσει η χώρα µας  µια άλλη 
δυναµική και µια τεχνογνωσία σηµαντική που θα µπορούσαµε να την 
εξάγουµε στη συνέχεια και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε τα ίδια 
προβλήµατα.  Αυτά και σας ευχαριστώ µέχρι στιγµής για την όλη διοργάνωση.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς. Ξέρετε, η προσπάθεια που 
γίνεται πάντοτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από τη ∆ιαχειριστική Αρχή 
είναι αυτά τα οποία συζητούµε εδώ στο τραπέζι και αυτά τα οποία εσείς 
αναπτύσσετε ως προβληµατισµούς και θέσεις να τα λαµβάνουµε όχι απλώς 
υπ' όψιν µας αλλά και να τα υλοποιούµε, γιατί εδώ δεν είστε απλοί 
παρατηρητές, για µας είστε πολύτιµοι συνεργάτες και το έχετε αποδείξει αυτό 
και στο παρελθόν, ότι οι παρεµβάσεις σας βοηθούν στο να βελτιώσουµε και 
τις δράσεις και τις παρεµβάσεις αυτών των εργαλείων που έχουµε στα χέρια 
µας µε τη βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
  Ήδη λοιπόν, όπως και εσείς αναφέρατε  κ. Κεχαγιόγλου, αυτό το 
οποίο δεσµευθήκαµε πέρυσι έχει γίνει πράξη στις δράσεις της γυναικείας και 
της νεανικής επιχειρηµατικότητας που ήταν και οι πρώτες που βγήκαν σε ό,τι 
αφορά τη στήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων έχει ληφθεί ειδική µέριµνα, 
εκτός ότι για όλη τη νησιωτική χώρα αξιολογώντας τις προτάσεις δίνουµε ένα 
παραπάνω αν θέλετε βαθµό στην αξιολόγηση, ειδικά για τα µικρά νησιά, αυτά 
που έχουν κάτω από 5.000 κατοίκους δίνουµε αυξηµένη χρηµατοδότηση 60% 
ενώ στην υπόλοιπη χώρα είναι 50%.  
  Αυτού του είδους την, αν θέλετε, µεταχείριση που δείξαµε σε 
αυτή την πρώτη δράση για τα µικρά νησιά, είναι βούληση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης να την επαναλάβει και σε άλλες δράσεις που αφορούν τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθ’ ότι η χώρα µας έχει αυτή τη µεγάλη 
ιδιαιτερότητα η οποία είναι και πλεονέκτηµα όµως, να έχει µια µικρονησιωτική 
διάσταση και φυσικά σεβόµαστε έτσι και το άρθρο 101 του Συντάγµατος για τη 
νησιωτικότητα. 
  Για την πλωτή µονάδα της αφαλάτωσης να πούµε ότι ήδη σε 
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα µε τον Γενικό 
∆ιευθυντή Περιφερειακής Πολιτικής έχει γίνει µια συζήτηση η οποία έχει 
σχεδόν καταλήξει και σε αποτέλεσµα, ώστε 60.000.000 €, πόροι του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλοντος να δοθούν προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης πλωτών µονάδων αφαλάτωσης και σε άλλα νησιά 
της χώρας και φυσικά σε µεγαλύτερη κλίµακα από αυτήν που είχαµε στην 
Ηρακλειά.  
  Σε ό,τι αφορά τον καταδυτικό, τον αλιευτικό και άλλες µορφές 
τέτοιου εναλλακτικού τουρισµού, ακούσατε και από τον Ειδικό Γραµµατέα τον 
κ. Αλεξανδράκη πόσο ψηλά είναι στην πολιτική προτεραιότητα του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.  
  Σίγουρα συγκρατώ και τη δική σας προσφορά να λειτουργήσει 
το δίκτυο το οποίο έχει και πάρα πολύ καλή παρουσία στα µικρά νησιά ως 
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πολλαπλασιαστής πληροφόρησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, εδώ θα βρούµε συνέργειες 
και µε τα κέντρα επιχειρηµατικής και τεχνολογικής ανάπτυξης τα οποία ειδικά 
στο βόρειο, στο νότιο Αιγαίο και στα Ιόνια που έχουν πολλά µικρά νησιά  
έχουν κάνει ήδη ένα πολύ σηµαντικό έργο, δεν είµαστε εµείς οι αρµόδιοι για τα 
θέµατα της διαχειριστικής επάρκειας, το πλαίσιο αυτό έχει τεθεί συνολικότερα 
από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, γνωρίζω όµως ότι ειδικά για το θέµα 
της επάρκειας των µικρών νησιών ήδη από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 
έχουµε προχωρήσει σε αναθεώρηση του πλαισίου και θα υπάρχουν 
συγκεκριµένες ανακοινώσεις τις επόµενες µέρες. 
  Το «πράσινο νησί» είναι µια πιλοτική δράση όπως κάναµε 
παλαιότερα την πλωτή µονάδα αφαλάτωσης. Ο στόχος µας είναι σε πρώτη 
φάση να δηµιουργήσουµε ένα µοντέλο  το οποίο θα µπορέσει να είναι αν 
θέλετε επισκέψιµο απ’ όλους τους υπόλοιπους µικρούς νησιωτικούς δήµους 
προκειµένου και εκείνη αλλά και οι τοπικές κοινωνίες να αντιληφθούν πόσο 
µεγάλη µπορεί να είναι η συµβολή της χρήσης ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, όχι µόνο για την προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού 
πλούτου των µικρών νησιών, αλλά και για την εξοικονόµηση ενέργειας και για 
την δηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης στα µικρά νησιά.  
  Και επειδή γνωρίζετε και εσείς ότι σε πολλές µικρές τοπικές 
κοινωνίες, όχι µε ευθύνη πάντοτε των κατοίκων υπάρχουν και κάποιες 
στρεβλές εντυπώσεις για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έχουµε ακούσει 
όλοι µας πολλές φορές απίθανα πράγµατα, όπως ότι σταµατά η 
γαλακτοπαραγωγή των αιγοπροβάτων από τη κίνηση των ατµογεννητριών και 
άλλα τέτοια, χρειαζόµαστε λοιπόν ένα τέτοιο µοντέλο για να µπορούν οι 
τοπικές κοινωνίες να δουν πώς είναι να δηµιουργεί κανείς σε ένα νησί το 
οποίο κινείται, µια τοπική κοινωνία αποκλειστικά και τροφοδοτείται µε ενέργεια 
από ανανεώσιµες πηγές.  
  Για τα φωτοβολαϊκά σίγουρα είναι ένα θέµα οι 300 
προστατευόµενοι οικισµοί όµως το Πρόγραµµα το οποίο έχει εξαγγείλει το 
Υπουργείο Ανάπτυξης για την εξοικονόµηση ενέργειας σε νοικοκυριά χαµηλού 
εισοδήµατος, παρεµβάσεις σαν αυτές που αναφέρατε όπως είναι τα 
φωτοβολταϊκά σε επίπεδο, ας το πούµε υαλοπινάκων σε ένα σπίτι κτλ., θα 
είναι επιλέξιµες και επίσης έχουµε και το άλλο µέσο το οποίο είπα και στον κ. 
∆εληγιάννη, τη χρηµατοδότηση µέσω τρίτων για τις περιπτώσεις εκείνες που 
µια τέτοια παρέµβαση έχει αυξηµένο κόστος.  
  Τον λόγο έχει ζητήσει ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος, ο κ. Αλεξανδρίδης.  
Α. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ µε τη 
σειρά µου για την διοργάνωση της Επιτροπής. Ένα χρόνο µετά θυµάµαι από 
την προηγούµενη Επιτροπή ένα σηµείο από τη συζήτηση όπου όλοι είχαµε 
συµφωνήσει, αν θα µπορούσαµε σταδιακά να βλέπουµε δείκτες 
αποτελεσµάτων και όχι απλά δείκτες εκροών.  

Με βάση αυτό απλά να αναφέρω ότι στο Ινστιτούτο Εξαγωγικών 
Ερευνών και  Σπουδών κάναµε µια µικρή  έρευνα και ανακαλύψαµε στοιχείο 
που µας σοκάρισε: Η Ελλάδα είναι 25η στην κατάταξη των 27 χωρών ως προς 
το ποσοστό που έχουν οι εξαγωγές στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.  
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Είναι ένα ποσοστό 7%, ακολουθεί η Κύπρος µε 6%, ενώ η 24η, η 
Ισπανία, έχει 17%. Αυτό, µετά από τόσα χρόνια συµµετοχής σ’ έναν 
οικονοµικό χώρο που πάει για ολοκλήρωση, µάλλον δεν είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό. Παρ’ όλα αυτά, αν έρθουµε και στα ενδοπεριφερειακά 
υπάρχουν περιφέρειες όπως η κεντρική Μακεδονία όπου οι εξαγωγές 
συµµετέχουν µε ένα ποσοστό 14% στο ΑΕΠ και η Αττική µε ένα 5%.  

Αυτά είναι κάποιες σταθερές που εµείς δεν µπορούµε να µην τις 
έχουµε συνέχεια µπροστά µας. Και µολονότι αντιλαµβανόµαστε την αυξηµένη 
ευαισθησία που έδειξε το Υπουργείο Ανάπτυξης µε το Πρόγραµµα στην 
αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η πρόταση η οποία έρχεται  
είναι ότι πολύ σωστά διατέθηκαν σηµαντικοί πόροι για την ενίσχυση 
ρευστότητας της αγοράς δεν θα πρέπει όµως να µειωθούν οι ενισχύσεις σε 
δράσεις που θα έχουν ένα µονιµότερο αποτέλεσµα σε µια συνεχή βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας.  

Εδώ δεν ξέρω, ίσως είναι λίγο άκαιρο να σκεφτούµε και το 
αποθεµατικό. Να πάει σε δράσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 
και θα συµφωνήσω ότι αυτές είναι υποδοµές και κατά βάση είναι υποδοµές 
ποιότητας. Χαιρετίζουµε την ολοκληρωµένη προσέγγιση που γίνεται από τις 
διάφορες Γραµµατείες του Υπουργείου για τον έλεγχο της αγοράς και για την 
ανάπτυξη ενός καλού εποπτικού συστήµατος. 

Σίγουρα ο ΕΛΟΤ  χρειάζεται ενίσχυση και σίγουρα οι δράσεις 
που µας είπε ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας είναι πάρα πολύ σηµαντικές. 
Εκτιµούµε όµως ότι οι πόροι θα µπορούσαν να είναι σηµαντικά µεγαλύτεροι 
και για να αποφύγουµε και τον κατακερµατισµό για τον οποίο µίλησε ο κ. 
∆εληγιάννης, θα µπορούσαµε ίσως να τις οµαδοποιήσουµε.  

Για παράδειγµα η σύγχρονη επιχείρηση που έχει να κάνει µε τα 
πρότυπα ποιότητας, µαζί µε τη δράση για το «∆ιαπιστευθείτε» και µε το 
«Πρωτοτυπώ»  θα µπορούσαν να είναι κάτι ολοκληρωµένο και να το δούµε 
αυτό σε περιοχές όπου έχει και ένα οικονοµικό νόηµα. Έχουµε κάποιους 
κλάδους που είναι σηµαντικοί, να δούµε τι ανάγκες σε εργαστήρια 
πιστοποίησης έχουν, αν τα έχουµε, αν µπορούµε να αναγνωρίσουµε µια 
σειρά ευρωπαϊκών εργαστηρίων και να ενισχύσουµε τις επιχειρήσεις για να 
στραφούν εκεί και βέβαια εδώ µπαίνει και το θέµα της συνεχούς εκπαίδευσης, 
αφ’ ενός των απασχολουµένων στις επιχειρήσεις, αφ’ ετέρου των στελεχών 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

Νοµίζω ότι ίσως θα πρέπει να υπάρχει και µια συνεργασία και 
µε το ΕΠ «διοικητική µεταρρύθµιση» για τη γρήγορη εκπαίδευση των 
στελεχών του Υπουργείου Ανάπτυξης όπου γίνονται µεταρρυθµίσεις.  

Στο άλλο κοµµάτι, µετά την εξωστρέφεια, που είναι η καινοτοµία, 
θα ήθελα να ρωτήσω για ενηµέρωση, για ποιο λόγο δεν αναφέρθηκε στον 
σχεδιασµό µέχρι τον Σεπτέµβριο η «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας», είναι 
νοµίζω έργο γέφυρα, µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη ως πείραµα 
και η υφιστάµενη περιφερειακή πόλη για την καινοτοµία που είχαν τρέξει στο 
1ο ΕΠΑΝ, αν θα περιµένει και αυτή τη νέα προκήρυξη µαζί και µε τις άλλες 
περιφέρειες.  

Και αν έχετε την καλοσύνη και µια ενηµέρωση για τα ΚΕΤΑ, γιατί 
σε ορισµένες περιφέρειες πραγµατικά όπως αναφέρατε, το βόρειο και το νότιο 
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Αιγαίο, αλλά και η Ήπειρος, ήταν µηχανισµοί που έφεραν κοντά τις 
επιχειρήσεις µε τη συλλογική πληροφόρηση και µε πρακτικές συµβουλές. 
Ευχαριστώ πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να ευχαριστήσουµε και εµείς. Να πούµε για τα θέµατα 
των εξαγωγών ότι η χώρα σίγουρα έχει ακόµα να διανύσει δρόµο, όµως 
έχουµε ως θετικό αποτέλεσµα του Γ’ ΚΠΣ  ότι έγιναν µια σειρά από βασικά 
έργα υποδοµών που έφεραν τη χώρα µας πολύ πιο κοντά στην ενιαία αγορά 
µέσα από µεγάλους δρόµους όπως είναι η Εγνατία, όπως είναι η ΠΑΘΕ, 
σηµαντικά λιµενικά έργα, η Ελλάδα ήρθε πολύ πιο κοντά από την περιφέρεια 
που ήταν πριν στην καρδιά της Ευρώπης για να µπορέσει να αξιοποιήσει 
καλύτερα τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς.  
  Επίσης να πούµε ότι προχωρούµε µε αυξανόµενους ρυθµούς 
στην δηµιουργία ή στον εκσυγχρονισµό ενός µεγάλου αριθµού εργαστηρίων 
πιστοποίησης, ήδη µέσα από το ΕΠΑΝ έχουµε 46 αν θυµάµαι καλά τέτοια 
εραγστήρια τα οποία θα βοηθήσουν φυσικά τις επιχειρήσεις µας που έχουν 
εξαγωγικό προσανατολισµό πιστοποιώντας τα προϊόντα τους.  
  Να πούµε επίσης ότι όπως ακούσατε και από τον Γενικό 
Γραµµατέα Βιοµηχανίας ένα από πολλά χρόνια διατυπωµένο αίτηµα των 
Συνδέσµων Εξαγωγέων έχει ληφθεί πλέον υπ' όψιν από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και γίνεται πλέον και πράξη που είναι η παροχή κινήτρων για την 
πιστοποίηση για τα σήµατα της νέας προσέγγισης, των προϊόντων της 
ελληνικής βιοµηχανίας –θυµίζω σε όλους ότι αυτά είναι υποχρεωτικά 
εξαγωγικά διαβατήρια τα οποία αν δεν τα έχει το προϊόν µιας επιχείρησης δεν 
µπορεί να εξάγει σε καµία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά το άλλο 
το οποίο είναι το ζητούµενο των φορέων των εξαγωγέων που έγινε και αυτό 
πράξη, είναι η ανάπτυξη ενός επαρκούς συστήµατος εποπτείας της αγοράς, η 
δράση αυτή είναι ώριµη όπως ακούσατε.  
  ∆εν θα ήθελα να παραλείψω να αναφερθώ και στο ηλεκτρονικό 
τελωνείο, είναι µια καινούργια πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα µας παρακολουθεί και συµµετέχει στενά σε 
όλες αυτές τις σχετικές εξελίξεις και ξέρω ότι και ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο το τελευταίο διάστηµα για 
την ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας και στη χώρα µας, το ζητούµενο είναι 
πλέον ότι όλα τα εµπορευµατοκιβώτια τα οποία θα διακινούνται από την 
Ελλάδα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φέρουν ένα ειδικό 
ηλεκτρονικό ποµπό ο οποίος θα µπορεί πλησιάζοντας το φορτηγό στα 
σύνορα, στους τελωνειακούς σταθµούς, αυτόµατα να διεκπεραιώνεται καθ’ ότι 
θα κρατά το σύστηµα ηλεκτρονικά συγκεκριµένα στοιχεία.    
  Έτσι θα µπορεί κανείς να παρακολουθήσει µέσω ενός 
ηλεκτρονικού συστήµατος  και την διακίνηση των εµπορευµάτων µεταξύ των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, υπάρχει µεγάλη παρέµβαση για την 
βοήθεια των επιχειρήσεων, την υποβοήθηση των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 
τη συµµετοχή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού σε συνεργασία µε τον 
Οργανισµό Προώθησης Εξαγωγών, τον ΟΠΕ, αλλά και µε το Υπουργείο 
Εξωτερικών, θα υπάρχει µια κοινή πρωτοβουλία των τριών Υπουργείων, 
Εθνικής Οικονοµίας, Εξωτερικών και Ανάπτυξης για ένα µεγάλο πρόγραµµα 
εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας.  
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Η ζώνη καινοτοµίας δεν αναφέρθηκε στον σχεδιασµό τον οποίο 
σας παρουσίασε ο Υπουργός διότι στη νέα προγραµµατική περίοδο οι πόροι 
για τις υποδοµές της ζώνης καινοτοµίας θα εκταµιευθούν έπειτα από 
συµφωνία που έγινε ανάµεσα στο ΠΕΠ κεντρικής Μακεδονίας, στο Υπουργείο 
Εθνικής Οικονοµίας και σ’ εµάς, από το ΠΕΠ της κεντρικής Μακεδονίας.  

Εκτιµήσαµε ότι θα καλύτερο αντί να ζητήσουµε την εκχώρηση 
αυτών των πόρων προς εµάς, επειδή αυτό το έργο µπορεί να εποπτεύεται 
καλύτερα από την περιφέρεια, να µείνουν οι πόροι για τα έργα των υποδοµών 
στην περιφέρεια. Η συµβολή όµως του Υπουργείου Ανάπτυξης παραµένει 
σηµαντική καθ’ όσον το τελευταίο διάστηµα ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και 
του σχεδίου νόµου για τα κίνητρα της ζώνης, τις τελευταίες ηµέρες αυτό πλέον 
έχει περάσει και από την έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, 
υπολείπεται η διατύπωση σύµφωνης γνώµης µόνο της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Εισοδήµατος σε ό,τι αφορά τα φορολογικά κίνητρα που δίνονται και στη 
συνέχεια µέσω του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας θα υποβληθεί 
ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς είναι ανακοίνωση καθεστώτος 
ενίσχυσης για να λάβει από εκεί και την έγκριση.  

Έχουµε επίσης συνεργασθεί µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
ζώνης καινοτοµίας πάρα πολύ στενά και τους ευχαριστώ γιατί καταβάλλουν 
πολύ σηµαντικές προσπάθειες για την επίσπευση του όλου εγχειρήµατος και 
στα κριτήρια µε τα οποία θα αξιολογηθούν οι επιχειρήσεις που θα 
εγκατασταθούν εκεί και φυσικά έχει γίνει πρόοδος τόσο στην ανάθεση της 
µελέτης µέσα και από το ΕΠΑΝ της προηγούµενης περιόδου για το 
χωροταξικό σχέδιο της ζώνης και φυσικά για το business plan το οποίο 
ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ζώνης 
Καινοτοµίας.  

Για τους υφιστάµενους πόλους καινοτοµίας θα υπάρχει συνέχιση 
στη χρηµατοδότηση, όπως ξέρετε η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας είχε προχωρήσει σε πέντε µελέτες αξιολόγησης της λειτουργίας 
των πόλων, για τα ΚΕΤΑ να πούµε ότι δεν θα µπορούσαν να 
χρηµατοδοτηθούν ξανά από το ΕΠΑΝ ΙΙ, χρειαζόταν να έχουν πλέον θεσµικό 
πλαίσιο, έγιναν οι αναγκαίες συζητήσεις αλλά και µια µελέτη η οποία 
αξιολόγησε το έργο των ΚΕΤΑ την προηγούµενη περίοδο και µε αυτή την 
προετοιµασία δηµιουργήθηκε, σχεδιάστηκε το νοµοσχέδιο για τη λειτουργία 
στη νέα περίοδο των ΚΕΤΑ, αυτό έχει παραδοθεί στην πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει αυτή τη στιγµή µπει στο τούνελ για την Βουλή. 

Όπως γνωρίζεται υπάρχει ένας «τροχονόµος» για όλο το 
νοµοθετικό έργο της κυβέρνησης, είναι ο Γενικός Γραµµατέας της 
Κυβέρνησης, υπάρχουν πάρα πολλά νοµοσχέδια και του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και άλλων συναρµόδιων Υπουργείων που παίρνουν σιγά-σιγά τη 
σειρά τους για τη Βουλή. Ο στόχος µας όµως είναι σίγουρα να έχουµε πολύ 
σύντοµα αυτόν το νόµο ψηφισµένο από την ελληνική Βουλή, να ξαναξεκινήσει 
η λειτουργία των ΚΕΤΑ µε το καινούργιο µοντέλο που εισαγάγει αυτός ο 
νόµος καθ’ ότι και βοήθησαν την προηγούµενη περίοδο την επιτυχή 
ολοκλήρωση του Προγράµµατος, αλλά και γιατί πιστεύουµε ότι µπορούν να 
γίνουν τα ΚΕΤΑ ένα ακόµα πιο σηµαντικό εργαλείο υποβοήθησης και 
στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων όταν όπως είπε και ο κ. 
∆εληγιάννης, και µετά το 2011 που θα έχουν µειωθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό 
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οι κρατικές ενισχύσεις για πολλές περιφέρειες της χώρας µας, χρειαζόµαστε 
άλλου είδους µορφές υποδοµών στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Τα ΚΕΤΑ, θυµίζω σε όλους, έλαβαν και ιδιαίτερη διάκριση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καλή πρακτική στήριξης των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων. Τώρα το αποθεµατικό είναι κοµµάτι που χρηµατοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Άρα δε θα µπορούσαµε να το 
αξιοποιήσουµε για δράσεις τύπου ΕΤΠΑ. Σίγουρα όµως λόγω και της 
οικονοµικής κρίσης, ήδη και µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης έχουν γίνει 
συζητήσεις τόσο µε το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας όσο και µε το 
Υπουργείο  Απασχόλησης για αξιοποίηση του αποθεµατικού.  

Να πάµε λίγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κα Φρέυν έχει 
ζητήσει τον λόγο.  
κα ΦΡΕΫΝ: Ευχαριστώ. Θα αρχίσω µε κάτι πολύ θετικό, το ότι χαιρόµαστε 
που βλέπουµε µια επιτάχυνση της ενεργοποίησης του Προγράµµατος, αφ’ 
ενός διότι βρισκόµαστε τώρα στον τρίτο χρόνο του Προγράµµατος και αφ’ 
ετέρου γιατί όταν κοιτάµε άλλες χώρες βλέπουµε ότι αυτές έχουν αρχίσει µε 
µια ενεργοποίηση πολύ µεγαλύτερη απ’ ό,τι η Ελλάδα,  όχι όλες οι χώρες 
αλλά αρκετές. 
   Οπότε είναι πολύ θετικό και είναι και πολύ θετικό ότι όχι µόνο 
δεν προβλέπεται να υπάρχει πρόβληµα ν+3 αλλά άµα συνεχίσουν οι 
προκηρύξεις και η ενεργοποίηση µε τα σχέδια που µας δείξατε, δεν θα 
υπήρχε και πρόβληµα ν+2 αν ίσχυε το ν+2 που στο τέλος της περιόδου θα 
ισχύει οπότε πρέπει να έχουµε και αυτή τη βλέψη, να κοιτάµε στο µέλλον τι θα 
γίνει. Όµως το σηµαντικό βέβαια δεν είναι τόσο η ποσότητα του τι ξοδεύουµε 
αλλά η ποιότητα και σ’ αυτό επίσης έχουµε δει κάποια πολύ θετικά σηµάδια, 
δηλαδή έχουµε δει ότι µέσα στις πρώτες δράσεις υπάρχουν δράσεις πράσινης 
οικονοµίας και δράσεις για τη διείσδυση καινούργιων χρηµατοοικονοµικών 
µέσων στην ελληνική οικονοµία και είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι που 
βλέπουµε ότι αυτά αρχίζουν από την αρχή και δεν είναι κάτι που µένει στο 
σχεδιασµό για αργότερα. 

Ένα πράγµα που βέβαια µας προβληµατίζει όλους είναι ότι αν 
και αυτό είναι ένα Πρόγραµµα µε πολλές προσδοκίες από το οποίο 
περιµένουµε πάρα πολλά, ότι ενεργοποιείται σε µια  περίοδο που είναι κρίση 
οικονοµική τόσο για την Ελλάδα όσο και για όλο τον κόσµο. Ξέρουµε γενικά 
και ακούσαµε και από διαφόρους Γενικούς Γραµµατείες Τουρισµού και 
Βιοµηχανίας, ότι υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που θα νιώσουν σοβαρά 
προβλήµατα οικονοµικά αυτό το χρόνο, ας πούµε στον τουρισµό αυτό το 
καλοκαίρι θα δούµε πώς η κρίση θα έρθει από το εξωτερικό στην Ελλάδα και 
θα υπάρξουν επιχειρήσεις που θα έχουν προβλήµατα.  

Σε αυτό θα ήθελα να πω µόνο δυο λόγια: ∆εν πρέπει να 
ξεχάσουµε ότι αυτό το Πρόγραµµα είναι ένα Πρόγραµµα αλλαγής και για αυτό 
νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό να θυµόµαστε  συνέχεια, όσο γίνεται η 
ενεργοποίηση, ότι ο στόχος και ο κεντρικός ρόλος που θα παίξει δε θα πρέπει 
να βοηθήσει την Ελλάδα να βγει από την κρίση, αλλά να βοηθήσει την Ελλάδα 
να βγει από την κρίση αλλαγµένη και βελτιωµένη και να δούµε ότι µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε αυτά τα χρόνια για να βάλουµε σε δράση όλους αυτούς 
τους στόχους που συµφωνήσαµε µαζί όταν φτιάχτηκε το Πρόγραµµα το 2006 
και το 2007. Ευχαριστώ.  
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Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ. Πριν δώσω τον λόγο στην άλλη 
σηµαντική εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την Γενική 
∆ιεύθυνση Απασχόλησης, την κα Χατζαντώνη, να πω ότι το ακούσατε αυτό 
και είναι ξεκάθαρο και από τον Υπουργό και από τον Υφυπουργό, εκτός του 
ότι ο στόχος µας δεν είναι απλώς να απορροφήσουµε, αλλά να 
αξιοποιήσουµε αυτούς τους πόρους, ο δεύτερος στόχος δεν είναι απλώς να 
βγούµε όσο γίνεται µε µικρότερες απώλειες από την οικονοµική κρίση, αλλά 
πραγµατικά να έχουµε πετύχει να δηµιουργήσουµε εκείνες τις προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη η οποία θα ακολουθήσει στον επόµενο κύκλο της 
οικονοµίας, γιατί µετά από κάθε ύφεση υπάρχει πάντοτε και ένας µεγάλος 
κύκλος ανάπτυξης.  
  Αυτό προσπάθησα και εγώ να σηµατοδοτήσω µε το βίντεο το 
οποίο σας προβάλλαµε, να δείξουµε ακριβώς και να έχουµε υπ' όψιν µας όλοι 
πώς αξιοποιώντας σωστά  τους πόρους οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
µπορούν πραγµατικά να δηµιουργήσουν εκείνες τις διαρθρωτικές αλλαγές 
προκειµένου να αντεπεξέλθουν και καλύτερα στην κρίση αλλά και να 
συνεχίσουν να αναπτύσσονται ακόµα και µέσα σ’ αυτές τις δύσκολες ηµέρες.  
  Αυτό είναι το µήνυµα που νοµίζω όλοι µας έχουµε κατά νου, ότι 
επιχειρήσεις οι οποίες απλώς ενδιαφέρονται για να πάρουν µέρος στις 
χρηµατοδοτήσεις για να –επιτρέψτε µου τη λαϊκή έκφραση- κλείσουν κάποια 
τρύπα ευκαιριακά και να  βοηθήσουν λιγάκι τα οικονοµικά τους µεγέθη, δεν τις 
θέλουµε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα και γι’ αυτό τα κριτήρια που βάζουµε και στις δράσεις τις 
οποίες προκηρύσσουµε, και παράδειγµα είναι η γυναικεία και η νεανική 
επιχειρηµατικότητα, είναι τέτοια προκειµένου να µπορέσουµε να επιλέξουµε 
και να επενδύσουµε τους πόρους στις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες θα 
δηµιουργούν όχι την επιχειρηµατικότητα ανάγκης, αλλά θα σπεύσουν να 
αξιοποιήσουν αυτούς τους πόρους για να αναπτύξουν την επιχειρηµατικότητα 
της ευκαιρίας. 
  ∆ίνουµε µεγάλη έµφαση λοιπόν στην καινοτοµία, στην 
εξωστρέφεια, στη διασύνδεση που έχει η γνώση του επιχειρηµατία µε το 
αντικείµενο και ούτω καθ' εξής.  
  Η κα Χατζαντώνη έχει τον λόγο.  
κα ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Μιας και δώσατε τον λόγο στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα ως ΕΚΤ µισό λεπτό µόνον.  

Επειδή αναφέρθηκε το θέµα για το αποθεµατικό, πέραν αυτών 
των οποίων έχετε ήδη πει, ότι κατ’ αρχήν το αποθεµατικό αποτελεί κοµµάτι 
των πόρων του ΕΚΤ, άρα δεν µπορεί να ενισχύει υποδοµές και του 
δεδοµένου ότι ήδη έχει αρχίσει η αξιοποίηση του Προγράµµατος από το 
Υπουργείο Οικονοµικών το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτό το Πρόγραµµα, 
ήθελα απλά να βάλω µια µικρή παρένθεση για τα πρακτικά περισσότερο, ότι 
ακριβώς στα πλαίσια αυτά τα οποία βρισκόµαστε σήµερα των προβληµάτων 
της ευρωπαϊκής οικονοµίας, η ανεργία αποτελεί προτεραιότητα για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι κάτι το οποίο το επαναλαµβάνει πάρα 
πολύ συχνά και δια στόµατος του ίδιου του Προέδρου, του κ. Μπαρόζο –αυτό 
απλά για την καταγραφή. 
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Επιπλέον ήθελα να πω ότι ακριβώς αυτό το Πρόγραµµα, το 
αποθεµατικό έχει σχεδιασθεί για να ανταποκριθεί σε συγκεκριµένες ανάγκες 
τις οποίες οι ίδιες οι ελληνικές Αρχές έχουν τεκµηριώσει και µε βάση τις οποίες 
έχει δοθεί µια παράταση σε κάποια Προγράµµατα  του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου, άρα προφανώς τώρα είναι η στιγµή ακριβώς να 
προχωρήσει και πιστεύω ότι είµαστε σ’ αυτή την πορεία. Απλά ήθελα να το 
πω για τα πρακτικά.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα έχουµε τη δυνατότητα να ακούσουµε από σας 
φαντάζοµαι και µετά την ειδική παρουσίαση που θα γίνει από τον κ. Ρακοβίτη 
για τα θέµατα των ανθρωπίνων πόρων.  
  Ο κ. ∆ιακουλάκης έχει τον λόγο.  
κ. ∆ΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα κάνω και εγώ κατ’ αρχήν  µια 
αναφορά στο γενικό πλαίσιο µια και πολλοί οµιλητές αναφέρθηκαν σ’ αυτό, η 
συνεδρίαση της Επιτροπής µας συνέρχεται εν µέσω µιας εκτεταµένης 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που βρίσκει τη χώρα µας ιδιαίτερα ευάλωτη 
λόγω των διαρθρωτικών της αδυναµιών µεταξύ των οποίων και η χαµηλή 
ανταγωνιστικότητα όπως αποτυπώνεται στο έλλειµµα των εξωτερικών 
συναλλαγών το οποίο έχει φτάσει πλέον στο 15% του ΑΕΠ.  

Είναι εποµένως άµεσα αναγκαίες µεγάλες κρατικές παρεµβάσεις 
και πολιτικές στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας και της απασχόλησης και ο 
ρόλος του ΕΠΑΝ βέβαια σ’ αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιµος 
και πέρα από τη ροή  και την απορρόφηση των πόρων θα πρέπει να δούµε 
τρεις σηµαντικές προσεγγίσεις.  

Η πρώτη είναι ότι η αντιµετώπιση της κρίσης θα πρέπει να έρθει 
εντός του ΕΠΑΝ και της θεµατολογίας του, η δεύτερη είναι ότι θα πρέπει να 
υπάρξει ένας έξυπνος τρόπος της αξιοποίησης πιο αποτελεσµατικά των 
λιγότερων πόρων όπως ανέφερε και ο κ. Μουσουρούλης, αξιοποιώντας όλες 
τις δυνατότητες ευελιξίας, αναθεωρήσεων και µεταφοράς πόρων και η τρίτη το 
ΕΠΑΝ και η εφαρµογή του να συνδυαστεί µε ευρύτερα διοικητικά και θεσµικά 
µέτρα βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, απλοποίησης των 
διαδικασιών, υποστήριξης της ευρείας χρήσης των νέων τεχνολογιών κτλ.  

Ως ΤΕΕ έχουµε επανειληµµένα µιλήσει για την καθυστέρηση της 
υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑΝ σ’ αυτό το πλαίσιο βέβαια. Χωρίς να 
παραγνωρίζουµε την πρόοδο που έχει γίνει στην προετοιµασία, δεν 
µπορούµε παρά να σηµειώσουµε ότι 27 µήνες µετά την επίσηµη έναρξη των 
προγραµµάτων οι επιδόσεις µε βάση τους πραγµατικούς δείκτες αποτίµησης 
της προόδου είναι ελάχιστες. Και µιλάω για δείκτες όπως είναι οι αποφάσεις 
ένταξης και εγγραφής έργων και δράσεων στο Π∆Ε.  

Η ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων από τους δικαιούχους µετά 
από προκηρύξεις και διαγωνισµούς για την επιλογή επιχειρήσεων και 
αναδόχων βέβαια στα έργα υποδοµής, κατασκευαστών, µελετητών, 
προµηθευτών και τρίτον, οι ίδιες οι απορροφήσεις οι οποίες ως πόροι αυτή τη 
στιγµή για την πραγµατική οικονοµία είναι πραγµατικά πολύ απαραίτητες.  

Σε αυτή την κριτική βέβαια το ΤΕΕ έχει πει πολλές φορές ότι 
θεωρεί ότι µια από τις βασικές αιτίες είναι το νέο πιο βαρύ και πιο 
γραφειοκρατικό σύστηµα κυρίως ως προς την νέα λειτουργική αρχιτεκτονική 
των διαχειριστικών δοµών µε την εισαγωγή νέων ειδικών υπηρεσιών, 
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ενδιάµεσων διαχειριστικών οργάνων, προγραµµάτων περιφερειών δίπλα στις 
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, εισαγωγή πολύπλοκων διαδικασιών 
εκχώρησης τµηµάτων ενός προγράµµατος από το ένα διαχειριστικό όργανο 
στο άλλο, που οι αλλαγές αυτές ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί και έχουν 
δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα και είναι µια από τις αιτίες των 
καθυστερήσεων.  

Ελπίζουµε ότι όλο αυτό θα κλείσει τον κύκλο του, για να µην 
κλαίµε πάνω στο «χυµένο γάλα» όπως λένε οι φίλοι µας οι Άγγλοι και πέρα 
από τις απορροφήσεις βέβαια για το θεσµικό θα πρέπει να δούµε και τις 
ουσιαστικές πολιτικές στη διαδικασία εξειδίκευσης και ωρίµανσης και εδώ θα 
ήθελα να αναδείξω την ανάγκη του να έρθει σε µια µεγαλύτερη προτεραιότητα 
διότι δεν το αντιλήφθηκα έτσι από τις οµιλίες µέχρι τώρα, η υπόθεση των 
δοµών παροχής υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων  στην περιφέρεια.  

∆εν θα πρέπει να πληγούν τα ΚΕΤΕ που µαθαίνω ότι το ένα 
µετά το άλλο κλείνουν, δε θα πρέπει να υπάρξει µια τρύπα δηλαδή µεταξύ 
των προηγούµενων µε τα επόµενα, πρέπει να βρεθούν κάποιες ρυθµίσεις 
ώστε να µη χαθεί αυτό το δυναµικό το οποίο ενεργοποιήθηκε και έπαιξε έναν 
σηµαντικό ρόλο και αποβλέπουµε πολύ σε αυτό, γιατί είναι ένα βασικό 
εργαλείο και ένας µοχλός υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης πολύ 
σηµαντικός, σε συνδυασµό βέβαια µε άλλες δράσεις που επίσης πρέπει να 
έρθουν σε προτεραιότητα, όπως είναι οι δράσεις ευαισθητοποίησης, 
πληροφόρησης, ενηµέρωσης για να πάψουµε να έχουµε µαύρες σηµαίες όταν 
πάµε να γίνει η εγκατάσταση ενός αιολικού ή µιας άλλης εγκατάστασης ήπιας 
µορφής ενέργειας στην περιφέρεια.  

Το δεύτερο, πέρα από τις δοµές και τις διαδικασίες ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης οι οποίες είναι προαπαιτούµενο για να επιτύχουν οι 
υπόλοιπες δράσεις και άρα θα πρέπει να αποκτήσουν µια πολύ µεγάλη 
προτεραιότητα είναι η υπόθεση των πολιτικών απασχόλησης.  

Είµαστε µπροστά σε ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης και αυτό 
στοιχειοθετείται και από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τους 
στόχους που έχουν τεθεί για το 2020 στον ενεργειακό τοµέα και στο 
περιβάλλον και την πράσινη επιχειρηµατικότητα, την ανάγκη βελτίωσης της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας, άρα οι νέες 
δεξιότητες που απαιτούνται, η πρόσληψη επιστηµόνων Μηχανικών και 
Τεχνικών στις επιχειρήσεις, είναι απαραίτητες προκειµένου να έχουµε τη 
διάχυση της νέας γνώσης και τη βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος των 
επιχειρήσεων µέσω αυτών των πολιτικών απασχόλησης,  οι οποίες και θα 
λύνουν τα προβλήµατα απασχόλησης που θα είναι όλο και πιο πιεστικά, αλλά 
από την άλλη µεριά θα συµβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας της χώρας και θα στηρίξουν το νέο µοντέλο 
ανάπτυξης.  

Άρα εδώ θα πρέπει να δούµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 
αυτοτελώς για το πώς θα υποστηριχθούν όλες αυτές οι δράσεις µέσω των 
πολιτικών απασχόλησης διότι πραγµατικά έχουµε ένα πολύ υψηλού επιπέδου 
επιτελείο στο διαχειριστικό επίπεδο των Προγραµµάτων, αλλά όσο 
κατεβαίνουν προς τα κάτω στους δικαιούχους, και πόσο µάλλον στους 
τελικούς αποδέκτες, εκεί πέρα νοµίζω ότι έχουµε ένα έλλειµµα πολιτικών, 
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ενεργής απασχόλησης, προκειµένου να στηρίξουµε όλη αυτή την καινούργια 
προσπάθεια.  

Ένα άλλο σηµείο έχει σχέση µε το θέµα των νέων παρεµβάσεων 
που έχουν σχέση µε την έρευνα, την καινοτοµία, οι πόλοι καινοτοµίας, τα 
δίκτυα συνεργασίας των επιχειρήσεων. Εδώ πάλι θα πρέπει να γίνει µια 
ουσιαστική συζήτηση γιατί δεν πήγαν καλά, γιατί είχαµε µικρό βαθµό 
επιτυχίας σ’ αυτού του είδους τις νέες λογικές και τις νέες προσεγγίσεις στο 
προηγούµενο ΚΠΣ προκειµένου να έχουµε προϋποθέσεις επιτυχούς 
υλοποίησης στην καινούργια φάση έτσι ώστε να µπορούµε να µιλάµε για 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών, συνέργεια δράσεων και επιχειρήσεων, αύξηση 
της συµµετοχής της έρευνας στο ΑΕΠ στο 1,5% και εδώ πραγµατικά 
χρειάζονται πολιτικές οι οποίες πέρα από τις δράσεις για την απορρόφηση θα 
πρέπει να δουν ουσιαστικά τα προβλήµατα που έχουν καταγραφεί, τις 
αδυναµίες που έχουµε προκειµένου να επικεντρώσουµε εκεί τις θεσµικές 
διοικητικές παρεµβάσεις παράλληλα µε την διαδικασία εξειδίκευσης και 
υλοποίησης του Προγράµµατος.. 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο παρακολουθεί συστηµατικά όλα αυτά 
τα θέµατα γύρω από το ΕΣΠΑ και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, έχει 
Οµάδες Εργασίας, έχει διοργανώσει συνέδριο, οργανώνει ηµερίδες, 
συµµετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης και πιστεύοντας στην 
αναγκαιότητά του ως Τεχνικού Συµβούλου της πολιτείας και στα θέµατα της 
παρέµβασης και στα πεδία παρέµβασης του ΕΠΑΝ  είναι στη διάθεση της 
∆ιαχειριστικής Αρχής να συµβάλλει στην επιτυχία του Προγράµµατος για την 
καλή επιτυχία του οποίου βέβαια εκφράζουµε τις καλύτερες ευχές µας ώστε 
να έχουµε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Ευχαριστώ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς τον εκπρόσωπο του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος, σίγουρα η συµβολή του Τεχνικού Επιµελητηρίου και 
η στήριξη που µπορεί να µας προσφέρει είναι σηµαντική, ήδη το έχει κάνει µε 
πολλούς τρόπους τόσο για τις δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας οι οποίες 
ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και εσείς προσωπικά κ. 
∆ιαλουλάκη,  σας αισθανόµαστε σαν δικό µας άνθρωπο και γιατί ξεκινήσατε 
αυτή την προσπάθεια και ξέρω και από τις καλές προσωπικές σχέσεις που 
έχουµε και εµείς αλλά και εσείς µε τα στελέχη της Υπηρεσίας  ότι το κάνετε 
πάντοτε αυτό και προσωπικά, όχι µόνο σαν εκπρόσωπος του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου και σας ευχαριστώ, δράττοµαι αυτής της ευκαιρίας για να το 
αναφέρω.  
  Να πω ότι περιµένουµε και εµείς την αποτίµηση δράσεων όπως 
είναι οι πόλοι καινοτοµίας που αναφέρατε και εσείς, για να δούµε αν και πώς 
πήγαν τα πράγµατα σε τέτοιες παρεµβάσεις οι οποίες πραγµατικά 
στηριζόµαστε το να φέρουµε πιο κοντά τους φορείς γνώσεις και τις 
επιχειρήσεις. ∆εν θα ήθελα να προδικάσουµε όµως το αποτέλεσµα αυτών των 
αποτιµήσεων και να πούµε ότι τα πάντα δεν πήγαν καλά και ότι απέτυχαν, 
καλό είναι να περιµένουµε πρώτα να ανακοινωθούν και επίσηµα, νοµίζω 
όµως το σηµαντικό στοιχείο το οποίο όλοι µας είµαστε υποψιασµένοι ότι 
φταίει στη χώρα µας είναι το γεγονός ότι υπάρχει µια έλλειψη κουλτούρας 
συνεργασίας σε όλα αυτά τα εγχειρήµατα που θέλουµε να αναλάβουµε.  
  Αυτό φυσικά θα το πετύχουµε να το επιλύσουµε το έλλειµµα 
συνεργασίας, όπως είπατε και εσείς µε πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης, 
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πληροφόρησης, ενηµέρωσης. Αναφερθήκατε για παράδειγµα στις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, εγώ θα έλεγα ότι άλλο ένα έλλειµµα που 
έχουµε εδώ πέρα και που χρειάζεται να καταβάλλουµε όλοι προσπάθεια  
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι στις συνέργειες που πρέπει να 
αναπτυχθούν ανάµεσα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις  και στους φορείς 
γνώσης.  
  Εδώ πέρα σίγουρα η συνεργασία ανάµεσα στους φορείς που 
εκπροσωπείτε όλοι σας είναι παραπάνω από καλοδεχούµενοι, εµείς σαν 
Ειδική Γραµµατεία Ανταγωνιστικότητας ήδη στο χρόνο που µας πέρασε 
έχουµε κάνει για την εξειδίκευση του Προγράµµατος και προκειµένου να το 
σχεδιάσουµε πάνω από 70 τουλάχιστον ουσιαστικές συζητήσεις µε την 
επιχειρηµατική κοινότητα της χώρας σε τουλάχιστον 50 Επιµελητήρια, τόσο µε 
τεχνικές συζητήσεις µε τις ∆ιοικήσεις των Επιµελητηρίων, αλλά συνέχεια µέσα 
από ανοιχτές διαδικασίες µε όλη την επιχειρηµατική κοινότητα και αυτό θα 
συνεχίσουµε να το κάνουµε.  
  Αντίστοιχα οι Γενικές Γραµµατείες του Υπουργείου είχαν µεγάλες 
δράσεις και έχουν και σε αυτή την περίοδο για την ευαισθητοποίηση του 
κοινού, παράδειγµα η Γενική Γραµµατεία Ενέργειας πολύ σύντοµα θα 
ξεκινήσει ένα µεγάλο Πρόγραµµα δράσεων ευαισθητοποίησης και 
ενηµέρωσης σε ό,τι αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας καθώς έχουµε να 
πετύχουµε σηµαντικούς στόχους στους οποίους και εσείς αναφερθήκατε, 
µέχρι το 2020.  
  Τέλος θα ήθελα να πω ότι επειδή έχετε και εσείς στο παρελθόν 
διατελέσει Ειδικός Γραµµατέας που διαχειρίστηκε το ΕΠΑΝ, γνωρίζετε πάρα 
πολύ καλά ότι θα µπορούσαµε και εµείς σ’ αυτή την περίοδο να έχουµε και 
αποφάσεις ένταξης και απορροφήσεις, χρησιµοποιώντας αρκετή από την ύλη 
που µας έχει τροφοδοτήσει το Γ’ ΚΠΣ. Είναι κάτι το οποίο έγινε και στη 
µετάβαση από το Β’ ΚΠΣ στο Γ’.  
  Όµως θα συµφωνήσω και εγώ µαζί σας ότι το σηµαντικό δεν 
είναι η ποσότητα αλλά είναι η ποιότητα και εδώ πέρα πιστεύω ότι επειδή 
έχουµε δουλέψει πάρα πολύ, και οι συνεργάτες της Ειδικής Γραµµατείας και 
των Γενικών Γραµµατειών στον σχεδιασµό του Προγράµµατος, έχουµε ήδη 
ένα πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό της εξειδίκευσης, το θεσµικό πλαίσιο το 
οποίο έχει τις αδυναµίες του πλέον σε ό,τι αφορά την Ειδική Γραµµατεία 
Ανταγωνιστικότητας έχει µπει σε δρόµο, έχουµε ήδη δηµιουργήσει τις 
ενδιάµεσες Υπηρεσίες συντονισµού και εφαρµογής, έχουµε ήδη προχωρήσει 
το σύστηµα της επάρκειας, όπως θα δείτε και στη συνέχεια έχουν γίνει οι 
σχετικές ενηµερώσεις, αρκετοί φορείς έχουν κληθεί και αρκετοί εξ αυτών 
έχουν πάρει και την πιστοποίηση και ούτω καθ' εξής.  
  Είναι µια σκυταλοδροµία ξέρετε τα ΚΠΣ. και φυσικά σε ένα 
µεγάλο βαθµό, µεγάλη αν θέλετε από την δραστηριότητα τη δική µας 
αφιερώθηκε και το 2008 και στο κλείσιµο του προηγούµενο ΚΠΣ. καθώς όλοι 
νοµίζω θα συµφωνήσουµε ότι δεν έχουµε δικαίωµα να στερηθεί αυτή η χώρα 
και οι επιχειρήσεις της και οι άνθρωποι οι εργαζόµενοι ούτε ένα ευρώ από τα 
ΚΠΣ. Είναι σκυταλοδροµία και φυσικά όταν σου παραδίδεται η σκυτάλη µε 
κάποιες καθυστερήσεις πρέπει να τρέχεις να καλύψεις αυτό το χαµένο χρόνο.  
  Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Ρυλµόν. 
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κ. ΡΥΛΜΟΝ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να 
διευκρινίσω ότι έχετε κάνει εσείς προσωπικά και το προσωπικό της Ειδικής 
Υπηρεσίας µια πολύ µεγάλη προσπάθεια η οποία πρέπει να αναγνωρισθεί 
παρά ορισµένα ζητήµατα που υπάρχουν σε επίπεδο πολιτικών και επίσης θα 
ήθελα και εγώ µε την ευκαιρία να ευχηθώ στην κα Αραµπατζή ό,τι καλύτερο 
ονειρεύεται και εύχεται και να την ευχαριστήσω για τη βοήθεια που 
προσέφερε και σ’ εµένα προσωπικά για µια µακρά τελικά περίοδο. 

Να περάσουµε στα θέµατα τα οποία συζητάµε. Νοµίζω ότι 
πρέπει να τεθεί κάπως ωµά το εξής θέµα: Το Γ’ ΚΠΣ και έτσι όπως 
διαµορφώνεται το ΕΠΑΝ ΙΙ, δηλαδή το ΕΠΑΝ Ι και το ΕΠΑΝ ΙΙ είχαν 
πραγµατικά και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη δυναµική της 
οικονοµίας προς περισσότερη καινοτοµία, περισσότερη ανταγωνιστικότητα και 
εποµένως καλύτερη απασχόληση;  

Νοµίζω ότι τα συµπεράσµατα που µπορούµε να βγάλουµε από 
τα αποτελέσµατα του ΕΠΑΝ Ι αλλά και ορισµένα χαρακτηριστικά των 
επιλογών που γίνονται για το ΕΠΑΝ ΙΙ πρέπει να µας κάνουν να 
αµφιβάλλουµε σε σχέση µε αυτό. Κατ’ αρχήν έχουµε, βέβαια όπως και άλλοι 
οµιλητές ανέφεραν, µια εντυπωσιακά χαµηλή ανταγωνιστικότητα αλλά και µια 
επιδείνωσή της, που δείχνει συνολικά, το έχουµε ξαναπεί σ’ αυτή την αίθουσα 
δυστυχώς, που δείχνει ότι πολλές πολιτικές και ειδικότερα το ΕΠΑΝ Ι δεν 
κατόρθωσαν να επηρεάσουν θετικά αυγή την εξέλιξη.  

Το βίντεο το οποίο προβάλλατε που είχε φυσικά πολύ 
ενδιαφέρον όπως έχει το πραγµατολογικό υλικό, µας δείχνει ότι στους τοµείς 
της υψηλής τεχνολογίας ή της µέσης τεχνολογίας ακόµα, οι καλές πρακτικές, 
να το πω έτσι, είναι πολύ λίγες. Υπάρχει βέβαια το cluster της 
µικροηλεκτρονικής, υπάρχουν δυο τρεις απ’ ό,τι πρόσεξα επιχειρήσεις στον 
τοµέα του λογισµικού, αλλά απ’ όλες τις άλλες είναι µέσης ή και πολύ χαµηλής 
τεχνολογίας. Από την άλλη µεριά κάναµε στο Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ µια 
προσπάθεια ενδεικτικά να δούµε λίγο τι αντιπροσωπεύουν οι δαπάνες σε 
επίπεδο περιφερειών, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µια οικονοµία που έχει 
σχέση µε το ΕΠΑΝ αλλά υπάρχει και µια πολύ µεγαλύτερη οικονοµία πάνω 
ίσως από 90% των επιχειρήσεων και 90% των επενδύσεων που κυλά έξω 
από αυτό τον χώρο που διαµορφώνει, προσπαθεί να επηρεάσει και 
κατορθώνει µάλλον να επηρεάσει  το ΕΠΑΝ. 

∆ηλαδή και σήµερα πηγαίνουµε σε δράσεις που είναι, ας πούµε 
οι δράσεις που αναφέρθηκαν για την βιοµηχανία, µικροί προϋπολογισµοί, 
συνηθισµένες ενέργειες ή ακόµα στον τοµέα της ενέργειας θα δοθούν κάποιες 
δυνατότητες να γίνουν κάποια πράγµατα. Νοµίζω ότι υπάρχει ένα κεντρικό 
πρόβληµα στον σχεδιασµό του ΕΠΑΝ ΙΙ το οποίο έχει κατά κύριο λόγο σχέση 
µε το πώς αντιµετωπίζεται το θέµα της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης 
που για την ελληνική οικονοµία όπως όλοι γνωρίζουµε εδώ είναι µια 
κοσµογονία, δεν είναι µια απλή µετάβαση, µια απλή µετεξέλιξη.  

Νοµίζω ότι αυτή η µετάβαση ως τώρα έχει αντιµετωπισθεί 
κυρίως ως ένα θέµα όπου τα υποκείµενα που θα την επωµισθούν θα είναι οι 
επιχειρήσεις, έχουν υποτιµηθεί άλλοι τοµείς της έρευνας ακόµα και το θέµα 
των δοµών στήριξης. Πόσες φορές έχουµε συζητήσει, είτε εδώ είτε αλλού και 
ο ρόλος των ΚΕΤΑ που σήµερα ξαφνικά τα νοσταλγούµε και θεωρούµε ότι θα 
έπρεπε να υπάρχουν, πόσες φορές έχει υποτιµηθεί αυτός ο ρόλος και δεν έχει 
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γίνεται κατανοητό ότι όταν θέλουµε καινοτοµίες, όταν θέλουµε αναβάθµιση 
των γνώσεων στο επίπεδο των επιχειρήσεων και των µικρών κατά κύριο λόγο 
των επιχειρήσεων, πρέπει αυτή η γνώση να έρθει από κάποιους φορείς και ότι 
αυτοί οι φορείς πρέπει να έχουν έναν χαρακτήρα και αρµοδιότητες πολύ 
εκτεταµένες και δυνατότητες να παρέµβουν µ’ έναν πολύ εκτεταµένο και 
ουσιαστικό τρόπο.  

Βρισκόµαστε σήµερα σε µια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. 
Υπάρχει η κρίση, προβλέψεις για επιβράδυνση της οικονοµίας, ταυτόχρονα 
έχουµε τη διαπίστωση για τη µειωµένη ανταγωνιστικότητα και το ισοζύγιο στο 
-15%, -15,5% τον επόµενο χρόνο, έχουµε και µια δηµοσιονοµική κρίση, θα 
µπορούσαµε να πούµε, ένα πρόβληµα εσόδων, εξισορρόπησης των 
δηµοσίων οικονοµικών κτλ.  

Για να βγούµε απ’ αυτή την κατάσταση, πρέπει να εφαρµοσθούν 
κάποιες πολιτικές καινοτόµες από την πλευρά τη δική µάς νοµίζουµε ότι 
πρέπει να είναι πολιτικές οι οποίες έχουν τους πόρους τους οποίους 
χρειάζονται, πολιτικές οι οποίες είναι σχεδιασµένες, πολιτικές οι οποίες 
βάζουν στόχους, δηλαδή µέσα σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα, πολιτικές οι 
οποίες πρέπει να επηρεάσουν τη διάρθρωση του τοµέα ενέργειας ειδικότερα 
µ’ έναν πολύ αποφασιστικό τρόπο.  

Για να γίνει κάτι τέτοιο όµως θα πρέπει να περάσουµε από µια 
αξιολόγηση των πολιτικών έτσι όπως έχουν γίνει ως τώρα. Φοβάµαι ότι ο 
τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζεται από την Ειδική Γραµµατεία 
Ανταγωνιστικότητας η υλοποίηση του ΕΠΑΝ δεν βασίζεται σε µια τέτοια 
αξιολόγηση, δεν περιέχει συγκεκριµένους στόχους και δεν περιέχει πολιτικές 
οι οποίες είναι σχεδιασµένες. Και τελικά, σε ό,τι αφορά το ζήτηµα των πόρων, 
φυσικά σε µια τέτοια περίοδο που πρέπει να τονωθεί η οικονοµία, να γίνουν 
επενδύσεις, να βρεθούν πόροι για τη στήριξη των ανέργων σε τοµείς 
κοινωνικούς, δεν µπορούµε να βασιστούµε στους πόρους του ΕΣΠΑ και 
ακόµα ειδικότερα στους πόρους του  ΕΠΑΝ ΙΙ. 

Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει σε αυτή τη χώρα να υπάρξει µια 
πολιτική απόφαση για αναδιανοµή εισοδήµατος, πρέπει να βρεθούν όροι όχι 
µόνο ευρωπαϊκοί αλλά και εθνικοί πόροι που να µπορέσουν να στηρίξουν ένα 
τέτοιον προσανατολισµό της οικονοµίας διαφορετικά κινδυνεύουµε να 
γλιστρήσουµε στα επόµενα χρόνια σε µια ακόµα χειρότερη εκδοχή από αυτήν 
που έχουµε ήδη γνωρίσει µε µια συνεχιζόµενη απώλεια ανταγωνιστικότητας 
που βέβαια από µια στιγµή και µετά θα έχει πιο οδυνηρά αποτελέσµατα από 
αυτά που είχε ως τώρα σε µια οικονοµία η οποία µέχρι πέρυσι µεγεθυνόταν 
µε 3 ή 4 ποσοστιαίες µονάδες το χρόνο και τώρα θα περάσει σε µια περίοδο 
µε µηδενική σχεδόν ή και κάτω από το µηδέν µεγέθυνση λόγω των γενικών 
συνθηκών που περιέγραψα. Ευχαριστώ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς τον κ. Ρυλµόν. Νοµίζω ότι θα 
µπορούσατε να γίνετε λίγο πιο ακριβής όταν αναφέρεσθε γενικά σε πολιτικές 
καινοτόµες που θα πρέπει να ενθαρρυνθούν µέσα από το ΕΠΑΝ, η Ειδική 
Γραµµατεία Ανάπτυξης ήταν και παραµένει ανοιχτή σε κάθε εποικοδοµητική 
πρόταση από κάθε Φορέα που εκπροσωπείται στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 
  Μέχρι σήµερα έχει γίνει η εξειδίκευση αυτού του Προγράµµατος 
σε συνεργασία µε όλους τους φορείς της χώρας, και µε την Κεντρική Ένωση 
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Επιµελητηρίων και µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Εµπόρων και το 
Πρόγραµµα αυτό πραγµατικά πιστεύω ότι έχει τεθεί σε µια ευρύτατη 
διαβούλευση µε την επιχειρηµατική κοινότητα και µέσα, όπως σας είπα από 
ανοιχτές συναντήσεις και συζητήσεις µε εκπροσώπους Φορέων σε όλη τη 
χώρα, οπότε νοµίζω ότι δεν θα υιοθετήσω πλήρως τα σχόλια τα οποία κάνατε 
για την έλλειψη στοχοθεσίας του Προγράµµατος. 
  Αναφερθήκατε για παράδειγµα στον τοµέα της ενέργειας και 
χρησιµοποιήσατε τον όρο «συνηθισµένες παρεµβάσεις», να πούµε ότι οι 
παρεµβάσεις του τύπου όπως είναι το «Εξοικονοµώ» ή παρεµβάσεις σαν 
αυτές που θα  ανακοινωθούν συγκεκριµένες λεπτοµέρειες στις επόµενες 
µέρες σε ό,τι έχει να κάνει µε την εξοικονόµηση ενέργειας σε χαµηλού 
εισοδήµατος νοικοκυριά, είναι η πρώτη φορά που τις βλέπουµε σε ΚΠΣ, 
έχουν ήδη δεχθεί τα πολύ θετικά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
οποία ειδικά αυτή την περίοδο την κρίσιµη της οικονοµικής κρίσης τέτοιου 
είδους παρεµβάσεις έχει ζητήσει απ’ όλα τα κράτη µέλη να υιοθετήσουµε για 
την προώθηση και της πράσινης επιχειρηµατικότητας αλλά και για τη 
αντιµετώπιση της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. 
  Μάλιστα η Ελλάδα είναι µία από τις πρώτες χώρες που έχει ήδη 
προχωρήσει µε τη δράση του «Εξοικονοµώ» ως εξοικονόµηση ενέργειας σε 
κτίρια δήµων ΟΤΑ, κάτι το οποίο εκτός φυσικά ότι θα συµβάλλει σε 
περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους της χώρας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα βοηθήσει και στην τόνωση ενός κρίσιµου τοµέα για την ελληνική 
οικονοµία που είναι ο κατασκευαστικός τοµέας. 
  Τώρα σε ό,τι αφορά τις καλές πρακτικές στον τοµέα της έρευνας 
και της τεχνολογίας το βίντεο το οποίο προβάλλαµε είχε απλώς κάποιες 
ενδεικτικές παρεµβάσεις, είναι πολύ περισσότερες οι επιχειρήσεις οι οποίες 
έχουν πραγµατικά να επιδείξουν τέτοια καλά αποτελέσµατα όπως το 
«ΚΟΡΑΛΛΙΑ» και αυτό αν θέλετε είναι που λέµε και µε το καινούργιο 
Πρόγραµµα ότι είναι το στοίχηµα που πρέπει να πετύχουµε, πώς να 
δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για άλλα τέτοια πετυχηµένα 
παραδείγµατα. 
  Ειδικά σε ότι έχει να κάνει τα clusters στη χώρα µας, στόχος του 
Προγράµµατος είναι πραγµατικά µέσα  από τέτοιες παρεµβάσεις που 
δηµιουργούν συνέργειες µεταξύ µικροµεσαίων επιχειρήσεων στον τοµέα της 
υψηλής τεχνολογίας, να δηµιουργήσουµε άλλες 4-5 τέτοιες πετυχηµένες 
πρακτικές και έχουµε προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή στην 
χαρτογράφηση του τοµέα της ενέργειας, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα cluster µε εταιρείες οι οποίες παράγουν 
υψηλής τεχνολογίας συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
  Αντίστοιχα θέλουµε να προχωρήσουµε σε ένα cluster στον 
τοµέα της αγροτοβιοτεχνολογίας  καθώς η χώρα µας έχει ένα πολύ σηµαντικό 
ακόµα πληθυσµό ο οποίος ασχολείται µε τη γεωργία και ο οποίος πρέπει να 
στραφεί προς µία άλλη κατεύθυνση παραγωγική, γιατί µέχρι τώρα θυµίζω σε 
όλους ότι εργάζονταν οι παραγωγοί µας για να παράγουν όσο γίνεται 
περισσότερα προϊόντα για να καρπωθούν µεγαλύτερες ενισχύσεις, ενώ τώρα 
η στροφή που θέλουµε να κάνουµε σαν χώρα αλλά και σαν Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι να παράγουµε συγκεκριµένα προϊόντα τα οποία απαντούν σε 
συγκεκριµένα προβλήµατα τα οποία έχουν οι καταναλωτές, οι Έλληνες, οι 
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Ευρωπαίοι και ευρύτερα για να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις εκείνες και 
για µια πιο ισχυρή βιοµηχανία τροφίµων και ποτών στη χώρα µας, αλλά και 
για να δώσουµε ένα εγγυηµένο σταθερό και καλύτερο εισόδηµα στους 
ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής.  
  Άρα στο clustering θα δούµε περισσότερα πράγµατα µέσα από 
το ΕΠΑΝ ΙΙ  όπως επίσης πιστεύω ότι πολύ περισσότερα πράγµατα θα δούµε 
σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την ενίσχυση ενός επαρκούς συστήµατος 
καινοτοµίας στη χώρα µας. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα που εµείς εκτιµούµε 
ότι έχει η χώρα µας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, ειδικά στις νέες 
τεχνολογίες έχουµε αποδείξει ότι µπορούµε να παράγουµε πολύ σηµαντικά 
αποτελέσµατα, αποτελέσµατα τα οποία πέρα από τη βασική έρευνα µπορούν 
να βρουν εφαρµογή σε επιχειρήσεις µας και ήδη νοµίζουµε ότι έχει 
δηµιουργηθεί ένα καλό υπόστρωµα υποστήριξης της καινοτοµίας στη χώρα 
µας και µέσα από τα ερευνητικά εργαστήρια και Ινστιτούτα που έχουν 
ενισχυθεί και µέσα από τους πόλους καινοτοµίας που δηµιουργήθηκαν από τα 
7 τεχνολογικά πάρκα και ούτω καθ' εξής.   
  Ήδη αρκετές επιχειρήσεις όπως ξέρετε έχουν -ακόµα και µέσα 
στη διεθνή οικονοµική κρίση- έλθει να εγκατασταθούν στη χώρα µας όχι 
φυσικά ελκόµενες από την γραφειοκρατία που ακόµα υπάρχει στη χώρα µας ή 
από το φορολογικό σύστηµα, αλλά γιατί πραγµατικά αναγνωρίζουν ότι 
υπάρχει ένα επαρκές σύστηµα υποστήριξης της καινοτοµίας και φυσικά το 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό. 
  Στις 28 Απριλίου θα γίνουν συγκεκριµένες ανακοινώσεις γιατί 
τρέξαµε µια δράση και στον τοµέα της µικροηλεκτρονικής που έφερε νέες 
επιχειρήσεις και από το εξωτερικό σηµαντικά ονόµατα, τα οποία 
εγκαταστάθηκαν στη χώρα µας και φυσικά υπάρχουν πολλά άλλα 
παραδείγµατα που µπορούν να µας κάνουν συγκρατηµένα αισιόδοξους και 
όχι τόσο απαισιόδοξους.  
  Σε ό,τι αφορά τώρα την αποτίµηση του ΕΠΑΝ Ι ήθελα σε όλους 
να επισηµάνω ότι προβλέπεται και από τους κοινοτικούς κανονισµούς η ex-
post µελέτη που θα µας παρουσιάσει την συµβολή του και στην 
ανταγωνιστικότητα. Επίσης σε ό,τι αφορά την ex ante αξιολόγηση του ΕΠΑΝ 
ΙΙ τα στοιχεία είναι πολύ πιο ενθαρρυντικά από αυτά που παρουσιάστηκαν και 
νοµίζω ότι και αυτή αποτελεί έναν µπούσουλα για µας, για το πού πάµε και να 
κλείσω µε µια επισήµανση: Ότι φυσικά υπάρχουν πολλοί τρόποι να µετρήσει 
κανείς την ανταγωνιστικότητα. Και σίγουρα σαν χώρα εδώ πέρα έχουµε 
στοιχήµατα να κερδίσουµε.  
  Απλώς να µη µείνουµε µε την εντύπωση ότι τίποτε δεν έχει γίνει 
σε αυτό τον τοµέα. Μπορεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης να έχει την ευθύνη 
αποκλειστικά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, αυτή είναι 
µια συνολική προσπάθεια που θα την πετύχουµε µόνο αν συνεργαστούµε όλα 
τα συναρµόδια Υπουργεία, όλοι οι φορείς, και οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες, 
την προηγούµενη χρονιά, όπου και το 2008 δεν ήταν η καλύτερη οικονοµική 
χρονιά, είχαµε ήδη τα πρώτα σηµάδια της οικονοµικής κρίσης και στην 
Αµερική και στην Ευρώπη, η χώρα µας κατέγραψε µια βελτίωση στην 
Παγκόσµια Έκθεση Doing Business της Παγκόσµιας Τράπεζας κατά 10 
θέσεις.  
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  ∆ε σηµαίνει ότι είµαστε αν θέλετε  µε αυτό το αποτέλεσµα 
απόλυτα ικανοποιηµένοι, η προσπάθεια συνεχίζεται. Όµως δείχνει µια 
βελτίωση η οποία καταγράφεται και σε µια πολύ σηµαντική έκθεση, από τις 
πλέον αντικειµενικές του εξωτερικού γιατί δεν επιδέχεται και άλλου είδους αν 
θέλετε υποκειµενικά στοιχεία καθώς δε στηρίζεται σε ερωτηµατολόγια όπως 
άλλες εκθέσεις, το World Economic Forum, το ΙΜD, αλλά σε αποτελέσµατα 
που έχουν να κάνουνε µε διαδικασίες και µε χρόνους.  
  Το εµπορικό ισοζύγιο που αναφέρθηκε, αν δεν υπήρχε η άνοδος 
η ραγδαία του πετρελαίου, πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά που το εµπορικό 
ισοζύγιο της χώρας παρουσίασε βελτίωση. Φυσικά θα είµαι ο τελευταίος που 
θα ισχυριστεί ότι λύσαµε το προβλήµατα της ανταγωνιστικότητας της χώρας, 
απλώς θα ήθελα να επισηµάνω και να καταγραφεί ότι βήµατα γίνονται. .  
  Να δώσουµε τον λόγο στον κ. Γιώργο Βασαρδάνη. 
Γ. ΒΑΣΑΡ∆ΑΝΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Είµαι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
εταιρείας ΠΕΤΑ Α.Ε., εκπροσωπώ την ΚΕ∆ΚΕ,  αντικαθιστώ το τακτικό µέλος 
της, τον Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο.  

Θέλω εξαρχής να πω ότι τα αντικείµενα που αφορούν και το 
ΕΠΑΝ και το ΕΠΑΕ γίνονται όλο και περισσότερο αντικείµενα που 
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Αυτοδιοίκηση. Η προσέγγιση η κλασική στα 
αντικείµενα αυτά, εννοώ και τα ενεργειακά και τα αναπτυξιακά και ούτω καθ' 
εξής έχει ένα πάγιο κριτήριο, το κριτήριο που αφορά την αξιοποίηση των 
Προγραµµάτων για να υλοποιηθεί ο αναπτυξιακός σχεδιασµός της 
Αυτοδιοίκησης στην παρούσα συγκυρία µεγεθύνεται ακόµη περισσότερο το 
ενδιαφέρον το δικό µας κοιτώντας αυτά τα Προγράµµατα, προσπαθώντας να 
τα αξιοποιήσουµε από το γεγονός ότι µπορούν να συµβάλλουν ώστε και η 
Αυτοδιοίκηση να δώσει κάποια συµβολή ουσιαστική στην αντιµετώπιση της 
κρίσης. 

Με όρους πρακτικούς µπορούν µέσα απ’ αυτό το Πρόγραµµα, 
αυτή είναι µια οπτική την οποία την έχουν υιοθετήσει ως ΚΕ∆ΚΕ, και αυτά τα 
Προγράµµατα µπορούµε να τα αξιοποιήσουµε, τους πόρους, για να 
µεταφερθούν πόροι, δυνατότητες σ’ αυτό που λέµε στην πραγµατική 
οικονοµία µ’ έναν τρόπο να διευκολυνθεί η ελληνική κοινωνία να 
αντιµετωπίσει την κρίση. Μ’ αυτά τα πολύ γενικά κριτήρια να πούµε ότι το 
ΕΠΑΕ ξεκινά για την Αυτοδιοίκηση καλά, αισιόδοξα µε την έννοια ότι έχουµε 
εξασφαλισµένο ένα µερίδιο πέρα από πολιτικές δεσµεύσεις και δηλώσεις, η 
πραγµατικότητα λέει ότι το «Εξοικονοµώ είναι ένα σηµαντικό µερίδιο για την 
Αυτοδιοίκηση. 

Υπήρχε µερίδιο για την Αυτοδιοίκηση στο επιχειρησιακό της 
ανταγωνιστικότητας, πολύ µικρότερο, αυτό το µερίδιο στο επιχειρησιακό του 
ΕΣΠΑ µεγαλώνει και φαίνεται ότι δηµιουργείται ένα κλίµα ολόκληρο µέσα 
στους ΟΤΑ για την αξιοποίησή του. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι σχεδόν το 
σύνολο των δικαιούχων της Αυτοδιοίκησης,  δήµων της Αυτοδιοίκησης έχει 
κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

Καθώς το ψάχνουµε και εµείς και σαν ΠΕΤΑ υλοποιούµε τέτοιου 
τύπου δράσεις µε δήµους, µικρούς και µεγάλους και µε τον µεγαλύτερο, 
υπάρχουν κάποια θέµατα τα οποία ήδη δηµιουργούν ερωτηµατικά. Σας λέω 
χαρακτηριστικά το κλαστικό πρόβληµα µε την ίδια συµµετοχή. Οι συνθήκες οι 
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δηµοσιονοµικές είναι ασφυκτικές και για την Αυτοδιοίκηση, το θέµα της ίδιας 
συµµετοχής ανάγεται σε σοβαρό σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του 
Προγράµµατος.  

Επίσης καθώς µετράµε πρακτικά τις δαπάνες, είναι κάτι που 
προϋπολογίζουµε. ∆ιαστασιολογούµε την υλοποίηση του Προγράµµατος, 
βλέπουµε ότι θα κληθούµε αµέσως να διεκδικήσουµε περισσότερα χρήµατα 
και µ’ αυτή την έννοια ήταν θετική η δήλωση του Γενικού Γραµµατέα 
Ανάπτυξης, του κ. Μουσουρούλη, ότι αντιµετωπίζει και αυτό το πρόβληµα. 
Σας λέω χαρακτηριστικό, το απόθεµα των σχολικών κτιρίων το οποίο είναι 
ιδιαίτερα ενεργοβόρο κοµµάτι στο κτιριακό απόθεµα της Αυτοδιοίκησης, έχει 
παραχθεί το µεγαλύτερο σε µια περίοδο όπου δεν υπήρχαν οι τεχνικές 
εξοικονόµησης ενέργειας, πρέπει να το αντιµετωπίσουµε, εκεί προφανώς τα 
χρήµατα είναι πάρα πολύ µεγάλα.  

Μια δεύτερη παρατήρηση που αφορά µια πραγµατικότητα η 
οποία είναι σε εξέλιξη στην Αυτοδιοίκηση. Η Αυτοδιοίκηση ξαφνικά εδώ και 
ενάµιση χρόνο είναι  όλο και περισσότερο ενώπιον των προβληµάτων που 
σχετίζονται µε τα ενεργειακά. Πήραµε ενεργό µέρος όχι πάντα µε οµοφωνία, 
µε διαφορετικές απόψεις, όλη τη συζήτηση για το χωροταξικό των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και όχι µόνο, αυτό σαν πρόβληµα θα το 
έχουµε συνεχώς.  

∆εν είναι τυχαίο ότι τέλος Ιουνίου οργανώνει η ΚΕ∆ΚΕ ειδικό 
συνέδριο για τη ΣΑΠΕ όπου επί της ουσίας δεν θα κουβεντιάσουµε 
ακαδηµαϊκά, θα κουβεντιάσουµε πολύ συγκεκριµένα πώς εξελίσσεται το θέµα  
αυτό, η προσπάθεια της Αυτοδιοίκησης να εµπλακεί πρακτικά και 
συγκεκριµένα στα ενεργειακά. Αυτό αν φανεί νοµίζω ότι θα εµφανιστεί και σε 
άλλους τοµείς που αφορούν το Επιχειρησιακό της ανταγωνιστικότητας και της 
επιχειρηµατικότητας.  

Τρίτη παρατήρηση την οποία πάρτε την υπ' όψιν και σας 
παρακαλούµε, βάζουµε το θέµα να την υιοθετήσετε: Το επιχειρησιακό της 
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας πρέπει να προβλέψει τη 
δυνατότητα των επιχειρήσεων των ΟΤΑ να είναι δικαιούχοι. Στο ΕΠΑΝ, σας 
λέω ένα χαρακτηριστικό, το «Πιστοποιηθείτε» όπου θα µπορούσαµε κάλλιστα 
ως επιχειρήσεις ΟΤΑ να πάρουµε µέρος. ∆εν ήµασταν δικαιούχοι.  

Στο καινούργιο, στο ΕΠΑΕ νοµίζω ότι υπάρχουν επιχειρήσεις 
της Αυτοδιοίκησης που µε πολύ αποτελεσµατικό τρόπο µπορούν να 
αξιοποιήσουν παραγωγικά τους πόρους που θα διατεθούν. Μ’ αυτή την 
έννοια πρέπει να προβλεφθεί πολύ συγκεκριµένα η δυνατότητα των 
επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης να µπορούν να το αξιοποιήσουν.  

Κλείνοντας θέλω να βάλω και εγώ µερικές διαστάσεις ευρύτερες 
που σχετίζονται µε τα εξαιρετικά σοβαρά θέµατα που τέµνονται µέσα από το 
επιχειρηµατικό της ανταγωνιστικότητας και το παλαιότερο και το σηµερινό. 
Νοµίζω ότι µια συζήτηση που πρέπει να γίνει σύντοµα και στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης αφορά τα συµπεράσµατα επί της ουσίας από την εφαρµογή 
του ΕΠΑΝ  και δεν πιστεύω ότι αρκεί η ex post αξιολόγηση, νοµίζω ότι 
µπορούµε και είναι ανάγκη λόγω της συγκυρίας και λόγω της φάσης στην 
οποία βρίσκεται η προσπάθεια για την υλοποίηση, για την έναρξη της 
εφαρµογής του ΕΠΑΕ, αυτή η συζήτηση για τα συµπεράσµατα από το 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Γ’ ΚΠΣ να γίνει όσο γίνεται πιο σύντοµα και 
υπάρχουν και τεχνικές, να ανοίξει αυτή η συζήτηση. 

Το δεύτερο, πάλι σ’ αυτό το γενικό, νοµίζω ότι έτσι και αλλιώς εξ 
αντικειµένου, ανεξάρτητα τι άποψη µπορεί να έχει κανείς, το θέµα της 
ανταγωνιστικότητας µπαίνει και σας λέω µια θετική εκτίµηση σε σχέση µε το 
ΕΠΑΕ. Εµένα µου έκανε πολύ καλή εντύπωση το µέγεθος των πόρων που 
διατίθεται για την έρευνα και την καινοτοµία στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
της 4ης προγραµµατικής περιόδου. 

Αυτό όµως το συγκεκριµένο νοµίζω ότι πρέπει να συζητηθεί, να 
προγραµµατιστεί, να υλοποιηθεί, να συζητηθεί και µε πιο ολοκληρωµένο 
τρόπο ούτως ώστε να µπορέσει να ακουµπήσει στις τοπικές κοινωνίες. 
Υπάρχουν δυναµικά, οι πόλοι καινοτοµίας εκπροσωπούν, εκφράζουν τέτοιου 
τύπου δυναµικά, τα οποία είναι ανεπτυγµένα σήµερα στην ελληνική 
περιφέρεια και τα οποία και λόγω της συγκυρίας είναι ανάγκη να τα 
ενισχύσουµε όχι µε την έννοια ότι µεταφέρουµε πόρους στην περιφέρεια αλλά 
µε την έννοια ότι αξιοποιούµε ένα δυναµικό συνολικό για να κάνει µια 
προσπάθεια η ελληνική κοινωνία ανταγωνιστικά να σταθεί σ’ ένα περιβάλλον 
ιδιαίτερα δύσκολο. 

Ξαναλέω  και κλείνω ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της 
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας είναι τόσο ευρύ σε 
σηµαντικούς τοµείς σε µια πολύ κρίσιµη συγκυρία που µας δίνει τη 
δυνατότητα να θέσουµε και ως κοινωνικοί εταίροι αλλά και ως Επιτροπή 
Παρακολούθησης πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα που αφορούν την ανάπτυξη 
της Ελλάδας και την αντιµετώπιση της κρίσης στην παρούσα συγκυρία. Σας 
ευχαριστώ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς. Επειδή το θέµα της 
αξιολόγησης έχει απασχολήσει και τις παρεµβάσεις αρκετών άλλων µελών, να 
πούµε επίσης ότι εκτός από την ex post αξιολόγηση θα έχουµε τη δυνατότητα 
και το απόγευµα που θα µιλήσουµε συγκεκριµένα για το ΕΠΑΝ να δείτε και 
µια πρώτη προσέγγιση πώς και σε σχέση µε τους δείκτες που είχαµε θέσει 
στο Πρόγραµµα, ποια ήταν τα αποτελέσµατα τα οποία είχαµε και οι δείκτες 
θυµίζω σε όλους ότι ήταν και ποσοτικοί και ποιοτικοί.  
  Φυσικά η προσπάθεια δε σταµατά εδώ, για κάθε µία δράση 
όπως σας είπα που ξεκινούµε µέσα στο ΕΠΑΝ ΙΙ έχουµε µεριµνήσει ώστε να 
υπάρχουν και µελέτες αξιολόγησης των παρεµβάσεων της προηγούµενης 
περιόδου, δηλαδή για τη γυναικεία και τη νεανική επιχειρηµατικότητα που ήδη 
έχουµε ανακοινώσει στηριχθήκαµε σε συγκεκριµένες µελέτες τόσο του ΙΟΒΕ 
όσο και του Παρατηρητηρίου µικροµεσαίων του ΕΟΜΕΧ. Για τη δράση του 
ΚΕΥ∆ υπάρχει άλλη αντίστοιχη τέτοια µελέτη αποτίµησης της παρέµβασης και 
ούτω καθ' εξής.  
  Επειδή ο χρόνος µας πιέζει συνεχίζουµε µε τρεις ακόµα 
παρεµβάσεις στελεχών της ∆ιαχειριστικής Αρχής και όποιος έχει κάποια 
παρέµβαση την κρατάει για το δεύτερο κοµµάτι της συζήτησης. Θα ήθελα να 
ζητήσω τώρα να έρθει ο κ. Ρακοβίτης, ο Προϊστάµενος της Μονάδας 
Ανθρωπίνων Πόρων της ΕΥ∆ ΕΠΑΝ ΙΙ, θα µας πει για ένα πολύ ακόµα 
σηµαντικό θέµα που έχει να κάνει µε την εξειδίκευση των δράσεων του ΕΠΑΝ, 
που είναι οι ανθρώπινοι πόροι.  
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  Η παρέµβαση του ΕΠΑΝ ΙΙ στη νέα προγραµµατική περίοδο θα 
είναι πιο µικρή καθώς κυρίως οι πόροι του ΕΚΤ θα κινητοποιηθούν µέσα από 
το Πρόγραµµα του Υπουργείου Απασχόλησης αλλά υπάρχει και η ρήτρα του 
10% για αξιοποίηση πόρων του ΕΠΑΝ για δράσεις Κοινωνικού Ταµείου. Πιο 
αναλυτικά θα µας πει ο κ. Ρακοβίτης. 
 

Ανθρώπινοι Πόροι στο ΕΠΑΝ ΙΙ 
 

Κ. ΡΑΚΟΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού στο ΕΠΑΝ ΙΙ είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες και µοχλός 
ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Βασικός στόχος αυτής της 
παρέµβασης, δηλαδή το κοµµάτι που λέγονται «ανθρώπινοι πόροι» είναι η 
ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του εργατικού 
δυναµικού στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και των 
τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων. 

Όπως σας προείπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, το ΕΠΑΝ ΙΙ δεν 
διαθέτει πόρους του ΕΚΤ. Γι’ αυτό οι παρεµβάσεις που θα γίνουν και θ’ 
αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό αφορούν τον κανονισµό 1083 Α-34 παρ. 2, 
ο οποίος αναφέρεται σε δράσεις που το ένα Ταµείο συµπληρωµατικά και 
µέχρι ποσοστό 10% σε επίπεδο Άξονα, µπορούν να υλοποιηθούν. Στα 
πλαίσια αυτού του θεσµικού πλαισίου που διέπει και το ΕΚΤ, το ΕΠΑΝ ΙΙ θα 
χρηµατοδοτήσει παρεµβάσεις που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό για 
δράσεις σε συνέργειά –χρησιµοποιώ πάντα τη λέξη «συνέργεια», δηλαδή σε 
δράση που υπάρχει του ΕΤΠΑ και όχι µια οριζόντια δράση που δεν έχει 
συνέργεια, στους άξονες 1, 2 και 3 του ΕΠΑΝ ΙΙ.  

Σαν στόχο έχουν τον εµπλουτισµό και την αναβάθµιση των 
δεξιοτήτων και την αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού. Οι 
Άξονες, για να θυµηθούµε λιγάκι σε ποιους Άξονες θα κινηθεί η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού, στον Άξονα 1 έχουµε την δηµιουργία και την 
αξιοποίηση της καινοτοµίας υποστηριζόµενης από την έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη, στον Άξονα 2 είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της 
εξωστρέφειας, στον Άξονα 3 η βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.  

Σαν ενδεικτικές δράσεις στον Άξονα 1 αναφερόµαστε στις 
ενέργειες της εκπαίδευσης, κατάρτισης στον τοµέα της έρευνας, καινοτοµίας 
και νέων τεχνολογιών, πάντοτε των επιχειρήσεων ή των δοµών που 
στήνονται στα πλαίσια του Άξονα 1 και δεύτερον, στην προσέλκυση 
ερευνητών για να στελεχώσουν δίκτυα έρευνας και ανάπτυξης όπως και την 
δηµιουργία των περιφερειακών και τοµεακών πόρων καινοτοµίας.  

Στον Άξονα 2 µιλάµε για δράσεις και ειδικά Προγράµµατα 
κατάρτισης επιχειρηµατιών και προσωπικού νέων επιχειρήσεων, για 
κατάρτιση επαγγελµατιών εργοδοτών και εργαζοµένων, για κατάρτιση 
προσωπικού, για ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού και τη σύνδεση 
µε την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.  

Στον Άξονα 3 µιλάµε για δράσεις ενηµέρωσης και κατάρτισης 
όσον αφορά τη βελτίωση και τη λειτουργία της αγοράς, την προστασία του 
καταναλωτή, την προώθηση νέας καταναλωτικής κουλτούρας, την προστασία 
του περιβάλλοντος, σε δοµές και για τους εποπτευόµενους φορείς του ΥΠΑΝ 
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και του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.  Επίσης δράσεις κατάρτισης 
εργαζοµένων σε επιχειρηµατικές και τεχνολογικές υποδοµές για θέµατα όπως 
µεταφορά τεχνολογίας και καινοτοµίας.  

Τέτοιες δράσεις που έχουν σχέση µε το 10%, τη λεγόµενη ρήτρα 
ευελιξίας, αναφέρονται και στις 5 περιφέρειες σε µετάβαση, που και γι’ αυτές 
προς τους Άξονες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της 
ψηφιακής σύγκλησης, αναφέρονται σε δράσεις ανάλογες µε αυτές του ΕΠΑΝ 
ΙΙ και οι πόροι αυτοί θα γίνουν µε εκχώρηση σε ένα µικρό ποσοστό, ούτως 
ώστε να έχουµε µια ενιαία αντιµετώπιση και για τις 13 περιφέρειες.  

Τι έχουµε κάνει σαν ΕΥ∆ ΕΠΑΝ αυτή τη στιγµή: Μιλήσαµε 
προηγουµένως για εξειδίκευση δράσεων. Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω 
ότι όλες οι Γενικές Γραµµατείες έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά το κοµµάτι που 
λέγεται «ανθρώπινοι πόροι», η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, η Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας, η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η 
Γενική Γραµµατεία Τουρισµού έχουν εκπονήσει και αυτή τη στιγµή είναι στα 
χέρια τους µελέτες ωρίµανσης που αφορούν παρεµβάσεις στον τοµέα 
κίνησης.  

Σαν ΕΥ∆ ΕΠΑΝ έχουµε εκπονήσει ένα σχέδιο οδηγού ΚΥΑ 
τύπου ΕΣ∆ΕΚ. Αυτός ο οδηγός κατα αρχάς υιοθετεί σ’ ένα πολύ µεγάλο 
ποσοστό µπορώ να σας πω, πάνω από το 80-90% το ενιαίο σύστηµα 
διαχείρισης ενεργειών κατάρτισης που έχει εκπονηθεί στο Υπουργείο 
Εργασίας µε Κοινή Υπουργική Απόφαση µε το Υπουργείο Οικονοµίας, 
αναφέρεται στον τρόπο υλοποίησης των παρεµβάσεων για θέµατα 
κατάρτισης και θα είναι µόνο για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα.  

Βρισκόµαστε σε διαβούλευση µε τις εθνικές αρχές, ιδιαίτερα µε 
την Εθνική Υπηρεσία Συντονισµού, µε την ΕΥΣΕΚΤ για δράσεις ΕΚΤ, για την 
οριστικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου. Έχουµε περάσει σε εξειδίκευση 
των δράσεων. Για µια ακόµη φορά υπογραµµίζω ότι οι δράσεις αυτές είναι 
στοχευµένες, είναι συµπληρωµατικές των δράσεων του ΕΤΠΑ και σε 
αντιστοιχία και συνέργεια. Ευχαριστώ πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Ρακοβίτη. Η κα Φέτση είναι στέλεχος 
της Μονάδας Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης του Προγράµµατος, θα 
κάνει µια παρουσίαση  σε σχέση µε το ΕΠΑΝ ΙΙ και τον συσχετισµό που έχει 
µε τις στρατηγικές της Λισσαβόνας.  
  Θυµίζω σε όλους ότι στη νέα προγραµµατική περίοδο υπάρχει 
αυξηµένη αν θέλετε σύνδεση ανάµεσα στις δράσεις του Προγράµµατος µε τη 
στρατηγική της Λισσαβόνας.  

 
ΕΠΑΝ ΙΙ και στρατηγική της Λισσαβώνας 

 
Α. ΦΕΤΣΗ: Πράγµατι, η σύνδεση της στρατηγικής της Λισσαβώνας µε την 
πολιτική της συνοχής ήταν µια υποχρέωση και πολύ βασικό στοιχείο  του 
σχεδιασµού στο ΕΣΠΑ. Και το ΕΠΑΝ ΙΙ αποτελεί το καθ’ εξοχήν εργαλείο που 
υποστηρίζει τη σύνδεση αυτή λόγω των τοµέων στους οποίους παρεµβαίνει.  
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Την περίοδο αυτή, η στρατηγική της Λισσαβώνας βρίσκεται στον 
β’ γύρο της επαναδιατύπωσής της µετά το 2005 και ουσιαστικά η συζήτηση 
επικεντρώνεται στο τι γίνεται την περίοδο 2008-2010. Ορόσηµο αποτέλεσε η 
Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2008 η οποία επιβεβαίωσε την 
ορθότητα της στρατηγικής και την ανάγκη να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις 
µε έµφαση στην εφαρµογή τους εστιάζοντας στους τοµείς των επενδύσεων 
στη γνώση και την καινοτοµία, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 
επιχειρηµατικού δυναµικού και ιδιαίτερα των ΜΜΕ, στην ανάγκη αύξησης των 
επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό και εκσυγχρονισµού της  αγοράς 
εργασίας και στην περισσότερη έµφαση σε µια οικονοµία µε χαµηλές 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και ταυτόχρονα αποτελεσµατική σε 
ενεργειακό επίπεδο, τη διάσταση δηλαδή της εξοικονόµησης. 

Παράλληλα, στο ίδιο πνεύµα εντάσσεται και η ολοένα και 
περισσότερο συζήτηση για την ανάγκη αξιοποίησης και τις δυνατότητες που 
παρέχει η εφαρµογή αυτών των µέσων στην αξιοποίησή τους ως εργαλεία 
αντιµετώπισης της κρίσης σε βραχυπρόθεσµο και κυρίως µακροπρόθεσµο 
επίπεδο.  

Η χώρα, σε συνέχεια του Συµβουλίου, προετοίµασε το Εθνικό 
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση την 
περίοδο 2008-2010.  Σηµαντικό στοιχείο αποτέλεσε η σύσταση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Συντονισµού µε συµµετοχή εκτός από τους αρµόδιους 
δηµόσιους φορείς των κοινωνικών εταίρων αλλά και των µη κυβερνητικών 
Οργανώσεων, η σύσταση Παρατηρητηρίου των εξελίξεων της στρατηγικής 
στον δικτυακό τόπο της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. 

Στο Πρόγραµµα αυτό, στο νέο εθνικό Πρόγραµµα, διατηρούνται 
οι βασικές προτεραιότητες του 2005 και εδώ υπενθυµίζουµε τους δυο 
βασικούς τοµείς που συνδέονται µε το ΕΠΑΝ ΙΙ, τον Τοµέα Έρευνα, 
Ανάπτυξη, Καινοτοµία και τον Τοµέα επιχειρηµατικό περιβάλλον όπως 
διατυπώνεται στο Πρόγραµµα, στον οποίο εµπίπτει µέσα και ο Τοµέας 
Παρέµβασης της Ενέργειας.  

Όσον αφορά την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία παραµένει 
βασικός στόχος και στρατηγική η υλοποίηση όλων των αναγκαίων βηµάτων 
και επενδύσεων για τη γρήγορη  µετάβαση προς την οικονοµία της γνώσης 
και ο γνωστός µας στόχος, το 1,5% της ακαθάριστης δηµόσιας δαπάνης να 
φτάσει το 1,5% του ΑΕΠ µε 40% απ’ τον ιδιωτικό τοµέα στο τέλος της 
προγραµµατικής περιόδου. 

Βασικά εργαλεία που αναφέρει το Εθνικό Πρόγραµµα είναι το 
ΕΣΠΑ, το ΕΠΑΝ µαζί µε όλα τα άλλα προγράµµατα που συνεισφέρουν, ενώ 
επίσης γίνεται αναφορά στα νέα Ερευνητικά Κέντρα, στους νόµους που 
αξιοποιούν, δίνουν κίνητρα είτε φορολογικά είτε αναπτυξιακά για την έρευνα 
και στις επιπτώσεις του Γ’ ΚΠΣ που ειδικά για τον Τοµέα αυτόν, έχουν και 
έναν πιο µακροπρόθεσµο χαρακτήρα.  

Στον τοµέα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, διατυπώνονται 
µια σειρά γενικότερων στόχων που συνδέονται µε την διεύρυνση των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων, την αύξηση της παραγωγικότητας και µε 
κυριότερους Άξονες τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, άνοιγµα αγορών, 
ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ανταγωνισµού.  
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Εργαλεία που ενδιαφέρουν το Πρόγραµµα γιατί συνδέονται µε 

τους τοµείς που παρεµβαίνει το ΕΠΑΝ ΙΙ, αλλά και µε αυτές καθ’ εαυτές τις 
δράσεις του, αποτελούν η προώθηση της απλοποίησης ίδρυσης των ΕΠΕ η 
οποία συνοδεύεται και από ένα υπό ψήφιση νοµοσχέδιο για περαιτέρω 
διαδικασία ίδρυσης µέσω ενός σταδίου ουσιαστικά, στα Επιµελητήρια, µια 
πρωτοβουλία που έχει φτάσει πολύ κοντά στην υλοποίηση, η θέσπιση του 
νόµου 3661 για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίων µε την 
ενσωµάτωση της αντίστοιχης Κοινοτικής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
των κτηρίων, η ΚΥΑ για την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια, οι 
χωροταξικές ρυθµίσεις που αναφέρθηκαν και προηγούµενα, τόσο στο γενικό 
πλαίσιο όσο και στα επιµέρους πλαίσια που συνδέονται και µε την υλοποίηση 
δράσεων, διάφορα ειδικά µέτρα που πάρθηκαν στους τοµείς της 
αναβάθµισης, της εποπτείας αγοράς και της προστασίας καταναλωτή, καθώς 
επίσης και το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την ενίσχυση της διαφάνειας στις 
δηµόσιες προµήθειες. 

Υπό το πρίσµα λοιπόν  όλων αυτών µπορούµε πλέον να δούµε 
πάλι στους στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑΝ, κατά πόσο συναφής δηλαδή 
είναι η στρατηγική µε όλες αυτές τις εξελίξεις. Στο πλαίσιο του στρατηγικού 
στόχου 1 µιλάµε για την επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της 
γνώσης, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου 2 που καλύπτει ουσιαστικά όλες 
τις δράσεις της επιχειρηµατικότητας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
αναφερόµαστε στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µε στοιχεία όµως 
αειφόρου εξωστρεφούς και παράλληλα στη διασφάλιση όλων των 
προϋποθέσεων από άποψη περιβάλλοντος, οργανωτικού υλικού κτλ. που την 
εξυπηρετούν και στον τρίτο στρατηγικό στόχο που αφορά στην πράξη τον 
ενεργειακό τοµέα, µιλάµε για ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως τόπο 
ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε σεβασµό στο περιβάλλον και 
την αειφορία.  

Αυτή η στρατηγική του ΕΠΑΝ αντανακλάται και στον σχεδιασµό 
του όπου το 85% των πόρων του βλέπουµε ότι απευθύνεται σε τοµείς που 
από τον αρχικό ακόµα σχεδιασµό, τον εφαρµοστικό κανονισµό των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, έχουν ορισθεί, έχουν χαρακτηρισθεί επίσηµα ως 
κωδικοί που συµβάλλουν στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Φυσικά πρόκειται  
για µια σύµβαση µε βάση την οποία όµως φτιάχτηκαν τα Προγράµµατα και 
εδώ φαίνεται ότι κατα εξοχήν είναι το πιο συναφές Πρόγραµµα σ’ αυτή τη 
στρατηγική.  

Πέραν όµως των δράσεων αυτών, του ποσοστού αυτού που 
αφορά το ΕΠΑΝ ΙΙ, οι δράσεις που σχεδιάζονται στο πνεύµα της στρατηγικής 
του συνεισφέρουν αντίστοιχα αρκετά σηµαντικά στα ποσοστά των ΠΕΠ, στην 
κάλυψη δηλαδή του στόχου για διοχέτευση ενός σηµαντικού κοµµατιού στη 
στρατηγική της Λισσαβώνας.  

Να δούµε επιµέρους πώς γίνεται αυτή η κατανοµή. Η κατανοµή 
γίνεται στους κωδικούς 01 έως 04, 07 και µέρος του 09 σε δράσεις 
προώθησης έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας, στη συνέχεια η επόµενη 
τετράδα κωδικών αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, 
άµεσης ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, δηλαδή στις κρατικές ενισχύσεις 
και στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, σε όλες τις δοµές, χρηµατοοικονοµικές, 
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διοικητικές κτλ. που υποστηρίζουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον, στο 34 και 
36 κωδικούς έχουµε ένα µέρος των δράσεων των ενεργειακών υποδοµών 
που χαρακτηρίζονται ως υποδοµές που ευνοούν τη στρατηγική της 
Λισσαβόνας, αυτές που συνδέονται περισσότερο µε διευρωπαϊκά δίκτυα και 
τέλος έχουµε την τελευταία κατηγορία που αφορά τις δράσεις ενίσχυσης της 
διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών και της εξοικονόµησης ενέργειας.  

Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται συνεργατικοί 
σχηµατισµοί έντασης γνώσης, περιφερειακοί πόλοι καινοτοµίας, θεµατικά 
δίκτυα, καινοτόµες επιχειρήσεις, προγράµµατα συνεργασιών, ενίσχυση της 
προσφοράς και της ζήτησης, υπηρεσιών έρευνας.  

Στη δεύτερη κατηγορία, οµαδοποιηµένα τώρα αναφέρω τις 
δράσεις, είναι όλες οι δοµές στήριξης των επιχειρήσεων, τα 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, το ΤΕΜΠΜΕ, το Jeremy κτλ., είναι η πράσινη 
επιχειρηµατικότητα που µπαίνει σε χωριστό κωδικό, η επιχειρηµατικότητα 
νέων οµάδων, όλες οι άµεσες ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις και µέτρα 
τύπου εποπτείας της αγοράς που συµβάλλουν στη βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

Στην κατηγορία τέλος των ενεργειακών κωδικών, έχουµε την 
προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας, την ενίσχυση της συµµετοχής του 
φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας, που υπό προϋποθέσεις 
θεωρείται ότι συµβάλλει στη στρατηγική, τη διείσδυση των ανανεώσιµων 
πηγών και την απελευθερωµένη αγορά ενέργειας.  

Στον τοµέα των προσκλήσεων που είχαµε µέχρι τώρα, από 
άποψη δηλαδή ενεργοποίησης και άµεσης υλοποίησης, οι κατηγορίες που 
κινήθηκαν, δεν κρίνω σκόπιµο να τις επαναλάβω διότι συζητήθηκαν και στο 
πλαίσιο της εισήγησης του Προϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής για το πού 
βρισκόµαστε τη στιγµή αυτή, σηµασία έχει να δούµε στο τέλος ότι από το 
πρώτο πακέτο των προσκλήσεων της ενεργοποίησης δηλαδή του ΕΠΑΝ ΙΙ, 
89,2% του συνολικού προϋπολογισµού αφορούσε τέτοιες δράσεις, δηλαδή 
γύρω στα € 500 εκατοµµύρια.  

Στο ίδιο πνεύµα θα κινηθούν και οι επόµενες προσκλήσεις: εδώ 
αναφέρονται ενδεικτικά οι δράσεις οι οποίες πρόκειται  να προκηρυχθούν, ένα 
µεγάλο πακέτο αφορά τον τοµέα της έρευνας, δεν νοµίζω ότι είναι σκόπιµο 
λόγω της πίεσης του χρόνου να αναφέρονται µία-µία γιατί ανεφέρθησαν 
αρκετές φορές σήµερα, πάντως µ’ αυτή την κωδικοποίηση σηµασία έχει, είτε 
ως έρευνα είτε ως δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος δοµές, πράσινη επιχειρηµατικότητα κτλ. και 
ένα µεγάλος µέρος του ενεργειακού τοµέα, το σύνολο µπορούµε να πούµε του 
ΕΠΑΝ εµπίπτει σ’ αυτή την κατηγοριοποίηση. 

Πιστεύουµε ότι το 89,2% που είδαµε στον πρώτο κύκλο είναι ένα 
ποσοστό που περίπου διατηρείται και στον επόµενο κύκλο προκηρύξεων 
µέχρι το τέλος του έτους. Ευχαριστώ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε. Να προχωρήσουµε τώρα σε µια 
παρουσίαση σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη που έχει το Πρόγραµµα.  
  Τον λόγο έχει η κα Πουλακάκη, η Προϊσταµένη της Μονάδας ∆’. 
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Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής 
 

Ε. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ: Ο Άξονας 5 του ΕΠΑΝ ΙΙ έχει έναν συνολικό 
προϋπολογισµό της τάξης των 34,2 εκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή 2% της 
συνολικής δηµόσιας δαπάνης.  

Συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ µε ποσοστό 84,56% και 
καλύπτει δυο βασικούς κωδικούς θεµατικής προτεραιότητας: τον 85 που 
αφορά προετοιµασία διαχείριση, παρακολούθηση και επιθεώρηση και τον 86 
που αφορά αξιολόγηση, µελέτες, ενηµέρωση και επικοινωνία.   

Το θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει την τεχνική υποστήριξη της 
εφαρµογής είναι το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισµού, το αντίστοιχο άρθρο 3 
για τον Κανονισµό του ΕΤΠΑ και διάφορα άρθρα στον 1828 στον εφαρµοστικό 
Κανονισµό που αφορούν το σύνολο των διαδικασιών  υποστήριξης της 
λειτουργίας της ∆ιαχειριστικής Αρχής και των δικαιούχων.  

Αντίστοιχα, στο εθνικό πλαίσιο το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007 
αναφέρεται στην τεχνική υποστήριξη εφαρµογής και σχεδόν το σύνολο των 
ενεργειών εκτελούνται µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 4/2002 και τα Π∆ 60/2007  
και Π∆ 118/2007 που αφορούν τις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών.  

Η τεχνική υποστήριξη εφαρµογής αφορά γενικώς οποιαδήποτε 
υποστηρικτική ενέργεια για να εξασφαλιστεί η σωστή υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων, όσον αφορά τον σχεδιασµό, τον 
προγραµµατισµό, την προετοιµασία, τη διαχείριση, την εφαρµογή, την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, τη δηµοσιότητα και την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων. Εκτελείται µε 
προµήθειες αγαθών, λήψη υπηρεσιών, κάλυψη λειτουργικών δαπανών και 
αµοιβών προσωπικού.  

Σε σχέση µε το τι έχουµε κάνει µέχρι σήµερα: έχει εγκριθεί το 
Ετήσιο Πρόγραµµα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής όσον αφορά το ΕΠΑΝ 
ΙΙ και τις 8 περιφέρειες του στόχου 1 που καλύπτει, έχουν εκχωρηθεί οι πόροι 
από τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, (ένα πρώτο τµήµα της τάξης του 
40%), έχει υποβληθεί το αντίστοιχο Ετήσιο Πρόγραµµα Τεχνικής Υποστήριξης 
Εφαρµογής για τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης το οποίο αναµένουµε 
να εγκριθεί ανά περιφέρεια από το ΥΠΟΙΟ. 

Οι προτεραιότητες που έχουµε µε βάση τα ετήσια αυτά 
Προγράµµατα είναι οι εξής: 

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, είτε µιλάµε για 
ενδιάµεσους φορείς είτε µιλάµε για δικαιούχους έργων υποδοµών.  

Τεχνική υποστήριξη των Ειδικών Υπηρεσιών Εφαρµογής που 
έχουν συσταθεί στην ενέργεια, βιοµηχανία, εµπόριο, καταναλωτή, έρευνα, 
τεχνολογία και τουρισµό 

Εκπαίδευση προσωπικού της ΕΥ∆, ενδιάµεσων φορέων και 
δικαιούχων που είναι απαραίτητη για το σύνολο των διαδικασιών εκτέλεσης 
των έργων του ΕΣΠΑ,  

Μελέτες για εξειδίκευση, προετοιµασία και υποστήριξη της 
εφαρµογής του ΕΠΑΝ ΙΙ και  

∆ηµοσιότητα.  
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Βασική µας λογική όπως και στο ΕΠΑΝ είναι η αποκέντρωση 
στην εκτέλεση των έργων, δηλαδή ο κάθε φορέας να εκτελεί τα έργα τεχνικής 
υποστήριξης εφαρµογής που τον αφορούν, ενώ η βασική λογική επίσης 
συνεχίζει να παραµένει ότι τα έργα αυτά εκτελούνται παράλληλα και ίσως λίγο 
πριν την ενεργοποίηση των αντίστοιχων έργων του κάθε φορέα µας στους 
υπολοίπους Άξονες του Προγράµµατος.  

Εκτός από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος της τεχνικής 
υποστήριξης εφαρµογής υπάρχει και το σκέλος που χρηµατοδοτείται από 
αµιγώς εθνικούς πόρους και καλύπτει τις µη επιλέξιµες για 
συγχρηµατοδότηση ενέργειες υποστήριξης. Με πρωτοβουλία της 
∆ιαχειριστικής Αρχής έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις του Υπουργού 
Ανάπτυξης, που αφορούν µεταβίβαση της αρµοδιότητας για εκτέλεση 
ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής σε όλες τις ειδικές 
Υπηρεσίες Εφαρµογής του ΥΠΑΝ και του ΥπΤΑΝ, στον ΕΟΜΜΕΧ, τον ΕΟΤ, 
την ΑΘΗΝΑ, τον ΕΦΕΤ, το ΕΣΥ∆, το ΕΙΜ, το ΙΓΜΕ, τον ΕΛΟΤ και το 
Υπουργείο Εσωτερικών. 

Με το σύνολο αυτής της προσπάθειας θεωρούµε ότι πολύ 
γρήγορα ξεκινά ουσιαστικά µέσα στο µήνα, το σύνολο της εκτέλεσης των 
ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής αφορούν το Πρόγραµµα.  

Σας ευχαριστώ.  
 

Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε την κα Πουλακάκη και ιδιαίτερα τη 
Μονάδα ∆’ η οποία σήµερα είχε και τον µεγαλύτερο φόρτο εργασίας για την 
προετοιµασία αυτής της Επιτροπής Παρακολούθησης.  
  Πριν το γεύµα θα κάνουµε άλλη µια ακόµα παρουσίαση για να 
κερδίσουµε λίγο χρόνο. Τον λόγο έχει η κα Γρηγορίου σε ό,τι αφορά την 
πορεία διαδικασίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των 
∆ικαιούχων, είναι µια νέα παράµετρος που έχουµε στο ΕΣΠΑ και αµέσως 
µετά το γεύµα και θα συνεχίσουµε µε τις υπόλοιπες παρουσιάσεις και τη 
συζήτηση µετά το γεύµα.  

 
Πορεία διαδικασίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας 

των ∆ικαιούχων 
 

Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: Από µέρους µου θα σας ενηµερώσω για την εξέλιξη µιας 
ακόµη νέας οργανωτικής διαδικασίας για το ΕΣΠΑ, την επιβεβαίωση της 
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. 

Θα ξεκινήσουµε µε τις ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα 
κεντρικά από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και που έχουν 
αναληφθεί ώστε να µπορέσει να τεθεί σε λειτουργία και να καλυφθούν οι 
απαιτήσεις του άρθρου 22 του Νόµου 3614/07 για την επιβεβαίωση της 
διαχειριστικής επάρκειας των ∆ικαιούχων, δηλαδή σχετικά µε την έκδοση του 
προτύπου που θα αφορά την οργάνωση των δυνητικών δικαιούχων όλων των 
Προγραµµάτων.  
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Όπως βλέπετε και στη διαφάνεια έχουν ήδη εκδοθεί τα πρότυπα 
από τον ΕΛΟΤ, δηλαδή το πρότυπο, η οδηγία εφαρµογής του και η τεχνική 
προδιαγραφή. Εκκρεµεί από πλευράς του ΥΠΟΙΟ η έκδοση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης εφαρµογής του προτύπου στην οποία θα 
καθορίζονται επίσης και οι διατάξεις σχετικά µε το χρόνο ισχύος των 
επιβεβαιώσεων που έχουν δοθεί στους φορείς στη µεταβατική περίοδο.  

Μέχρι σήµερα έχουν αναληφθεί αρκετές ενέργειες και από την 
πλευρά του ΕΣΥ∆ για να µπορέσει να προετοιµαστεί και αυτό ώστε να 
διαπιστεύσει τους πιστοποιητικούς Οργανισµούς που µε βάση το πρότυπο θα 
πιστοποιήσουν πλέον τους δυνητικούς δικαιούχους. Η σειρά των προτύπων 
διατίθεται από τον ΕΛΟΤ, έχει φροντίσει η κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή, το 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ώστε να δοθούν δωρεάν κάποια από 
τα πρότυπα σε φορείς όπως οι ΟΤΑ, µε χαµηλό αριθµό κατοίκων, άνω των 
5.000 κατοίκων, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Υπουργεία, οι φορείς του 
∆ηµοσίου, δηλαδή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και οι Ειδικές 
Υπηρεσίες.  

Εν τω µεταξύ όλοι οι φορείς, όσοι µπορούν να έχουν πρόσβαση 
σ’ αυτά τα πρότυπα και σ’ αυτή τη φάση θα µπορούσαν να αρχίσουν την 
προετοιµασία τους µε βάση το πρότυπο.  

Τώρα θα σας παρουσιάσω την εξέλιξη των διαδικασιών της 
µεταβατικής περιόδου. Στην προηγούµενη Επιτροπή Παρακολούθησης είχαµε 
παρουσιάσει το κανονιστικό πλαίσιο που είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του 
νόµου από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, δηλαδή τις Υπουργικές 
Αποφάσεις και τις εγκυκλίους εφαρµογής της επιβεβαίωσης της επάρκειας 
κατά τη µεταβατική περίοδο.  

Ακολούθως έχουν αναληφθεί και κάποιες άλλες ενέργειες 
κεντρικά από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως η διενέργεια 
ενηµερωτικών ηµερίδων και σεµιναρίων σε στελέχη των ∆ιαχειριστικών 
Αρχών και στους δυνητικούς δικαιούχους. Έχουν εκπονηθεί από το ΥΠΟΙΟ 
πρότυπα εγχειριδίων για διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, δηλαδή για τους 
∆ήµους, τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Περιφέρειες, και αυτό βοήθησε 
πάρα πολύ ώστε οι φορείς αυτοί να πιστοποιηθούν πολύ γρήγορα και είναι 
αρκετοί και στον αριθµό. 

Επίσης έχουν εκδοθεί συνολικά για όλους τους δυνητικούς 
δικαιούχους του ΕΣΠΑ περισσότερες από 55 προσκλήσεις, έχουν προσκληθεί 
πάνω από 850 φορείς για να υποβάλλουν φακέλους, έχουν υποβληθεί 
αιτήσεις από 500 περίπου φορείς και έχουν ήδη εκδοθεί έγγραφα 
επιβεβαίωσης επάρκειας για πάνω από 180 φορείς. Σε αυτούς 
περιλαµβάνονται  13 περιφέρειες, 42 Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 75 δήµοι, 
12 ∆ΕΥΑ και 42 λοιποί φορείς.  

Όσον αφορά τώρα το ΕΠΑΝ ΙΙ  και τις δικές µας διαδικασίες, η 
Μονάδα Γ’, που είναι επιφορτισµένη µε αυτή την αρµοδιότητα, από τα µέσα 
του 2008 ενεργοποίησε αυτές τις διαδικασίες, ξεκίνησε µε µια ηµερίδα που 
έγινε τον Μάιο του 2008 για την ενηµέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων 
σχετικά µε τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου της µεταβατικής 
περιόδου. Ακολούθως εξέδωσε προσκλήσεις, συνέστησε και συγκρότησε µια 
οµάδα από 21 στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής στις 10/9/2008 για την 
εξέταση των αιτήσεων επιβεβαίωσης µε τον ορισµό κλιµακίων ανά αίτηση. 
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Αυτά τα στελέχη εκπαιδεύθηκαν και ενηµερώθηκαν σε διάφορες 
ηµερίδες που διενήργησε η κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή και µέχρι σήµερα 
έχουν εκδοθεί 8 προσκλήσεις προς 27 δυνητικούς δικαιούχους του 
Προγράµµατος. Ξεκινήσαµε και απευθύναµε προσκλήσεις προς τους 
δυνητικούς δικαιούχους εκείνους που είχαν ώριµα έργα για να ενταχθούν στο 
Πρόγραµµα άµεσα. Οι 8 δικαιούχοι είναι Ανώνυµες Εταιρείες του ∆ηµοσίου, οι 
11 είναι Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου του 
δηµόσιου τοµέα και οι 8 είναι Υπηρεσίες αµιγούς δηµόσιου τοµέα, δηλαδή 
Υπουργεία και Γενικές Γραµµατείες.  

Από τους 27 λοιπόν δυνητικούς δικαιούχους, που 
προσκαλέσαµε,  έχουν υποβληθεί 14 αιτήσεις, εκκρεµούν άλλες 13 αιτήσεις,  
οι 8 αιτήσεις αφορούν στην κατηγορία Α’ και οι 19 στην κατηγορία Β’. ∆ηλαδή 
Α’ για τεχνικά έργα και Β’ για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών. Έχει 
χορηγηθεί επιβεβαίωση µέχρι σήµερα σε 6 δικαιούχους και σε 2 από τους 
δικαιούχους µας που είχαν αιτηθεί επιβεβαίωση από µας, ήδη τους έχει δοθεί 
επάρκεια για την κατηγορία Β’ από άλλες ∆ιαχειριστικές Αρχές.  

Εµείς προς το παρόν προχωράµε µε τις αυτοψίες που έχουµε 
διενεργήσει σε άλλους τρεις δικαιούχους για τους οποίους εκκρεµεί εποµένως 
πολύ σύντοµα η επιβεβαίωση της επάρκειάς τους και εξετάζονται και οι 
υπόλοιποι 5 φάκελοι. Αναµένουµε επίσης τις αιτήσεις των υπολοίπων 11,  
αφού έχει χορηγηθεί σε δύο επάρκεια από άλλες ΕΥ∆, ώστε να  
προχωρήσουµε και στην επιβεβαίωση της επάρκειας και αυτών των 
δικαιούχων. Ευχαριστώ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε. Νοµίζω ότι είναι ώρα να κάνουµε 
διάλειµµα για το γεύµα. Ευχαριστώ όλους και όλες για την πρωινή επιµέλεια 
που δείξατε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης, είναι κουραστικό να είσαι 
όλη την ώρα παρών σε συνεδρίαση αλλά χρειάζεται για τις διαδικασίες που 
ακολουθούν.   

ΓΕΥΜΑ 
 

Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ξεκινούµε γιατί ο χρόνος µας πιέζει ασφυκτικά. Θα 
δώσω τον λόγο στην κα Κρητικού η οποία είναι Προϊσταµένη της Μονάδας 
Αξιολογήσεων, είναι µια καινούργια Μονάδα η οποία δηµιουργήθηκε στη 
∆ιαχειριστική Αρχή, είναι µια από τις αλλαγές που έχουµε στα πλαίσια του 
ΕΣΠΑ. 
  Η κα Κρητικού θα εισηγηθεί το επόµενο θέµα και θα 
ακολουθήσει η κα Τριανταφύλλου για το σύστηµα διαχείρισης ελέγχου της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.  

 
Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων 

 
Ε. ΚΡΗΤΙΚΟΥ: Ευχαριστώ κ. Ειδικέ. Τα κριτήρια επιλογής των  προς 
χρηµατοδότηση πράξεων:  

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
εγκρίθηκαν οι βασικές κατηγορίες κριτηρίων ένταξης πράξεως στο ΕΠΑΝ ΙΙ. 
Αφορούσαν τόσο κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης όσο και κριτήρια 
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αξιολόγησης πράξεων. Αυτές ήταν οι βασικές κατηγορίες που είχαµε και στο 
ΕΠΑΝ Ι, η πληρότητα και η σαφήνεια πρότασης, η τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων, η σκοπιµότητα της πράξης και η ωριµότητα της πράξης.   

Για την εξειδίκευση τώρα αυτών των κριτηρίων, µε την ίδια 
απόφαση της πρώτης συνεδρίασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης 
εξουσιοδότησε την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ να εξειδικεύσει τα γενικά κριτήρια για την 
εφαρµογή τους στις διάφορες δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ  εξειδίκευσε τα κριτήρια για συγκεκριµένους 
κωδικούς θεµατικής προτεραιότητας. 

Έτσι έχουµε κριτήρια τα οποία θα τα βρείτε στον φάκελο 
αναλυτικά της Επιτροπής της σηµερινής. Κριτήρια για έργα του κωδικού 
θεµατικής προτεραιότητας 57 είναι ο κωδικός που αναφέρεται στον τουρισµό 
µε δικαιούχους το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, τον ΕΟΤ και την 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης. Τα έργα αυτά αφορούν έργα ανάπτυξης του 
θαλάσσιου τουρισµού, δηµιουργίας ζωνών υποδοχής σκαφών σε εµπορικά 
λιµάνια, δηµιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης, δηµιουργία 
πολιτιστικών φυσιολατρικών ιστορικών διαδροµών και αναβάθµιση και 
συµπλήρωση υποδοµών χειµερινού τουρισµού.  

Τα κριτήρια αυτά θα τα βρείτε στο φάκελο της Επιτροπής 
αναλυτικά. Επίσης εξειδικεύτηκαν τα κριτήρια για την κατηγορία πράξεις 
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. Είναι ο 
κωδικός  θεµατικής προτεραιότητας 5 µε δικαιούχο την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ.   

Επίσης όσον αφορά έργα υποδοµών, εξειδικεύτηκαν κριτήρια 
για την πρόσκληση για έργα τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής µε τους 
κωδικούς 85 και 86, που σας ανέλυσε και η κα Πουλακάκη προηγουµένως, 
είναι η τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής και είναι τα κριτήρια τόσο για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση, µελέτες, εµπειρογνωµοσύνες και 
επικοινωνία και άλλες δράσεις.  

Τέλος, ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι από κριτήρια εξειδικεύθηκαν 
και ενσωµατώθηκαν µέσα στους οδηγούς εφαρµογής των δράσεων κρατικών 
ενισχύσεων και υποδοµών. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα κριτήρια αξιολόγησης 
τα οποία υπάρχουν µέσα στον οδηγό για το cluster µικροηλεκτρονικής, το 
«ΚΟΡΑΛΛΙΑ» που λέγαµε και προηγουµένως (είναι οι συνεργατικοί 
σχηµατισµοί έντασης γνώσης στη µικροηλεκτρονική), µε ενδιάµεσους φορείς 
τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ως προς την προκήρυξη και 
το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» ως προς την υλοποίηση. 

Ενδεικτικά κριτήρια γι’ αυτή τη δράση, γιατί αναλυτικά 
περιέχονται και πάλι µέσα στο φάκελο της Επιτροπής, είναι η σκοπιµότητα, 
οφέλη, υφιστάµενες ερευνητικές εµπορικές συνεργασίες, η διοικητική και 
οργανωτική δοµή του Συνδέσµου και άλλα. Επίσης υπάρχουν και κριτήρια 
ειδικής αξιολόγησης όπως η επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία του 
φυσικού αντικειµένου, η διεθνής αγορά και οι προοπτικές εµπορικής 
εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της 
επιχείρησης και άλλα.  

Μια άλλη κατηγορία κριτηρίων που εξειδικεύθηκαν, 
εµπεριέχονται στον οδηγό  για το ΤΕΜΠΜΕ, εγγύηση και επιδότηση 
επιτοκίου, δανείων, κεφαλαίου κίνησης µικρών και πολύ µικρών 
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επιχειρήσεων. Την προκήρυξη την έχει κάνει εδώ η Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας ως Ενδιάµεσος Φορέας του Ν. 3614 και το ΤΕΜΠΜΕ ως 
ενδιάµεσος φορέας υλοποίησης.  

Στα κριτήρια αυτά τα οποία είναι κριτήρια επιλεξιµότητας και όχι 
αξιολόγησης. Ανάµεσα στα κυριότερα είναι η δραστηριότητα της επιχείρησης 
να είναι µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, να έχει εργαζοµένους από 0 
έως 49, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας χρήσης µικρότερο από 
10 εκατοµµύρια ευρώ, να έχει τρεις κλεισµένες χρήσεις µέχρι σήµερα µε 
κερδοφορία, να µην υπάρχουν κυρώσεις σε βάρος του από εθνική ή κοινοτική 
νοµοθεσία και να είναι µέσα στις επιλέξιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
γιατί όλο το Πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ τρέχει µε τον κανονισµό deminimis.  

Έχουµε εγκρίνει επίσης τον οδηγό και εποµένως τα κριτήρια 
που εµπεριέχονται σ’ αυτόν µε ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης τη Γενική 
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τη δράση ESFRI. Πρόκειται για τη 
δηµιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων σε τοµείς που αφορούν τις 
ερευνητικές υποδοµές του ευρωπαϊκού οδικού χάρτη των ερευνητικών 
υποδοµών. 

 Έχει δικαιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και ανάµεσα στις δυο µεγάλες 
κατηγορίες κριτηρίων, δε σας αναφέρω τις αναλυτικές, υπάρχουν και αυτές 
στον φάκελο, είναι η επιστηµονική αρτιότητα και πληρότητα των 
προτεινόµενων δραστηριοτήτων, η ποιοτική σύνθεση του δικτύου και 
αναµενόµενα οφέλη και σαν δεύτερη µεγάλη κατηγορία µε αναλυτική 
βαθµολογία που θα τη δείτε αναλυτικά στο φάκελο, η ποιότητα διαχείρισης 
του δικτύου και οικονοµικά στοιχεία.  

Έχει εγκριθεί επίσης από την Υπηρεσία µας ο οδηγός για το 
Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» που ακούσατε πολλά σήµερα. Ο οδηγός 
εµπεριέχει και αυτός τα κριτήρια µε τα οποία θ’ αξιολογηθούν τα σχέδια 
υλοποίησης των δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας που θα υποβληθούν 
από ΟΤΑ Α’ βαθµού. Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης θα είναι  η Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Γενική Γραµµατεία Ανάπτυξης για 
την προκήρυξη και το ΚΑΠΕ για την υλοποίηση και την παρακολούθηση του 
Προγράµµατος.  

Το Πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει πάρα πολλούς άξονες 
παρέµβασης τόσο σε δηµοτικά κτίρια, σε κοινόχρηστους χώρους, στις αστικές 
µεταφορές, δηµοτικές µεταφορές, σε τεχνικές υποδοµές, αλλά και δράσεις 
διάδοσης και ενηµέρωσης και τα κριτήρια εξειδικεύονται για κάθε θεµατικό 
άξονα. Υπάρχουν και φυσικά τα κριτήρια πληρότητας και σαφήνειας κάθε 
σχεδίου υλοποίησης που υποβάλλεται από κάθε δήµο. 

Αναλυτικά και πάλι τα κριτήρια αυτά εµπεριέχονται τόσο στον 
φάκελο της Επιτροπής όσο και φυσικά στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και του Ανταγωνιστικότητα.  

Όλα αυτά τα κριτήρια που είναι ενσωµατωµένα σε οδηγούς 
εφαρµογής, τόσο για πράξεις κρατικών ενισχύσεων όσο και για πράξεις 
υποδοµών, έχουν προωθηθεί στην Εθνική Αρχή Συντονισµού για την έγκρισή 
τους από τις Επιτροπές Παρακολούθησης  των ΠΕΠ µεταβατικής στήριξης 
γιατί όπως γνωρίζετε οι προκηρύξεις αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια, 
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εποµένως πρέπει να έχουν εγκριθεί και από τις Επιτροπές Παρακολούθησης 
των ΠΕΠ µεταβατικής στήριξης.  

Κλείνοντας την ενότητα για τα κριτήρια, θέλαµε να κάνουµε µια 
αναφορά στα κριτήρια διαχωρισµού και σε κάποια προβλήµατα που 
προκύπτουν από την εφαρµογή τους. Τα κριτήρια διαχωρισµού έχουν µπει 
στο τοµεακό Πρόγραµµα και αφορούν στις επενδύσεις από µη γεωργούς 
στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου και τουρισµού. Εκεί έχουν τεθεί τρία 
κριτήρια, το γεωγραφικό, το ύψος του προϋπολογισµού και το κλαδικό 
κριτήριο, µε βάση το οποίο το τοµεακό πρόγραµµα δεν έχει δικαίωµα να 
παρέµβει σε ορισµένες περιοχές.  

Συγκεκριµένα: Το τοµεακό πρόγραµµα µπορεί να παρέµβει σε 
περιοχές του ΟΠΑΑΧ µε δηµοτικά διαµερίσµατα µε πληθυσµό µεγαλύτερο 
των 3.000 κατοίκων. Για τα υπόλοιπα διαµερίσµατα των περιοχών ΟΠΑΑΧ 
αρµόδιο για χρηµατοδότηση  των µη γεωργών για τους τοµείς αυτούς, είναι το 
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλο ένα κριτήριο για τις ίδιες 
περιοχές ΟΠΑΑΧ είναι το ύψος του προϋπολογισµού. ∆ηλαδή το τοµεακό 
πρόγραµµα µπορεί να ενισχύσει µε προϋπολογισµούς µεγαλύτερους των 
300.000 ευρώ σε µεταποίηση και υπηρεσίες και µεγαλύτερο των 600.000 
ευρώ στον τουρισµό.  

Τέλος υπάρχει το κλαδικό κριτήριο όπου µια σειρά από 
δραστηριότητες αποκλειστικά χρηµατοδοτούνται από το Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και εποµένως αποκλείονται από χρηµατοδότηση από 
τις δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ.  

Συνεπώς τα προβλήµατα προέρχονται από το γεγονός ότι η 
ενσωµάτωση των κριτηρίων αυτών διαχωρισµού στους οδηγούς εφαρµογής 
τους καθιστά δύσχρηστους και αντιεπικοινωνιακούς. Φανταστείτε ότι ο κάθε 
οδηγός θα πρέπει να έχει ένα τεύχος συνηµµένο µε όλες τις περιοχές ΟΠΑΑΧ 
οι οποίες εξαιρούνται και όλους τους κλάδους. Από την άλλη πλευρά, το να µη 
συµπεριλάβουµε τα κριτήρια διαχωρισµού στους οδηγούς τους καθιστά 
ασυµβίβαστους φυσικά µε το Πρόγραµµα, και µακροπρόθεσµα θα έχουµε και 
προβλήµατα µε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, εθνικούς και κοινοτικούς. 

Η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ τι έχει κάνει προς την κατεύθυνση επίλυσης του 
προβλήµατος αυτού. Η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ ζήτησε από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης να έχουµε µια επίσηµη ενηµέρωση για τις περιοχές ΟΠΑΑΧ της 
νέας προγραµµατικής περιόδου. Επίσηµη απάντηση δεν έχουµε πάρει, 
έχουµε πάρει µόνο έναν ανεπίσηµο κατάλογο των περιοχών ΟΠΑΑΧ οι 
οποίες δείχνουν ότι έχουµε αρκετή επικάλυψη µε τις περιοχές του Γεωργικού 
Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Το πρόβληµα των κριτηρίων συζητήθηκε, τέθηκε και στην 
Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΟΙΟ και στη διάσκεψη των Προέδρων 
των Επιτροπών Παρακολούθησης, έχει δε τεθεί επίσης υπ' όψιν  και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Επισηµαίνουµε τέλος ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή 
των κριτηρίων διαχωρισµού θ’ απαιτήσει τόσο κεντρική συνεννόηση µε το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο 
και αναθεώρηση Προγραµµάτων. Οποιαδήποτε τροποποίηση µπορεί να 
αφορά είτε στην ποιοτική διαφοροποίηση των κριτηρίων ή στην κατάργησή 
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τους ενόψει και της κρίσης. Πάντως είναι επείγον να ληφθεί µια απόφαση 
σχετικά µε το θέµα αυτό των κριτηρίων διαχωρισµού. Ευχαριστώ πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε την κα Κρητικού. Η κα Τριανταφύλλου 
έχει τον λόγο.  
 

Παρουσίαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
 Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 

 
Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα ενηµερώσουµε τα µέλη 
της Επιτροπής Παρακολούθησης για την εξέλιξη σε σχέση µε την έγκριση του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που 
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, Στόχο 1.  

Όπως γνωρίζετε στις 22 ∆εκεµβρίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των 13 Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, η έγκριση αυτή ήταν θα λέγαµε µια επιτυχία για τη 
χώρα µας, γιατί ήταν µέσα στις 4 πρώτες χώρες που έλαβαν έγκριση για το 
σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από 
το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής, όταν η συνήθης εµπειρία είναι ότι 
δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα στην έγκριση επειδή οι απαιτήσεις των 
κανονισµών είναι αρκετές και υψηλές για τα κράτη µέλη.  

Βέβαια να αναγνωρίσουµε ότι προηγήθηκε µια ευρεία 
διαβούλευση µε όλες τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες, ∆ιαχειριστικές Αρχές και 
ενδιάµεσους φορείς, εδώ και ενάµιση χρόνο είχαµε ξεκινήσει µια διαδικασία 
διαβούλευσης και άρα πρέπει να αναγνωρίσουµε µε την καλή συµµετοχική 
ανταπόκριση όλων των εµπλεκοµένων Αρχών, σε αυτή την αποτελεσµατική 
ολοκλήρωση της περιγραφής του συστήµατος και συνεπεία στην έγκρισή του.  

Η έγκριση αυτή είναι σηµαντική γιατί για τη χώρα σηµαίνει ότι 
µπορεί να υποβάλλει αίτηµα ενδιάµεσης πληρωµής και να λάβει την κοινοτική 
συνδροµή. Είναι µια προϋπόθεση του Κανονισµού, άρα καταλαβαίνουµε όλοι 
τη σηµασία της, έπρεπε να προηγηθεί αυτή η έγκριση ώστε να µπορεί η Αρχή 
Πιστοποίησης να υποβάλλει το progress έτοιµο το οποίο και σχεδιάζεται τον 
επόµενο µήνα µέσα στο α’ εξάµηνο του 2009 να υποβληθεί.  

Τι περιλαµβάνει αυτό το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου: Οι 
απαιτήσεις της περιγραφής του συστήµατος προβλέπονται από τους 
κοινοτικούςο κανονισµούς και ειδικότερα από τον εφαρµοστικό κανονισµό. 
Μας περιγράφουν οι Κανονισµοί αυτοί µε πολλή ανάλυση τι πρέπει να 
προσδιορίσουµε για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Εµείς σαν χώρα και τα 
13 Επιχειρησιακά Προγράµµατα του στόχου 1 έχουµε ένα κοινό σύστηµα, 
ενιαίο και για κάθε πρόγραµµα προσδιορίζουµε ποια Αρχή είναι αυτή που 
ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, ποιοι έχουν οριστεί ενδιάµεσοι Φορείς 
∆ιαχείρισης ποια είναι η αρχή πιστοποίησης και ποια είναι η αρχή ελέγχου.  

Πέρα απ’ τον ορισµό αυτόν, περιγράφουµε µέσα στο σύστηµά 
µας ποια είναι η δοµή των αντίστοιχων Υπηρεσιών, ποια είναι η οργανωτική 
τους δοµή, η στελέχωση, πώς εκτελούν αυτές τις λειτουργίες ώστε να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κανονισµών και βέβαια όλη αυτή η περιγραφή 
των αναλυτικών λειτουργιών των επιµέρους Αρχών συνοδεύεται και από την 
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αναγκαία τεκµηρίωση. Πρέπει δηλαδή να έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες 
κανονιστικές πράξεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, ό,τι είναι αυτές, που 
τεκµηριώνουν ότι το Πρόγραµµα είναι έτοιµο να λειτουργήσει, να υλοποιηθεί 
και να το διαχειριστούµε σαν χώρα µε επάρκεια και σύµφωνα µε τους κανόνες 
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  

Άρα λοιπόν είναι ένα σύνολο εγγράφων κανονιστικών και µη 
κειµένων, τα οποία διασφαλίζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι πόροι οι 
οποίοι µας έχουν εγκριθεί για να τους διαχειριστούµε θα γίνουν µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Σαν βασικές αρχές µπορούµε να εντοπίσουµε τρία 
σηµεία. Ποιες είναι αυτές οι αρχές που διαπνέουν το νέο σύστηµα διαχείρισης 
και ελέγχου: Έχουµε προβλέψει ένα επιτελικό σύστηµα καθοδήγησης και 
συντονισµού των Αρχών ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης, και αυτό γιατί 
έχουµε ένα κοινό όπως είπαµε, σύστηµα, άρα έπρεπε να έχουµε έναν 
αποτελεσµατικό συντονισµό του.  

Έχουµε λοιπόν µια διυπουργική Επιτροπή στην οποία 
συµµετέχουν οι βασικοί εµπλεκόµενοι Υπουργοί των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων, προεδρεύει ο Υπουργός Οικονοµίας, και η οποία είναι 
αρµόδια να αναλαµβάνει τις βασικές στρατηγικού χαρακτήρα αποφάσεις. Έχει 
ορισθεί η Εθνική Αρχή Συντονισµού στο Υπουργείο Οικονοµίας, η Ειδική 
Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης σαν υπεύθυνος φορέας για τον συντονισµό 
του σχεδιασµού του συστήµατος διαχείρισης και την υποβολή του στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παράλληλα  την παρακολούθηση, την προληπτική 
παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του.  

Έχουµε ένα κοινό σύστηµα για το πώς ορίζοντα οι ενδιάµεσοι 
Φορείς ∆ιαχείρισης, το προβλέπει ο νόµος και το σύστηµά µας µε Υπουργικές 
Αποφάσεις όπου µέσα στις αποφάσεις αυτές προβλέπονται οι αµοιβαίοι όροι 
και υποχρεώσεις και έχουµε τέλος ένα κοινό πληροφοριακό σύστηµα, το κοινό 
ολοκληρωµένο σύστηµα που ανεξάρτητα αν ένας ενδιάµεσος Φορέας έχει ένα 
δικό του πληροφοριακό σύστηµα, τα βασικά στοιχεία που απαιτούν οι 
κανονισµοί, οι δαπάνες και τα στοιχεία προόδου καταχωρούνται µέσω 
επαφών ή µέσω συστηµάτων στο πληροφοριακό σύστηµα από όποια Αρχή 
Πιστοποίησης συλλέγει και κάνει τα αιτήµατα πληρωµής.  

Επιπλέον έχουµε δώσει έµφαση στο πώς διαχειριζόµαστε τις 
κρατικές ενισχύσεις και τις δηµόσιες συµβάσεις, οι βασικοί δηλαδή πυλώνες, 
τα βασικά έργα τα οποία συγχρηµατοδοτούµε µέσα από το ΕΣΠΑ. Επειδή 
έχουµε πολλούς φορείς διαχείρισης, ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης 
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, έχουµε δώσει έµφαση στο συντονισµό όλων 
αυτών των καθεστώτων των προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων. Έχει λοιπόν 
συγκροτηθεί µια ειδική Μονάδα στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού που 
παρακολουθεί όλο αυτό το σύστηµα και παράλληλα έχουµε συγκροτήσει µια 
Επιτροπή στο Υπουργείο Οικονοµίας στο οποίο βέβαια συµµετέχουν όλες οι 
εµπλεκόµενες Αρχές που από τα Προγράµµατά τους διαχειρίζονται πράξεις 
κρατικών ενισχύσεων αλλά και ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης.  

Ποιος είναι ο στόχος αυτού του σχήµατος; Είναι να λειτουργούµε 
αποτελεσµατικά και συµπληρωµατικά, οι προκηρύξεις που βγαίνουν να 
σχεδιάζονται συµπληρωµατικά η µία µε την άλλη και όχι ανταγωνιστικά, και να 
διασφαλίζεται η συµβατότητά τους µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο περί κρατικών 
ενισχύσεων. Παράλληλα, όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, έχοντας και 
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την εµπειρία του Γ’ ΚΠΣ  και τη σχετική νοµοθεσία που έχει επικαιροποιηθεί, 
που έχει εγκριθεί, έχουµε βελτιώσει, έχουµε οµογενοποιήσει τα εργαλεία, τις 
λίστες ελέγχου τις οποίες είχαν οι ∆ιαχειριστικές Αρχές, τις έχουµε 
εξειδικεύσει, βέβαια έχουµε προβλέψει την υποχρεωτική πλέον και στο νόµο 
προληπτική εξέταση όλων των σταδίων δηµοσίων συµβάσεων και έχουµε 
επιπλέον συγκροτήσει µια ειδική Μονάδα νοµικής υποστήριξης στην Ειδική 
Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης προκειµένου να υποστηρίζει σε τυχόν 
ερωτήµατα, διευκρινίσεις κτλ., τις ειδικές Υπηρεσίες που εµπλέκονται, που 
συναντούν ζητήµατα µε τις δηµόσιες συµβάσεις.  

Τέλος κρίνουµε ότι έχει γίνει µια συνολικά ποιοτική βελτίωση 
όλων των λειτουργιών των διαδικασιών που εφαρµόζουν οι εµπλεκόµενες 
Αρχές στο σύστηµα διαχείρισης, το κοινό σύστηµα και τα έντυπα, 
αξιοποιήσαµε πολύ την εµπειρία που είχαµε από το Γ’ ΚΠΣ, αξιοποιήσαµε 
πολύ όλες τις συστάσεις που έκαναν τα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα 
ελέγχου και κάναµε βελτιώσεις και από τις προτάσεις των επιµέρους 
∆ιαχειριστικών Αρχών, βελτιώσαµε, θεωρούµε όσο µπορούσαµε όλη αυτή την 
διαδικασία ενώ παράλληλα έχει γίνει και πιλοτικά λειτουργεί τώρα το 
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα το οποίο έχει διαφοροποιηθεί πολύ 
σηµαντικά από αυτό που εφαρµόζαµε στο Γ’ ΚΠΣ δεδοµένου  ότι όλες αυτές 
οι διαδικασίες υποστηρίζονται ηλεκτρονικά.  

Άρα το αποτέλεσµα είναι ότι και οι ∆ιαχειριστικές Αρχές και οι 
ενδιάµεσοι Φορείς, όσοι το χρησιµοποιούν δηλαδή αυτοτελώς, έχουν µια 
σοβαρή ελάφρυνση του διαχειριστικού κόστους και απ’ την άλλη έχουν µια 
πλήρη ιχνηλάτηση όλων αυτών των διαδικασιών  µέσω του πληροφοριακού 
συστήµατος και όλα τα στοιχεία βέβαια που απαιτούν οι  κανονισµοί και ο 
γενικός και ο εφαρµοστικός, καταχωρούνται σ’ αυτό το ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό σύστηµα.  

Σε σχέση λοιπόν µε τη λειτουργία των ∆ιαχειριστικών Αρχών 
έχουµε εκδώσει τα ακόλουθα κείµενα: Είναι η βασική Υπουργική Απόφαση 
του συστήµατος διαχείρισης, έχε τα 5 κεφάλαια στα οποία τίθενται οι γενικοί 
κανόνες, θ’ αναφέρουµε ενδεικτικά τους κανόνες για τις δηµοσιονοµικές 
διορθώσεις, έχει βελτιωθεί και έχει απλοποιηθεί η διαδικασία δηµοσιονοµικών 
διορθώσεων που προβλεπόταν στην ΚΥΑ 907 του Γ’ ΚΠΣ, έχουν βελτιωθεί τα 
εγχειρίδια και οι εκθέσεις θα λέγαµε επιτόπιων επιθεωρήσεων των 
∆ιαχειριστικών Αρχών, θεωρούµε ότι έχουµε κάνει µια σηµαντική απλοποίηση 
προς την κατεύθυνση αυτή και έχουµε διακρίνει την έννοια της 
δηµοσιονοµικής διόρθωσης και της αχρεωστήτως καταβληθείσας δαπάνης.  

Επίσης έχουν εκδοθεί οι κανόνες επιλεξιµότητας σ’ αυτή την 
Υπουργική Απόφαση, που όπως γνωρίζετε είναι εθνική πλέον, δεν υπάρχουν 
κοινοτικοί κανόνες, πολλοί βασικοί, άρα είµαστε υποχρεωµένοι σαν κράτος να 
εκδώσουµε τους δικούς µας εθνικούς κανόνες. Από κει και πέρα αυτό είναι το 
γενικό πλαίσιο, προφανώς σε µια προκήρυξη που εκδίδει η ∆ιαχειριστική 
Αρχή µπορεί πιο περιοριστικά να τους εξειδικεύσει και να τους περιορίσει 
περαιτέρω. 

Παράλληλα έχουµε εκδώσει εγχειρίδια διαδικασιών, να πούµε 
και εδώ το σηµαντικό γιατί αφορά το Πρόγραµµα της Ανταγωνιστικότητας, 
έχουµε τα κλασικά εγχειρίδια διαδικασιών, είναι αυτά που εφαρµόζει η 
∆ιαχειριστική Αρχή για πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων, όταν έχεις δηλαδή 
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πράξεις δηµοσίων συµβάσεων, έργων προµηθειών υπηρεσιών ή 
επιχορηγήσεων και υπάρχει ένα γενικό εγχειρίδιο διαδικασιών που αφορά τις 
πράξεις κρατικών ενισχύσεων. 

Αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται, είπαµε ότι έχουµε ένα κοινό 
σύστηµα άρα λοιπόν όλοι οι ενδιάµεσοι φορείς που διαχειρίζονται κρατικές 
ενισχύσεις έπρεπε να έχουν µια κοινή βάση και πάνω σ’ αυτή να αναπτύξουν 
τα πιο εξειδικευµένα δικά τους εγχειρίδια τα οποία υπακούουν στους γενικούς 
κανόνες του συστήµατος, άρα µπορούν να εξειδικεύσουν πώς κάνουν την 
αξιολόγηση, ενδεχοµένως άλλοι µε γνωµοδοτικές Επιτροπές, άλλοι µε 
αξιολογητές, µητρώα κτλ.  

Άρα λοιπόν έχουµε το γενικό πλαίσιο το οποίο έχουµε εγκρίνει 
και µε βάση αυτό το γενικό πλαίσιο ένας ενδιάµεσος φορέας µε τη συνεργασία 
της ∆ιαχειριστικής Αρχής όταν πρέπει να κάνει τον δικό του οδηγό 
συνεργάζεται µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή και όπου απαιτείται και µ’ εµάς για να 
διασφαλίσει ότι το κατά περίπτωση εγχειρίδιο που εκδίδει για να διαχειριστεί 
κάποια προκήρυξη κρατικών ενισχύσεων είναι συµβατό µ’ αυτό το γενικό, µ’ 
αυτό το κοινό το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Τέλος είναι και ο οδηγός του συστήµατος διαχείρισης, 
ουσιαστικά είναι ένα υποστηρικτικό έγγραφο σε όλα τα προηγούµενα, µε λίγα 
λόγια έχουµε ενσωµατώσει τις κατευθύνσεις που έχει εκδώσει η Επιτροπή για 
τις ∆ιαχειριστικές επαληθεύσεις, διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου για την οιονεί αυτεπιστασία, έχουµε ενσωµατώσει σε αυτόν τον 
οδηγό ένα σύνολο κειµένων και εγγράφων που είναι πολύ χρήσιµα και 
αποτελούν τα καινούργια έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα οποία 
λειτουργούν προσθετικά στα προηγούµενα έγγραφα, τα οποία βέβαια όλα 
αυτά έχουν σχεδιαστεί έχοντας υπ' όψιν µας όλες αυτές τις οδηγίες.  

Τέλος, λειτουργεί εδώ και λίγες εβδοµάδες στην ιστοσελίδα µας 
ένα ηλεκτρονικό γραφείο υποστήριξης, το help desk, στόχο έχουµε να 
διασφαλίσουµε την ορθή και οµοιογενή εφαρµογή του συστήµατος και αυτό 
είναι σηµαντικό γιατί και από την εµπειρία του Γ’ ΚΠΣ ήταν µια µόνιµη 
σύσταση από τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο να 
διασφαλίζουµε µε αποτελεσµατικό τρόπο την οµοιογενή εφαρµογή του 
συστήµατος, γιατί όπως είπαµε έχουµε ένα κοινό σύστηµα και σαν τέτοιο έχει 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Παράλληλα παρέχουµε µια συνεχή υποστήριξη, θεωρούµε, 
οπότε και οι εµπλεκόµενες Αρχές διαβάζοντας και τις συχνές απαντήσεις, 
µπορεί να διαχυθεί εύκολα αυτή η πληροφορία και η εξειδίκευση όλων αυτών 
των οδηγιών.  

Κλείνοντας να τονίσουµε ότι και στις δικές µας προθέσεις όπως 
και στης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι συνεχώς το να προσπαθούµε να 
παίρνουµε αποφάσεις για την απλοποίηση διαδικασιών όπου αυτό είναι 
δυνατό, λαµβάνοντας υπ' όψιν και την παρούσα  δύσκολη οικονοµική 
συγκυρία, ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανοίξει ένας διάλογος για την 
απλοποίηση των Κανονισµών και θα καλούσαµε και τα µέλη της Επιτροπής  
όταν έχουν κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις, εξειδικευµένες, µέσω της 
Ειδικής Υπηρεσίας να συγκεντρώνονται και να εµπλουτίζουν και τον δικό µας 
προβληµατισµό και τις προτάσεις µας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ο 
στόχος βέβαια όλων µας δεν είναι να κάνουµε ένα εργαλείο, ένα σύστηµα το 
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οποίο δηµιουργεί δυσκολίες εφαρµογής των Προγραµµάτων, στόχος βέβαια 
όλων είναι η αποτελεσµατική εφαρµογή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
και η επίτευξη των στόχων για τους οποίους έχουν εγκριθεί.  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ την κα Τριανταφύλλου. Είναι κοντά 
µας και µας τιµά µε την παρουσία του ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, ο κ. Ευσταθόπουλος. Από 
εκείνον προσβλέπουµε πάρα πολλά και για την ενεργοποίηση και την επιτυχή 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ, αλλά και εµείς ειδικά µιλούµε µε ένα ιδιοτελές 
ενδιαφέρον κ. Γενικέ επειδή έχετε θητεύσει σε αυτό το Πρόγραµµα, είχατε µια 
επιτυχή πορεία επί πολλά χρόνια, συµβάλλατε καθοριστικά στην επιτυχία του 
Προγράµµατος που κλείνουµε στην επόµενη Επιτροπή Παρακολούθησης και 
φυσικά δροµολογήσατε το ξεκίνηµα αυτού του προγράµµατος στο ότι 
γνωρίζοντας και τα προβλήµατα και τις αδυναµίες αλλά και τις προσδοκίες 
που υπάρχουν απ’ αυτό το Πρόγραµµα, θα  έχουµε, όπως είχαµε µέχρι 
σήµερα, την αµέριστη βοήθεια του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, 
συµπαράσταση τώρα που είστε και εσείς εκεί έχουν επιταχυνθεί πάρα πολλά 
πράγµατα.  
  Ήδη και ένας µεγάλος βαθµός που είπατε της ενεργοποίησης 
του Προγράµµατος που έχει να κάνει  µε τις εκχωρήσεις και µε άλλα τέτοια 
διαδικαστικά θέµατα έχει προκύψει λόγω της καλής συνεργασίας µε τον κ. 
Ευσταθόπουλο, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη σηµερινή του παρουσία 
εδώ, ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα κουρασµένος και εξαντληµένος από συνεχείς 
συσκέψεις το πρωί, δεν ξέρω αν έχετε τη διάθεση να µας πείτε δυο λόγια.  
κ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτα απ’ όλα ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. 
∆εύτερον, ήταν αδύνατο να µην περάσω έστω για λίγο για το Πρόγραµµα. ∆ε 
θέλω να µιλήσω για τίποτε επί της ουσίας, απλώς να επιβεβαιώσω την πολύ 
καλή συνεργασία που έχουµε, το ότι και επί των ηµερών µου πήγε  πολύ καλά 
το Πρόγραµµα, γιατί είναι εδώ και ο κ. ∆ιακουλάκης, είστε και εσείς, υπάρχει 
ιστορική συνέχεια του Προγράµµατος. 
  Νοµίζω ότι χωρίς το Πρόγραµµα να πηγαίνει µε αυτόµατο 
πιλότο, πραγµατικά πηγαίνει πάρα πολύ καλά και είµαι ιδιαίτερα αισιόδοξος 
για την περαιτέρω συνεργασία µας και την περαιτέρω πορεία του 
προγράµµατος.  

Προσπαθούµε να απλοποιήσουµε λίγο τα πράγµατα, υπέγραψα 
χτες και µια επιστολή, ήταν συντάκτης η κα Τριανταφύλλου, για την 
απλούστευση µέχρι 24 νοµίζω Απριλίου, της διαχειριστικής επάρκειας των 
Τελικών ∆ικαιούχων, είναι ακόµη πολύ µικρός ο αριθµός σε  σχέση µ’ εκείνους 
οι οποίοι θέλουν να πάρουν τη διαχειριστική επάρκεια, το ένα είναι αυτό, άρα 
πηγαίνουµε προς µια κατεύθυνση απλούστευσης. 

Ένα δεύτερο είναι ότι θα προχωρήσουµε σε  αύξηση ήδη των   
εκχωρήσεων, νοµίζω ήδη από το 60% στο 80% άµεσα. Και εδώ πέρα είµαστε 
για τα υπόλοιπα. 
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Εγώ χαίροµαι πολύ που βλέπω φίλους, γνωστούς και παλιούς 
συνεργάτες και εννοείται ότι η συνεργασία µας θεωρείται δεδοµένη. Να είστε 
καλά.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Γενικέ, ήδη τέθηκε το πρωί και από 
µερικά µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, η ανάγκη για απλοποίηση του 
κανονιστικού πλαισίου του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα υπήρχε ανησυχία και από 
εκπροσώπους των µικρών νησιών που έχουµε στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης για τα θέµατα της επάρκειας οπότε οι ειδήσεις που κοµίζετε 
σήµερα νοµίζω ότι είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικές και προσβλέπουµε σε 
αυτές.  
  Να ζητήσω πάλι να πάρει τον λόγο η κα Φέτση, το στέλεχος της 
Μονάδας Προγραµµατισµού του Προγράµµατος η οποία θα µας µιλήσει για 
την αξιολόγηση του ΕΠΑΝ ΙΙ, ήδη είχαµε αρκετές και από µέρους σας 
τοποθετήσεις σε σχέση µε τις αξιολογήσεις των Προγραµµάτων αυτών, στη 
νέα προγραµµατική περίοδος ακούστηκε και από την κα Φέτση, υπάρχει µια 
διαρκής αξιολόγηση η οποία ξεκινά ήδη από την αρχή του προγράµµατος και 
µας συνοδεύει µέχρι και την ολοκλήρωσή του.  
 

Αξιολόγηση ΕΠΑΝ ΙΙ 
 

Α. ΦΕΤΣΗ: Η αξιολόγηση πράγµατι όπως γνωρίζουµε και από τις 
προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο 
του προγραµµατισµού των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων που τις 
συνοδεύει σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Πριν ξεκινήσουν µε την ex ante, 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης και φυσικά στο τελείωµά τους µε την ex post. 

Στο ΕΣΠΑ η αξιολόγηση προβλέπεται στο µεγάλο κανονισµό 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και έχει σα στόχο γενικό τη βελτίωση της 
ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων που γίνονται τόσο σε 
επίπεδο στρατηγικής όσο και εφαρµογής. Η ex ante αξιολόγηση υπενθυµίζω 
ότι αποτελούσε κοµµάτι της εκπόνησης των προγραµµάτων και τα 
συµπεράσµατά της αποτελούν παράγραφο, ενότητα µέσα στα ίδια τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα, ενώ τώρα πλέον το θέµα το οποίο συζητάµε 
είναι η αξιολόγηση κατά την υλοποίηση.  

Στο άρθρο 48 λοιπόν του Κανονισµού των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων προβλέπεται η αξιολόγηση κατά την υλοποίηση. Σε σχέση τώρα µε 
το Γ’ ΚΠΣ έχουµε µια διαφοροποίηση, µια νέα προσέγγιση. Αντί για την 
ενδιάµεση αξιολόγηση που είχαµε τότε, συνδεδεµένη σε συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή µε συγκεκριµένο κανονιστικό πλαίσιο, έχουµε µια πιο ελαστική 
αντίληψη η οποία βλέπει την αξιολόγηση πιο προσανατολισµένη στις ανάγκες, 
σε χρονοδιαγράµµατα και πλαίσιο πιο ελαστικό και κατά τη διάρκεια της 
προγραµµατικής περιόδου .  

Πότε τελικά πρέπει να κάνουµε αξιολόγηση; Πότε γίνεται; Σε 
τρεις περιπτώσεις: Όταν µέσα από την παρακολούθηση που έχουµε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα βλέπουµε ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί 
αποκλίνουν. Και δεν αποκλίνουν λίγο, αλλά έχουµε µια σοβαρή απόκλιση. 
Όταν λέµε στόχους εννοούµε κυρίως τους φυσικούς και οικονοµικούς δείκτες 
του Προγράµµατος.  
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Άλλη περίπτωση είναι ότι προτείνεται αναθεώρηση του 
Προγράµµατος. Ο Κανονισµός µας δίνει τη δυνατότητα όταν υπάρχουν 
σηµαντικές αλλαγές στο περιβάλλον του Προγράµµατος, όταν υπάρχουν 
αλλαγές στις πολιτικές ή όταν δεν βαδίζουµε στην πορεία όπως την είχαµε 
προγραµµατίσει, υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις, να πραγµατοποιούνται 
αναθεωρήσεις. Προϋπόθεση λοιπόν και σ’ αυτή την περίπτωση είναι η 
πραγµατοποίηση αξιολόγησης.  

Αυτές οι δυο περιπτώσεις να επισηµάνουµε ότι προβλέπεται 
ρητά στον κανονισµό των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, δίπλα σ’ αυτές όµως 
υπάρχει και µια τρίτη περίπτωση, όταν προβλέπονται στο σχέδιο 
αξιολόγησης. Το σχέδιο αξιολόγησης προβλέπεται στις διατάξεις εφαρµογής 
που αποτελούν επίσης µια παράγραφο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
και οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πέρα απ’ όλα αυτά και µια ανάγκη να 
κάνουµε αξιολογήσεις πριν από σηµαντικά ορόσηµα του Προγράµµατος και 
σηµαντικές αποφάσεις που πρόκειται  να ληφθούν.  

Έτσι, στο α’ εξάµηνο του 2011 και στο πρώτο εξάµηνο του 2013, 
σύµφωνα µε το σχέδιο αξιολόγησης του ΕΠΑΝ και ενόψει αυτών που 
προγραµµατίζονται, µεγάλων αναθεωρήσεων, προβλέπονται συγκεκριµένες 
αναθεωρήσεις επίσης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις την αξιολόγηση θα 
πρέπει να την εκλαµβάνουµε ως µια διαδικασία που προβαίνουµε σε ανάλυση 
δεδοµένων υλοποίησης, γίνονται προβλέψεις για τη µελλοντική εξέλιξη του 
Προγράµµατος και διατυπώνονται συµπεράσµατα και συστάσεις  για το πού 
πρέπει να βαδίσουµε για τη λήψη κατάλληλων µέτρων. 

Σε κάθε αξιολόγηση τα αποτελέσµατά της υποβάλλονται στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης, διατυπώνονται απόψεις από την Επιτροπή και 
φυσικά υποβάλλονται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει γνώση και 
ενδεχοµένως να πει και τις απόψεις της.  

Να δούµε τώρα και το περιεχόµενο της αξιολόγησης. Στην 
πρώτη περίπτωση που αναφέραµε απ’ τις τρεις, όταν η αξιολόγηση γίνεται 
γιατί διαπιστώνουµε σηµαντική απόκλιση από τους στόχους, το βασικό 
ζήτηµα που µας απασχολεί είναι η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας της παρέµβασης. Εδώ κυρίως µελετούµε την απόκλιση  µε 
βάση τους φυσικούς και οικονοµικούς δείκτες του Προγράµµατος και 
εξετάζουµε ποια είναι αυτή ή απόκλιση, τις αιτίες της και τι θα µπορούσε να 
γίνει.  

Στην περίπτωση τώρα που έχουµε σκοπό να κάνουµε 
αναθεώρηση του Προγράµµατος και αξιολόγηση που προηγείται µιας 
αναθεώρησης, υπάρχουν δυο περιπτώσεις: Αν η αναθεώρηση έχει σκοπό να 
αλλάξει το περιεχόµενο ή τους προϋπολογισµούς στο Πρόγραµµα, ξεκινούµε 
µε τα εξής: Κατ’ αρχήν αποτίµηση του κατά πόσο η στρατηγική που έχουµε 
στο Πρόγραµµα συνεχίζει να είναι επίκαιρη και σωστή.  

Στη στρατηγική µέσα, σ’ αυτή την ενότητα, περιλαµβάνεται η 
οικονοµική ανάλυση, η ανάλυση swat που υπάρχει και εν τέλει αν το γενικό 
µίγµα των πολιτικών που επιλέγουµε εξακολουθεί να παραµένει επίκαιρο. 
Κάτι που ειδικά σε µια συγκυρία σαν τη σηµερινή δείχνει πολύ σηµαντικό και 
πολύ πιθανό να συµβεί. 
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Στη συνέχεια, η επόµενη ενότητα είναι ο ποσοτικός 
προσδιορισµός και επικαιροποίηση των στόχων, η υλοποίηση. Εδώ η 
αξιολόγηση µελετά το κατά πόσο ήταν σωστή η ποσοτικοποίηση του 
Προγράµµατος, αν δηλαδή οι στόχοι που επελέγησαν και οι τιµές και όλα τα 
σχετικά ανταποκρίνονται στη στρατηγική και µπορούν να επιτευχθούν. Στη 
συνέχεια έχουµε την αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, 
δηλαδή ποια είναι ακριβώς η πορεία των στόχων µας και, φυσικά, 
συµπεράσµατα και προτάσεις για βελτίωση όπου υπάρχουν αποκλίσεις και 
προβλήµατα.  

Η δεύτερη περίπτωση αναθεώρησης αφορά την περίπτωση που 
µιλάµε για αλλαγές που αφορούν την εφαρµογή. Αν κρίνουµε δηλαδή ότι 
κάποιες από τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο σύστηµα διαχείρισης δεν 
είναι αποτελεσµατικές και θα θέλαµε να αλλάξουν.  

Εδώ λοιπόν προηγείται µια αξιολόγηση των µηχανισµών 
παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης όλων αυτών των 
κοµµατιών δηλαδή που συνδέονται µε την εφαρµογή των αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων. Η αξιολόγηση εντοπίζεται σε αυτό το σηµείο. Και φυσικά 
έχουµε και τα συµπεράσµατα και προτάσεις.  

Στην τρίτη περίπτωση που αναφέρεται και µέσα στο ΕΠΑΝ ΙΙ, 
την υποχρεωτική ας πούµε αξιολόγηση βάσει του σχεδίου αξιολόγησης το 
2011 και 2013, αναφέρονται όλες οι προηγούµενες συνιστώσες που είπαµε, Α 
και Β. ∆ηλαδή τόσο οι ενότητες που συνδέονται µε τη στρατηγική και τους 
στόχους όσο και η ενότητα που συνδέεται µε την εφαρµογή.  

Στην ουσία πρόκειται  για µια αξιολόγηση που τα περιλαµβάνει, 
θα µπορούσαµε να πούµε σε όσους γνωρίζουν και το ΕΠΑΝ που είναι και οι 
περισσότεροι, βέβαια, την αντίστοιχη αξιολόγηση µ’ αυτή που κάναµε στο Γ’ 
ΚΠΣ.  

Στο σύστηµα ∆ιοίκησης και Συντονισµού της αξιολόγησης 
συµµετέχουν βέβαια οι ∆ιαχειριστικές Αρχές οι οποίες έχουν την ευθύνη της 
ανάθεσης, παρακολούθησης του έργου και της αξιοποίησης κυρίως των 
αποτελεσµάτων του στις επόµενες φάσεις, η Εθνική Αρχή Συντονισµού η 
οποία µέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Αξιολόγησης, της 
ΕΥΣΑΠ είναι το κατα εξοχήν κοµµάτι του Υπουργείου Οικονοµικών που 
εµπλέκεται και συντονίζει όλη την διαδικασία, είναι η Ειδική Τεχνική Επιτροπή 
Αξιολόγησης η οποία έχει συσταθεί πάλι υπό την ευθύνη της Εθνικής Αρχής 
Συντονισµού αλλά στην οποία µετέχουν κοινωνικοί εταίροι και σύµβουλοι κτλ., 
έχει µια ευρύτερη στελέχωση και παρακολουθεί και εκείνη το θέµα της 
αξιολόγησης, είναι το δίκτυο αξιολόγησης το οποίο συντάσσεται απ’ όλους 
τους υπεύθυνους των Προγραµµάτων και του Υπουργείου Οικονοµικών, είναι 
οι Επιτροπές –εδώ από λάθος φαίνεται Αξιολόγησης, ουσιαστικά είναι η 
Επιτροπή Παρακολούθησης, αναφερόµαστε στις Επιτροπές 
Παρακολούθησης όλων των Προγραµµάτων που συζητούν τα αποτελέσµατα 
όπως είπαµε, στις οποίες κοινοποιούνται τα αποτελέσµατα, συζητούνται τα 
αποτελέσµατα των αξιολογήσεων, διαδικασία που έγινε και στο Γ’ ΚΠΣ και οι 
Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των Προγραµµάτων.  

H διαδικασία της ανάθεσης όπως είναι θα γίνει από 
ανεξάρτητους αξιολογητές, θα γίνει µια προκήρυξη µε πόρους της τεχνικής 
υποστήριξης της εφαρµογής. Η σκέψη η οποία υπάρχει είναι η προκήρυξη να 
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πραγµατοποιηθεί µέσα στο 2009 µε στόχο αφ’ ενός µεν ο ανάδοχος που θα 
προσληφθεί να βοηθήσει στην εκπόνηση της έκθεσης του 2011, να αναλάβει 
την έκθεση δηλαδή που προβλέπεται στο σχέδιο αξιολόγησης αλλά 
παράλληλα να αναλάβει και κάποιου είδους υποστήριξη των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων σε θέµατα γενικότερα αξιολογητικού χαρακτήρα.  

Αυτό βρίσκεται υπό συζήτηση. Ο συντονισµός εδώ, όπως 
είπαµε και πριν, γίνεται από την ΕΥΣΑΠ, του Υπουργείου Οικονοµικών η 
οποία έχει εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο για το θέµα αυτό ενώ επίκειται και 
νεότερη εγκύκλιος στην οποία θα απαριθµούνται περισσότερες λεπτοµέρειες 
βάσει όλων αυτών που αναφέραµε πριν, το χρονοδιάγραµµα και το ακριβές 
περιεχόµενο των αξιολογήσεων. Ευχαριστώ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε την κα Φέτση. Τελευταία εισήγηση είναι 
από το στέλεχος της ∆ιαχειριστικής Αρχής που είναι υπεύθυνο για τα θέµατα 
δηµοσιότητας και πληροφόρησης, την κα Γιαννουδάκου. Η πληροφόρηση και 
η δηµοσιότητα είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα της δουλειάς των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων αφού όπως πολύ σωστά τέθηκε και από 
κάποια µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης η ευαισθητοποίηση που όλοι 
οφείλουµε να έχουµε, και εµείς σαν ∆ιαχειριστική Αρχή αλλά και εσείς σαν 
Φορείς γι’ αυτά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουµε στα χέρια µας είναι 
πολύ σηµαντική. 
 

Πληροφόρηση – ∆ηµοσιότητα – Σχέδιο ∆ράσεων Επικοινωνίας  
του ΕΠΑΝ ΙΙ 

 
Π. ΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΟΥ: Σας καλωσορίζω και εγώ. Να σας πω ότι σε συνέχεια 
της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου ∆ράσεων 
Επικοινωνίας θα σας παρουσιάσω κάποιες από τοις σηµαντικότερες ενέργειες 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πραγµατοποιήσαµε από τον Μάρτιο 
του 2008 έως και σήµερα.  

Τον Μάρτιο του 2008 η Ειδική Γραµµατεία ξεκίνησε ένα ταξίδι 
ενηµέρωσης στις 13 περιφέρειες της χώρας, µε βασικό µήνυµα «η περιφέρεια 
στο επίκεντρο της ανάπτυξης». Επιδίωξή µας δεν ήταν απλά να 
ενηµερώσουµε τους φορείς και το κοινό για τους τοµείς παρέµβασης του νέου 
Προγράµµατος. Προτεραιότητά µας µπορούµε να πούµε ότι ήταν να 
ακούσουµε τις απόψεις τους, να αντλήσουµε ιδέες, στοιχεία σηµαντικά για την 
εξειδίκευση του προγράµµατος.  

Σας παρουσιάζουµε κάποιες φωτογραφίες από αυτές τις 
εκδηλώσεις. Το ταξίδι αυτό ήταν διάρκειας περίπου ενάµισι µήνα και 
ολοκληρώθηκε στις 9 Μαΐου  2008, ηµέρα εορτασµού της Ευρώπης στην 
Αθήνα. Παρευρέθηκαν στην εκδήλωση περίπου 670 άτοµα. παρακολούθησαν 
πάνω από 1.500 άτοµα σε ζωντανή µετάδοση µέσω διαδικτύου την 
εκδήλωση, µέσα από ειδική ιστοσελίδα που είχε σχεδιασθεί ειδικά για τους 
σκοπούς της εκδήλωσης αυτής. 

Εδώ είναι το δηµιουργικό µοτίβο «Η περιφέρεια στο επίκεντρο 
της ανάπτυξης». Είναι σηµαντικό να πούµε ότι και µετά τη λήξη της 
εκδήλωσης και επί ένα µήνα, 5.500 άτοµα επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα για 
να ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα. Η Ειδική Γραµµατεία για την 
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Ανταγωνιστικότητα συµµετείχε σε περισσότερες από 80 ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις στην Αθήνα και την περιφέρεια µε στόχο την ενηµέρωση του 
κοινού για τις δράσεις του Προγράµµατος και την δηµιουργία διαλόγου.  

Ενδεικτικά θ’ αναφέρω κάποιες εκθέσεις στα Χανιά, στο Βόλο, 
το Ηράκλειο, την Καρδίτσα, την Climatherm στην Αθήνα, την Energy Res πάλι 
στην Αθήνα και το Τουριστικό Πανόραµα.  

Συµµετείχαµε στην ∆.Ε.Θ. όπου ενηµερώσαµε το κοινό 
χρησιµοποιώντας ποικίλα εργαλεία ενηµέρωσης όπως βίντεο, έντυπα, touch 
screen όπου ο κάθε επισκέπτης µπορούσε να πλοηγηθεί και να βρει χρήσιµο 
υλικό για το ΕΠΑΝ ΙΙ. Επίσης µια άλλη σηµαντική ενέργειά ήταν η συµµετοχή 
στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Επιχειρηµατικότητας, στην 
Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας των Νέων στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ του δήµου 
Αθηναίων τον Νοέµβριο του 2008 και µια επίσης πολύ σηµαντική συνεργασία 
ήταν µε τον υπεύθυνο φορέα για την διοργάνωση  του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού 
Επιχειρηµατικής Στρατηγικής σε στελέχη Επιχειρήσεων και φοιτητές, του 
Global Management Challenge. 

Όλες οι ενέργειες προβολής υποστηρίζονται και ενισχύονται 
σηµαντικά από τον µηχανισµό πληροφόρησης, από έντυπο ενηµερωτικό 
υλικό, από την διαδικτυακή πύλη του ΕΠΑΝ. Εδώ ήδη έχουµε ξεκινήσει 
βεβαίως και έχουµε παράξει αρκετό υλικό, µια αφίσα για τις δράσεις 
κατάρτισης στη νέα προγραµµατική περίοδο. Βασική µας επίσης επιδίωξη 
είναι το να κάνουµε όσο γίνεται πιο εύκολη την πρόσβαση στην πληροφόρηση 
οπότε σχεδιάσαµε και βγάλαµε ειδικό σελιδοδείκτη µε τα σηµεία επικοινωνίας 
µας, την ιστοσελίδα και το τηλέφωνο.  

Ειδικό έντυπο ΕΠΑΝ ΙΙ  προβάλλεται στους στρατηγικούς 
στόχους του Προγράµµατος, ενηµερωτικό δελτίο το οποίο εκδίδεται ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα και κάποια αποτελέσµατα του µηχανισµού 
πληροφόρησης. Αρχικά για το γραφείο µέχρι σήµερα και τον Μάρτιο του 2008 
έχουµε δεχθεί 203 ηλεκτρονικά µηνύµατα, 4.767 τηλεφωνικές κλήσεις και 402 
επισκέψεις.  

Επίσης είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι 2.000 άτοµα περίπου 
καθηµερινά επισκέπτονται την ιστοσελίδα, όπου υπάρχει πολλαπλή 
δυνατότητα αναζήτησης της πληροφορίας, είτε ανά Τοµέα, είτε ανά 
περιφέρεια. Υπάρχει το σύστηµα ειδοποίησης το οποίο εφ' όσον εγγραφεί 
κάποιος µπορεί και ενηµερώνεται για κάθε νέο που ανεβαίνει στην ιστοσελίδα 
µας.  

Σκοπεύουµε να λειτουργήσουµε το δίκτυο υπευθύνων 
δηµοσιότητας των ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης, έχουµε στείλει και 
σχετική επιστολή γι’ αυτό. Συνεχίζουµε τη συνεργασία µας µε την Εθνική Αρχή 
Συντονισµού και επίσης βρισκόµαστε στην προετοιµασία τεύχους προκήρυξης 
για την πρόσληψη Συµβούλου Επικοινωνίας. Ευχαριστώ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς την κα Γιαννουδάκου και την 
οµάδα των ανθρώπων που ασχολούνται µε την προβολή και την δηµοσιότητα 
του Προγράµµατος πραγµατικά την τελευταία χρονιά όπως και όλα τα στελέχη 
της ∆ιαχειριστικής Αρχής έχουν καταβάλλει µεγάλη προσπάθεια και έχουν 
φυσικά και πολύ καλά αποτελέσµατα.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να περάσουµε τώρα στη συζήτηση για τον δεύτερο 
κύκλο των παρουσιάσεων που είχατε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε, αν 
υπάρχουν από πλευράς των µελών της Επιτροπής κάποια σχόλια ή 
τοποθετήσεις. 
Κ. ΦΟΥΓΙΑΤΖΗΣ: Καλησπέρα κ. Πρόεδρε. Εκ µέρους της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισµού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Υπουργείο 
Απασχόλησης, θα ήθελα να κάνω µια µικρή τοποθέτηση αναφορικά µε τα 
ζητήµατα των παρεµβάσεων για το ανθρώπινο δυναµικό.  

Στο πλαίσιο του θεσµικού µας ρόλου και των αρµοδιοτήτων µας, 
ειπώθηκε από τους προηγουµένους συνοµιλητές ότι αναφορικά µε το 
καινούργιο Πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα δεν 
υπάρχει απ’ ευθείας χρηµατοδοτική γραµµή από το ΕΚΤ. Παρ’όλα αυτά το νέο 
κανονιστικό πλαίσιο και οι διατάξεις εφαρµογής για το ΕΣΠΑ προβλέπουν την 
δυνατότητα της χρήσης ιδιαίτερης ευελιξίας, που αφορά δηλαδή τη 
χρηµατοδότηση δράσεων τύπου ΕΚΤ τα οποία όµως χρηµατοδοτούνται από 
το ∆ιαρθρωτικό Ταµείο του ΕΤΠΑ. 

Στο σηµείο αυτό η δική µας η θέση σαν ΕΥΣΕΚΤ, σαν 
Υπουργείο Απασχόλησης, είναι ότι θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν µια 
µεγαλύτερη χρήση της δυνατότητας που προσφέρεται από το κανονιστικό 
πλαίσιο κοιτώντας άλλωστε και τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων 
αναφορικά µε το ανθρώπινο δυναµικό που υλοποιήθηκαν στο Γ’ ΚΠΣ µέσα 
από το ΕΠΑΝ θα έλεγε κανείς ότι τα αποτελέσµατα είναι αξιοσηµείωτα, οι 
παρεµβάσεις που έγιναν για την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού σε 
νευραλγικούς τοµείς της οικονοµίας, είτε έχει να κάνει µε τη µεταποίηση και τις 
υπηρεσίες είτε έχει να κάνει µε το ερευνητικό και τεχνολογικό δυναµικό της 
χώρας ήταν πραγµατικά σηµαντικές, και νοµίζω ότι η παρακαταθήκη η οποία 
βρίσκεται αυτή τη στιγµή στα χέρια του Προγράµµατος, θα ήταν κρίµα να µη 
συνεχιστεί, να µην αναπτυχθεί και να µην εξελιχθεί παραπέρα.  

Ως ΕΥΣΕΚΤ, ως την Υπηρεσία δηλαδή που έχουµε το 
συντονισµό για τις δράσεις του ΕΚΤ έχουµε ήδη ξεκινήσει να συνεργαζόµαστε 
µε την αρµόδια Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ, µας 
έχουν καταθέσει τις σκέψεις τους οι οποίες και αυτές µε τη σειρά τους έχουν 
προέλθει µέσα από µια σειρά µελετών και ενός υλικού που διαθέτουν το 
οποίο προσδιορίζει τις ανάγκες και ξέρουν λίγο πολύ τι θέλουν να κάνουν και 
σε ποιους τοµείς, έχει υπάρξει δηλαδή µια πρωθύστερη συνεργασία µε τις 
Γενικές Γραµµατείες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιµο, έχουν προχωρήσει ήδη στη 
συµπλήρωση δελτίων εξειδίκευσης, µας έχουν εκθέσει τις απόψεις τους, από 
τη µεριά τη δική µας προσπαθούµε να τους µεταφέρουµε και τη δική µας 
τεχνογνωσία, αναφέρθηκε και από τον Προϊστάµενο της Μονάδας πριν, τον κ. 
Ρακοβίτη ότι ήδη έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια προσαρµογής του ΕΣ∆ΕΚ 
στα δεδοµένα και στις ανάγκες των δράσεων που σκέφτεται το ΕΠΑΝ ΙΙ να 
υλοποιήσει όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό και επαναλαµβάνω ότι θα 
ήταν ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες και κοιτώντας το τι αυτή τη στιγµή 
λαµβάνει χώρα στο ευρύτερο κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο σε σχέση µε 
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το ανθρώπινο δυναµικό, θα ήταν κρίµα να µην αξιοποιηθεί όλη αυτή η 
κληρονοµιά η οποία έχει υπάρξει από το Γ’ ΚΠΣ.  

Όπως επίσης και να µην εκδοθεί και η τεχνογνωσία που 
διαθέτουν και έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγµή τα στελέχη και η Μονάδα 
του προγράµµατος.  Όλοι γνωρίζουν ότι βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη στιγµή 
αναφορικά µε τα ζητήµατα της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας, αρκετοί 
οικονοµικοί κλάδοι πιέζονται, χάνονται θέσεις εργασίες και νοµίζω ότι αυτό και 
µόνο υπαγορεύει να είµαστε πιο υπεύθυνοι και όσο το δυνατόν να 
προσπαθήσουµε να κάνουµε το καλύτερο δυνατό για να µπορέσουµε όσο το 
δυνατόν να µειώσουµε τουλάχιστον τους κραδασµούς από τη σηµερινή 
κατάσταση.  

Άρα λοιπόν η δική µας τοποθέτηση και αυτό που εισηγούµαστε 
και ως µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης θα είναι, και από τη στιγµή που 
υπάρχει αυτή η ετοιµότητα από τη µεριά της αρµόδιας µονάδας, όσο το 
δυνατό να εξεταστούν τα ζητήµατα της ιδιαίτερης ευελιξίας πάντα έχοντας στο 
µυαλό µας ότι αυτές οι δράσεις θα βρίσκονται σε συµπληρωµατικότητα µε 
δράσεις που σηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής  
Ανάπτυξης και να µην αφήσουµε τίποτε χαµένο, όσο το δυνατό να 
µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε το ποσό που θα διατεθεί απ’ τους σχετικούς 
άξονες στο πλαίσιο της ιδιαίτερης ευελιξίας και από τη δική µας την µεριά ως 
Υπουργείο Απασχόλησης και ως ΕΥΣΕΚΤ θα υπάρχει η αµέριστη αρωγή σ’ 
αυτή σας την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς. Η κα Χατζηαντώνη έχει τον 
λόγο.  
Μ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ: Συµπληρωµατικά προς αυτό το θέµα, νοµίζω ήταν πολύ 
ευχάριστες όλες οι παρεµβάσεις που έγιναν και από τον κ. Ρακοβίτη, αλλά και 
στη διάρκεια της συζήτησης από άλλα µέλη της Επιτροπής όσον αφορά την 
σκοπιµότητα χρήσης της ρήτρας ευελιξίας η οποία έτσι και αλλιώς γι’ αυτό το 
λόγο είχε προβλεφθεί στο Πρόγραµµα πολύ συγκεκριµένα, πάντα σε 
συνέργεια µε τις δράσεις του ΕΤΠΑ. 

Νοµίζω είναι σηµαντικό να καταγραφεί ότι υπάρχει αυτή η 
αναγνώριση και από τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και ότι έχει 
γίνει µια παρουσίαση, µια πρόταση του τρόπου υλοποίησης των 
παρεµβάσεων αυτού του τύπου οι οποίες ανταποκρίνονται στις συνεχώς 
αυξανόµενες ανάγκες εξ άλλου για επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό, είχαµε 
µιλήσει για διάφορα θέµατα προηγουµένως, πράσινη επιχειρηµατικότητα, 
ενέργεια, όλα αυτά, σίγουρα δεν µπορούν παρά να θέτουν παραπάνω βάρος 
σ’ αυτή την ανάγκη και νοµίζω θα ήταν χρήσιµο να καταγραφεί αυτό ίσως και 
ένας τρόπος να ήταν τα συµπεράσµατα της παρούσας συνάντησης, αυτό 
εξαρτάται από σας. Ευχαριστώ.   
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς. Ο λόγος στον κ. Ευαγγέλου.  
Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να κάνω µια αναφορά 
µεταφέροντας και παρατηρήσεις που έχω εισπράξει από τον χώρο τον δικό 
µας, του τουρισµού, σχετικά µε τα κριτήρια του ΤΕΜΠΜΕ. 

Υπάρχει ένα θέµα, δεν ξέρω εσείς τι ενηµέρωση έχετε ως προς 
τη συµµετοχή των επιχειρηµατιών σε αυτό το Πρόγραµµα, αλλά από την 
πλευρά τη δική µας υπάρχουν παρατηρήσεις ότι τελικά ένας πολύ µικρός 



2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 – 8/4/2009 

 

 99

αριθµός µικρών επιχειρήσεων έχει καταφέρει µέχρι τώρα να αξιοποιήσει αυτό 
το Πρόγραµµα κυρίως για δύο λόγους:  

Ο ένας είναι τα κριτήρια τα οποία θεωρούµε ότι είναι πάρα πολύ 
αυστηρά, είχαµε ακούσει ότι ενδεχοµένως από τις τρεις χρονιές τις θετικές, 
ενδεχοµένως να αφαιρείτο η µία οπότε θα ήταν µόνο δύο από αυτές που θα 
µπορούσαν να ληφθούν υπ' όψιν και το άλλο πρόβληµα βέβαια είναι αρκετά 
πιο σοβαρό αλλά είναι φαντάζοµαι εκτός της αρµοδιότητας της Επιτροπής, 
που έχει να κάνει µε τη συµπεριφορά γενικότερα των Τραπεζών οι οποίες δεν 
συµπεριφέρονται µε τον τρόπο που η αγορά περιµένει. 

Σας είπα και πριν ότι υπάρχει ένα θέµα σε ό,τι αφορά τα 
θεµατικά πάρκα όπου εκεί από πλευράς Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
και λυπάµαι που το πρωί δεν ήµουν εδώ για να το αναφέρω, δεν έχουν γίνει 
ακόµα οι προδιαγραφές, άρα αυτό το Πρόγραµµα δεν µπορεί να προχωρήσει 
αν δεν έχει τελειώσει αυτή η εκκρεµότητα.  

Και βέβαια µια παρατήρηση την οποία τη φέρνω κάθε φορά 
στην Επιτροπή: ξέρω ότι τώρα πλέον ο ΕΟΤ έχει πιστοποιηθεί, η δική µας 
άποψη είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπ'όψιν και ζητώ την 
δική σας προς τα εκεί καθοδήγηση, προς το Υπουργείο Τουριστικής 
Ανάπτυξης και τον ΕΟΤ, διότι στο προηγούµενο πρόγραµµα, στον Άξονα 5 
που είχαµε συνέργια προβολής του ελληνικού τουρισµού, αυτό δεν 
αξιοποιήθηκε µε τον τρόπο που θα έπρεπε. Θεωρώ ότι είναι µια µεγάλη 
ευκαιρία µέσα απ’ αυτά τα Προγράµµατα να γίνουν δράσεις οι οποίες να είναι  
σύµπραξη καθαρή µε τον ΕΟΤ στην προκειµένη περίπτωση που έχει 
πιστοποιηθεί και τους ανθρώπους της αγοράς, κάτι το οποίο άλλωστε αυτή τη 
στιγµή µε την κρίση η οποία βεβαίως είναι γνωστό ότι περνάµε στον 
τουρισµό, ξέρω ότι πολλοί επιχειρηµατίες µέσα από την υστέρησή τους θα 
προσπαθήσουν πραγµατικά να συµβάλλουν και µε την δική τους συνεισφορά 
και δραστηριότητα στην προβολή του ελληνικού τουρισµού.. Ευχαριστώ πολύ.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Ευαγγέλου. Σε ό,τι αφορά στο θέµα 
του ΤΕΜΠΜΕ αναλύθηκε ελπίζω αρκετά το πρωί από πλευράς µου το πώς 
επικράτησαν αυτοί οι όροι και ποιες αλλαγές θα έχουµε στη συνέχεια οπότε 
αν θέλετε µετά, κατα ιδίαν πολύ ευχαρίστως για λόγους οικονοµίας της 
συζήτησης να σας πω τις σχετικές πληροφορίες.  
  Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεµβάσεις προτείνω να 
προχωρήσουµε στην ανάγνωση του σχεδίου συµπερασµάτων της Επιτροπής 
Παρακολούθησης για το οποίο θα ζητήσω τυχόν διορθωτικές παρεµβάσεις και 
από µέρους σας ή προσθήκες για να το οριστικοποιήσουµε. Καθαρογράφεται 
απ’ ότι ξέρω αυτή τη στιγµή όπως µιλάµε, αµέσως µετά θ’ ακολουθήσει η 
επόµενη Επιτροπή Παρακολούθησης, έχει να κάνει µε το κλείσιµο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος της προηγούµενης περιόδου, είναι αρκετά 
πυκνό το πρόγραµµα της σηµερινής ηµέρας, αλλά νοµίζω ότι και εσείς και 
εµείς θέλαµε να ολοκληρώσουµε τις εργασίες και των δυο Επιτροπών την ίδια 
ηµέρα έτσι ώστε να µπορέσουµε πάλι από αύριο να αφιερωθούµε όλοι στις 
δραστηριότητες που έχουν να κάνουν µε την υλοποίηση του Προγράµµατος. 
  Οι χρόνοι πιέζουν διαρκώς, υπάρχει όπως ακούσατε και από 
τον Υπουργό ένας µεγάλος αριθµός δράσεων που είναι πολύ κοντά και αυτές 
στην εξειδίκευσή τους και στην επίσηµη πλέον και αναλυτική ανακοίνωσή 
τους, πέραν απ’ αυτές που έχουµε ήδη προκηρύξει.  
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  Να ζητήσω, και είναι αµέλειά µου που δεν το έχω κάνει, από τα 
τρία παριστάµενα µέλη, συναδέλφους από τη Βουλγαρία και από τη 
Ρουµανία, αν θέλουν να πάρουν το λόγο να µας πουν κάποια πράγµατα από 
την µέχρι τώρα εικόνα που έχουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης.  
  Είναι κοντά µας η κα Dinkova από το Υπουργείο Οικονοµίας της 
Βουλγαρίας, ο κ. Krumov από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ενέργειας της 
Βουλγαρίας και η κα Modean από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Ανταγωνιστικότητα της Ρουµανίας.  Η συνεργασία έχει ήδη εγκαινιασθεί από 
την προηγούµενη Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως ξέρετε και η Μονάδα 
Οργάνωσης ∆ιαχείρισης του ΚΠΣ έχει µια σταθερή και συνεχή συνεργασία µε 
τους φίλους µας από αυτές τις δυο νέες χώρες, αναζητούµε και από εκείνους 
φρέσκιες και νέες ιδέες όπως και από την πλευρά µας προσφέρουµε κάθε 
τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε.  
κα MODEAN: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Λυπάµαι που δε µιλώ ελληνικά. 
Έρχοµαι από την ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  
Ανταγωνιστικότητα της Ρουµανίας.  

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές και τους 
πάντες βεβαίως παρόντες, να ευχαριστήσω κατ’ αρχήν για την πρόσκληση, 
ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εµπειρία αυτή, είδα πως κάποια πράγµατα 
προχωρούν πολύ οµαλά λόγω της εµπειρίας που έχετε, πρόσεξα όµως ότι 
υπάρχουν και ζητήµατα τα οποία ήταν πιο εύκολα για µας γιατί ξεκινήσαµε τα 
πάντα και µπορούσαµε να ήµαστε λίγο πιο δηµιουργικοί.  

Υπάρχουν πολλές λειτουργίες και πολλές πράξεις που είναι 
παρόµοιες µε τις δικές µας στη Ρουµανία, προσπαθούµε να απλοποιήσουµε 
τα πράγµατα. Είχαµε ένα χρόνο για τις προσκλήσεις πέρυσι και φέτος 
ετοιµαζόµαστε για τον δεύτερο γύρο των προσκλήσεων. Το πιο ενδιαφέρον 
για τους ωφελούµενους ήταν οι επενδύσεις για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
τις επιχειρήσεις εν γένει και για τις µικροµεσαίες ιδιαιτέρως. 

Και επειδή οι αιτήσεις ήσαν τόσο πολυπληθείς, προσπαθήσαµε 
να κάνουµε τα πράγµατα λίγο πιο σαφή. ∆ηλαδή να απλοποιήσουµε την 
διαδικασία από τη µια πλευρά και από την άλλη να κάνουµε κάποια επιλογή 
βεβαίως των αιτήσεων. Λόγω της κρίσης που διανύουµε, µπορώ να σας πω 
εν συντοµία, όταν οι αιτούντες, οι υποψήφιοι κάνουν τις αιτήσεις ζητούµε 
πάρα πολύ λίγα δικαιολογητικά τώρα. Οι προσκλήσεις θα γίνουν στις αρχές 
του επόµενου µήνα. Ζητούµε πολύ λίγα έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν 
αυτά τα οποία είναι και ισχυρίζεται ότι κάνει ο δικαιούχος. Τα περισσότερα 
έγγραφα θα αντικατασταθούν από µια δήλωση και µετά από την περίοδο 
αξιολόγησης και την επιλογή των έργων, αυτά τα δικαιολογητικά ζητούνται 
µόνον πριν από τη συµβασιοποίηση.  

Μια ακόµη οµοιότητα, αλλά και ταυτόχρονα διαφορά που ήθελα 
να υπογραµµίσω, σχετίζεται µε τα κριτήρια επιλογής τα οποία εγκρίνονται από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης όπως κάνετε και εσείς εδώ. Στο δικό µας 
Πρόγραµµα έχουµε µια πολύ µεγάλη γκάµα πράξεων. Έχουµε κυρίως ιδιώτες 
δικαιούχους, έχουµε και κάποιες διοικητικές Αρχές ή κάποιες κρατικές 
Εταιρείες που είναι δικαιούχοι, αλλά υπάρχει πολύ µεγάλο εύρος. Επενδυτικές 
εταιρείες, ερευνητικές εταιρείες, εταιρεία Πληροφορικής, εταιρείες για 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κτλ.  
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Αντιλαµβανόµαστε  λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνονται οι 
συζητήσεις στην Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά µε τα 30 είδη πράξεων 
που υπάρχουν. Έχουµε όπως και εσείς τρεις πράξεις επιλογής. Κατ’αρχήν 
διοικητικός έλεγχος, κατόπιν έλεγχος επιλεξιµότητας και κατόπιν η ίδια η 
αξιολόγηση και η επιλογή, ανάλογα µε το είδος της πρόσκλησης, αν είναι 
συνεχής ή αν έχει κάποια προθεσµία.  Και αποφασίσαµε ότι για όλα τα έργα 
θα υπάρχουν πέντε, ας πούµε, κριτήρια επιλογής. Τα βασικά. 

Αν θυµάµαι καλά είναι η συνοχή, η καταλληλότητα, η ικανότητα 
υλοποίησης του δικαιούχου, ωριµότητα και αειφορία. Και κάθε κριτήριο έχει 
υποκριτήρια. Για παράδειγµα για τη συνοχή, τη συνεκτικότητα, συνδέεται µε 
τις απαντήσεις σχετικά µε τους στόχους του έργου. Το πιο σηµαντικό είναι η 
καταλληλότητα βεβαίως γιατί εδώ έχουµε τα πολύ συγκεκριµένα υποκριτήρια.  

Για παράδειγµα για τις επενδύσεις έχουµε τον τζίρο, το κέρδος, 
τον αριθµό εργαζοµένων, διάφορους οικονοµικούς δείκτες. Για την έρευνα 
έχουµε την ικανότητα έρευνας του Οργανισµού ή τον αριθµό των ερευνητών 
που έχει το έργο ή τον αριθµό αδειών κτλ. Για κάθε λοιπόν είδος κριτηρίου 
υπάρχουν συγκεκριµένα. 

Κατόπιν είναι η ικανότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει το έργο. 
Εκεί υπάρχουν υποκριτήρια όπως είναι οι ανθρώπινες δυνατότητες, οι 
χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες, πρέπει δηλαδή ο δικαιούχος να τα 
αποδείξει αυτά. Κατόπιν έχουµε την αειφορία του έργου, δηλαδή τη 
δυνατότητα να διατηρηθεί η επένδυση για 3 έως 5 χρόνια µετά τη λήξη της 
χρηµατοδότησης κα η ωριµότητα του έργου. Εκτιµούµε, κρίνουµε δηλαδή αν ο 
δικαιούχος θέλει πραγµατικά και είναι έτοιµος να το κάνει, αν υπάρχουν οι 
άδειες κτλ.  

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ζωή µας και της ∆ιαχειριστικής 
Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι πολύ πιο εύκολη µε αυτό 
τον τρόπο γιατί στα βασικά κριτήρια µπορούµε να εξειδικεύσουµε 
λεπτοµέρειες για κάθε είδος πράξης. Έχουµε επίσης και µια αναφορά, µια 
σηµείωση, ότι αν είναι πολύ απλή η πράξη, για παράδειγµα συµβουλευτική 
προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, είναι µια πολύ µικρή πράξη µε πολύ µικρό 
προϋπολογισµό, 40.000 ευρώ βάσει του κανόνα de minimis. 

Για κάποιες πράξεις λοιπόν που είναι πολύ απλές και όπου ο 
υποψήφιος δε χρειάζεται να αποδείξει τον κύκλο εργασιών ή οτιδήποτε άλλο 
τέλος πάντων µε βάση άλλα στοιχεία, κάποια από τα κριτήρια επιλογής 
πρέπει να υπάρχουν αλλά πρέπει να τίθενται ως κριτήρια επιλεξιµότητας.  

Βεβαίως και µε ενδιαφέρει να µάθω περισσότερα για το πώς 
υλοποιείτε για παράδειγµα τις πράξεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ή τι 
κάνετε µε τις ευρυζωνικές υποδοµές. Αυτές τις πράξεις τώρα τις συγκροτούµε 
και εκεί η δική σας εµπειρία θα ήταν χρήσιµη. Απλώς ήθελα να µοιραστώ µαζί 
σας και κάποιες από τις διαφορές που παρατήρησα. Σας ευχαριστώ που µου 
δώσατε το χρόνο.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς τη φίλη και συνάδελφο από τη 
Ρουµανία, θα υπάρχουν και τεχνικές συναντήσεις µε τους συναδέλφους µας 
και στο µέλλον για τέτοιου είδους θέµατα, όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν 
αρκετές οµοιότητες.  
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  Τον λόγο έχει η κα Dinkova από το Υπουργείο Οικονοµικών της 
Βουλγαρίας.  
κα DIKNOVA: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα µιλήσω µόνο για ένα λεπτό γιατί η 
συνάδελφος από τη Ρουµανία τα εξήγησε όλα για το Πρόγραµµα.  

∆ε θα µπω σε λεπτοµέρειες γιατί δεν εκπροσωπώ την 
∆ιαχειριστική Αρχή για το Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, είναι ο συνάδελφός 
µου ο Φίλιπ, αλλά ως εκπρόσωπος της Εθνικής Συντονιστικής Αρχής από το 
Υπουργείο Οικονοµικών, από τη αρχή αυτής της Επιτροπής 
Παρακολούθησης συνέκρινα µε τις δικές µας Επιτροπές Παρακολούθησης 
που έχουµε στη Βουλγαρία και υπάρχουν µεγάλες διαφορές.  

Είµαστε πολύ πιο συναισθηµατικοί, επιχειρηµατολογούµε, 
έχουµε δύσκολες συζητήσεις και µεγάλες δυσκολίες να πάρουµε αποφάσεις. 
Και ίσως γι ‘αυτό το λόγο η Επιτροπή, η Commission µας πρότεινε και µας 
συνέστησε να γίνουµε παρατηρητές εδώ, στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. Ίσως θα µάθουµε από 
σας να είµαστε λίγο πιο φιλοσοφηµένοι, ίσως είµαστε τόσο συναισθηµατικοί 
γιατί είναι η πρώτη µας περίοδος προγραµµατισµού.  

Πιστεύω ότι αυτή είναι µια από τις εκδηλώσεις της 
ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας για την αξιοποίηση των πόρων των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, ίσως γνωρίζετε ότι για 2 χρόνια ήδη έχουµε ξεκινήσει 
τη συνεργασία σε αυτό τον τοµέα.  

Χαίροµαι λοιπόν και θα ήθελα να προσκαλέσω και εσάς, ως 
µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος να έχουµε µια 
αντίστοιχη ανταλλαγή, να συµµετάσχετε, όπως συνέβη πριν από µια 
εβδοµάδα στη Σόφια. Πραγµατικά σας ευχαριστώ και σας εύχοµαι κάθε 
επιτυχία. Ελπίζω να φτάσετε στο 110% αξιοποίησης των πόρων του 
Προγράµµατος αυτού. Απ’ ότι άκουσα ήσασταν στο 108%.  
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούµε. Η συνεργασία είναι διαρκής, έχει 
ξεκινήσει ήδη πριν από την ένταξη των δυο κρατών, όπως ξέρετε η Ελλάδα 
ήταν µια από τις χώρες που πρωταγωνίστησε στην είσοδο της Βουλγαρίας και 
της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυµάµαι ακόµα στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου πριν ακόµα η Βουλγαρία και 
η Ρουµανία γίνουν µέλη όταν ήταν ακόµα παρατηρητές, τη στενή συνεργασία 
που είχαµε µε τους καλούς συναδέλφους µε την Βουλγαρία και τη Ρουµανία 
και αυτό θέλουµε να το συνεχίσουµε και τώρα που έχουµε και εσείς και εµείς 
τον ρόλο και την ευθύνη πραγµατικά, οι πόροι αυτοί που µας έχουν 
εµπιστευθεί οι Ευρωπαίοι πολίτες να πιάσουν τόπο προκειµένου να 
δηµιουργήσουµε ανάπτυξη στις χώρες µας οι οποίες γειτνιάζουν και έχουν 
τόσα πολλά να µοιραστούν και είµαι σίγουρος ότι η ανάπτυξη που 
δηµιουργείται τόσο από την πλευρά των συνόρων την δική σας όσο και από 
τη δική µας πλευρά είναι κάτι το οποίο διαχέεται επ'ωφελεία και των δυο 
λαών.  Σας ευχαριστώ πολύ.  
 
 
 
 



2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 – 8/4/2009 

 

 103

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να περάσουµε τώρα στο σχέδιο απόφασης της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. Το κείµενο είναι λίγο µεγάλο, θα το διατρέξω. 
  «Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης -  Ηµερήσια διάταξη - 
Συµπεράσµατα: Η Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα η οποία 
συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµόν 260/55∆/11.02.2008 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονοµίας και Οικονοµικών συνήλθε 
σε 2η συνεδρίαση στις 8 Απριλίου στην Αθήνα κατόπιν της υπ' αριθµόν 
3429/320/24.03.2009 πρόσκλησης του Προέδρου κ.  Ελευθέριου 
Σταυρόπουλου, Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα µε τα 
ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης» -ακολουθούν τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης τα οποία εγκρίναµε το πρωί και το κείµενο συνεχίζει: 

«Στη συνεδρίαση συµµετείχαν 32 µέλη µε δικαίωµα ψήφου από 
τα 38 µέλη της Επιτροπής και ο Πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία σύµφωνα 
µε το άρθρο 6 του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης 
στο οποίο ορίζεται ότι υπάρχει απαρτία όταν παρίστανται 60% των µελών µε 
δικαίωµα ψήφου». Υπάρχει συνηµµένος πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται ο 
κατάλογος των µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης µε δικαίωµα ψήφου 
που συµµετείχαν στη συνεδρίαση. Στον ίδιο πίνακα που θα επισυναφθεί στην 
απόφαση, παρουσιάζονται και τα µέλη που συµµετείχαν µε συµβουλευτική 
ιδιότητα χωρίς δικαίωµα ψήφου.  

«Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν και απηύθυναν χαιρετισµό ο 
Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κώστας Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. 
Ιωάννης Μπούγας και ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 
ΥΠΟΙΟ κ. Ευσταθόπουλος. Παρακολούθησαν επίσης τη συνεδρίαση η κα 
Dinkova…» και οι άλλοι συνεργάτες αναφέρονται επίσης από τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας.  

Προχωράµε τώρα στο άλλο κοµµάτι της απόφασης. 
«Αποφάσεις – συµπεράσµατα: Τα ειδικότερα συµπεράσµατα και 

αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως εξής:  
1. Έγκριση ηµερήσιας διάταξης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε 

οµόφωνα την ηµερήσια διάταξη.  
2. Έγκριση των πρακτικών της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. (Αναφέρεται ότι οµόφωνα εγκρίναµε τα πρακτικά). 
3. Παρουσίαση της πορείας εφαρµογής του προγράµµατος εξειδίκευση, 

εξέλιξη της εφαρµογής, ανά Άξονα Προτεραιότητας, κανόνας ν+3. Η 
Επιτροπή ενηµερώθηκε για την πορεία εφαρµογής του Προγράµµατος 
και ειδικότερα για τα παρακάτω θέµατα:  
Ενέργειες προετοιµασίας για την ενεργοποίηση,  πρόοδος εξειδίκευσης 
του Προγράµµατος, εκχωρήσεις από την Εθνική Αρχή Συντονισµού και 
εκχωρήσεις προς Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης, πρόοδος 
ενεργοποίησης, προσκλήσεις, εγκρίσεις οδηγών εφαρµογής, µέσα 
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, εφαρµογή των υλοποιούµενων 
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κατηγοριών πράξεων, προγραµµατισµός νέων προσκλήσεων, 
εφαρµογή του κανόνα ν+3, συµβολή του Προγράµµατος στην 
προώθηση των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας.  
Κατά τη συζήτηση  στη διάρκεια της συνεδρίασης αναπτύχθηκε γόνιµος 
προβληµατισµός από τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για το 
περιεχόµενο των δράσεων του Προγράµµατος και αναδείχθηκε η 
σηµασία τους στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος, ιδιαίτερα στο πλαίσιο 
της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας.  
Γενικότερα η υλοποίηση του Προγράµµατος θα συµβάλλει στη 
θωράκιση των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος και 
µετά την κάµψη της οικονοµικής κρίσης και στην ουσιαστική βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς τους.  
Από την ΕΥΣ, ΕΚΤ  και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισηµάνθηκε η 
κρισιµότητα της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναµικό για την 
αντιµετώπιση των συνεχώς αυξανόµενων αναγκών και τονίστηκε η 
ετοιµότητα για την υλοποίηση των δράσεων για το ανθρώπινο 
δυναµικό.  

4. Πορεία διαδικασίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας 
των δυνητικών δικαιούχων και τις έως τώρα ενέργειες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ.  

5. Κριτήρια επιλογής πράξεων: Η Επιτροπή Παρακολούθησης 
ενηµερώθηκε σχετικά µε τις ενέργειες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ όσον αφορά στα 
κριτήρια επιλογής πράξεων σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης κατά την 1η συνεδρίασή της.  

Θυµίζω ότι στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης είχαµε πάρει την 
απόφαση, είχατε εξουσιοδοτήσει την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ να εξειδικεύσει τα γενικά 
κριτήρια και στο σηµείο αυτό της απόφασης που θα εγκρίνετε, αναφέρονται 
αναλυτικά τα εξειδικευµένα κριτήρια για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Τα κριτήρια για την πρόσκληση για έργα του κωδικού θεµατικής 
παρέµβασης 57, για τη θεµατική προτεραιότητα 5, 86, είναι αυτά τα οποία 
συµπεριλαµβάνονται και στον φάκελό σας ούτως ή άλλως, τα κριτήρια 
αξιολόγησης για την κατηγορία πράξεων «συνεργατικοί σχηµατικοί έντασης 
γνώσης», τα κριτήρια επιλεξιµότητας για την πράξη, εγγύηση και επιδότηση 
επιτοκίου δανείων, κεφαλαίου κίνησης του ΤΕΜΠΜΕ, τα κριτήρια αξιολόγησης 
για την κατηγορία πράξεων δηµιουργίας εθνικών ερευνητικών δικτύων σε 
τοµείς που αφορούν τις ερευνητικές υποδοµές του ευρωπαϊκού οδικού χάρτη 
των ευρωπαϊκών υποδοµών, τα κριτήρια επιλεξιµότητας για τη δράση 
«κουπόνια καινοτοµίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις», τα κριτήρια 
αξιολόγησης για τα σχέδια υλοποίησης δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας, 
είναι αυτά που αφορούν το Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ». 

Τέλος αναπτύχθηκε προβληµατισµός σχετικά µε  την επικάλυψη 
που προκύπτει από τα κριτήρια διαχωρισµού για το ΕΠΑΕ και το πρόγραµµα 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας.  

6. Παρουσίαση του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου προγραµµατικής 
περιόδου: Η Επιτροπή ενηµερώθηκε σχετικά µε το σύστηµα 
διαχείρισης και ελέγχου της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. 
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7. Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος: Η 
Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για τις ενέργειες 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που έχουν πραγµατοποιηθεί ως 
τώρα σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας 2007-
2013.  

8. Άλλα θέµατα: Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για το θέµα 
της αξιολόγησης κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων σύµφωνα µε το περιεχόµενο της εγκυκλίου νούµερο 
τάδε του ΥΠΟΙΟ. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να 
υπογράψει τις αποφάσεις και τα συµπεράσµατα της 2ης συνεδρίασης.  

Αν υπάρχουν κάποια σηµεία που θα θέλατε να προσθέσουµε 
ενδεχοµένως ή να τροποποιήσουµε, τώρα είναι η στιγµή για να παρέµβετε.  
∆εν υπάρχει κάτι άλλο, σας ευχαριστώ όλους και όλες ειλικρινά για την 
παρουσίας σας, την ενεργό συµµετοχή σας, τις παρεµβάσεις σας τις οποίες 
λαµβάνουµε σοβαρά υπ' όψιν. Θα σας σταλούν στο επόµενο διάστηµα και τα 
αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης προκειµένου να κάνετε τυχόν 
παρεµβάσεις ώστε να είµαστε έτοιµοι για την επόµενη Επιτροπή 
Παρακολούθησης.  

Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που βοήθησαν στην µέχρι 
τώρα διοργάνωση. Για όσους δεν είναι µέλη της επόµενης Επιτροπής 
Παρακολούθησης, αν και νοµίζω ότι έχουµε µικρές µόνο αποκλίσεις, τους 
ευχαριστούµε πολύ. Για αυτούς που θα µείνετε, σας ευχαριστούµε για την 
υποµονή και το κουράγιο σας.  

 
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


