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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης  

 

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 

1. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-

2020» και ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 

2018 

2. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη 

Εξειδίκευση και τη Χωρική Ανάπτυξη 

3. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την 

Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος 

 

ΙIΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων  

• Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – (οικονομική 

πρόοδος/ ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής/θεματικοί 

στόχοι/θεματική συγκέντρωση)   

(Εισήγηση από την ΕΥΣΕ) 

• Διαδικασία κατανομής αποθεματικού επίδοσης  

(Εισήγηση από την ΕΥΣΣΑ) 

• Παρουσίαση για τις βασικές δράσεις του ΕΚΤ στο σύνολο των ΠΕΠ  

(Εισήγηση από την ΕΥΣΕΚΤ) 

• Συνοπτική ενημέρωση για τους  Κοινούς  δείκτες μακροπρόθεσμων 

αποτελεσμάτων ΕΚΤ  

(Εισήγηση από την ΕΥΣΕΚΤ) 
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• Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών 

διαλειτουργικότητας  και επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά 

συστήματα των διοικητικών πηγών  

(Εισήγηση από την ΕΥ ΟΠΣ) 

• Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας Προγραμματικής 

Περιόδου 2021 – 2027 & συνοπτική παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου 

σχεδιασμού 2021 – 2027  

(Εισήγηση από την ΕΥΣΣΑ) 

 

2. Άλλα θέματα 

 

ΙV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
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ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί φίλοι καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε με την έγκριση 

της Ημερήσιας Διάταξης. Την έχετε μπροστά σας. Εγκρίνεται;  

 Εγκρίνεται.  

 Το δεύτερο θέμα είναι: 

 

 

2ο ΘΕΜΑ 

Έγκριση πρακτικών της 4ης Συνεδρίασης  

Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό είναι γνωστό σε όλους εσάς. Εγκρίνεται;  

 Εγκρίνεται.  

 Αγαπητοί φίλοι, μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, αγαπητέ κύριε 

Περιφερειάρχη, κύριε Νεκτάριε Φαρμάκη, αγαπητοί Συνεργάτες, αγαπητοί 

Φίλοι από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, κύριε Λογοθέτη, εκπρόσωπε του 

Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και  Ανάπτυξης.  

 Αγαπητοί Φίλοι, η Επιτροπή Παρακολούθησης γίνεται σε μία, θα έλεγα, 

ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο. Είναι δύο μέρες πριν από τις Εθνικές μας 

Εκλογές, ένα μήνα μετά τις Περιφερειακές Εκλογές, αλλά και σε ένα μεγάλο 

καμίνι αλλαγών στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Έτσι λοιπόν έχουμε νέα 

Περιφερειακή Αρχή από τον Σεπτέμβρη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. 

Ένα νέο πρόσωπο, ο Νεκτάριος Φαρμάκης εκλέχθηκε και θα είναι μαζί σας 

και πρωταγωνιστής των μεγάλων πρωτοβουλιών για την Περιφέρεια το 

επόμενο χρονικό διάστημα.  

 Εγώ θέλω να του ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Είναι από 

τη νέα γενιά στελεχών, έχει όρεξη, έχει μεράκι κι εμείς θα είμαστε εδώ και να 

στηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε.  

 Τώρα για τις πολιτικές αλλαγές στην Ελλάδα, λίγο-πολύ τις κατανοούμε 

όλοι, φαίνονται. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Σε σχέση με την Ευρώπη 
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έχουμε νέο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απ’ ό,τι φαίνεται θα 

έχουμε και νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα έχουμε αλλαγές σε 

όλα τα επίπεδα. Πάντα, κάθε αλλαγή φέρνει μία νέα προσδοκία, φέρνει μία 

νέα δυναμική. Και αυτή είναι η μεγάλη δυνατότητα κίνησης των κοινωνιών. 

  

 Εγώ, αγαπητοί φίλοι, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους εσάς 

για την άριστη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Πρέπει να πω, ότι σήμερα 

αξιολογούμε ένα πρόγραμμα, .το πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 

δυναμικό, ένα πρόγραμμα ανοικτό στις νέες προκλήσεις, οραματικό αλλά κι 

ένα πρόγραμμα που κινητοποιεί και κοινωνικές και οικονομικές και 

παραγωγικές δυνάμεις για να μπορέσουμε πραγματικά να στηρίξουμε την 

μεγάλη μας πολιτική πρωτοβουλία, που δεν ήταν άλλη από την παραγωγική 

ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.  

 Το πρόγραμμα μας έφερε αλλαγές, θετικές στην Περιφέρεια. Έφερε 

θετικές αλλαγές στην κοινωνία που την στήριξε σε πολύ δύσκολη συγκυρία 

οικονομική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι οι δύο περίοδοι που είχε η 

Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης, ήταν μέσα στην καρδιά της κρίσης. Και 

μέσα στην καρδιά της κρίσης, αγαπητοί φίλοι κρατηθήκαμε. Κρατηθήκαμε 

και βάλαμε και τις βάσεις για ένα νέο σύγχρονο, παραγωγικό μοντέλο και 

βιώσιμο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.  

 Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος μας είναι η ανάπτυξη, ο 

εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υποδομών και δικτύων. Λιμενικών, 

οδικών, σιδηροδρομικών και ενεργειακών. Θέλω να κάνω μία ιδιαίτερη 

αναφορά στην μεγάλη πρόκληση που αναλάβαμε για το φυσικό αέριο στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Όταν το ξεκινήσαμε φάνταζε κάτι πολύ 

μακρινό. Σήμερα έχουμε ένα έργο ενταγμένο, θέλει πολύ δουλειά ακόμη, 

αλλά είναι ένα έργο που όταν θυμάμαι το 2011 πηγαίναμε στην Αθήνα ήταν 

όλες οι πόρτες κλειστές. Σήμερα είμαστε με ένα έργο ενταγμένο. Θέλουμε 

πολύ δουλειά για να τρέξουμε στην υλοποίηση του.  

 Ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και εξωστρέφειας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Είναι η μετάβαση 

στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία, που εμείς 
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προσπαθούμε και κάνουμε βήματα να το περάσουμε οριζόντια σε όλες τις 

πολιτικές και τις δράσεις μας. Είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας μέσα 

από την βελτίωση, μάλλον του στόχου της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. 

Και βεβαίως η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η κοινωνική ένταξη 

θυλάκων κοινωνικών που κτυπηθήκανε πολύ από την κρίση. Είναι η 

κοινωνική ενσωμάτωση ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων και βεβαίως είναι η 

ανάπτυξη του εκσυγχρονισμού και συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομών, 

των υποδομών υγείας και εκπαίδευσης.  

 Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στηρίξαμε όλες τις δομές πρόνοιας. Δεν έμεινε 

ούτε μία δομή εκτός της στήριξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Είναι η 

προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μία φιλική οικονομία για το 

περιβάλλον.  

 Αγαπητοί φίλοι, λίγο για την πορεία του προγράμματος μας. Σήμερα που 

μιλάμε, η εξειδίκευση του προγράμματος ανέρχεται σε 585 εκατομμύρια 

Ευρώ, δηλαδή 115% της συνολικής δαπάνης. Το ύψος των προσκλήσεων 

είναι 671 εκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή 132% του προγράμματος μας. Οι 

αποφάσεις ένταξης ανέρχονται σε 423 εκατομμύρια Ευρώ, 83,8%. Οι νομικές 

συμβάσεις ανέρχονται σε 202 εκατομμύρια Ευρώ, ένα ποσοστό 39,9% και 

βεβαίως οι δαπάνες απορρόφησης 103 εκατομμύρια Ευρώ, 20,3%.  

 Αγαπητοί φίλοι, ένα πρόγραμμα αποκτά δυναμική όταν μπορείς κι 

έρχεσαι και έχεις την ικανότητα να δεις τις αδυναμίες του και να αναλάβεις 

πρωτοβουλίες για να βελτιώσεις την πορεία υλοποίησης του. Υπάρχουν δύο 

μεγάλα θέματα που τα θέτω προς το Σώμα.  

 Το ένα έχει να κάνει με την γραφειοκρατία. Έχουμε ένα πολύ βαρύ 

σύστημα, είναι γνωστό σε όλους μας, όλο λέμε ότι το απλοποιούμε, αλλά 

ουσιαστικά βρισκόμαστε πάντα στο ίδιο σημείο. Και ένα δεύτερο κρίσιμο 

θέμα που επηρεάζει το πρόγραμμα μας, είναι η αδυναμία των τελικών 

δικαιούχων. Ενώ έχουμε πολύ πιο εξειδικευμένο προσωπικό, πολύ πιο άρτια 

εκπαιδευμένο, οι φορείς που είναι φορείς διαχείρισης ΕΣΠΑ, αλλά και 

τελικοί δικαιούχοι, και οι δομές, ουσιαστικά είναι υποστελεχωμένες. Αφορά 

δομές των Δήμων, Υπουργείων, κρατικών φορέων. Είναι υποστελεχωμένες και 

φυσικά έχουμε μία εξίσωση δύσκολη. Μεγάλες απαιτήσεις από το 
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πρόγραμμα, μεγάλη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα λιγότερο κόσμο. Και 

προσπαθούμε μέσα σε αυτό, στην δύσκολη εξίσωση να πετύχουμε το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

 Και βεβαίως αγαπητοί φίλοι ξεκινήσαμε και μία νέα πρόκληση το 2014. 

Κάναμε μία διαβούλευση από κάτω προς τα πάνω για να κινητοποιήσουμε 

και τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να συμμετέχουν στην λύση των 

προβλημάτων που τους αφορούν. Αυτό ήταν μία νέα φιλοσοφία, είναι πιο 

δύσκολη στην διαχείριση, πρέπει να πω ότι επετεύχθη με μεγάλη δυσκολία, 

βέβαια έφερε καθυστερήσεις στον χρόνο και ιδιαίτερα οι τρεις κρίσιμοι 

τομείς, που ήταν και οι μεγάλες καινοτομίες του προγράμματος μας. Ήταν οι 

ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Μία νέα αντίληψη, μία νέα φιλοσοφία, 

μία νέα προσέγγιση το πώς αντιλαμβάνεσαι την τοπική οικονομία, τον 

άνθρωπο, τον πολίτη, την Δημοκρατία ως θεσμό, την ευθύνη του φορέα.  

 Εμείς εδώ καταφέραμε την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Μεσολόγγι-

Αιτωλικό-Λιμνοθάλασσα να έχει αποκτήσει την δικιά της δυναμική. Όταν το 

ξεκινήσαμε, φαινότανε κάτι πολύ μακρινό, κάτι πολύ ουδέτερο, κάτι το οποίο 

δεν έδενε. Γιατί μέσα στην κρίση ο άλλος θέλει έργο. Τίποτα άλλο. Ενώ εμείς 

πρέπει να δούμε την Δημοκρατία, το οξυγόνο της Δημοκρατίας, να δούμε τη 

συμμετοχή, να δούμε την κινητοποίηση του κόσμου και να δούμε ένα νέο 

όραμα. Και βεβαίως η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Κατάκολο-Πύργος-

Αρχαία Ολυμπία. Και βεβαίως η βιώσιμη αστική ανάπτυξης της Πάτρας και 

του Αγρινίου.  

 Και ένα μεγάλο βάρος δώσαμε στην έξυπνη εξειδίκευση, γνωστή σε όλους 

εμάς, ΡΙΣ 3. Ήταν τρεις μεγάλες, θα έλεγα, νέες, καινοτόμες πρωτοβουλίες, 

που έδωσαν ένα άλλο στίγμα στο Περιφερειακό μας πρόγραμμα, που 

ξεκινήσαμε μία δουλειά από κάτω προς τα πάνω, ήταν πολύ δύσκολη, αλλά 

που για μας έφερε αποτελέσματα, ένωσε δυνάμεις σε έναν κοινό στόχο.  

 Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και στις τρεις μεγάλες προκλήσεις έχουμε 

ενταγμένα έργα. Στις 5 μεγάλες προκλήσεις έχουμε ενταγμένα έργα. Και στις 

δύο ΟΧΕ έχουμε ενταγμένα έργα και έργα που υλοποιούνται σήμερα. Το 

Μουσείο στο Μεσολόγγι υλοποιείται. Δεν είναι κάτι μακρινό. Μία πόλη 200 
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χρόνια που θύμιζε την ιστορία χωρίς ένα σύγχρονο Μουσείο, σήμερα 

ξεκίνησαν οι λειτουργίες του.  

 Χαίρομαι πραγματικά, αναφέρομαι δειγματοληπτικά σε ένα έργο, δεν 

αναφέρομαι στο πρόγραμμα. Χαίρομαι για το Κατάκολο-Πύργος-Αρχαία 

Ολυμπία έχει ενταγμένα πάνω από 3 έργα.  4 έργα έχει η ΟΧΕ του 

Μεσολογγίου. Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη στο Αγρίνιο προχωράει ενταγμένα 

έργα που υλοποιούνται. Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη της Πάτρας και βεβαίως 

υλοποιούνται από το πρόγραμμα της έξυπνης εξειδίκευσης 66 νέα έργα έχουν 

ενταχθεί στο πρόγραμμα της καινοτομίας. Στους τομείς θα έλεγα 

αγροδιατροφή, είναι προηγμένα υλικά και ηλεκτρονική και βεβαίως είναι η 

ενέργεια και οι προκλήσεις για μία πιο φιλική οικονομία στο περιβάλλον και 

την ενέργεια.  

 Άρα λοιπόν οι 5 νέες μεγάλες θεσμικές προκλήσεις για το πρόγραμμα της 

Περιφέρειας είναι μία πραγματικότητα. Το πρόγραμμα μας είναι ζωντανό, 

μπορεί να βελτιώνεται, μπορεί να αξιολογείται ανά πάσα στιγμή και νομίζω 

ότι αυτό ήταν μία δουλειά, και αναγνωρίζεται απ’ όλους, συλλογική. 

Δουλέψαμε μεθοδικά, αποτελεσματικά, αλλά και οραματικά. Ουσιαστικά 

ήταν μία δουλειά όλων των φορέων και συντελεστών. Της Διαχειριστικής 

Αρχής και των στελεχών, της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Αρχής, των 

τοπικών κοινωνιών και παραγωγικών φορέων και σε αυτήν την ωραία, 

ευχάριστη, θα έλεγα, αλλά και μεγάλη πρόκληση, είχαμε πάντα αρωγό και 

βοηθό τους θεσμικούς μας εταίρους από την  Ευρώπη. Είχαμε το Υπουργείο 

αλλά και τα Υπουργεία, τους κεντρικούς φορείς, έτσι ώστε για να μπορέσουμε 

σήμερα να λέμε, ναι, βάλαμε κι εμείς ένα πλατύσκαλο στην προσπάθεια της 

κοινωνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδος.  

 Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι όλους εσάς. Ήταν μία μεγάλη 

πρόκληση αυτή η δουλειά που κάναμε, είχε ενδιαφέρον, έγινα καλύτερος, 

ωρίμασα περισσότερο, κατανοούσαμε καλύτερα την δυναμική των 

πραγμάτων, είχαμε μάθει να ακούμε στην Περιφέρεια και αυτό ήταν το όπλο 

μας και να συνεργαζόμαστε.  
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 Πέρα από τα προσωπικά ευχαριστώ που έχω για τον κάθε ένα από εσάς, 

γιατί θα είναι και η τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης που θα έχω, ένα 

πράγμα να ξέρετε αγαπητοί φίλοι. Μέσα στην διαδρομή και μέσα από την 

δουλειά, γνωρίζεις εκλεκτούς ανθρώπους, κάνεις ισχυρές φιλίες, προσφέρεις 

στον τόπο και στον πολίτη και βάζεις ένα μικρό λιθαράκι στην θεσμική 

θωράκιση της Δημοκρατίας και της λειτουργίας. Λειτουργήσαμε με διαφάνεια  

και αποτελεσματικότητα. Με ομαδικότητα και συνεργασία. Και πάνω απ’ όλα 

πριν ξεκινήσουμε ακόμα και οποιαδήποτε πρόσκληση, ήταν όλοι 

ενημερωμένοι έτσι ώστε να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να βρεθούμε στον 

τελικό δικαιούχο έργων ΕΣΠΑ.  

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ και θέλω να δώσω τον λόγο στον κύριο Λογοθέτη. 

Είναι ο εκπρόσωπος από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. 

Έχετε τον λόγο.   

 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Καλή σας ημέρα. Να ευχαριστήσουμε κι εμείς για την 

πρόσκληση. Κύριε Περιφερειάρχα ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του 

Γενικού Γραμματέα για την όλη συνεργασία που είχαμε. Νομίζω ότι έχουμε 

πετύχει πάρα πολλά πράγματα με την βοήθεια και της Διαχειριστικής Αρχής 

και των Συναδέλφων από την Διαχειριστική Αρχή. Θα έλεγα ότι έχουμε κάνει 

κάποια μικρά θαύματα και επίσης θα θέλαμε να ευχηθούμε και στον νέο 

Περιφερειάρχη καλή επιτυχία και εμείς θα είμαστε πάντα αρωγοί στο έργο 

σας, για να συνεχίσουμε την προσπάθεια την οποία έχουμε όλοι.  

 Όπως είπατε, κύριε Περιφερειάρχα, είναι μία πάρα πολύ δύσκολη 

περίοδος, έχουμε Δημοτικές, Περιφερειακές, Εθνικές Εκλογές. Ευχαριστούμε 

πολύ για το κάλεσμα. Και το δικό μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σε αυτό το πιεστικό χρονικό διάστημα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, το ΕΣΠΑ είναι 

πάντα ένα πιεστικό, καθημερινό, θα έλεγα, πρόγραμμα. Δεν έχουμε κάποια 

περιθώρια να πάρουμε τις γνωστές αναπνοές. Πρέπει να πετύχουμε μέχρι 

τέλος του χρόνου τους στόχους, τους οποίους έχουμε βάλει σαν Εθνικές 

Αρχές. Κι επίσης, μέσα στο 19 έχουμε την πρόταση αναθεώρησης των 

προγραμμάτων για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης. Άρα μας 

περιμένει ένα πολύ δύσκολο έργο, το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε και 
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πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε ενεργά σε όλη αυτήν 

την προσπάθεια.  

 Όπως ξέρουμε, το ΕΣΠΑ παρουσιάζει μία συνεχή βελτίωση στις επιδόσεις 

του. Εμφανίζει υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης, έχοντας καλύψει τους 

διαθέσιμους πόρους και επίσης οι εντάξεις καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό των πόρων αυτών. . 

 Η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων συνολικά σαν συνολική 

δημόσια δαπάνη σε επίπεδο ΕΣΠΑ έχει ενεργοποίηση της τάξης του 101,1%. 

Οι εντάξεις είναι περίπου στο 80-81%. Οι συμβάσεις στο  58% και οι δαπάνες 

είναι στο επίπεδο του 27% περίπου. Με το πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδος 

να παρουσιάζει ένα πολύ ικανοποιητικό ρυθμό υλοποίησης.  

 Στο σημείο που βρισκόμαστε πολύ μεγάλο βάρος πέφτει στην αύξηση των 

ρυθμών απορρόφησης, ώστε να μπορέσουμε να αναλώσουμε όλους τους 

διαθέσιμους πόρους. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό  να 

προχωρήσουμε στις νέες συμβασιοποιήσεις. Αυτά θα μας δώσουν και 

δαπάνες, αλλά θα συμβάλλουν φυσικά και στην πραγματικά υλοποίηση  των 

υποδομών και των έργων, των οποίων έχουμε σχεδιάσει.  

Ωρίμανση έργων. Είναι μία παράμετρος  την οποία πρέπει να έχουμε στο 

μυαλό μας και είναι κάτι, το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί ο χρόνος ο 

οποίος μας απομένει και για την τρέχουσα αλλά και για τη νέα περίοδο, είναι 

πάρα πολύ στενός.   

Τώρα, σε επίπεδο ΕΣΠΑ η εκτίμηση των δαπανών τέλος του 19 είναι 40% 

και 60% είναι εκτίμηση των δαπανών μέχρι τέλος του 20. Για φέτος και το 19 

η εισροή των Κοινοτικών πόρων εκτιμάται στα 2,8 δισεκατομμύρια Ευρώ 

κοινοτική συνδρομή και 3,6 δισεκατομμύρια Ευρώ η δημόσια δαπάνη. Και 

όπως πάντα όλοι καλούμαστε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια  αυτή.  

Το προηγούμενο διάστημα συνεργασία με Διαχειριστικές Αρχές,  

επιτελικές δομές, με τους φορείς τομεακής πολιτικής, με τις Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουμε 

επιλύσει, αυτό που αναφέρατε κι εσείς, την γραφειοκρατία. Έχουμε επιλύσει, 

πιστεύουμε, αρκετά προβλήματα, αλλά παρ’ όλα αυτά η προσπάθεια την 

οποία κάνουμε, πρέπει να την συνεχίσουμε. Θέλει ακόμα το θηρίο της 
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γραφειοκρατίας μία πολύ μεγάλη μάχη για να μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε.   

30-6ου υποβλήθηκαν οι ετήσιες εκθέσεις. Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις 

που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε όπως πάντα 

εμπρόθεσμοι στις υποχρεώσεις μας, θα γίνει η κατανομή του αποθεματικού 

επίδοσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους επιτυχημένους στόχους και θα 

ακολουθήσει, όπως είπαμε και η αναθεώρηση των προγραμμάτων. Πρέπει να 

διαβεβαιώσουμε όλους ότι δεν υπάρχει πρόθεση μετακίνησης πόρων από 

πρόγραμμα σε πρόγραμμα εκτός από περιπτώσεις που κανονιστικά δεν 

επιτρέπεται να τους διατηρήσουμε σε κάποιο πρόγραμμα.  

Το 2020 είναι και εδώ μία πολύ δύσκολη περίοδος. Πρέπει να δούμε πια 

το κλείσιμο των προγραμμάτων. Συνεπώς είναι το σενάριο προσομοίωσης το 

οποίο κάνουμε και στο 2007-2013 θα το κάνουμε και εδώ, για να 

μπορέσουμε, ό,τι πετύχαμε στο 2007-2013 να το πετύχουμε και την 

τρέχουσα περίοδο 2014-2020 και να έχουμε και την απαραίτητη ύλη για τη 

νέα προγραμματική περίοδο, η οποία όπως ξέρετε έχει ξεκινήσει η 

διαπραγμάτευση, η νέα προγραμματική περίοδος. Φυσικά είναι δύσκολη, 

όπως αναμενότανε. Έχουμε σαν χώρα υποβάλλει συγκεκριμένα αιτήματα. Το 

ένα είναι η αύξηση των διατιθέμενων πόρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι 

επίσης έχουμε κάνει και προτάσεις. Τώρα θα μείνω στις πολύ σημαντικές.  

Το ένα είναι οι προβλεπόμενες προκαταβολές και το άλλο είναι ο 

κανόνας των Ν συν 2, ο οποίος επιβάλλεται στη νέα προγραμματική περίοδο. 

Αυτά είναι τα πολύ γενικά και πολύ κρίσιμα σημεία για όλους μας.  

Φυσικά η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί. Η εκτίμηση η δικιά μας είναι 

ότι η τελική έγκριση θα είναι περί την άνοιξη του 2020, των νέων κανονισμών, 

αλλά στο διάστημα αυτό εμείς δουλεύουμε. Ήδη στείλαμε την πρώτη 

Εγκύκλιο για τη νέα προγραμματική περίοδο, ώστε να ξεκινήσουμε την 

διαδικασία σχεδιασμού των νέων προγραμμάτων και θα πρέπει όλοι μας να 

ετοιμαστούμε έγκαιρα για να διαμορφώσουμε προτάσεις.  

 Είμαστε σε ένα αρκετά καλό δρόμο, θα λέγαμε, γιατί έχουμε εγκρίνει την 

εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε εγκρίνει 
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το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επίσης θα λάβουμε υπόψη και τις 

προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις ειδικές για την χώρα συστάσεις.  

 Το χρονοδιάγραμμα είναι κι εδώ πιεστικό, γιατί το 2019 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θέλει να ξεκινήσουμε έναν άτυπο διάλογο για το ΕΣΠΑ. Άρα πέρα 

των άλλων υποχρεώσεων έχουμε και αυτό στις υποχρεώσεις μας. Άρα όλοι οι 

αρμόδιοι φορείς, εθνικό και περιφερειακό, θα πρέπει να προετοιμαστούμε.  

 Κλείνοντας να σας ευχαριστήσουμε για την όλη συνεργασία. Να 

ευχηθούμε καλή συνέχεια στις εργασίες της Επιτροπής και καλή επιτυχία στο 

έργο όλων μας.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λογοθέτη, γιατί μας έδωσε και 

πάρα πολλά στοιχεία για το που βρίσκεται η χώρα στην προετοιμασία για την 

επόμενη περίοδο, γιατί είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο.  

 Και να δώσω ευθύς αμέσως τον λόγο στην Διευθύντρια της Διαχειριστικής 

Αρχής, να μας παρουσιάσει πολύ αναλυτικά, όπως και τα στελέχη της 

Διαχειριστικής Αρχής, όλη την πορεία του προγράμματος, έτσι ώστε να 

έχουμε όλοι έναν καθρέφτη πόρων, έργων, προβλημάτων, αλλά και 

ευκαιριών.  

 Κυρία Σταθοπούλου.  

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Περιφερειάρχα. Ξεκινώντας θα 

ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε σήμερα στην πόλη μας και που 

μας υποστηρίζετε σε αυτό το δύσκολο έργο και ιδιαίτερα θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους Συναδέλφους μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απ’ 

όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για 

την χθεσινή τεχνική συνάντηση, η οποία προηγείται πάντα των Επιτροπών 

Παρακολούθησης. Και να σας ευχαριστήσω, που μία δύσκολη μέσα σαν την 

σημερινή, που με την ζέστη και με τις εθνικές εκλογές που έχουμε την 

Κυριακή, βρίσκεστε σήμερα εδώ για να μας δώσετε την υποστήριξη σας και 

την απαραίτητη απαρτία που τελικά την έχουμε. Είμαστε 27 από τα 46 μέλη 

με δικαίωμα ψήφου.  



 
 
 
 
 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

 

Ε.Π. Επ.Πρ. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Σελ. 13 
 

 Θα προσπαθήσω να δώσω λίγο πιο αναλυτικά, να σας παρουσιάσω την 

πορεία υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-

2020.  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα τον 

Δεκέμβριο του 2014 και καλύπτει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία 

ανήκει στην κατηγορία του στόχου σύγκληση. Η συνολική χρηματοδότηση 

του προγράμματος μας ανέρχεται στα 507,7 εκατομμύρια Ευρώ, εκ των 

οποίων τα 306,2 εκατομμύρια είναι Κοινοτική συνδρομή και 101,5 εθνική 

συμμετοχή.  

 Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες και οι στόχοι του προγράμματος 

υλοποιούνται μέσα από 7 άξονες προτεραιότητες και 10 θεματικούς στόχους. 

Ο άξονας προτεραιότητας 1, ο οποίος αναφέρεται στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της εσωστρέφειας των επιχειρήσεων, περιλαμβάνει 

τους θεματικούς στόχους 1, 2 και 3.  

 Ο άξονας προτεραιότητας 2, προστασία του περιβάλλοντος, τους 

θεματικούς στόχους 4, 5 και 6.  

 Ο 3, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των  μεταφορικών υποδομών, 

θεματικός στόχος 7.  

 Ο 4, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση κοινωνικής ένταξης 

και καταπολέμηση της φτώχιας, τους θεματικούς στόχους 9 και 10. Αυτός ο 

άξονας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

 Ο άξονας 5, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση των κοινωνικών 

υποδομών και των υποδομών υγείας και εκπαίδευσης, περιλαμβάνει τους 

θεματικούς στόχους 9 και 10. Και τέλος έχουμε τον άξονα 6 και 7, που 

αναφέρεται στην τεχνική βοήθεια των δύο διαρθρωτικών Ταμείων, του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ΕΤΠΑ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης αντίστοιχα.  

 Στον πίνακα αυτόν βλέπουμε, ότι με τα στοιχεία που έχουμε τραβήξει 

από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στις 14-6-2019, έχουμε 

εξειδικεύσει στο πρόγραμμα μας 585,1 εκατομμύρια Ευρώ, έχουμε 

δημοσιεύσει προσκλήσεις ύψους 671 εκατομμυρίων, έχουμε εντάξει έργα 

συνολικού προϋπολογισμού 423 εκατομμυρίων Ευρώ, έχουμε νομικές 
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δεσμεύσεις 202,4 εκατομμύρια, δηλαδή το 39,9% του συνολικού 

προϋπολογισμού του προγράμματος και έχουμε καταχωρήσει δαπάνες στο 

ΟΠΣ ύψους 103,1 εκατομμυρίου Ευρώ.  

 Αν δούμε τώρα την εξειδίκευση ανά διαρθρωτικό Ταμείο, βλέπουμε ότι 

έχουμε εξειδικεύσει 505,7 εκατομμύρια Ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και 79,3 εκατομμύρια στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο.   

 Στον άξονα προτεραιότητας 1, ο οποίος έχει δημόσια δαπάνη συνολική 

70,3 εκατομμύρια, δηλαδή προϋπολογισμό, δηλαδή ποσοστό, συγγνώμη, 

13,8 επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, έχουμε 

δημοσιεύσει μέχρι σήμερα 19 προκηρύξεις, προϋπολογισμού 50,6 

εκατομμυρίων Ευρώ, έχουμε εντάξει 151 έργα, προϋπολογισμού 36,7 

εκατομμυρίων, έχουμε νομικές δεσμεύσεις 36,7 εκατομμύρια και 

απορροφήσεις καταχωρημένες στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

2,7 εκατομμύρια Ευρώ. Προβλέπουμε για το 2019 ότι θα προσεγγίσουμε τα 

5,8 εκατομμύρια και το 2020 τα 23,7.  

 Στον άξονα αυτόν οι προκηρύξεις αφορούν σε δράσεις, μάλλον στον άξονα 

αυτόν οι προκηρύξεις που αφορούν σε δράσεις στον θεματικό στόχο 1, 

αφορούν κυρίως ερευνητικά έργα στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης 

εξειδίκευσης και πιο συγκεκριμένα στους τομείς μικροηλεκτρονικής και 

προηγμένων υλικών, ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ΤΠΕ, τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών, ενεργειακές εφαρμογές και αγροδιατροφή.  

 Στο θεματικό στόχο 2, ο οποίος αναφέρεται στις ηλεκτρονικές υποδομές 

και υπηρεσίες και πιο εξειδικευμένα, έχουμε δράσεις για την ανάπτυξη 

ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών. Και στον θεματικό στόχο 3, που 

υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα, οι προκηρύξεις αφορούν σε δράσεις 

εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 

ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην 

χρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρηματικών και των τουριστικών 

επενδύσεων με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία 
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Διαχείρισης του τομεακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, δηλαδή στο ΕΠΑΝΕΚ.   

 Στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα προβλέπεται η ανακατανομή της 

διαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Και πιο συγκεκριμένα η 

Υπηρεσία μας, δηλαδή η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα διαχειριστεί με 15,6 

εκατομμύρια Ευρώ και 9 προκηρύξεις ερευνητικά έργα στο πλαίσιο της ΡΙΣ 

3, δηλαδή της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.  

 Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως ενδιάμεσος φορέας 

διαχείρισης θα διαχειριστεί 30,2 εκατομμύρια με 5 προσκλήσεις για την 

στήριξη έργων επιχειρηματικότητας και ο ΕΦΕΠΑΕ και η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ, δύο ακόμα ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, θα 

διαχειριστούν 23 εκατομμύρια και 26,6 αντίστοιχα.  

 Συνοπτικά θα αναφερθώ στον αριθμό των έργων που έχουν ενταχθεί ανά 

επενδυτική προτεραιότητα. Έχουμε εντάξει, όπως ανέφερε και ο κύριος 

Περιφερειάρχης, 66 ερευνητικά έργα στην επενδυτική προτεραιότητα που 

αναφέρεται στην μεταφορά τεχνολογίας και στην συνεργασία των 

Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης 

εξειδίκευσης συνολικού προϋπολογισμού και νομικών δεσμεύσεων 13,9 

εκατομμύρια με δαπάνες 255 χιλιάδες Ευρώ.  

 75 έργα έχουν ενταχθεί στην επενδυτική προτεραιότητα που αναφέρεται 

στην ανάπτυξη και προβολή των εμπορικών, τουριστικών υπηρεσιών για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προϋπολογισμό και νομικές δεσμεύσεις 11,8 

εκατομμύρια Ευρώ. Μία πράξη έχει ενταχθεί για το ΤΕΠΥΧ, προϋπολογισμού 

10 εκατομμυρίων Ευρώ, η οποία έχει δώσει δαπάνες 2,5 εκατομμύρια και 9 

δράσεις για την εξωστρέφεια, προϋπολογισμού 982 χιλιάδων Ευρώ, με 

ενδιάμεσο φορέα Διαχείρισης Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.  

 Στον άξονα προτεραιότητας 2, με προϋπολογισμό 160,2 εκατομμύρια 

Ευρώ και ποσοστό 31,6 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του 

προγράμματος. Έχουμε προκηρύξεις που ανέρχονται στο ποσό των 225 

εκατομμυρίων. Έχουμε εντάξει 86 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 145 

εκατομμύρια Ευρώ. Έχουμε δαπάνες 37 εκατομμύρια και νομικές 
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δεσμεύσεις 56. Οι προβλέψεις μας είναι 45,9 εκατομμύρια για το 2019 και 

71 εκατομμύρια για το 2020.  

 Πιο αναλυτικά έχουμε 12 έργα ενεργειακής απόδοσης με ανακαίνιση της 

δημόσιας υποδομής, δηλαδή 4 έργα ενεργειακής αναβάθμισης Νοσοκομείων 

και 7 έργα αναβάθμισης ενεργειακής δημοσίων κτιρίων, σχολείων. Και ένα 

έργο  εξοικονόμησης κατοίκων. Δύο έργα για την επενδυτική  προτεραιότητα 

υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές, με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο 

Ευρώ. 7 έργα για την προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή, με 

προϋπολογισμό 18 εκατομμύρια, νομικές δεσμεύσεις 10 και δαπάνες 3,5. 

Τρία έργα για την διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και 19 έργα ύδρευσης 

για την παροχή νερού για την ανθρώπινη κατανάλωση με προϋπολογισμό 3 

εκατομμύρια και απορρόφηση 5 εκατομμύρια Ευρώ.  

 Επίσης 5 έργα για την προστασία ανάπτυξη και προβολή στοιχείων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς με προϋπολογισμό 6,3. Εδώ είναι και το 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟ Νοσοκομείο, που ανέφερε πριν ο κύριος Περιφερειάρχης στο 

Μεσολόγγι, το οποίο είναι ένα έργο της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης  

Μεσολόγγι-Αιτωλικό.  

 Προστασία στην επενδυτική προτεραιότητα, προστασία περιοχή NATURA 

2000 έχουμε ένα έργο, το οποίο εντάχθηκε προσφάτως με προϋπολογισμό 

3,1 εκατομμύρια. Το έλος της Αγιάς, το οποίο είναι ένα από τα έργα της 

στρατηγικής της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Πάτρας.  

 Και στην επενδυτική προτεραιότητα που αναφέρεται στις πρωτοβουλίες 

τοπικής ανάπτυξης σε αστικές και αγροτικές περιοχές, έχουμε 37 έργα 

αναπλάσεων με προϋπολογισμό 60,6 εκατομμύρια Ευρώ, νομικές δεσμεύσεις 

24,5 και δαπάνες 18,6 εκατομμύρια.  

 Στον άξονα προτεραιότητας 3 με συνολικό προϋπολογισμό 121,4 

εκατομμύρια Ευρώ έχουμε προκηρύξεις που ανέρχονται σε 265 

εκατομμύρια. 14 ενταγμένα έργα. Νομικές δεσμεύσεις 22,8 εκατομμύρια και 

δαπάνες 6,1 εκατομμύρια. Οι προβλέψεις μας ανέρχονται σε 9,7 

εκατομμύρια Ευρώ για το 2019 και 20,6 εκατομμύρια για το 2020. Στον 

άξονα αυτόν έχουμε εντάξει 3 έργα ΔΕΔΜ με προϋπολογισμό 42,5 

εκατομμύρια. 5 έργα για βελτίωση οδών, αυτοκινητόδρομων, εθνικών, 
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περιφερειακών, τοπικών, με προϋπολογισμό 70,6 εκατομμύρια και 4 έργα 

υποδομών για καθαρές αστικές μεταφορές, με προϋπολογισμό 9,5 

εκατομμύρια Ευρώ.  

 Στον άξονα προτεραιότητας 4 με προϋπολογισμό 95,7 και ποσοστό 

18,8% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, έχουμε 

προκηρύξεις που ανέρχονται στο ποσό των 56 εκατομμυρίων. 59 έργα 

ενταγμένα, 44 εκατομμύρια νομικές δεσμεύσεις και 26,5 απορροφήσεις. Οι 

προβλέψεις μας για το 2019 ανέρχονται σε 32,5 εκατομμύρια και για το 

2020 σε 39,2.  

 Στον άξονα αυτόν έχουμε 4 έργα στην ενεργητική ένταξη για την 

προώθηση ίσων ευκαιριών, δηλαδή εναρμόνιση επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής, προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων Ευρώ και νομικών 

δεσμεύσεων. Έχουμε 22 έργα εκ των οποίων τα 19 είναι Κέντρα Κοινότητα, 

ένα ανά Δήμο και 3 έργα δομών αστέγων, προϋπολογισμού 6,6 

εκατομμυρίων. 12 έργα καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθησης των ίσων ευκαιριών. Έργα όπως η καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών, λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας και εναρμόνισης 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για ΑΜΕΑ και 20 έργα ενίσχυσης της 

πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με 

προϋπολογισμό 15,7 εκατομμύρια. Εδώ έχουμε τα ΚΒΙΘ, τα ΚΒΙΘΥ και 

δομές παροχής βασικών αγαθών.  

 Στον άξονα προτεραιότητας 5 έχουμε εντάξει 29 έργα προϋπολογισμού 

64,1 εκατομμύρια Ευρώ. Έχουμε προκηρύξει 65,4 εκατομμύρια. Νομικές 

δεσμεύσεις 37 και δαπάνες 29. Οι προβλέψεις μας για το 2019 ανέρχονται σε 

32,5 εκατομμύρια για το 2019 και 39,2 για το 2020.  

 Στον άξονα αυτόν έχουμε εντάξει 13 έργα υποδομών, στον τομέα της 

υγείας, αλλά και κοινωνικές υποδομές, με προϋπολογισμό 26 εκατομμύρια 

και δαπάνες 14,2 και 16 σχολικά κτίρια με προϋπολογισμό 38 εκατομμύρια 

και δαπάνες 14,9.  

 Μας μένουν λοιπόν τώρα οι άξονες 6 και 7, οι οποίοι υποστηρίζουν, ο 

άξονας 6 την τεχνική βοήθεια του ΕΚΤ. Εδώ έχουμε εντάξει 3 πράξεις  ύψους 
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469 εκατομμυρίων. Έχουμε νομικές δεσμεύσεις 449 χιλιάδες Ευρώ και 

δαπάνες 72 χιλιάδες.  

 Και στον άξονα προτεραιότητας 7 που αναφέρεται στην τεχνική βοήθεια 

του ΕΤΠΑ έχουμε εντάξει 15 έργα, προϋπολογισμού 5,8 εκατομμυρίων Ευρώ 

και οι νομικές μας δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3,3 εκατομμύρια.  

 Μετά την έγκριση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του έτους 2018 από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης, η ετήσια έκθεση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης και 

αποδοχής της.  

 Εδώ βλέπετε το πλαίσιο επίδοσης με τα ορόσημα του 2018. Για την 

αποτύπωση της πορείας αποτύπωσης του πλαισίου επίδοσης εξετάζονται οι 

δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επίδοσης σε επίπεδο άξονα 

προτεραιότητας, τα βασικά στάδια υλοποίησης που έχουν χρησιμοποιηθεί για 

τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, καθώς και οι οικονομικοί δείκτες.  

 Οι άξονες προτεραιότητας 1, 2, 4 και 5 παρουσιάζουν επίτευξη του 

στόχου των πλαισίων για το έτος .2018 και εξασφαλίζουν την κατανομή του 

αποθεματικού σε αυτούς.  

 Στον άξονα προτεραιότητας 3 η μη επίτευξη του οικονομικού δείκτη 

οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των ενταγμένων έργων στον άξονα 

αυτόν είναι μεγάλα έργα μεταφορών, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη 

καθυστέρηση τόσο στην διαδικασία των απαλλοτριώσεων, όσο και στην 

διαδικασία της συμβασιοποίησης. Στον άξονα αυτόν, δεν επιτυγχάνεται η 

κατανομή του αποθεματικού. Το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο ανέρχεται 

περίπου στα 8 εκατομμύρια παραμένει στο πρόγραμμα και προτείνεται να 

διατεθεί στον άξονα 5, ο οποίος έχει μεγάλο απορρόφηση και φαίνεται ότι 

υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από την κοινωνία.  

 Στον πίνακα που βλέπουμε εδώ, φαίνεται ο αριθμός των 

προγραμματισμένων επαληθεύσεων και των επαληθεύσεων που έχουν 

υλοποιηθεί. Ξεκινώντας από το 2ο εξάμηνο της Β’ Λογιστικής χρήσης, η 

οποία περιλαμβάνει τον χρόνο μεταξύ 1-7-2015 και 30-6-2016, από τότε 

δηλαδή που άρχισαν τα έργα να παρουσιάζουν δαπάνες, έως το Α’ εξάμηνο 

της 5ης Λογιστικής χρήσης. Βλέπουμε εδώ ότι είχαν προγραμματιστεί 133 
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επαληθεύσεις, διενεργήθηκαν 133, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 

υλοποιήθηκε το 100% του προγραμματισμού.  

 Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στον κανονισμό 1303 του 2013 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απαιτεί προληπτική δομημένη, στοχοθετημένη 

προσέγγιση για την διαχείριση των θεμάτων απάτης. Η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εφαρμόζοντας 

την διαδικασία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου έχει υλοποιήσει 

μέχρι σήμερα τρία εργαλεία διαχείρισης κινδύνων απάτης, τα οποία έχουν 

αποσταλεί στο εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας για την στρατηγική κατά της 

απάτης, που συντονίζεται από την ΕYΘΥ, ενώ πρόκειται το έτος 2019 να 

εφαρμόζει νέο εργαλείο.  

 Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς για την συνεργασία 

που είχαμε για να φθάσουμε μέχρι εδώ. Ένας αγώνας δύσκολος και κυρίως 

τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος μας υποστήριξε πάντα και μας βοήθησε 

και να ευχηθώ στο νέο Περιφερειάρχη καλή επιτυχία και να τον διαβεβαιώσω 

ότι θα είμαστε πάντα δίπλα του.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια. Έδωσε πολύ αναλυτική 

εικόνα για όλο το πρόγραμμα. Ο κύριος Θωμόπουλος έχει τον λόγο.  

 

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καλή σας μέρα, σας καλωσορίζω και από την πλευρά μου 

στις εργασίες της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Θα προσπαθήσω στα 

επόμενα λεπτά να συγκεντρώσω και να παρουσιάσω συνοπτικά, αλλά νομίζω 

ουσιαστικά όλη την δουλειά που έχει γίνει από την Περιφέρεια σε ένα ειδικό 

κομμάτι της υλοποίησης του προγράμματος, που αφορά την στρατηγική της 

έξυπνης εξειδίκευσης.  

 Ιστορικά και μόνο θα δείξω πότε ξεκινήσαμε, πριν από περίπου 6 χρόνια, 

ξεκινώντας μία διαδικασία από κάτω προς τα πάνω, έτσι ακριβώς όπως 

κάνουν όλες οι προηγμένες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο 

να δούμε ποια είναι τα ισχυρά σημεία στα οποία η Περιφέρεια έχει αριστεία, 
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τόσο σε επιχειρηματικό και σε δυνητικό φορέα, να συντάξουμε μία 

στρατηγική και με αυτήν να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε κατά την 

προγραμματική περίοδο.  

 Η ολοκλήρωση της, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015 και από τότε 

ξεκίνησε και η υλοποίηση της. Εδώ είναι οι 3 τομείς που αυτή η από κάτω 

προς τα πάνω εργασία έδειξε ότι η Περιφέρεια έχει μία ιδιαίτερη τομή 

αριστείας, που είναι ο τουρισμός, πολιτισμός, ο πρωτογενής τομέας με την 

αγροδιατροφή, τα προηγμένα υλικά και η μικροηλεκτρονική λόγω κυρίως των 

πολλών εταιριών που έχουν ιδρυθεί και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια 

με οριζόντα  συνέργεια από τις εταιρίας πληροφορικής και επικοινωνιών και 

τα ενεργειακά συστήματα και τις εφαρμογές.  

 Πάνω λοιπόν σε αυτούς τους τομείς ξεκίνησε μία εργασία δύσκολη, πάντα 

με την λογική της από κάτω προς τα πάνω, με στόχο να μπορέσουμε να 

εντοπίσουμε τις επιχειρήσεις, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές τους 

ανάγκες σε καινοτομία, όχι τόσο σε επενδυτικό τομέα, αλλά κυρίως σε 

καινοτομία και πως αυτές με την βοήθεια των … φορέων, όχι μόνο της 

Περιφέρειας, αλλά όλης της Ελλάδας, θα μπορέσουν αυτές πραγματικά να 

δώσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο οικονομικό στίβο.  

 Ο πίνακας αυτός συγκεντρώνει και αποτυπώνει όλη αυτήν την δουλειά 

που έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Έγιναν εξειδικευμένες συναντήσεις ανά τομέα 

όλα αυτά τα χρόνια, οργανώθηιαν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της 

JRC του Joint Research Center της Σείβλης, αυτό που κάνουν δηλαδή όλες 

οι Περιφέρειες της Ευρώπης και στην Ελλάδα πια. Και μέσα από αυτό στόχος 

μας ήταν να βρούμε τις επιχειρήσεις και κυρίως να δούμε σε ποιους τομείς 

πραγματικά είχαν ανάγκη να πάνε μπροστά και να υλοποιήσουν έργα 

καινοτομίας. Άλλες συναντήσεις πήγανε πάρα πολύ καλά, όπως βλέπετε η 

μηχανολογική και τα ηλεκτρονικά συγκέντρωσε μεγάλο πλήθος 

επιχειρήσεων. Άλλες πήγαν λιγότερο καλά, που σημαίνει ο τουρισμός και ο 

πολιτισμός, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις ήθελαν κάτι διαφορετικό από 

αυτό που εμείς είχαμε σκεφθεί και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να 

βελτιώσουμε.  
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 Οι συναντήσεις αυτές έδωσαν το υλικό των προκηρύξεων, οι οποίες από 

περίπου από το 2016 και μετά και από το 15  ξεκινήσαμε να δημοσιεύουμε 

για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες των επιχειρήσεων.  

 Η διαφάνεια αυτή συγκεντρώνει αυτήν την πληροφορία και δίνει το 

αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα δουλειάς που έχει γίνει. Βλέπετε λοιπόν ότι 

προκηρύξαμε περίπου 11,8 εκατομμύρια Ευρώ σε διάφορες προσκλήσεις 

που περιλαμβάνει τους τομείς της RIS, τεχνολογίας, πληροφορικής και 

επικοινωνιών, αγροδιατροφή, την μικροηλεκτρονική, αλλά θέλω να τονίσω, ότι 

επίσης περιλαμβάνει και την σημαντική δουλειά που έχει κάνει η Περιφέρεια 

στην διεθνοποίηση των δράσεων της και σε συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές 

Περιφέρειες και δράσεων υποστήριξης για για την προώθηση των διεθνών 

εργασιών και συνεργατικών έργων για επιχειρήσεις Περιφέρειας. 

 Εντάξαμε, πήραμε αρκετές προτάσεις μπορώ να πω, σχεδόν σε περίπου 

21,8 εκατομμύρια Ευρώ, σημάδι που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις πραγματικά 

είχαν ώριμες ιδέες, θέλανε να πάνε να δούνε την επόμενη ημέρα μέσα στην 

κρίση και μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης εντάξαμε 6 έργα, ένα μεγάλο 

αριθμό έργων για περιφερειακό πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 

13,9 εκατομμύρια Ευρώ. Είναι παραπάνω από τον προϋπολογισμό της 

πρόσκλησης.  

 Οι πληρωμές που έχουμε σήμερα είναι αρκετά χαμηλές, αλλά μπορώ να 

πω όμως, ότι αποτυπώνουν ότι τα έργα αυτά είναι έναρξη και ευελπιστούμε 

ότι με την πάροδο του χρόνου διαχειριστικά θα καλύψουμε το άνοιγμα 

εντάξεων και πληρωμών. Ήδη βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο. Τα 15 πρώτα 

έργα ήδη παράγουν αποτελέσματα και τα οποία πραγματικά είμαστε 

χαρούμενοι να τα παρακολουθούμε.  

 Εδώ θα παραδώσω μία ποιοτική εικόνα των ενταγμένων έργων ανά 

Περιφερειακή Ενότητα, κυρίως για να δείξω ότι πραγματικά πρέπει να γίνει 

περισσότερη δουλειά στον τομέα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Εδώ η Αχαΐα 

λόγω και της ύπαρξης των Πανεπιστημίων που είναι στον χώρο της, έχει ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα στο πλήθος των ενταγμένων έργων. Είναι 56. 7 από 

την Αιτωλοακαρνανία και 3 από την Ηλεία. Σημάδι ότι εκεί οι επιχειρήσεις 
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ίσως να θέλουν περισσότερη βοήθεια στο να προετοιμάσουν έργα 

καινοτομίας, όχι επενδυτικά, και να ενταχθούν στο πρόγραμμα.  

 Η διαφάνεια αυτή δείχνει τώρα ανά Δήμο πως είναι ενταγμένα τα έργα. Η 

Πάτρα λόγω και της εντοπιότητας του Πανεπιστημίου έχει  την 

πρωτοκαθεδρεία. Η Δυτική Αχαΐα έχει ένα σημαντικό μέρος λόγω της ΒΙΠΕ. 

Είναι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκεί και πραγματικά 

παράγουν καινοτομία με πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Η Αιγιάλια έχει 

κυρίως επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, που εκεί καινοτομεί. Έχει 2-3 

επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πολύ δυναμικές. Θα έλεγα από την πλευρά της 

Αιτωλοακαρνανίας το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι είναι οι περιοχές, όπου οι 

επιχειρήσεις έχουν σημαντική εξωστρέφεια. Ενώ η Ηλεία έχει ένα σημαντικό 

μειονέκτημα και πρέπει λίγο να το δούμε συνολικά πως θα το πάμε.  

 Κλείνοντας θα ήθελα να πω, ότι η διαφάνεια αυτή δείχνει τα έργα ανά 

τομέα δραστηριότητας. Εδώ βλέπουμε ότι το τομέας της τεχνολογίας, 

πληροφορικής και επικοινωνιών και της ενέργειας είναι, κρατούν την 

πρωτοκαθεδρία, κυρίως γιατί έχουν τον μεγαλύτερο πληθυσμό επιχειρήσεων, 

οι οποίες έχουν ιδρυθεί, εγκατασταθεί και λειτουργούν στην Περιφέρεια. Οι 

καινοτομίες στην αγροτική καλλιέργεια και στην αγροδιατροφή επίσης έχουν 

σημαντικά ποσοστά. Ενώ η μεταποίηση και το περιβάλλον είναι σε 

χαμηλότερα νούμερα.  

 Αυτό που πρέπει να κάνουμε τελειώνοντας την προγραμματική περίοδο, 

είναι να κάνουμε μία αποτίμηση και αξιολόγηση της στρατηγικής, έτσι ώστε 

πραγματικά να δουμε, πως αυτή ουσιαστικά βοήθησε και πως υλοποιήθηκε η 

τρέχουσα προγραμματική περίοδος, αλλά κυρίως να μας δώσει το σημαντικό 

βήμα, για να προετοιμαστούμε για την επόμενη.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε 

ερώτηση χρειαστείτε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θωμόπουλο. Πράγματι, αγαπητοί 

φίλοι στον τομέα της καινοτομίας έγινε μία δουλειά σε βάθος, η οποία πάντα 

βελτιώνοντας την και πηγαίνοντας και στις δύο προκλήσεις που έχουμε 
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ακόμη μετά, που αφορά την πολιτιστική δημιουργία και την κοινωνική 

οικονομία, νομίζω ότι εκεί θα ολοκληρώσουμε ένα πεδίο ευρύτατο.  

 Λοιπόν, Γλυκερία, έχεις τον λόγο.  

 

ΚΑΤΗΦΟΡΗ: Καλημέρα και από εμένα. Για όσου δεν με ξέρετε, είμαι η 

Κατηφόρη Γλυκερία. Είμαι στέλεχος της Διαχειριστικής Αρχής στη μονάδα Α’. 

Θα κάνουμε μία αναφορά έτσι συνοπτικά για την πρόοδο υλοποίησης των 

ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και παίρνοντας την σκυτάλη από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής, θέλω να πω, ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο 

εγχείρημα όλο αυτό. Παρόλα αυτά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που τα 

καταφέραμε.  

 Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Περιφέρεια και τις Περιφερειακές 

Ενότητες που έσκυψαν πάνω και τα κατάφεραν και έβγαλαν τα στρατηγικά 

σχέδια και εγκρίθηκαν, αλλά και τους Δήμους της Πάτρας και του Αγρινίου 

που πραγματικά έκαναν μία πάρα πολύ καλή δουλειά.  

 Τώρα, η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην χωρική ανάπτυξη 

επικεντρώνεται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονες 

οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές και φυσικές 

προκλήσεις. Με βάση αυτό, εμείς επιλέξαμε περιοχές, οι οποίες εμπίπτουν σε 

αυτές τις κατηγορίες και είναι τα αστικά κέντρα των Πατρών και του Αγρινίου, 

καθώς επίσης και υποπεριφερειακές περιοχές, το Κατάκωλο, Αρχαία 

Ολυμπία, Μεσολόγγι, Αιτωλικό.  

 Αρμόδιες Αρχές λοιπόν για την σύνταξη και υποβολή στην βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη ήταν οι Αστικές Αρχές των Πατρών και του Αγρινίου. Τα 

στρατηγικά σχέδια των δύο αυτών πόλεων εγκρίθηκαν αρχές του 2017 από 

την Υπηρεσία μας, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Μετά ακολούθησε 

έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της εξειδίκευσης των δράσεων, 

αλλά και των κριτηρίων επιλογής αυτών. Και επίσης παράλληλα έγινε και ο 

ορισμός των Αστικών Αρχών ως ενδιάμεσοι φορείς του επιχειρησιακού 

προγράμματος για το στάδιο Β1 της αξιολόγησης των δράσεων.  

 Συνολικά ο προϋπολογισμός που διατίθεται για βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας φθάνει στα 64,86 
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εκατομμύρια Ευρώ. Από αυτά τα 63,86 αφορούν το ΕΤΠΑ, δράσεις ΕΤΠΑ και 

το 1 εκατομμύριο αφορά δράσεις για το ΕΚΤ.   

 Πιο συγκεκριμένα τώρα. Για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου 

Αγιρινίου. Για την επίτευξη λοιπόν του οράματος, το πρόγραμμα βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου εστιάζεται σε δύο γενικούς στόχους. 

Ο πρώτος στόχος είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ο εξοπλισμός της 

πόλης. Και ο δεύτερος είναι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και η 

κοινωνική συνοχή. Περιλαμβάνει δράσεις για την δημιουργία πράσινου 

δακτυλίου περιμετρικά της πόλης και την αστική ανάπλαση και 

περιβαλλοντική αναβάθιση της κεντρικής περιοχής και την λειτουργία αυτής. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, όπως βλέπετε, είναι 20,98 εκατομμύρια Ευρώ, 

εκ των οποίων τα 20,78 αφορούν δράσεις ΕΤΠΑ και τα 0,7 εκατομμύρια 

δράσεις ΕΚΤ.  

 Για την Πάτρα τώρα. Οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Πατραίων, στις 

οποίες  βαίσζεται η επίτευξη του οράματος του, είναι η δημιουργία νέων 

έργων και δομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και 

αναβαθμίζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης, καθώς επίσης 

και ανάδειξη του κοινωικού, πολιτιστικού ρόλου του Δήμου.  Ο συνολικός 

προϋπολογισμός είναι 43,88 εκατομμύρια, όπως βλέπετε. Τα 43,6 περίπου 

είναι ΕΤΠΑ και τα 0,3 εκατομμύρια είναι ΕΚΤ.  

 Τώρα, για την υλοποίηση. Η Διαχειριστική Αρχή έχει εκδώσει 3 

προσκλήσεις. Έχουν ενταχθεί 11 πράξεις, 25,5 εκατομμύρια Ευρώ. Συνολικά 

αν το δούμε είναι το 39,30% του συνολικού προϋπολογισμού που διατίθεται 

για τις ΣΒΑ. Από αυτές τις πράξεις 7 είναι στον Δήμο Πατραίων, 4 είναι στον 

Δήμο Αγρινίου και αφορούν δράσεις περιβάλλοντος, αστικών αναπλάσεων και 

διαχείρισης κυκλοφορίας στο κέντρο των δύο πόλεων.  

 Εδώ θα αναφέρω δύο δράσεις, η μία στο Αγρίνιο που αφορά την 

προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων, που είναι ένα καινούργιο έργο. Ένα 

καινούργιο είδος δράσης για μας. Είναι το πρώτο έργο και νομίζω ότι θα πάει 

καλά. Ορίστε; Ο προϋπολογισμός που διατίθεται από εμάς. Των ενταγμένων 

έργων λέτε; Είναι σε φάση αξιολόγησης όμως έργα, τα οποία θα τα πω 

παρακάτω. Θα το δούμε. Ναι, θα το δω. Θα το κοιτάξω.  
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 Επίσης σε άλλη μία δράση είναι η διαχείριση στάθμευσης κυκλοφορίας 

στο κέντρο της Πάτρας. Άλλη κατηγορία δράσεων που έχει ενταχθεί στην 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη είναι και οι δράσεις πολιτισμού.  

 Τώρα, βρισκόμαστε σε μία συνεχή εξέλιξη, Υπάρχουν προτάσεις που 

έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα μας. Είναι στη φάση αξιολόγησης και από 

τις δύο πόλεις. Και από την Πάτρα και από το Αγρίνιο. Συνολικά είναι 10,95 

εκατομμύρια Ευρώ αυτή τη στιγμή προς αξιολόγηση. Και στο αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταχθούν και αυτές οι δράσεις, οι οποίες 

αφορούν δράσεις αστικών αναπλάσεων και δράσεις ΤΠΕ.  

 Στο κομμάτι της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, υπό περιφερειακό 

επίπεδο, οι αρμόδιες Αρχές για την σύνταξη και την υποβολή των σχεδίων 

ορίστηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας και 

συντάχθηκαν σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και των Δήμων 

των περιοχών αυτών, όπως έιναι ο Δήμος Μεσολογγίου, Πύργου και Αρχαίας 

Ολυμπίας.  

 Τα στρατηγικά σχέδια των δύο περιοχών εγκρίθηκαν τέλος του 2016 και 

ακολούθησε επίσης, όπως και για τις ΣΒΑ η έγκριση της εξειδίκευσης και των 

κριτηρίων που περιλαμβάνονται σε αυτά τα σχέδια.  

 Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για ΣΒΑ από το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας είναι 62,5 εκατομμύρια Ευρώ. 

Τα 61 περίπου αφορούν το ΕΤΠΑ και τα άλλα 1,2 αφορούν το ΕΚΤ.  

 Όσον αφορά τώρα την χωρική επένδυση στην περιοχή του Μεσολογγίου-

Αιτωλικού. Το όραμα της στρατηγικής στην περιοχή του συμπλέγματος της 

Λιμνοθάλασσας είναι η καθιέρωση νέου οικοαναπτυξιακού και χωροταξικού 

προτύπου βασισμένο στο ενδογενές ανθρώπινο φυσικό και πολιτιστικό 

κεφάλαιο της περιοχής της Λιμνοθάλασσας, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη 

συμβολή του υδάτινου στοιχείου στην ταυτότητα και οικονομία της περιοχής. 

Συνολικά διατίθενται 20,5 εκατομμύρια Ευρώ από το πρόγραμμα μας. Τα 

19,9 τα 20 περίπου είναι ΕΤΠΑ και τα 0,6 είναι ΕΚΤ. 

 Η άλλη περιοχή που αφορά το Κατάκολο-Αρχαία Ολυμπία έχει ως όραμα 

την παραγωγική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας 

Ολυμπίας μέσω της ανάδειξης της παγκόσμιας ταυτότητας της με γνώμονα 
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τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Συνολικά εδώ έχουμε 41,62 εκατομμύρια 

Ευρώ. Τα 41 αφορούν ΕΤΠΑ και τα 0,6 είναι ΕΚΤ.   

 Εδώ έχουμε 6 προσκλήσεις συνολικά. 7 ενταγμένες πράξεις, συνολικού 

προϋπολογισμού 36,5 εκατομμύρια Ευρώ. Αυτό είναι το 58,69% επί του 

συνόλου του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις ΟΧΕ. Από αυτές τις 

πράξεις 3 είναι στην περιοχή Μεσολογγίου-Αιτωλικού και 4 είναι στην 

περιοχή του Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας. Οι πράξεις αυτές αφορούν 

αστικές αναπλάσεις, πράξεις μεταφορών κυρίως για την ενίσχυση του τομέα 

της κρουαζιέρας στον Λιμένα Κατάκολου και την σύνδεση του με τον 

πολιτιστικό πόλο της Αρχαίας Ολυμπίας και επίσης δράσεις πολιτισμού.    

 Κι εδώ έχουμε πράξεις οι οποίες είναι στην φάση αξιολόγησης αυτή τη 

στιγμή και αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να ενταχθούν. 

Είναι 4 πράξεις στο Μεσολόγγι-Αιτωλικό και 6 πράξεις στο Κατάκολο-Αρχαία 

Ολυμπία. Στην περιοχή Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας, όπου κι εδώ έχουμε 

πράξεις αστικών αναπλάσεων, πράξεις πολιτισμού, μεταφορών και 

τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας. . 

 Παράλληλα με τις δράσεις και τα έργα έχουμε και υποστήριξη μέσω της 

τεχνικής βοήθειας στους φορείς που διαχειρίζονται τις ολοκληρωμένες 

χωρικές αναπτύξεις. Έχουμε 6 συνολικά πράξεις. Οι 4 αφορούν τεχνική 

υποστήριξη και δύο αφορούν την δημοσιότητα. Από αυτές τις πράξεις έχουμε 

μία τεχνική, μία πράξη τεχνικής υποστήριξης στον Δήμο Μεσολογγίου, στον 

Δήμο Αγρινίου συγγνώμη. Μία στον Δήμο Πατρέων, μια στην Περιφερειακή 

Ενότητα Ηλείας και στον Δήμο Μεσολογγίου και έχουμε και δύο πράξεις 

δημοσιότητας για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Αγρινίου και την βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη του Δήμου Πατρέων.    

 Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα περιμένουμε να ξεκινήσει η 

επικαιροποίηση των στρατηγικών, των ΣΒΑ και των ΟΧΕ, όσον αφορά κυρίως 

τους προϋπολογισμούς και τα χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε να έχουμε πια 

μία πιο καλή εικόνα, μια πιο σαφή εικόνα για το πότε θα τελειώσουν,  για το 

πότε θα ολοκληρωθούν και το πότε θα πετύχουμε το στόχο μας, τον τελικό 

μας στόχο, ο οποίος είναι η αλλαγή των περιοχών αυτών τόσο στο Αγρίνιο, 

στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, Αιτωλικό και στο Κατάκολο, Αρχαία Ολυμπία.  
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 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κατηφόρη. Νομίζω συμπύκνωσε 

μαζί με το Νίκο ένα όραμα της Περιφέρειας. Δεν ήταν εύκολο, όταν 

ξεκινήσαμε το 14, ούτε καν οι ορολογίες ήταν στην δημόσια ζήτηση. Ούτε οι 

ορολογίες. Για κάποιους φαινόταν κάτι πολύ μακρινό, ουτοπία. Σήμερα αυτό 

προχωρά με την δικιά του δυναμική.  

 Αυτό ήταν μία φιλοσοφία, μία άλλη αντίληψη για το πώς αντιλαμβάνεσαι 

το αύριο. Την οποία την εντάξαμε και στην διαδικασία πριν το 14, στην 

δημόσια συζήτηση, όταν προετοιμαζόμασταν με λίγα λόγια. Ήταν μία 

εμπειρία από την Ευρώπη, την φέραμε. Προσωπικά ήξερα ότι πολύ δύσκολα 

εδώ θα αναγνώριζε κανείς κάτι τέτοιο. Χαντάκια και δρόμους θέλουν, ή τέλος 

πάντων αυτό προτάσσουν πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα, τον 

άνθρωπο, την καινοτομία είναι κάτι πολύ μακρινό, αλλά αυτά σε πάνε στο 

αύριο. Μόνο αυτά.  

 Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την δουλειά που έχετε κάνει και είναι πολύ 

σημαντική. Και θα δώσουμε τον λόγο τώρα στην κυρία Αδαμοπούλου για το 

δικό της μέρος εισήγησης.  

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Καλημέρα σας και από μένα. Σας καλωσορίζω κι εγώ στις 

εργασίες της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης. Θα σας μιλήσω για τις 

δράσεις δημοσιότητας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Υπεύθυνες 

δημοσιότητας είμαστε δύο στο πρόγραμμα. Η κυρία Ελένη Πουλιάση και εγώ.  

 Η περίοδος για την οποία θα μιλήσουμε είναι σχετικά μικρή, γιατί είναι 

από τον Δεκέμβριο. Νοέμβριο ήταν η τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης 

που είχαμε κάνει. Είναι από τον Δεκέμβριο μέχρι και σήμερα, που σημαίνει 

ότι είναι περίπου μισός χρόνος και επίσης ο περισσότερος είναι προεκλογική 

περίοδος που μας .απαγορεύει κάποιες δράσεις να γίνονται, βάσει του 

Νόμου, για την δημοσιότητα.  

 Ξεκινήσαμε τον Μάρτιο με την συνάντηση  του Δικτύου υπευθύνων 

δημοσιότητας  και επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει για το 

επιχειρησιακό μας πρόγραμμα. Είναι ένα Δίκτυο εργαλείο για εμάς. Θέλουμε 



 
 
 
 
5η Συνεδρίασης Ε.Π. Επ.Πρ.«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 
Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2019 

 
5η Συνεδρίαση_05-07-2019   Σελ. 28 

 

να ενημερώνονται όλοι οι υπεύθυνοι δημοσιότητας των έργων για την σωστή 

δημοσιότητα. Είναι εργαλείο marketing και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και είχαμε μία μεγάλη συμμετοχή από 40 

τελικούς δικαιούχους, εκπροσώπους. Σε αυτήν την συνάντηση ενημερώθηκαν 

πάλι για τον οδηγό δημοσιότητας και για την στρατηγική δημοσιότητας του 

προγράμματος.   

 Παρουσιάστηκαν επικοινωνιακές δράσεις απ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κάποιες καλές πρακτικές. Και επίσης οι ίδιοι οι τελικοί δικαιούχοι 

παρουσίασαν τις πρώτες τους καλές πρακτικές για να δείξουν και την πορεία 

των έργων τους.  

 Η επόμενη επικοινωνιακή μας δράση ήταν κομμάτι συμμετοχής στο  

EUROPEAN My Region για το 2019, όπου εκεί εμείς συμμετείχαμε στην 6η 

Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ, όπου είχαμε 

περίπτερο μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Επίσης συντονίσαμε μία 

εκδήλωση στο Αγρίνιο στις 11 Ιουνίου μαζί με το Κέντρο Διημέρευσης και 

Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» για την  Ημέρα της Ευρώπης. 

Βέβαια έγινε 11 Ιουνίου μετά από τις Ευρωεκλογές, όπου εκεί τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες σε κεντρικό σημείο του Αγρινίου έφτιαξαν σαπουνάκια όπως 

αυτά που έχετε μπροστά σας, που σας δώσαμε, με την σημαία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνανε κάποια καμπάνια για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και για την χρηματοδότηση που παίρνει το Κέντρο αυτό. Εδώ είναι 

κάποιες φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα.  

 Και πάμε τώρα στην κύρια επικοινωνιακή μας καμπάνια, η οποία αφορά 

τα Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας. Την ξεκινήσαμε τον Δεκέμβριο του 

2018, όπου φτιάξαμε ένα trailer και τηλεοπτικά, ένα ραδιοφωνικό σποτ και 

μία έντυπη καταχώρηση στον έντυπο τύπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

Για να ενημερώσουμε το κοινό για τα οφέλη των Κέντρων Κοινότητας και για 

το πώς μπορούν να βοηθηθούν μέσα από αυτά. Το βιντεάκι και την καμπάνια 

θα σας τα δείξω στο τέλος.  

 Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε μία δεύτερη φάση αυτής της καμπάνιας, 

όπου συγκεντρώσαμε πληροφορίες και από τα Κέντρα Κοινότητας κάναμε μία 

καταγραφή των περιστατικών που είχαν δεχθεί κάποιες, δηλαδή ανέργους, 



 
 
 
 
 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

 

Ε.Π. Επ.Πρ. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Σελ. 29 
 

κακοποιημένες γυναίκες. Επιλέξαμε τρεις ιστορίες πιο κοινές απ’ όλους και 

φτιάξαμε ένα σενάριο. Προχωρήσαμε στην δημιουργία ενός βίντεο με  αυτές 

τις ιστορίες, πρωταγωνίστριες και αυτό το βίντεο θα σας το δείξω. Με αυτό θα 

συμμετάσχουμε στο  διαγωνισμό τώρα του EUROPEAN My Region telling the 

story. Απ’ ό,τι είδα υποβάλαμε την συμμετοχή μας την προηγούμενη 

εβδομάδα και απ’ ό,τι είδα μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα Ελληνικό το οποίο να έχει δηλώσει συμμετοχή. 

Μέχρι σήμερα πάντα.  

 Και τα δύο βίντεο θα σας τα δείξω στο τέλος.  Και θα σας μιλήσω και για 

τον προγραμματισμό των δράσεων για το 2019, όπου θα συνεχίσουμε με 

εκστρατεία διαφημιστικών καταχωρήσεων πάλι για την πρόοδο υλοποίησης 

του ΠΕΠ, του Δυτική Ελλάδα 14-20. Θέλουμε να είμαστε πιο ενεργοί του 

χρόνου στο EUROPEAN My Region. Θα διοργανώσουμε την 3η συνάντηση 

του Δικτύου υπευθύνων δημοσιότητας και προσβλέπουμε σε μία πιο δυνατή 

συνεργασία με δομές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, επειδή έχουν 

κέντρο τον άνθρωπο.  

 Ευχαριστώ. Θα παρακολουθήσετε τώρα τα βίντεο. Αυτή είναι η πρώτη 

φάση.  

 

ΒΙΝΤΕΟ  

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Υπήρχε και ραδιοφωνικό σποτ. Υπήρχε και έντυπη 

ολοσέλιδη καταχώρηση σε όλο τον Περιφερειακό τύπο της Δυτικής Ελλάδας.  

 Και μετά την καταγραφή, αφού παίχτηκε αυτή η καμπάνια, βγήκε αυτό. 

Είναι η αγγλική version βέβαια.  

 

ΒΙΝΤΕΟ 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να κερδίσουμε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Αδαμοπούλου και για το 

σύντομο, αλλά και για το ουσιαστικό. Να δώσω κατευθείαν τον λόγο στους 



 
 
 
 
5η Συνεδρίασης Ε.Π. Επ.Πρ.«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 
Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2019 

 
5η Συνεδρίαση_05-07-2019   Σελ. 30 

 

εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών θεσμών και πρώτα απ’ όλα στον κύριο Γκόγκο 

τον Χρήστο. Είναι γνωστός σε εμάς και από την προηγούμενη φορά. 

Εκπροσωπεί την DG REGIO. Και αμέσως μετά στον κύριο Κονίδα και την 

κυρία Γερολυμάτου.  

 Κύριε Γκόγκο έχετε τον λόγο.  

 

ΓΚΟΓΚΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως συζητήσαμε και προηγουμένως για 

την ατζέντα, ζητήσαμε στο σημείο αυτό, μετά την πραγματικά πάρα πολύ 

λεπτομερή ενημέρωση που μας κάνατε για την πρόοδο μέχρι σήμερα 

υλοποίησης του προγράμματος, να γίνει στο σημείο αυτή της ατζέντας, να 

ανοίξει η συζήτηση επί της προόδου του προγράμματος. Το ίδιο έχουμε κάνει 

και σε άλλες Επιτροπές Παρακολούθησης και όχι στο τέλος, πραγματικά στο 

τέλος.  

 Θεωρούμε δηλαδή, ότι πραγματικά μετά από αυτό το γκρουπ 

παρουσιάσεων που είναι σχετική με την πρόοδο, πρέπει να γίνει συζήτηση. 

Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι ο λόγος δεν μου δίδεται για να κάνω μία γενική 

εισαγωγή, αλλά μου δίδεται με την ευκαιρία του να υποβάλλουμε κάποιες 

σκέψεις, κάποιες παρατηρήσεις όπως θα πρέπει να κάνουν και όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες, μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 Ίσως δύο λόγια ποιο είμαστε, γιατί εδώ υπάρχουν και παλιοί, όπως εσείς 

κύριε Κατσιφάρα. Υπάρχουν και καινούργιοι. Ονομάζομαι Χρήστος Γκόγκος, 

δουλεύω στην Γενική Διεύθυνση Regio Περιφερειακής Πολιτικής και έχω την 

ευθύνη του συντονισμού όλων των περιφερειακών προγραμμάτων. Την 

περίοδο αυτή, σήμερα δηλαδή, είναι η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης που 

παρευρίσκομαι μετά την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και την Θεσσαλία. Μαζί 

μου είναι και οι Συνάδελφοι μου, ο κύριος Κονίδας, επίσης από την Γενική 

Διεύθυνση Regio, υπεύθυνος εισηγητής για το πρόγραμμα ειδικά το δικό σας, 

της Δυτικής Ελλάδας και βέβαια και η κυρία Γερολυμάτου, η οποία είναι 

υπεύθυνη του Κοινωνικού Ταμείου, επίσης για το δικό σας πρόγραμμα 

Δυτικής Ελλάδας.  

 Χθες, κύριε Περιφερειάρχη, είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική 

συνάντηση, όπως ειπώθηκε και από την κυρία Σταθοπούλου, όπου μπήκαμε 
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αρκετά σε βάθος σε ορισμένα θέματα και μας δόθηκε η ευκαιρία να 

καταθέσουμε κάποιες σκέψεις. Πριν όμως κάνουμε αυτήν την συζήτηση των 

σκέψεων και λοιπά, ήθελα να ρωτήσω, ο νέος Περιφερειάρχης, ο κύριος 

Φαρμάκης, έχει φύγει; Γιατί θα ήταν χρήσιμο, εάν θα συζητήσουμε για αυτά 

τα θέματα, ενδεχομένως επειδή πρόκειται για μία αρχή, να είναι, θα ήταν 

χρήσιμο να είναι παρών. Γιατί πιστεύουμε ότι η στιγμή αυτή της Επιτροπής 

Παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί όλοι καλούμαστε να 

καταθέσουμε σκέψεις και απόψεις. Άρα λοιπόν αν είναι δυνατόν, ας του 

ζητηθεί και έχει τη δυνατότητα να έρθει, να μας τιμήσει με την παρουσία του.  

Συγγνώμη που διέκοψα το διάλειμμα σας, αλλά ξέρετε, όπως λέγαμε, 

επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία να ανοίξω αυτήν την συζήτηση, μετά την 

παρουσίαση προόδου που γίνεται στις Επιτροπές Παρακολούθησης, είναι η 

πιο σημαντική νομίζουμε στιγμή των Επιτροπών Παρακολούθησης, όπου τα 

μέλη της Επιτροπής καλούνται να μιλήσουν και να κάνουν προτάσεις, 

εισηγήσεις, να καταθέσουν σκέψεις επί της ουσίας σχετικά με την πρόοδο του 

προγράμματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η χρονική στιγμή είναι η 

πεμπτουσία ύπαρξης της Επιτροπής Παρακολούθησης, διότι μετά από την 

παρουσίαση πορείας, η οποία ήταν εξαιρετική, μας έδωσε πολλές 

λεπτομέρειες, αλλά λεπτομέρειες, οι οποίες έχουν να κάνουν με το που 

βρισκόμαστε σήμερα, τι έχει γίνει, ποια απορρόφηση έχουμε, τι έργα έχουμε 

ξεκινήσει. Δεν έγινε όμως κάποια συζήτηση σε κάποια θέματα που μας 

ταλανίζουν επίσης. Και για αυτόν τον λόγο υπάρχει η Επιτροπή 

Παρακολούθησης, να συζητούμε και αυτά τα θέματα και επειδή είστε και 

νέος Περιφερειάρχης και είστε και ο άρχοντας της Περιφέρειας, και έχετε την 

κύρια ευθύνη επίλυσης πολλών προβλημάτων και θα έχετε και στο μέλλον 

και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το δύσκολο έργο, είναι πολύ 

σημαντικό να ακούγονται και αυτά και να σημειώνονται, ώστε να δούμε πως 

θα μπορέσουμε να τα υπερβούμε και να είμαστε καλύτεροι για την επόμενη 

φορά.  

 Κάποιες γενικές σκέψεις. Για ό,τι αφορά την πορεία υλοποίησης όπως 

μας παρουσιάστηκε. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση από άλλες 

Περιφέρειες, τουλάχιστον από τις Περιφέρειες που έχω επισκεφθεί μέχρι 
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σήμερα. όπως έλεγα και προηγουμένως είναι η 4η Επιτροπή 

Παρακολούθησης που παρευρίσκομαι σαν συντονιστής των περιφερειακών 

προγραμμάτων. Τι βλέπουμε; Έχουμε ένα επίπεδο εντάξεων 83% σε έργα, 

έχουμε ένα επίπεδο νομικών εντάξεων 40%κι ένα επίπεδο δαπανών, το οποίο 

είναι γύρω στα 20%. Είναι ένα επίπεδο πορείας, αν μιλήσουμε σε 

χρηματοδοτικούς όρους, παρεμφερές, όπως είναι και στις περισσότερες 

Περιφέρειες.  

 Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να τρέξουμε. Κι ένα Benz mark σημαντικό για 

μας αυτή τη χρονική στιγμή πορείας υλοποίησης είναι το επίπεδο των 

νομικών δεσμεύσεων, διότι αν δεν έχουμε ένα υψηλό επίπεδο νομικών 

δεσμεύσεων, όπως είπε και ο κύριος Λογοθέτης, ο Συνάδελφος ο κύριος 

Λογοθέτης από το Υπουργείο, δεν μπορούμε να έχουμε δαπάνες. Θεωρούμε 

λοιπόν ότι το 40% των νομικών δεσμεύσεων είναι αρκετά χαμηλό. Για να 

μπορούμε να ελπίσου8με ότι θα έχουμε μία απορρόφηση αποτελεσματική 

του προγράμματος, πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου, αυτό το επίπεδο 

δεσμεύσεων, και το είπαμε και στη χθεσινή τεχνική συνάντηση πρέπει να 

φθάσει τουλάχιστον το 60 με 70%. Και το τέλος του 20 να ξεπεράσει το 100%. 

Δηλαδή να έχουμε ένα overbooking τέλος του 20, που να είναι της τάξεως του 

120-130%.  

 Για να έχουμε νομικές δεσμεύσεις της τάξεως 120-130% πρέπει να 

έχουμε εντάξεις 200%, όχι 83 που έχουμε σήμερα, τέλος του επόμενου 

χρόνου. Γιατί αυτό θα μας δώσει και ένα backup για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο, η οποία αρχίζει οσονούπω. Αυτό όσον αφορά το 

γενικό επίπεδο. 

 Τώρα όσον αφορά κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με 

συγκεκριμένους άξονες και συγκεκριμένη πολιτική που υπάρχει πίσω από 

αυτούς τους άξονες. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά τον Συνάδελφο τον κύριο 

Θωμόπουλο, μας έκανε μία παρουσίαση της καινοτομίας, έρευνας, 

επιχειρηματικότητας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον άξονα 1 

είναι σε ένα επίπεδο νομικών δεσμεύσεων στο 52%. Έχουμε δηλαδή 

υπογεγραμμένες συμβάσεις με επιχειρήσεις της τάξεως του 52%. Και αυτό 

πρέπει να το πούμε και το είπαμε χθες στην τεχνική συνάντηση, είναι ένα 
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πολύ σημαντικό επίτευγμα. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στους ανθρώπους της 

Διαχειριστικής Αρχής, αλλά επίσης και στους ανθρώπους της ΔΙΑΠ, της 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμούς της Περιφέρειας, οι οποίοι 

έχου8ν επωμιστεί την αρμοδιότητα να τρέξου8ν κάποιες από αυτές τις 

δράσεις.  

 Όμως αυτό έχει γίνει καθ’ υπέρβαση, κύριε Περιφερειάρχη, των 

αρμοδιοτήτων τους. Και η Διαχειριστική Αρχή δεν είναι αρμόδια να τρέξει, να 

αξιολογήσει, να εγκρίνει όλες αυτές τις προτάσεις, αλλά και η ΔΙΑΠΠ, ο9 

άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με αυτό το έργο, το κάνουν υπεράνω της 

καθημερινής δουλειάς τους.  Δηλαδή έχουν την καθημερινή δουλειά, η οποία 

είναι η αξιολόγηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά κύριο έργο, φαντάζομαι, 

αλλά τους έχει δοθεί επιπλέον αυτού να κάνουν και αυτό.  

 Επειδή την επόμενη προγραμματική περίοδο, και αυτό θέλουμε να το 

τονίσουμε, οι πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για τα θέματα καινοτομίας, 

έρευνας, επιχειρηματικότητας θα αντιστοιχούν στο 35% των πόρων του 

Περιφερειακού Ταμείου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να τρέξουν αυτά 

που λέμε καινοτομία, με το φιλότιμο κάποιων ανθρώπων. Αυτά που κάνουμε 

αυτήν την περίοδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λίγες Περιφέρειες βρίσκονται 

σε όρους απορρόφησης, δεσμεύσεων, εκεί που είστε εσείς, ακόμα η Ήπειρος 

το έχει πετύχει αυτό σε έναν αντίστοιχο βαθμό. Οι άλλοι είναι πολύ πιο πίσω, 

αλλά όμως ανεξάρτητα και πέρα από αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε 

με τον ίδιο τρόπο.  

 Τι σημαίνει 35% των πόρων σε καινοτομία, έξυπνη εξειδίκευση, έρευνα 

επιχειρηματικότητα; Αν υποθέσουμε ότι στην επόμενη περίοδο έχουμε ένα 

αντίστοιχο πρόγραμμα μισό δις, ας υποθέσουμε, το 35% είναι περίπου 170 

εκατομμύρια Ευρώ. Για να τρέξουμε 170 εκατομμύρια Ευρώ σε όρους 

καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, έρευνα, όχι σήμερα, χθες, έπρεπε να 

έχουμε ξεκινήσει να το σχεδιάζουμε και όχι μόνο να το σχεδιάζουμε, γιατί 

είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα κάνουμε στην επόμενη 

περίοδο, αλλά κυρίως το πώς. Δεν φθάνει μόνο να έχουμε  μία στρατηγική 

του τι θα κάνουμε.  Γιατί και σε αυτήν την περίοδο έχουμε μία στρατηγική 

εξειδίκευσης και προφανώς είναι μία αναγκαία προϋπόθεση να υπάρχει  μία 
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στρατηγική. Όταν όμως φθάνουμε στο δα ταύτα, στο πως, βλέπουμε ότι οι 

υφιστάμενοι μηχανισμοί δεν επαρκούν, δεν είναι ίσως, όχι δεν επαρκούν, δεν 

είναι αυτοί που πρέπει για να τρέξου8ν ένα τέτοιο στοίχημα. Άρα, η χρονική 

στιγμή είναι κρίσιμη.  

 Είναι κρίσιμη γιατί πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για την επόμενη 

περίοδο. Όπως είπα κι ο κύριος Λογοθέτης, ήδη έχει στείλει σαν Υπουργείο 

μία πρώτη Εγκύκλιο σαν τροφή σκέψης πως πρέπει να το δούμε. Αλλά όχι 

μόνο να μιλάμε. Είναι μία στιγμή που πρέπει και να αποφασίσουμε. Να 

αποφασίσουμε, επειδή είναι μεγάλο το στοίχημα, πως αυτό θα τρέξει. Αυτή τη 

στιγμή εμείς δεν βλέπουμε να υπάρχει ένας μηχανισμός dedicated όπως λένε 

στα Αγγλικά, για να τρέξει αυτό που ονομάζουμε καινοτομία σε περιφερειακό 

επίπεδο. Και κύριε Περιφερειάρχη αυτό έξω και πέρα από το ΠΕΠ. Γιατί το 

ΠΕΠ δεν είναι το παν γύρω από την καινοτομία. Προφανώς σημαντικό 

εργαλείο, αλλά όχι το μόνο.  

 Η Διαχειριστική Αρχή, η ΔΙΑΠ τι κάνει; Προσπαθεί να τρέξει να 

διαχειριστεί τα τρέχοντα. Η καινοτομία όμως δεν είναι αυτό. .η καινοτομία 

είναι πολλά άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία τρέχουν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράδειγμα HORIZON, COSME, Συνεργασία με ξένους 

ερευνητικούς φορείς, είτε δημόσιους, είτε ιδιωτικούς. Δημιουργία δικτύων, 

τεχνογνωσίας. Δημιουργία μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλους Οργανισμούς 

ή χώρες που υλοποιούν πράγματα και που δεν χρειάζεται εμείς να 

ανακαλύψουμε τον τροχό. Αλλά για να τρέξουν όλα αυτά τα πράγματα, και θα 

σας πω και κάτι ακόμα. Στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού  υπάρχει 

ένα τεράστιο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται EU INVEST. το οποίο το έχει 

λανσάρει ο κύριος Juncker. Το EU INVEST είναι 3 δισεκατομμύρια Ευρώ για 

την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, αλλά για ανταγωνιστικές προτάσεις. 

Δεν μπορεί κανείς να πάρει χρήματα από το EU INVEST. Είναι ένα εργαλείο 

ανάπτυξης το EU INVEST, αλλά για να πάρεις χρήματα πρέπει να 

υποβάλλεις ώριμες προτάσεις. Άρα, ποιος θα τα ετοιμάσει όλα αυτά; Η 

Διαχειριστική Αρχή που πρέπει να τρέξει ένα ολόκληρο πρόγραμμα και είναι 

μέχρι εδώ; Ή οι 10 άνθρωποι της ΔΙΑΠ που έχουν ακόμα άλλα 10 πράγματα 

να κάνουν;  
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 Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Εμείς είμαστε 

υποχρεωμένοι να καταθέσουμε αυτές τις σκέψεις, γιατί πρέπει να πούμε το 

μπράβο εκεί που πραγματικά γίνονται σωστά πράγματα και είπαμε, ότι έχετε 

κάνει ό,τι μπορούσατε να κάνετε υπό τις προϋποθέσεις αυτήν την περίοδο, 

αλλά για το μέλλον δεν θα τρέξει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε δομές, 

και όταν λέμε δομές μην παρεξηγηθούμε. Γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι 

θέλουμε προσλήψεις. Όχι. Θέλουμε συγκεκριμένους μηχανισμούς, οι οποίοι 

θα πετάνε. Πρέπει να είναι μηχανισμοί ανθρώπων που έχουν τεχνογνωσία, 

γνώση και ικανότητα. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιλεγούν με πάρα 

πολύ αυστηρά κριτήρια για να μπορέσει πραγματικά να τρέξει αυτό το 

στοίχημα, το οποίο είναι ένα τεράστιο στοίχημα ότι μόνο για την Περιφέρεια 

εδώ, αλλά και για όλη τη χώρα. Σκεφτόμαστε αυτά και έχουμε συζητήσει στις 

Βρυξέλλες, θα τα συζητήσουμε και σε κεντρικό επίπεδο.  

 Το συζήταγα με τον κύριο Λογοθέτη πριν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. 

Αλλά επειδή ενδέχεται να έχουμε και καινοτομία σε Περιφερειακό επίπεδο, 

ό,τι αναλογεί στον καθένα. Ό,τι αναλογεί στο εθνικό, ό,τι αναλογεί στο 

Περιφερειακό. Ο κάθε ένας αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης του και 

πρέπει να το αναλάβει.  

 Αυτό εμείς πάντως που βλέπουμε και πρέπει να το πούμε, πρέπει να το 

καταθέσουμε, είναι ότι έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη 

περίοδο. Θα έχουμε πρόβλημα. Το κλείνουμε αυτό και θα θέλαμε να 

αποτυπωθούν με κάποιο τρόπο όλα αυτά στα συμπεράσματα της σημερινής 

Επιτροπής, διότι για αυτό υπάρχουν οι Επιτροπές, ώστε οι σκέψεις, οι 

προβληματισμοί, οι εισηγήσεις να απεικονίζονται. Είναι κάτι, το οποίο 

διαπιστώσαμε, δεν γινότανε μέχρι τώρα, γιατί συνήθως κάποια συμπεράσματα 

ήταν αρκετά τυποποιημένα, θα έλεγα μάλιστα, και σε έναν μεγάλο βαθμό 

κονσέρβα. Εμείς αυτό θέλουμε να πάψει. Θέλουμε να υπάρχουν 

συγκεκριμένες προτάσεις και όλοι όσοι είναι μέλη αυτής της Επιτροπής να 

έρχονται διαβασμένοι, προετοιμασμένοι και να καταθέτουν τις απόψεις τους, 

για να κάνουμε το ποιοτικό άλμα. Να κάνουμε το βήμα, το παραπέρα βήμα.  

 Για ό,τι αφορά τον άξονα 2. Περιβάλλον. Τι ακούσαμε; Ακούσαμε ότι εκεί 

έχουμε ένα επίπεδο νομικών δεσμεύσεων 35%. Όμως είναι ένας άξονας με 
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έναν πολύ σημαντικό προϋπολογισμό. 160 εκατομμύρια. Περιλαμβάνει 

σημαντικότατες δράσεις. Περιβάλλον, ενέργεια, πολιτισμό. Συζητήσαμε και 

χθες στην Τεχνική κάποια προβλήματα. Εδώ έχουμε σημαντικά θέματα, τα 

οποία πρέπει να επιλύσουμε για να κάνουμε το παραπέρα βήμα. Και είναι 

σημαντικό να τα συζητάμε, όχι μόνο σε τεχνικές συναντήσεις, αλλά κι εδώ 

μέσα.  

 Τι βλέπουμε; Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα με τα σκουπίδια. 

Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα με τα λύματα. Εγώ θα σας πω μόνο 

ένα πράγμα. Στη χώρα μας αυτήν την στιγμή για τις υποθέσεις που έχουμε 

καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν 

ακόμα κλείσει, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε 120 εκατομμύρια Ευρώ σαν 

πρόστιμα, σαν χώρα. Ειδικά για αυτά τα δύο θέματα. Λύματα και διαχείριση 

σκουπιδιών. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Στην Πελοπόννησο έχουμε ένα πολύ 

μεγάλο πρόβλημα και στην Δυτική Ελλάδα. Είχα πάει και στην 

Πελοπόννησο, τα είπα κι εκεί, το ίδιο πράγμα. Πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν 

Περιφέρειες που έχουν κάνει πολύ ωραία πράγματα σε αντίθεση. Γιατί πρέπει 

να λέμε και τα ωραία.  

 Έρχομαι από την Ήπειρο. Η Ήπειρος και στα σκουπίδια και στα λύματα 

είναι Clean, όπως λένε. Βέβαια αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει 

χρηματοδοτηθεί και έχει κατασκευαστεί εκεί με την μορφή ενός ΣΔΙΤ ένα 

μεγάλο εργοστάσιο διαχείρισης των σκουπιδιών. Όμως και στα λύματα, δεν 

υπάρχει καμία, εκτός από μία περίπτωση ενός Οικισμού Γ’ κατηγορίας, δεν 

υπάρχουν Οικισμοί Γ’ κατηγορίας που να εκκρεμούν και να μην έχουν 

δίκτυο αποχέτευσης και βιολογικό καθαρισμό.  

 Εδώ έχουμε πολλά θέματα. Ένα από τα θέματα για παράδειγμα, είναι η 

επέκταση του δικτύου αποχέτευσης Πατρών, όπως γνωρίζετε πιθανότατα και η 

αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού για να είμαστε Compliant με αυτά 

που προβλέπει η Οδηγία για αυτά τα θέματα.  Δεν είμαστε. Πρέπει αυτό να το 

τρέξουμε. Δεν θα τρέξει από μόνο του αν δεν το κυνηγήσουμε. Εχθές 

ζητήσαμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για πολλά από αυτά τα έργα. 

Πρέπει να δούμε αν κολλάνε, που κολλάνε κλπ. Θα συζητήσουμε για τα 

επόμενα. Τα πράγματα  δεν γίνονται αν δεν βρεθούν λύσεις. Και πολλές 
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φορές οι λύσεις που απαιτούνται είναι πολιτικές. Εμείς σαν τεχνοκράτες 

πρέπει κι έχουμε την υποχρέωση να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Αυτοί 

που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων, πρέπει να πιέσουν για να βρεθούν 

κάποιες λύσεις.  

 Αυτή τη στιγμή ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι τα λύματα της Πάτρας σε 

μεγάλο βαθμό πηγαίνουν στο Λιμάνι. Είμαστε απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο 

πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το λύσουμε. Για τα σκουπίδια το ίδιο. Για τα 

σκουπίδια υπάρχει ένας σχεδιασμός, όπως ξέρετε. Έχουμε τον εθνικό 

σχεδιασμό διαχείρισης των σκουπιδιών, έχουμε και τον περιφερειακό 

σχεδιασμό. Αυτό που λέμε το ΠΕΣΔΑ. Εμείς έχουμε διαβάσει τα ΠΕΣΔΑ όλων 

των Περιφερειών. Τι διαπιστώνουμε;  

 Διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι των ΠΕΣΔΑ έτσι όπως έχουν τεθεί, γιατί τα 

ΠΕΣΔΑ υιοθετήθηκαν το 2016 αν δεν κάνω λάθος, ή το 2015 μέχρι το 2020, 

είναι μη ρεαλιστικοί. Οι στόχοι που τέθηκαν, ήταν στόχοι πάρα πολύ υψηλοί. 

Στη χώρα μας, στο επίπεδο .ανακύκλωσης σήμερα, είναι στο επίπεδο της 

τάξης του 16%. Και τα ΠΕΣΔΑ λένε, ότι θα φθάσουμε το 2020 το 75% 

ανακύκλωσης. Δηλαδή ποιους κοροϊδεύουμε; Δεν κατάλαβα. Πως θα το 

φθάσουμε αυτό; Έτσι επειδή το βάλαμε μέσα στο ΠΕΣΔΑ;  

 Όταν απαιτούνται δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια σε μία Περιφέρεια για να 

πετύχουμε τον στόχο που γράφει το ΠΕΣΔΑ, πρέπει πρώτα απ’ όλα να 

σκεφθούμε αν έχουμε τα χρήματα αυτά και αν μπορούμε να τα βρούμε. 

Προφανώς αν δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν θα πετύχουμε τους στόχους. 

Άρα, ας βάλουμε σαν στόχους αυτό επιτέλους που μπορούμε να το 

πετύχουμε, γιατί το ΠΕΣΔΑ σήμερα της Δυτικής Ελλάδας αναφέρει μία σειρά 

από επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην Περιφέρεια, και τον 

προϋπολογισμό τους, αλλά πολλές από αυτές τις επενδύσεις δεν είναι ώριμες. 

Δεν έχουν την ωριμότητα.  

 Αυτή τη στιγμή, ακούσαμε χθες ότι έχουμε χρήματα στον άξονα 

περιβάλλοντος του ΠΕΠ, τα οποία είναι αναπορρόφητα και δεν έχουμε έργα 

ώριμα για να έρθουν για να υλοποιήσουμε τον προγραμματισμό, έστω εν 

μέρει του ΠΕΣΔΑ. Καλοί οι στρατηγικοί και οι  σχεδιασμοί, αλλά όπως είπα, 

είναι το πώς που είναι πιο σημαντικό. Το τι, είναι πιο εύκολο. Αναγκαίο, 
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σημαντικό αλλά πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο να καταγράψουμε τις ανάγκες 

ή να σχεδιάσουμε τις πόλεις του μέλλοντος, ή πως θέλουμε να ζήσουν τα 

παιδιά μας σε μία πόλη και θα μιλήσουμε και παρακάτω. Αλλά να το 

υλοποιήσουμε, να έχουμε τους μηχανισμούς πραγματικά που μπορούν να το 

τρέξουν και να το κάνουν πραγματικότητα, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. 

Εκεί πρέπει να σταθούμε.  

 Ακούσαμε και σε άλλες Περιφέρειες, ότι του χρόνου θα γίνουν update τα 

ΠΕΣΔΑ μέχρι το 2027. Ε, προφανώς πρέπει να γίνουν update. Άμα δεν 

πιάσαμε τους στόχους την προηγούμενη 5ετία, θα βάλουμε νέους στόχους, 

μη ρεαλιστικούς, για την επόμενη επταετία. Δεν πάμε έτσι. Πρέπει, όταν 

σχεδιάζουμε κάτι, να το σχεδιάζουμε σωστά, να το προγραμματίζουμε σωστά, 

αλλά και να έχουμε την ικανότητα να το τρέξουμε, να το ωριμάσουμε. Εκεί 

είναι που εμείς διαπιστώνουμε, χολώνουμε γενικά. Και αυτό είναι μία τροφή 

για σκέψη. Πως μπορούμε να προχωρήσουμε.  

 Κλείνω. Οριζόντια παρέμβαση για ό,τι αφορά τα σκουπίδια και τον άξονα 

2, ακόμα και τα λύματα.  

 Άξονας 3. Μεταφορές. Κύριοι Περιφερειάρχες είστε και οι δύο ακόμα. Ο 

ένας προεδρεύει, ο άλλος είναι νέος. Τι ακούσαμε από την κυρία 

Σταθοπούλου; Νομικές δεσμεύσεις 18%. 18% στον άξονα υποδομών-

μεταφορών το 2019; Προφανώς είμαστε εκεί γιατί είχαμε μία σειρά από 

προβλήματα. Μα εδώ δεν είμαστε μόνο για να συζητάμε το state of play, που 

είναι σημαντικό, ναι. Πρέπει να ενημερωθούμε για την πορεία. Εμείς θα 

θέλαμε στις επόμενες Επιτροπές να συζητάμε κιόλας γιατί είμαστε στο 18% 

του άξονα. Ποια είναι τα προβλήματα, να τα ακούτε κι εσείς, να τα ακούμε 

όλοι. Να τα ακούνε τα Υπουργεία και ο κάθε ένας να αναλαμβάνει το μερίδιο 

της ευθύνης που του αντιστοιχεί.  

 Έχουμε προβλήματα, ακούσαμε στην τεχνική συνάντηση. 

Απαλλοτριώσεις, συμβάσεις οι οποίες έχουν μεγάλες εκπτώσεις κλπ. Ωραία. 

Λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις σε αυτό; Ακούσαμε από τους Συναδέλφους ότι 

έχει ετοιμαστεί ένα Plan B. Και ζητήσαμε και για τα ενταγμένα έργα, που 

έχουν καθυστερήσει να προχωρήσουν οι νομικές συμβάσεις, πλήρη 

αποτύπωση των προβλημάτων. Ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα θέλουμε 
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να ενημερωθούμε, όπως πρέπει να ενημερώνεται και μία Επιτροπή 

Παρακολούθησης. Λεπτομερή χρονοδιαγράμματα, επίλυση των 

προβλημάτων, αλλά και υλοποίηση των έργων, καθώς επίσης και κάποια 

ενημέρωση σχετικά με το Plan B. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το Plan 

B σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι υποδομές που έχουμε εντάξει και 

έχουμε στο μυαλό μας σήμερα.  

 Γιατί είπε ο κύριος Περιφερειάρχης στην εισαγωγική του και το έχω 

σημειώσει. Μεγάλη προσπάθεια, φυσικό αέριο. Ένα πολύ σημαντικό έργο για 

την Περιφέρεια. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, το έχουμε εντάξει. Μα 

και μεγάλα έργα υποδομών, δρόμων έχουμε εντάξει. Είναι σημαντικό 

προφανώς να ενταχθεί ένα έργο. Αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. 

Πολλές φορές η ένταξη ενός έργου είναι και πολιτική απόφαση. Η πολιτική 

απόφαση δεν συνάδει, ή δεν συνοδεύεται απαραίτητα με την ωριμότητα 

υλοποίησης του έργου. Εδώ πρέπει να το σκεφθούμε.  

 Εγώ θυμάμαι, αυτό μου θυμίζει και παλιές συζητήσεις, γιατί δεν σας 

κρύβω ότι έχω πάρα πολλά χρόνια στα θέματα Περιφερειακής πολιτικής και 

υλοποίησης προγραμμάτων. Μου θυμίζει θητείες που λέει, το έργο έχει 

ενταχθεί και θα το δούμε στην πορεία. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε υπό 

αυτούς τους όρους, πρέπει να ξέρουμε, γιατί είναι και η χρονική στιγμή. 

Εμείς δεχθήκαμε να ενταχθεί, γιατί δεν είμαστε εδώ ούτε να εμποδίζουμε μία 

Περιφέρεια να ολοκληρώσει το όραμα της, ούτε να δημιουργούμε 

προβλήματα. Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι σας. Δεν είμαστε ούτε Ελεγκτές, 

ούτε τίποτα. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να υλοποιήσετε το όραμα 

σας, να υλοποιήσετε αυτά που έχετε σχεδιάσει. Αλλά αν όμως αυτά δεν έχουν 

καμία ωριμότητα, δεν έχει έννοια να τα εντάσσουμε.  

 Άρα λοιπόν και για αυτό και για τα έργα υποδομών-μεταφορών, και για 

το φυσικό αέριο, εμείς θα θέλαμε, αφού μας δώσετε τα πραγματικά στοιχεία, 

τα προβλήματα, την καταγραφή των προβλημάτων και τα χρονοδιαγράμματα, 

να δούμε την επόμενη φορά και να σας ακούσουμε, να μας πείτε ποιες είναι 

οι αποφάσεις σας σχετικά με αυτά τα θέματα.  Γιατί τέλος του χρόνου, αρχές 

του 2020, δεν μπορούμε να έχουμε δεσμευμένα χρήματα, ένα σημαντικό 

ποσό στο πρόγραμμα, σε δράσεις που δεν έχουν απολύτως καμία ωριμότητα. 
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Πρέπει λοιπόν να πάρουμε αποφάσεις που θα πάμε μέχρι τέλος του χρόνου, 

μέχρι την αρχή του επόμενου χρόνου.  

 Άρα λοιπόν αυτό είναι μία πρόταση, μία σκέψη. Να καταγραφεί στα 

συμπεράσματα της σημερινής ημέρας.  

 Για ό,τι αφορά τον άξονα υγεία-παιδεία. Εκεί δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα. Τα συζητήσαμε. Είναι ένας άξονα που περπατάει πάρα πολύ 

καλά. Έχει νομικές δεσμεύσεις 74%, αλλά όπως είπαμε, είναι από τα 

πράγματα που ξέρουμε να κάνουμε. Ξέρουμε να κτίζουμε και σχολεία και 

Νοσοκομεία σε αυτή τη χώρα. Εκεί ίσως είναι ένα άλλο θέμα, το πώς θα 

κάνου8με τις μεταρρυθμίσεις που απαιτείται, ώστε να έχουμε και καλύτερη 

παιδεία και καλύτερη υγεία ως κοινωνία. Αλλά αυτό δεν αφορά το 

πρόγραμμα. Ως προς το πρόγραμμα έχουμε πολύ καλές απορροφήσεις.  

 Τι άλλο; Τα ΣΒΑΑ. Ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις. Είπε ο κύριος 

Περιφερειάρχης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ξεκινήσαμε με αυτήν την 

ιστορία, υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν ήξερε καν την ορολογία αυτών των 

θεμάτων. Δεν ήξερε για τι μιλάγαμε. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτό, σε έναν 

πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί πρέπει να πούμε, ότι είναι η πρώτη φορά στα 

χρονικά της χώρας μας, που δίδεται η δυνατότητα σε φορείς της 

Αυτοδιοίκησης να διαχειριστούν από μόνοι τους κοινοτικά χρήματα για να 

υλοποιήσουν δράσεις που έχουν να κάνουν με την ολοκληρωμένη αστική 

ανάπτυξη.  

 Όμως, όπως είπα και χθες, η λογική της ολοκληρωμένης αστικής 

ανάπτυξης και το γεγονός ότι οι κανονισμοί έχουν προβλέψει ένα σημαντικό 

ποσό των πόρων να πάει σε αυτό, ήταν ένα αποτέλεσμα πίεσης βορείων χωρών 

κυρίως, οι οποίοι έχουν παράδοση στην υλοποίηση τέτοιου είδους 

πραγμάτων. Αυτό που λέμε integrated urban development, γιατί έχουμε και 

μεγάλες πόλεις, έχουν και μεγάλα προβλήματα και έχουν μπει στην λογική, 

στο πνεύμα αυτού που είναι integrated πραγματικά, urban development εδώ 

και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά πέρασε στους κανονισμούς, και καλά έκανε 

και πέρασε, γιατί τα αστικά κέντρα έχουν προβλήματα, και ήρθε και στις 

χώρες μας. Να το υλοποιήσουμε εμείς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για 

πρώτη φορά.  
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 Ειπώθηκε από τους Συναδέλφους, και πάρα πολύ σωστά, ότι έχει γίνει 

μεγάλο progress. Εγώ το έχω πει και το είπα και χθες, ειδικά εδώ στην 

Περιφέρεια σας, διατίθενται στα δύο ΣΒΑΑ 61 εκατομμύρια, 40 και κάτι για 

την Πάτρα, 20 για το Αγρίνιο. Είναι πολύ σημαντικά ποσά σαν μία πρώτη 

φάση. Σε άλλες Περιφέρειες είναι πολύ μικρά τα ποσά. Είναι αστεία. Δεν 

μπορούμε να κάνουμε integrated urban development με τέτοια αστεία ποσά. 

Εδώ όμως έχουμε μία κρίσιμη μάζα και ακούσαμε και είδαμε κάποιες 

δράσεις πολύ ουσιαστικές, οι οποίες πραγματικά μπορεί να μας δώσουν 

κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα ως προς την λειτουργία και το πρόσωπο των 

δύο αυτών πόλεων. Όμως δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Βάζουμε τον πήχη λίγο πιο 

ψηλά κύριε Περιφερειάρχη και πρέπει να το κάνουμε. Γιατί αν δεν το 

κάνουμε, δεν έχουμε, πώς να σας το πω, κάνει καλά την δουλειά μας. 

Τουλάχιστον ερχόμενοι από τις Βρυξέλλες. Εμείς έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει 

να γίνει.  

 Θεωρούμε, στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, πρέπει, ήδη από 

χθες, να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε και να σχεδιάζουμε μία πιο ολιστική 

προσέγγιση για τις πόλεις μας και μία πιο μακροχρόνια. Ξέρουμε όλοι, ότι οι 

πόλεις μας δεν μπορούν να αλλάξουν σε μία περίοδο προγραμματισμού 6 

ετών. Τι κάναμε τώρα; Κάναμε αυτό που ήταν εφικτό. Δηλαδή είπαμε, έχουμε 

μία περίοδο προγραμματισμού, έχουμε τόσα χρήματα, ας κάνουμε κάποια 

ΣΒΑ σε δύο πόλεις. Αλλά περιοριστήκαμε σε αυτόν τον σχεδιασμό της 6ετίας. 

Οι πόλεις δεν σχεδιάζονται και δεν αλλάζουν με έναν σχεδιασμό 6ετή.  

 Θέλουμε λοιπόν να σκεφθείτε. Το καταθέτουμε σαν μία σκέψη για την 

επόμενη περίοδο προγραμματισμού, ένα σχεδιασμό σε ένα βάθος 20ετίας. 

Από τον οποίο όμως θα καθορίσουμε ποιες είναι οι βασικές και πραγματικά 

ιεραρχικά προτεραιότητες για να τις κάνουμε, να τις ωριμάσουμε αρχικά, 

γιατί μπορεί να μην είναι ώριμες, και αυτό απαιτεί χρόνο, ώστε να τις 

υλοποιήσουμε μέσα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Έτσι θα 

μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε σοβαροί και να ελπίζουμε ότι θα 

αφήσουμε στα παιδιά μας κάποιες πόλεις που να μπορούν να δουλεύουν και 

να ζήσουν καλύτερα απ’ ό,τι ζούμε εμείς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.  
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 Αυτό για ό,τι αφορά λοιπόν το μέλλον, το οποίο πρέπει ήδη από αύριο να 

αρχίσουμε να τος σκεπτόμαστε. Υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι σε 

θέματα αστικής ανασυγκρότησης, που μπορούν πραγματικά σε συνεργασία 

με εσάς, αλλά και με την κοινωνία, να γίνει ένα πλάνο. Εγώ έχω δει στην ζωή 

μου πόλεις να αλλάζουν πρόσωπο. Έχω δει πόλεις και μάλιστα και σε πόλη 

που μένω στο Βέλγιο. Αλλά σε ένα βάθος 20 ετών, όχι 5ετίας. Θέλουμε λοιπόν 

αυτό να γίνει ένα πραγματικό σχέδιο.  

 Δεν ξεκινάμε τίποτα από την αρχή, αλλά πρέπει να είναι ολοκληρωμένο. 

Καταρχάς γίνεται ένα draft αυτού. Δίνεται σε διαβούλευση και στον κόσμο. 

Αλλά δεν μπορείς να πας στον κόσμο και να του πεις, τι θες να σου κάνω.  

Δεν είναι ο καθένας  ειδικός από τους πολίτες σε θέματα αστικής 

ανασυγκρότησης. Πρέπει να καθορίσεις λίγο-πολύ το όραμα που έχεις για την 

πόλη των Πατρών για τα επόμενα 20 χρόνια, για παράδειγμα, και μετά να 

πεις στον κόσμο, δώσε μου τις εισηγήσεις σου πάνω σε αυτό το σχέδιο και το 

όραμα της 20ετίας. Και να αντλήσεις πάνω σε κάτι συγκεκριμένες, σε ένα 

draft, εισηγήσεις από την κοινωνία, να το διορθώσεις και μετά να το τρέξεις, 

να το ωριμάσεις και να το υλοποιήσεις. Αυτή είναι η αλληλουχία την οποία 

πρέπει να ακολουθήσουμε και δεν είμαστε ακόμα τόσο συνηθισμένοι. Δεν 

έχουμε την κουλτούρα ακόμα. Αυτό που λέμε integrated urban 

development.  

 Κλείνω, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο, αλλά θεωρούμε ότι είναι 

πάρα-πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Αν δεν τα πούμε, έχουμε χάσει κάτι, 

ειδικά σε αυτήν την χρονική στιγμή.  Αυτά από την πλευρά μου. Αφήνουμε 

και τους άλλους συμμετέχοντες να πούνε τις σκέψεις και προτάσεις τους. Οι 

Συνάδελφοι από εδώ προφανώς έχουν και αυτοί κάτι να προσθέσουν, αλλά 

από την δικιά μου πλευρά σαν οριζόντια θέματα, σαν βασικά θέματα που 

έχουν προκύψει από την εμπειρία της δουλειάς μου σε άλλες χώρες, από την 

εμπειρία του γύρου που κάνω σε άλλες Περιφέρειες, νομίζω ότι αυτά είναι τα 

πιο βασικά που ήθελα να καταθέσω.  

 Σας ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναν ευχαριστήσουμε τον κύριο Γκόγκο για τις πολλές εύστοχες 

παρατηρήσεις του, υπενθυμίσεις, θετικά αλλά και αρνητικά στην πορεία του 

προγράμματος μας.  

 Να πω μόνο, κύριε Γκόγκο, όταν ξεκινήσαμε τις ΟΧΕ, δεν είχαμε το 

όραμα μας, να βάλουμε όνο τα χρήματα τα δικά μας. Στέκομαι σε κάτι που 

είναι ουδέτερο, δεν μπαίνω στο άλλο. Το όραμα μας ήταν, να αξιοποιήσουμε 

όλα τα οικονομικά εργαλεία. Παραδείγματος χάρη, ό,τι εντάσσουμε στο ΠΔΕ 

να είναι συμφωνημένο στην στρατηγική των ΟΧΕ και στο όραμα. Άρα 

δηλαδή, εμείς δεν περιοριστήκαμε. Είχε μεν αυτό το χρονικό ορίζοντα, αλλά 

ήταν ανοιγμένο προς το μέλλον το πρόγραμμα.  

 Τι θέλω να πω, παραδείγματος χάρη. Εμείς εδώ διαχειριζόμαστε το ΠΕΠ. 

Ένα περιορισμένο ποσό. Όμως υπάρχουν αρκετά τομεακά ή διακρατικά 

προγράμματα. Όμως ο νους μας ήταν στραμμένος εκεί και ταυτόχρονα ήταν 

στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όλα αυτά τα κάναμε στο τέλος ένα  

Ενιαίο Πρόγραμμα Στρατηγικής. Άρα μπορεί εμείς να βάζαμε από το ΠΕΠ 20 

εκατομμύρια, 25, το πρόγραμμα μας ήταν 70 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια. 

Άρα τρέχαμε βάζαμε τον πήχη πολύ ψηλά και τρέχαμε να πάρουμε χρήματα, 

και από άλλους τομείς. Παραδείγματος χάρη και στο Αγρίνιο και στην Πάτρα. 

Π.χ. στην Ηλεία προχθές εντάξαμε την αξιοποίηση των αποθηκών του ΑΣΟ με 

10 εκατομμύρια Ευρώ. Δεν τα βάλαμε από το ΠΕΠ. Μπήκανε από το 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όπως ήταν ενταγμένο εκεί. Δηλαδή εμείς 

θέλαμε την φιλοσοφία στην σκέψη και την στρατηγική. Νομίζω ότι εδώ 

κάναμε ένα μεγάλο βήμα. Και βεβαίως να πω ότι ποτέ δεν μπορείς σε μία 

περίοδο να υλοποιήσεις το στρατηγικό  όραμα απόλυτα. Δεν γίνεται. Είναι 

ουτοπία, δεν γίνεται αυτό.  

 Όμως η κουβέντα που έχουμε κάνει και είναι δυναμική, ταυτόχρονα 

ωριμάζουμε και τις νέες προκλήσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Δηλαδή για τους γνώστες εδώ, θέλουμε το θεματικό πάρκο πολιτισμού ως μία 

θεματική ΟΧΕ μέσα στην Πάτρα. Μικρή θεματική ΟΧΕ. Αφορά έξω το 

Μουσείο. Που θα είναι η υπογειοποίηση του δρόμου, θα είναι η καινοτομία, 

θα είναι η κίνηση. Είναι το φράγμα Πύρρου-Παραπύρρου. Θα έχουμε μία 
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δεξαμενή. Τι την κάνουμε αναπτυξιακά γύρω; Κάναμε ένα χωροταξικό 

διαγωνισμό ιδεών. Έχουμε εργαλείο, έχουμε βάση.  

 Έχουμε τη λίμνη Τριχωνίδα στην Αιτωλοακαρνανία. Έχουμε τη λίμνη στο 

φράγμα του Πηνίου. Έχουμε δηλαδή έτοιμες προετοιμάσει, οραματικές, 4 

μικρές θεματικές παρεμβάσεις ΟΧΕ, όχι ρουσφέτια, στρατηγικές, συν τη ζώνη 

καινοτομίας. Άρα δηλαδή έχουμε και μία πρόβλεψη για το αύριο. Όσον 

αφορά εμένα και την Περιφερειακή Αρχή που έχω την τιμή να υποστηρίζω. 

Άρα εμείς δεν είμαστε στατικοί σε αυτό που λέγαμε ΟΧΕ. Ήταν η βάση πάνω 

στην οποία επενδύουμε δυναμικά και για τη νέα περίοδο.   

 Αυτό το όραμα μας είναι γνωστό. Το έχουμε ψηφίσει στο Περιφερειακό 

πρόγραμμα. Ο Περιφερειάρχης το ξέρει, ο Δήμαρχος, άρα λοιπόν υπάρχει 

μία δουλειά σε βάθος εκεί.  

 Χαίρομαι που ανοίγει αυτή η συζήτηση, γιατί δεν πρέπει να είναι 

ξεκομμένα πράγματα. Γιατί όταν πηγαίνουμε ξεκομμένα δεν γίνεται. Να 

αναφέρω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τον καθαρισμό της Πάτρας 

με τα ενταγμένα έργα. Πόσα είναι στον Δήμο της Πάτρας; 70 εκατομμύρια 

νομίζω. 70 εκατομμύρια Ευρώ είναι για τα λύματα της Πάτρας. Είναι 

ενταγμένα έργα. Δεν είναι κάποια που θα εντάξουμε. Απλά θέλει ρυθμούς 

από τους φορείς  υλοποίησης πιο γρήγορους. Δεν έβαλα τυχαία πριν την 

γραφειοκρατία.  

 Περιορίζομαι σε αυτά. Θα πούμε μετά και άλλα. Αυτή είναι η φιλοσοφία 

και η δικιά μας. Θέλουμε ένα όραμα και έναν μηχανισμό στραμμένο στο 

αύριο. Αυτό θέλουμε.  

 Κύριε Κονίδα.  

 

ΚΟΝΙΔΑΣ: Καλημέρα και από μένα. Καταρχάς να ευχαριστήσω για την 

πρόσκληση σε αυτήν την Επιτροπή Παρακολούθησης και να συγχαρώ και την 

Διαχειριστική Αρχή για την διοργάνωση της.  

 Ουσιαστικά όσον αφορά το ΕΤΠΑ με έχει καλύψει ο Συνάδελφος μου ο 

κύριος Γκόγκος. Τα μόνα πράγματα που θα ήθελα να προσθέσω είναι για τον 

άξονα 3 που αναφέρθηκε ο κύριος Γκόγκος, για το έργο του φυσικού αερίου. 

Έχουν δεσμευτεί κάπου 12 εκατομμύρια για αυτό το έργο. Είχαμε ζητήσει 
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από την προηγούμενη φορά ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν το έχουμε πάρει και 

φυσικά δεν το έχουμε πάρει γιατί είναι τελείως ανώριμο το έργο. Και 

αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να ωριμάσει ένα τέτοιο έργο. Είναι ένα 

μεγάλο έργο, σημαντικό μεν, αλλά εκεί είναι δύσκολο να ωριμάσει και ο 

χρόνος πιέζει.  

 Θα θέλαμε μέχρι την επόμενη φορά να έχουμε, αν όχι ένα 

χρονοδιάγραμμα, να ξέρουμε αυτά τα χρήματα τελικά τι θα απογίνουν Γιατί 

έχουν δεσμευτεί, αλλά δεν υπάρχει τελικά καμία πρόοδος.  

 Επίσης στον άξονα 3. Ο άξονας 3 είναι ο μόνος που έχασε το 

αποθεματικό του. Σε σύγκριση με άλλες Περιφέρειες είναι καλό αυτό. Άλλες 

Περιφέρειες έχουν χάσει  σε περισσότερους άξονες το αποθεματικό τους. Απ’ 

ό,τι ακούσαμε, υπάρχουν κάποιες πρώτες σκέψεις για το που θα πάει το 

αποθεματικό και αυτό είναι θετικό.  

 Ως προς τους άξονες δεν έχω να πω κάτι άλλο, απλώς θέλω να αναφερθώ, 

όπως πάντα αναφέρομαι, στα θέματα ενημέρωσης και πληροφόρησης του 

κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι 

τα έργα που χρησιμοποιεί καθημερινά, είναι ουσιαστικά μία κοινή 

προσπάθεια ευρωπαϊκών Αρχών, τοπικών Αρχών και δημόσιων Αρχών. Και 

θεωρούμε ότι η Διαχειριστική Αρχή κάνει καλή δουλειά σε αυτό και είναι 

στον σωστό δρόμο.  

 Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά. Να σας 

ευχηθώ καλή συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω την Διαχειριστική Αρχή για την 

συνεργασία, την πολύ καλή συνεργασία και τον κύριο Κατσιφάρα, τον κύριο 

Περιφερειάρχη, για την καλή συνεργασία που είχαμε και να ευχηθώ καλή 

αρχή και καλή επιτυχία στο νέο Περιφερειάρχη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κονίδα. Πράγματι έτσι είναι για 

το φυσικό αέριο. Δηλαδή Φορέας Διαχείριση είναι η ΔΕΠΑ. Άρα λοιπόν η 

ΔΕΠΑ που είναι ο Φορέας Διαχείρισης, αντί να χάσει το έργο, να τρέξει να το 

υλοποιήσει. Καθαρά πράγματα. Εμείς ματώσαμε να το φθάσουμε εδώ.  Όχι 

εγώ. Τα δύο Επιμελητήρια. Ματώσαμε. Θα τρέξει η ΔΕΠΑ και οι φορείς 

υλοποίησης που είναι εδώ από το Υπουργείο, να το τρέξουν γρήγορα. Έτσι 
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είναι. Δεν παρατηρούμε ένα έργο για να απενταχθεί μετά. Θα τρέξουμε. Όπως 

το φθάσαμε εδώ εμείς βήμα-βήμα, θα απαιτήσουμε να τρέξουνε. Καθαρά 

πράγματα. Δεν υπάρχει συμβιβασμός να χαθεί το φυσικό αέριο. Η 

στρατηγική επιλογή μας. Δεν υπάρχει τέτοιος. Και τουλάχιστον, από όποια 

θέση και να βρίσκομαι, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως και η ΟΧΕ δεν 

υπάρχει περίπτωση.  

 Κύριε Γκόγκο.  

 

ΓΚΟΓΚΟΣ: Ναι, κύριε Κατσιφάρα σε αυτό. Εμείς ήμασταν συνοδοιπόροι σας 

για το φυσικό αέριο. Και επίσης για ακόμα ένα λόγο. Γιατί αυτού του είδους 

οι συγχρηματοδοτήσεις δεν θα είναι εφικτές την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι έχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει 

μπροστά, εμείς δεχθήκαμε να το εντάξουμε, γιατί ήταν μία στρατηγική 

επιλογή. Αυτό το οποίο όμως είπα είναι, ότι στρατηγικές πολιτικές επιλογές 

δεν αρκούν για να γίνουν τα έργα. Πρέπει τα έργα για να γίνουν, να τρέξουν. 

Είναι πολιτικό θέμα. Αν η ΔΕΠΑ πρέπει να το τρέξει ή δεν το τρέξει, είναι 

πολιτικό θέμα και πρέπει αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη λήψης 

αποφάσεων να μιλήσουν με την ΔΕΠΑ και να κινητοποιήσουν την ΔΕΠΑ και 

την κάθε ΔΕΠΑ. Είναι σημαντικό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με πρώτον εμένα.  

 

ΓΚΟΓΚΟΣ: Αλλιώς δεν πάμε πουθενά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαίρομαι. Έτσι είναι. έτσι ακριβώς είναι.   

 

ΓΚΟΓΚΟΣ: Και να με συγχωρέσετε ίσως, για τις ΟΧΕ τι είπα. Είπα ότι έχει 

γίνει μεγάλη προσπάθεια. Με τα δεδομένα και μάλιστα με την κουλτούρα 

όπως είπατε εσείς, γιατί δεν υπήρχε αυτό. Το παλέψατε, το παλέψατε πολύ να 

περάσετε αυτό το μήνυμα, αλλά στην επόμενη περίοδο πρέπει να κάνουμε 

πολύ περισσότερα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γκόγκο, εγώ ξέρω πόσο το πάλεψα, όταν οι άλλοι μου 

έλεγα, παράτα τα, βάλε μία αστική ανάπλαση 7 εκατομμύρια και θα είσαι 

κύριος. Εγώ δεν το έκανα. Άρα να ξέρουμε και τι δίνουμε στον άλλον. Είπα, 

θα το βγάλουμε μέχρι κάτω-κάτω.  

 

ΓΚΟΓΚΟΣ: Αλλά ο προγραμματισμός, όπως είπατε, είναι σημαντικός. Δεν 

μπορεί να είναι 6ετίας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται. Δηλαδή με τον Δήμαρχο, θα σας πει και ο 

Δήμαρχος την εμπειρία που έχει, με συγχωρείτε,  είναι πολλά πράγματα, τα 

οποία σου βγαίνουν και μετά. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή εμείς 

περιμένουμε τώρα τα δύο μεγάλα έργα από το Αλιείας, για να εντάξουμε στην 

ΟΧΕ Μεσολόγγι-Αιτωλικό και έχουμε βγει εκτός χρονοδιαγράμματος 

τουλάχιστον 6 μήνες. Παραπάνω.  

 Άρα δηλαδή κι εγώ θέλω ένα χρονοδιάγραμμα σε μία πατρίδα που με 

τους χρόνους τα έχει χάσει και μία κοινωνία που μεταθέτει τον χρόνο. 

Παρόλα αυτά όμως αυτό είναι. Νομίζω ότι μπορούμε. Και ειδικά τώρα που 

έχουμε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αν κρατήσουμε 

την κουλτούρα, θα μπορούμε να περνάμε και κοινωνικά προγράμματα. Γιατί; 

Ή και καινοτομίας προγράμματα. Ή επιχειρηματικότητας προγράμματα. Δεν 

είναι μόνο υποδομές σε δρόμους. Δηλαδή θα μπορούσε μέσα στις ΟΧΕ να 

έχεις και το κοινωνικό κομμάτι. Και δεν θα περιμένεις σαν ζήτουλας μόνο 

στην Ευρώπη για το κοινωνικό κομμάτι. Αν είναι προτεραιότητα, να βγάλεις 

χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έτσι θα έκανε μία χώρα.  

 Εγώ χαίρομαι πραγματικά που το βάζετε αυτό. Νομίζω ότι αυτή η 

επένδυση που έχουμε κάνει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση την ολιστική, αν 

την στηρίξουμε τώρα, π.χ. ο Δήμαρχος ξέρει πολύ καλά στο Αγρίνιο από αυτά 

που έχουμε σχεδιάσει και ποια πόρτα να κτυπήσει. Τόσο πολύ τα έχουμε 

εξειδικεύσει. Και τα άλλα που θα είναι ένα τροφοδοτούμενο το πρόγραμμα. 

Δηλαδή είναι ζωντανή διαδικασία.  

 Όπως επίσης, να βάλω πριν δώσω τον λόγο στην κυρία Γερολυμάτου, και 

αυτό πάμε για την καινοτομία. Ναι. Εμείς είμαστε σε ένα δίλημμα. Τι την 
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κάνουμε την καινοτομία; Την έχουμε κενό χαρτί; Άντε πότε θα βγάλουμε ένα 

πρόγραμμα; Φτιάξαμε μία ΔΙΑΠ να μπορεί να υλοποιήσει και τέτοια έργα. 

Και τι; Εμείς βάλαμε την βάση. Αυτή η βάση αύριο μπορεί να εμπλουτιστεί 

παραπέρα με 5 άτομα στοχευμένα. Από την κινητικότητα πήραμε 48 άτομα. 

Δεν μπορούμε να πάμε άλλα 5 άτομα εκεί; Μπορούμε.  

 Ξεκινήσαμε από κάπου. Και σήμερα έχουμε κάπου. Όπως το 2011 

ξεκινήσαμε με την Επιτροπή έρευνας. Δεν με άκουγε κανείς. Σήμερα είναι 

θεσμοθετημένη στη χώρα η Επιτροπή Έρευνας Καινοτομίας. Είναι Νόμος.  

 Λοιπόν, κυρία Γερολυμάτου.  

 

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ: Θα ήθελα κι εγώ με την σειρά μου να σας ευχαριστήσω για 

την φιλοξενία. Και για την τεχνική συνάντηση που είχαμε χθες. Στο περιθώριο 

της τεχνικής συνάντησης είχαμε επίσης τη δυνατότητα να επισκεφθούμε ένα 

έργο ΤΟΜΙ. Ένα από τα πρόσφατα εγκατεστημένα Κέντρα Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας. Αυτό που είδαμε, ήταν καταρχήν αρκετά πειστικό, ότι 

αυτές οι επενδύσεις θα έχουν στο μέλλον μεγάλες, θετικές και μακροχρόνιες 

επιπτώσεις στον πληθυσμό της  Δυτικής Ελλάδας.  

 Πιστεύω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έρχεται μία εποχή που πρέπει να 

ληφθούν πολλές κρίσιμες αποφάσεις και γνωρίζω ότι η ετήσια έκθεση για το 

2018, η οποία ήδη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή αυτή, πρόκειται για μία 

σημαντική έκθεση, καθώς η πρόοδος που έχει συντελεστεί έχει αποτελέσει 

και την βάση για την αποδέσμευση του αποθεματικού επίδοσης που έχει ως 

αποτέλεσμα να προσθέσει στο 6% του προϋπολογισμού στους άξονες 

προτεραιότητας που εκτελεί.  

 Όπως σας είπα, μιλάω για το ΕΚΤ και μπορώ να συγχαρώ την 

Διαχειριστική Αρχή και όλους τους υπόλοιπους γιατί όχι μόνο πληρούνται οι 

κρίσιμοι στόχοι, αλλά και γιατί το αποθεματικό επίδοσης θα προστεθεί στον 

άξονα προτεραιότητας του ΕΚΤ.  

 Το γεγονός ότι οι δαπάνες αυξήθηκαν σε σύγκριση με την προηγούμενη 

Επιτροπή Παρακολούθησης και ότι η εφαρμογή των επιτόπιων δράσεων έχει 

προχωρήσει, είναι αρκετά ικανοποιητικό και χαιρετίζουμε επίσης και την 

εξέλιξη ότι αυτές οι δραστηριότητες που είχαν μεγάλες καθυστερήσεις και 
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που αφορούσαν τον θεματικό στόχο 8 έχουν αρχίσει και αυτές να 

ενεργοποιούνται.  

 Βεβαίως χαιρετίζουμε τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά τα Κέντρα 

Κοινότητας. Η ιδέα ήταν ότι τα Κέντρα αυτά θα πρέπει να χρησιμεύουν ως 

κεντρικό σημείο αναφοράς για όλες τις κεντρικές Υπηρεσίες που παρέχονται 

σε πολίτες που το έχουν ανάγκη και ιδίως για τους δικαιούχους του 

συστήματος εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος. Δεδομένου ότι τα Κέντρα 

Κοινότητας πρόκειται για ένα εμβληματικό κοινωνικό μέτρο, κατατάσσονται 

αρκετά υψηλά στην αντίληψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρίνονται 

χρήσιμα για την επιτυχία του συστήματος. Πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται 

πραγματικά το δίχτυ κοινωνικής ασφάλισης που αξίζει αυτό το όνομα και για 

τον λόγο για τον οποίο είχε σχεδιαστεί.  

 Μία άλλη παρέμβαση την οποία ήδη ανέφερα και την οποία θεωρούμε 

εξίσου σημαντικής και καίριας σημασίας για την ανάπτυξη ενός ισχυρού 

συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, είναι τα ΤΟΜΙ. Αυτή 

έχει αναπτυχθεί μέσα από τις πιλοτικές δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από 

το επιχειρησιακό πρόγραμμα που ήδη ξέρουμε, του Ελληνικού Δημόσιου 

τομέα και που το ανέλαβαν σιγά-σιγά οι Περιφέρειες. Ξέρουμε ότι ήδη 

λειτουργούν στην Δυτική Ελλάδα 9 Κέντρα.  

 Ανέφερα αυτές ειδικά τις δύο δράσεις και όχι άλλες ενέργειες για την 

υγεία ή την κοινωνική ένταξη, όχι γιατί οι υπόλοιπες δεν είναι σημαντικές, 

αλλά επειδή είναι διαρθρωτικές με την καλύτερη έννοια και ελπίζω ότι είναι 

επίσης και βιώσιμες. Γιατί αυτές βεβαίως λειτουργούν τώρα με την στήριξη 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο όμως αυτό μπορεί να μειωθεί 

ή να τελειώσει κάποια μέρα. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να 

το θυμόμαστε όλοι, γιατί το ΕΚΤ δεν είναι και για να χρηματοδοτήσει σε όλη 

την αιωνιότητα το κόστος ορισμένων δομών που έχουν δημιουργηθεί πριν από 

πολλά χρόνια, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των 

τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών που αναπτύσσονται μέσα από τις 

διάφορες πολιτικές διαδικασίες.  

 Και αυτό που έχει σημασία είναι να βρούμε το πρόβλημα και να 

ξεκινήσουμε τις μεταρρυθμίσεις.  
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 Εδώ θέλω να προσθέσω κάτι, ότι τον ποσοτικό στόχο των δομών αυτών τον 

πετύχαμε. Τώρα περιμένουμε να δούμε την ποιοτική εξέλιξη των δομών αυτών 

και τι σημαίνει ότι αυτό θα γίνεται μέσα από την διαρκή ενημέρωση των 

πολιτών ότι μπορούν να ωφεληθούν από αυτές τις δράσεις. Επίσης με την 

συνεχή στελέχωση, γιατί απ’ ό,τι έχω αντιληφθεί, χρειάζονται, δεν είναι 

επαρκής η στελέχωση των Κέντρων αυτών και με την ολοκλήρωση και 

τελειοποίηση του πληροφοριακού συστήματος. Αυτά πρέπει να είναι, δεν 

είναι ότι τελειώσαμε, καλύψαμε τον προϋπολογισμό, οπότε εδώ σταματάμε. 

Πρέπει συνέχεια να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται.  

 Αυτό τώρα με φέρνει σε ένα άλλο σημείο της παρέμβασης μου, το οποίο 

είναι, όπως ξέρετε, η νέα προγραμματική περίοδος και μετά από μερικά 

εξαιρετικά χρόνια, όταν το μεγάλο μέρος σε σχέση της Ελλάδας με τους 

Ευρωπαίους εταίρους της διέπεται από ένα μνημόνιο, η Ελλάδα εισήλθε σε 

μία διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης, το λεγόμενο 

ευρωπαϊκό εξάμηνο. Πρόκειται για ένα ετήσιο κύκλο υποβολής αιτήσεων 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και συστάσεων και σε αυτό το πλαίσιο η 

Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκθεση για την Ελλάδα στις 27 

Φεβρουαρίου του 2019, η οποία παρέχει την εκτίμηση της Επιτροπής για τη 

συνολική κατάσταση στην Ελλάδα και συμβάλλει στον προσδιορισμό των 

βασικών πολιτικών, τις προκλήσεις και τις επενδυτικές ανάγκες.  

 Με βάση τα πορίσματα της έκθεσης για τη χώρα, η Επιτροπή περιέγραψε 

τι θεωρεί ως επενδυτικές προτεραιότητες για την οικονομική, κοινωνική και 

περιφερειακή ανάπτυξη. Τώρα δεν χρειάζεται να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. 

Απλά θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση η πλειονότητα των συναντήσεων μεταξύ της 

Επιτροπής και του κράτους μέλους που θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο 

κεντρικό, θα πρέπει οι Περιφέρειες, οι περιφερειακές Αρχές να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 

σχέσης. Έτσι η Επιτροπή αναμένει από τις Περιφέρειες να συμμετάσχουν 

πλήρως στην εθνική συζήτηση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου.  

 Για να σχεδιάσουμε καλά τι μπορεί να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο, 

αναμένουμε στρατηγικό προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης 
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των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και τον τρόπο αντιμετώπισης των 

περιφερειακών αναγκών.  

 Οι περιφερειακές Αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, το ξαναλέω, και 

πάνω απ’ όλα έχουν βαθιά επίγνωση των προβλημάτων και των αναγκών, 

ειδικώς στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής ένταξης και 

για τον λόγο αυτό τους επόμενους μήνες πρέπει να συνεργαστούν με τις 

εθνικές Αρχές.  

 Όσον αφορά τις συζητήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, θα ήθελα να 

υπενθυμίσω, ότι πρέπει επίσης να εφαρμοστεί η Αρχή της εταιρικής σχέσης 

και πέρα από εκτεταμένες και ολοκληρωμένες διαβουλεύσεις, όλοι οι 

περιφερειακοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων 

και των οργανώσεων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, να 

συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, της παρακολούθησης και 

της εφαρμογής του προγράμματος.  

 Απλά θα ήθελα και εγώ να σημειώσω από την πλευρά μου, ότι συμφωνώ 

απολύτως με τα όσα ο κύριος Γκόγκος είπε προηγουμένως. Σας εύχομαι 

καλή επιτυχία στο έργο σας από δω και πέρα και σε σας καλή συνέχεια κύριε 

Κατσιφάρα.  

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς να ευχαριστήσουμε την κυρία Γερολυμάτου. Είναι 

πολύ κρίσιμο, αγαπητοί Συνάδελφοι, να περάσει στην κουλτούρα μας, ότι όλο 

το 6ο κοινωνικό κομμάτι δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο από ευρωπαϊκούς 

πόρους.  

 Το επόμενο διάστημα δεν θα τα έχουμε όλα τα χρήματα προς τα εκεί. Θα 

πάνε καινοτομία, θα πάνε επιχειρηματικότητα. Άρα πρέπει να στρεφόμαστε 

από τώρα για να κρατήσουμε τις δομές μας σε όλα τα προγράμματα που 

έχουν εθνικό χαρακτήρα. Και όσο πιο γρήγορα το ετοιμάσουμε και ως σκέψη, 

τόσο πιο κοντά θα είμαστε να κρατήσουμε τις πετυχημένες δομές μας. Γιατί 

σήμερα, για να λέμε όλη την αλήθεια, δεν είναι μόνο φτιάχνουμε τις δομές. 

Και όλη η λειτουργία των κοινωνικών δομών είναι από πόρους του ΕΣΠΑ. 
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Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα σταδιακά πρέπει να περνάμε και εθνικούς 

πόρους στη στήριξη των κοινωνικών δομών.  

 Αυτά ήθελα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο κύριος Γκόγκος πάλι.  

 

ΓΚΟΓΚΟΣ: Ένα πολύ, μία μικρή διευκρίνιση. Ξέχασα να αναφερθώ. Στο 

κομμάτι της καινοτομίας, που όπως πολύ σωστά λέτε, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για την επόμενη περίοδο, δεν ξέρω αν έχουμε και ανθρώπους του 

ΠΣΕΚ, του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας Καινοτομίας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε, έχουμε εδώ.  

 

ΓΚΟΓΚΟΣ: Εχθές συζητήσαμε γιατί έχουμε κατά κάποιο τρόπο και μία 

άποψη και από άλλες Περιφέρειες από την λειτουργία αυτού του 

συμβουλευτικού οργάνου. Τι είναι τα ΠΣΕΚ. Τα ΠΣΕΚ είναι ένα 

συμβουλευτικό όργανο καθαρά για θέματα έρευνας-καινοτομίας σε 

περιφερειακό επίπεδο. Ειδικά αν μιλάμε για τα περιφερειακά.  

 Κύριε Κατσιφάρα, εμείς γνωρίζουμε πόσο πολύ εσείς αγκαλιάσατε αυτόν 

τον θεσμό και θελήσατε να του δώσετε πραγματικά ουσία, διοργανώνοντας το 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΠΣΕΚ εδώ στην Περιφέρεια σας, παίρνοντας στα 

χέρια σας αυτήν την πρωτοβουλία σαν Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, μία 

πρωτοβουλία που πιθανότατα έπρεπε να την πάρουν κάποιοι άλλοι που 

έχουν έναν εθνικό συντονιστικό ρόλο. Αλλά αυτόν τον ρόλο τον πήρατε εσείς 

την πρώτη φορά, δεν είναι κακό. Αλλά σημαντικό το ότι το κάνατε αυτό.  

 Όμως τι βλέπουμε στην πράξη; Στην πράξη βλέπουμε σε πολλές 

Περιφέρειες, και δεν θέλω να κάνω μία κριτική εδώ του ΠΣΕΚ της Δυτικής 

Ελλάδος απαραίτητα, ότι ενώ ο Νόμος προσδιορίζει με σαφήνεια ποιος είναι ο 

ρόλος των ανθρώπων του ΠΣΕΚ, στην πράξη δεν λειτουργεί όπως προβλέπει 

απαραίτητα ο Νόμος. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό σαν θεσμός είναι ένας πολύ 

χρήσιμος θεσμός, ειδικά για τα θέματα καινοτομίας που είναι πολύ 

σημαντικά, για να λειτουργήσει, όπως λέμε στην Ευρώπη, σαν ένα thin tank. 

Σαν δηλαδή ένας Οργανισμός παραγωγής σκέψης, προτάσεων και 

γνωμοδοτήσεων.  
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 Αντί για αυτό όμως τι βλέπουμε; Βλέπουμε ακριβώς, επειδή δεν υπάρχει 

ο μηχανισμός που θα τρέξει την καινοτομία στο σύνολο της και που θα δώσει 

ενδεχομένως και τροφή στους ανθρώπους του ΠΣΕΚ για να τους πει, ότι 

κοιτάξτε να δείτε, εσείς που έχετε την γνώση, την τεχνογνωσία κλπ, θέλουμε 

να μας γνωμοδοτήσετε σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα. Δεν υπάρχει 

αυτό το οποίο θα απαιτήσει από το ΠΣΕΚ πάνω σε τι να γνωμοδοτήσει. Οι 

άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε τακτές περιόδους. Πληροφορηθήκαμε εδώ, 

συνεδριάζουν στην Περιφέρεια σας, μία φορά το μήνα, αλλά τις πιο πολλές 

περιπτώσεις αποφασίζουν οι ίδιοι τι θα συζητήσουν και σε τι θα 

γνωμοδοτήσουν.  

 Το ζητούμενο δεν είναι το ΠΣΕΚ να υπάρχει για να συνεδριάζει 

απαραίτητα μία φορά το μήνα. Το ΠΣΕΚ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο 

που πρέπει να συνεδριάζει όταν του ζητείται να συνεδριάζει και να δώσει μία 

συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Δεν αποφασίζει, γνωμοδοτεί. Είχαμε πει την 

τελευταία φορά που ήμασταν εδώ, ότι επίσης, επειδή το θεωρούμε αν 

λειτουργήσει σωστά, είναι ένας πολύ ωραίος και μπορεί να μετατραπεί σε 

έναν δυναμικό θεσμό, θα πρέπει τα συμπεράσματα, οι γνωμοδοτήσεις του 

ΠΣΕΚ, να δημοσιεύονται. Να δημοσιεύονται σε κάποια ιστοσελίδα. 

Αποφασίστε, της Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας, οπουδήποτε. Στα 

πλαίσια μίας διαφάνειας. Αυτό δεν έγινε. Και αντί για αυτό τι κάναμε; 

Ψάχναμε τα πρακτικά. Προφανώς η κάθε Περιφέρεια δεν είναι υποχρεωμένη 

να τρέχει να ψάχνει τα πρακτικά για να το ψάξει. Δεν δουλεύει μόνο για το 

ΠΣΕΚ. Δουλεύει για την καινοτομία συνολικά στην Περιφέρεια. Και μπορεί 

να συζητήσει και να γνωμοδοτήσει πάνω σε πολύ σημαντικά θέματα. Άρα 

αυτά πρέπει να είναι δημοσιευμένα στα πλαίσια της διαφάνειας.  

 Τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν θέλουμε να 

συνεδριάζουν τακτικά για να συνεδριάσουν. Το έχουμε πει και σε άλλες 

Περιφέρειες. Γιατί αν είναι έτσι, δεν χρειάζεται να τα έχουμε. Πρέπει να 

σκεφθούμε δηλαδή πως αυτό το εργαλείο θα το κάνουμε καλύτερο. Θα το 

κάνουμε χρήσιμο για όλους μας. Γιατί μπορεί να είναι χρήσιμο. Αυτήν την 

σκέψη θέλουμε να καταθέσουμε, να καταγραφεί, γιατί θα θέλαμε στο μέλλον, 

εδώ μιλάμε για το μέλλον. Ποια είναι η άποψη του ΠΣΕΚ; Έχει ζητηθεί 
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γνωμοδότηση πως μπορούμε να τρέξουμε καλύτερα την καινοτομία στο 

μέλλον; Ποια είναι η γνωμοδότηση του πάνω σε αυτό το θέμα; Που έχει 

δημοσιευτεί; Δηλαδή απλά πράγματα, τα οποία δεν ξέρω, είναι τρελό αυτό 

που λέω; Νομίζω ότι αυτά, σημαντικά όμως. Ευχαριστούμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαίρομαι που το βάζετε. Πάντα πρέπει να πηγαίνουμε ένα βήμα 

πιο κάτω.  

 Τώρα θα δώσω πάλι τον λόγο στον κύριο Λογοθέτη και αμέσως μετά έχετε 

ο κάθε ένας, το κάθε ένα μέλος, ή και ο κύριος Φαρμάκης, πριν πάμε στο 

κάθε ένα μέλος. Ναι, έχετε πλήρη εικόνα, οπότε ναι.  

 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχα. Θα προσπαθήσω να είμαι 

σύντομος και να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα τα οποία έχει βάλει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 Συνεργαζόμαστε άριστα μαζί τους. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι κάποια 

πράγματα, τα οποία είναι οριζόντια.  Και κάποια πράγματα τα οποία είναι 

περιφερειακά. Νομίζω τα οριζόντια έχουμε τη δυνατότητα να τα 

κουβεντιάσουμε ή σε μία ετήσια συνάντηση, είτε στην διαβούλευση, η οποία 

θα ξεκινήσει τώρα για τους μηχανισμούς, ή οτιδήποτε άλλο εργαλείο 

απαιτείται, προκειμένου να υλοποιήσουμε το όραμα μας, το οποίο είναι κοινό 

σε όλους.  

 Πάντα η κουβέντα μαζί σας είναι εποικοδομητική και ευχαριστούμε 

πάρα πολύ για αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή αναφερθήκατε στον 

Πύρρο-Παραπύρρο και στο θέμα να το κάνουμε όχι ΕΤΠΑ. Θα το βάλω γιατί 

μας πονάει. Έχουμε το θέμα ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τέλος Ιουλίου. 

Είναι έργο της Πάτρας. Παλεύουμε με το ΥΠΟΜΕΔΗ, είναι κάτι το οποίο 

κάνουμε με όλα τα έργα τα οποία είναι κρίσιμα. Δεν αφήνουμε τίποτα στην 

τύχη του. Είναι κάτι, το οποίο πρέπει να το κάνουμε όσο γίνεται πιο άμεσα  

και θέλουμε και την υποστήριξη την δικιά σας.  

 Τώρα, ένα πολύ γενικό σχόλιο είναι για το Plan B που είπατε στα έργα 

μεταφορών. Δεν είναι μόνο το Plan B, το οποίο έχουμε στα έργα μεταφορών. 

Έχουμε τα σχέδια δράσης. Όταν αναφερθήκαμε στην προσομοίωση 
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κλεισίματος, είναι ότι μέσα στα σχέδια δράσης έχουμε δει την εικόνα 

υλοποίησης του προγράμματος μέχρι το 20. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι το 23. 

Και θα δούμε, είτε σενάριο Β, είτε σενάριο C, είτε σενάριο D. Έχουμε πετύχει 

στο 2007-2013 ένα απόλυτο κλείσιμο χωρίς καμία απώλεια κοινοτικής 

συνδρομής. Με 80 ημιτελή έργα, τα οποία τα κλείσαμε τώρα τον Μάρτιο του 

2019, χωρίς καμία απώλεια πόρων, έχουμε σε εκκρεμότητα 12, τα οποία 

ευελπιστούμε ότι θα τα κλείσουμε μέχρι τέλος του χρόνου, όπως είναι η 

βούληση της Επιτροπής. ] 

 Άρα έχουμε το επιτυχημένο παράδειγμα, επειδή έχουμε δουλέψει 

σενάρια Β, σενάρια C, σενάρια D.  

 Σε ό,τι αφορά τις ΣΒΑΑ, είναι πολύ σημαντικό, είπε ο κύριος 

Περιφερειάρχης, ξεκινήσαμε όλοι από το μηδέν. Εσείς αναφερθήκατε σε έναν 

20ετή προγραμματισμό. Να πάμε λίγο στην πράξη. Θα πρέπει να κλείσουμε 

το πρόγραμμα, είτε λέγεται ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος, είτε οποιοδήποτε ΠΕΠ με 

ολοκληρωμένες δράσεις. Πως τις κλείνουμε. Είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Άρα 

το μηδέν στην 20ετία πρέπει να βρούμε την άριστη λύση για να το κλείσουμε, 

ή να το κάνουμε phasing. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο 

θέλουμε να το δούμε. Δουλεύουμε πιλοτικά την ΟΧΕ Ασωπού με το σκεπτικό 

αυτό, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα, τι θα σας 

παρουσιάσουμε εσάς στο κλείσιμο για να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό 

και από την άλλη μεριά να κάνουμε τον 20ετή σχεδιασμό με phasing.  

 Επιχειρηματικότητα. Τεράστια δουλειά, όπως και στα Γιάννενα, από την 

Περιφέρεια. Νομίζω είναι πρωτοπόροι σε αυτό. Οι δυσκολίες  είναι πάρα πολύ 

γνωστές. Φυσικά τα μεγάλα στοιχήματα να εκμεταλλευτούμε και τους άλλους 

πόρους, HORIZON ή UNIVEST τα έχουμε στο μυαλό μας. Είναι κάτι το οποίο 

και αυτό είναι στον σχεδιασμό μας και νομίζω ότι με τα χρηματικά εργαλεία 

έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε κλείσει ήδη το JEREMY, το 

JESSICA κι ένα σωρό εργαλεία με πάρα-πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Συνεπώς είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, το θέλουμε, μια και τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία είναι το μέλλον της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου.  
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 Να μιλήσω λίγο για το περιβάλλον. Λύματα. Η Περιφέρεια έχει 28 

Οικισμούς Γ’ προτεραιότητας. Έχουμε αποτυπώσει το σύνολο της χώρας. 

Υπάρχουν έργα τα οποία ανταποκρίνονται και είναι σε πλήρη συμμόρφωση. 

Έργα τα οποία όπως και εδώ, έργα τα οποία είναι σε μερική συμμόρφωση. 

Είναι ενταγμένα. Έχουμε ένα έργο, το οποίο είναι ανώριμο. Θα δούμε πως θα 

το ωριμάσουμε, αλλά γενικώς έχουμε την εικόνα το τι πρέπει να γίνει. Φυσικά 

ανεξαιρέτως για όλα τα έργα πρέπει να τρέξουμε. Είναι δεδομένο.  

 Στα απορρίμματα οι υποχρεώσεις με βάση τους περιφερειακούς 

σχεδιασμούς είναι περίπου 1,7 δις. Οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΣΠΑ είναι 1 

δις. Στην Περιφέρεια, μέσα στο πλαίσιο του 1 δις έχουμε εντάξει 8 έργα, 2 στο  

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 9 στην Περιφέρεια, 45 εκατομμύρια Ευρώ. Κι εγώ χρειάζεται 

επιτάχυνση. Είναι δεδομένο. Αλλά όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο του 

γενικότερου σχεδιασμού και της διαθεσιμότητας των πόρων.  

 Να μιλήσω λίγο τώρα για το θέμα της τρέχουσας περιόδου 2014-2020. 

Σίγουρα πρέπει να τρέξουμε. Οι νομικές δεσμεύσεις είναι χαμηλές σε επίπεδο 

ΕΣΠΑ. Έχουμε πει στις Περιφέρειες και γενικά σε όλους ότι πρέπει να πάμε 

σε υπερδεσμεύσεις για να μπορέσουμε να τρέξουμε τα έργα. Δεν πρέπει να 

περιμένουμε ένταξη, συμβασιοποίηση και αφού εκκαθαρίσουμε το υπόλοιπο 

να ξαναβγάλουμε προσκλήσεις. Υπερδέσμευση.  

 Έχουμε πει κι εμείς ακριβώς αυτό που είπατε κύριε Γκόγκο. Ότι θα 

πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε ένα ποσό εντάξεων της τάξεως 150-170%. 

Νομικές δεσμεύσεις περίπου στο 120%, για να μπορέσουμε να έχουμε κι 

εκείνη την μαγιά την απαραίτητη, την οποία χρειαζόμαστε και για τη νέα 

προγραμματική.   

 Δυο λόγια και για η νέα προγραμματική. Οι πόροι είναι πολύ 

περισσότεροι από την τρέχουσα. Έχουμε ΕΣΠΑ 19,6 δις Ευρώ, έχουμε 

Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο είναι πρόσθετο και έχουμε και μηχανισμό 

συνδέοντας την Ευρώπη, το γνωστό μας ΣΕΠ, το οποίο έχουμε άλλα 980 

εκατομμύρια κοινοτική συνδρομή. Οι πόροι είναι κολοσσιαίοι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσα είναι από το ΣΕΠ; 
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ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: 980 εκατομμύρια Ευρώ κοινοτική συνδρομή. Και αυτοί οι 

πόροι είναι από το Ταμείο Συνοχής του ΣΕΠ. Άρα είναι πολύ σημαντικά 

ποσά, τα οποία πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να μπορέσουμε να 

τα υλοποιήσουμε.  

 Και να κλείσουμε την τρέχουσα, αλλά και να προετοιμάσουμε την ύλη 

για τη νέα προγραμματική περίοδο.  

 Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω. Α, ένα τελευταίο είναι ότι εγκρίθηκαν 

και από το Εθνικό ΠΔΕ μελέτες περίπου 8,5 εκατομμυρίων Ευρώ για έργα 

για τη νέα προγραμματική περίοδο. Είναι μία διαδικασία, οι νέες μελέτες που 

έχουμε ξεκινήσει να εντάσσουμε στο Εθνικό ΠΔΕ, οπότε σε σας είναι 4 έργα, 

θα στείλουμε τη λίστα, 8,5 εκατομμύρια περίπου Ευρώ και αφορούν κυρίως 

αντιπλημμυρικά. Είναι μία διαδικασία, η οποία είναι σε εξέλιξη.  

 Εμείς απλώς δεν θέλουμε να εφησυχάσουμε, θέλουμε να συνεργαστούμε 

με όλους και με την Επιτροπή και εσάς και θέλουμε να κάνουμε την δουλειά, 

την οποία είχαμε κάνει, την πολύ επιτυχημένη, στο 2007-2013 με τα πολλά 

εναλλακτικά σενάρια και το απόλυτα επιτυχημένο κλείσιμο.  

 Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον κύριο Λογοθέτη. Κοιτάξτε, 

είπα κάτι πριν. Η δυναμική. Αν καταλαβαίνεις την δυναμική, είσαι μέσα στο 

Πρόγραμμα. Η διαδικασία, το 2014 ακολουθήσαμε και το faith. Πάλι το 

ακολουθήσαμε. Ήταν μία υγιής διαδικασία. Σε βρήκε μπροστά. Δεν σου 

απαγόρευσε. Δηλαδή δεν σου έβαλε τείχος. Δεν θα σε κινητοποίησε 

περισσότερο. Ή ξέρω εγώ, ακούω μία σειρά τώρα που λένε, θα βρούνε τα 

θέματα για το τρένο; Θα βρούνε τα χρήματα; Τα χρήματα να τα. Εδώ είναι. Οι 

μελέτες που είναι; Αυτή είναι η διαφορά. Τα χρήματα τα έχουν. Οι μελέτες 

που είναι. Δηλαδή στενοχωριέμαι πραγματικά. Λένε, έχουν χρήματα για το 

τρένο στην Πάτρα; Εγώ λέω, έχουν. Να τα, εκεί είναι. Το θέμα είναι η 

ωριμότητα των μελετών. Εκεί πάσχει η χώρα μας.  

 Απλά, το ίδιο το πολιτικό σύστημα λέει πάντα ένα μικρό ψέμα. Κι εκεί 

γίνεται στο τέλος όλο το … 

 Λοιπόν, ο κύριος Γκόγκος και να δώσουμε μετά στον κύριο Φαρμάκη.  
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ΓΚΟΓΚΟΣ: Να δώσουμε, ναι. Γιώργο ευχαριστώ. Όσα είπες είναι ακριβώς στο 

πνεύμα ου δουλεύουμε πολλά χρόνια μαζί, γιατί κι εσύ είσαι παλιός. Τα 

γνωρίζουμε. Διαχρονικά ό,τι άκουγα στη χώρα μας. Οι ανάγκες είναι 

τεράστιες. Έχουμε μεγάλες ανάγκες για να χρηματοδοτήσουμε ένα τεράστιο 

αριθμό έργων. Και όταν ερχόμαστε στο δια ταύτα, είναι ακριβώς αυτό που 

λέτε κύριε Περιφερειάρχη. Δεν είχαμε έργα. Εδώ λοιπόν είναι το πώς Γιώργο. 

Είναι το πώς να εντοπίσουμε τα προβλήματα που μας ταλανίζουν διαχρονικά 

και κάποια στιγμή να γίνει αυτή η υπέρβαση. Να μην βρεθούμε πάλι, γιατί 

όπως πολύ σωστά είπες, είναι πολύ υψηλό το ποσό των χρημάτων που πρέπει 

να. Πως θα τα καταφέρουμε αν δεν λύσουμε το πώς και αν δεν υπερβούμε 

αυτά τα θέματα. Αν δεν ωριμάσουμε έργα, αν δεν λύσουμε τα προβλήματα 

των απαλλοτριώσεων που μας καθυστερούν και μας ταλανίζουν επί χρόνια, αν 

δεν έχουμε τις μελέτες για να τα τρέξουμε, αν δεν έχουμε τους μηχανισμούς 

για να ανταποκριθούμε στα στοιχήματα.  

 Γιατί στρατηγικές μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να ορίσουμε το τι. 

Εγώ στην καριέρα μου έχω διαβάσει πάρα πολλές στρατηγικές. Αλλά έχω δει 

και πάρα πολλές που δεν υλοποιούνται. Εκεί είναι το στοίχημα.  

 Σε ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Γκόγκο. Ο κύριος Φαρμάκης θα κάνει μία 

σύντομη παρέμβαση.  

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Δεν έχω την διάθεση να σπάσω το πρωτόκολλο, ούτε να 

παρέμβω έτσι. Ούτως ή άλλως εδώ είμαι προσκεκλημένος και ευχαριστώ για 

την πρόσκληση. Ήταν πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Αυτό 

που κρατώ, έχει να κάνει με την ανάγκη για ταχύτητα, αυτό που επίσης 

κρατώ, έχει να κάνει με το γεγονός ότι εντάξεις δεν σημαίνει κάτι. Είναι ένα 

πρώτο βήμα, είναι κάτι θετικό, αλλά από κει και πέρα πρέπει να δούμε τις 

ωριμότητες.  

 Σε όλα αυτά και επειδή ακούστηκε πολύ σωστά, ότι έχει να κάνει με μία 

δυναμική διαδικασία, είμαστε εδώ για να τα δούμε. Εγώ δεν θα κάνω κάποιο 



 
 
 
 
 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

 

Ε.Π. Επ.Πρ. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Σελ. 59 
 

σχόλιο, δεν μου επιτρέπεται εξάλλου και θεσμικά, για την πορεία, όχι δεν έχω 

τέτοιο ρόλο εδώ μέσα σήμερα, για την πορεία του προγράμματος μέχρι 

σήμερα. Ο δικός μου ρόλος είναι για τη νέα περίοδο κι εκεί οφείλω να πω, ότι 

η δικιά μας, η δικιά μου τουλάχιστον στόχευση έχει να κάνει με έτι 

περαιτέρω ενίσχυση δράσεων που έχουν να κάνουν κυρίως με την 

επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.  

 Από κει και πέρα εδώ είμαστε, θέλω να έχουμε μία καλή συνεργασία. 

Ευχαριστώ πολύ όλους. Πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά που 

ακούστηκαν και από κει και πέρα καλή συνεργασία να έχουμε.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Περιφερειάρχα μου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε το νέο Περιφερειάρχη μας. Έχει όλο το 

δικαίωμα να βάλει και το δικό του στίγμα μέσα στη δυναμική ενός 

προγράμματος. Και υγιές αυτό. Κι έτσι πρέπει.  

 Εμείς θα στηρίξουμε όποια προσπάθεια. Το έχω πει πολλές φορές, δεν 

χρειάζεται να το πω παραπάνω.  

 Θέλω, πριν δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο, γιατί ο Δήμαρχος 

παρακολουθεί πάρα πολύ καλά τα θέματα των απορριμμάτων. Έχουμε 34 

εκατομμύρια Ευρώ και προσπαθώ να βρω έργα, το κατάλαβα ναι. Γιατί 

πρέπει να πω κι εγώ τον πόνο μου. Καλύπτω, καλύπτω, παίρνω όλο το βάρος 

πάνω μου. Δηλαδή, έχουμε 34 εκατομμύρια Ευρώ. Ποιος ωριμάζει τα έργα 

για την διαχείριση των απορριμμάτων; Οι φορείς διαχείρισης έχοντας την 

ευθύνη. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει τρίτος. Άρα εμείς ψάχνουμε τον 

τρίτο να τα πούμε; Όχι.  

 Θέλουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη ετοιμότητα. Τα λέω στον κύριο Πρόεδρο 

της ΠΕΔ, γιατί έχει κάνει μία πολύ καλή προετοιμασία στο Αγρίνιο και 

προσωπικά. Λοιπόν, Γιώργο.  

 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ): Καλημέρα. Για όσους δεν με 

γνωρίζουν είμαι ο Γιώργος ο Παπαναστασίου, ο Δήμαρχος του Αγρινίου, ο 

Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος. Εδώ όμως 

σήμερα εκπροσωπώ την ΚΕΔΕ.  
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 Τα λέω αυτά, γιατί ήμουν τυχερός που είχα διαδρομή χρόνων στην 

Αυτοδιοίκηση, γιατί ήμουν Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Αντινομάρχης, στα 

Επιμελητήρια ήμουνα Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, επάγγελμα 

Μηχανικός. Τα λέω για έναν απλό λόγο. Γιατί σε μεγάλο βαθμό η υλοποίηση 

ενός περιφερειακού προγράμματος γίνεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ή 

από όποιον γίνεται, πρέπει να γνωρίζει τις διαδικασίες. Και να γνωρίζει τις 

διαδικασίες πάλι, θα βρει προβλήματα. Θα σας πω λοιπόν, τα λέω όλα αυτά, 

συγγνώμη, δεν θα σας κουράσω πολύ, αλλά να δείτε πως είναι και πως 

λειτουργεί το σύστημα. Γιατί πολλές φορές τα χρήματα υπάρχουν στα 

προγράμματα, δεν μπορούν όμως να απορροφηθούν για κάποιους λόγους.  

 Επειδή είμαι λοιπόν ξεκάθαρος σε αυτό, θα πω το εξής. Ένα. Μάλλον να 

σας πω κάτι πολύ απλό. Έχοντας αυτήν την διαδρομή λοιπόν εκλέχθηκα 

Δήμαρχος στο Αγρίνιο το 2014 και είπα λοιπόν  με όνειρα να κάνω κάποια 

πράγματα στον τόπο μου. Ξέρετε ποια ήταν τα χρήματα που είχα στην 

διαδρομή αυτή, να σας πω πέρσι, αποκλειστικά δικά μου, του Δήμου, για να 

διαχειριστώ; 1.340.000€ συν κανένα εκατομμύρια από τα ίδια. Δύο 

εκατομμύρια σε έναν μεγάλο Δήμο των 100.000. Αυτά ήταν τα χρήματα που 

μπορούσα να διαθέσω μόνος μου, όπου ήθελα. Που αυτά τα περισσότερα 

είναι για συντήρηση καθημερινή, στα έργα αυτεπιστασίας που λέμε.  

 Άρα, πως θα λειτουργήσει το σύστημα; Πως θα ετοιμαστείς; Πως θα 

κάνεις μελέτες; Και αν μάλιστα προσθέσεις ότι στην διαδρομή αυτή ήρθε ένας 

4412 που άλλαξε 200 φορές, τροποποιήθηκε, και τώρα τον καταργούν, ο 

οποίος διέλυσε το σύστημα, το τίναξε στον αέρα. Γιατί να σας για την βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη. Ψυλλιασμένος και γνωρίζοντας κάποια πράγματα τι έκανα; 

Με το που ξεκίνησα, είχα τη δυνατότητα να κάνω ψιλοαναθέσεις στα 

τοπογραφικά, που δεν είχα Τοπογράφους. Μόνο η Διευθύντρια μου ήταν 

Τοπογράφος. Αρχίζω λοιπόν και λέω, ποιοι είναι μελετητές Τοπογράφοι; Από 

ένα τοπογραφικό στον καθένα, κύκλο τοπικοί. Κάτι που μας έδινε την 

ευελιξία ο Νόμος. Δεν ήταν μεγάλα ποσά. Μικροποσά ήταν. Σε εμάς όμως 

κάνανε δουλειά, γιατί δημιουργήσαμε το υπόβαθρο να κτίσουμε επάνω την 

στρατηγική της βιώσιμης αστική ανάπτυξης.   
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 Στη συνέχεια ξεκίνησα τα αρχιτεκτονικά με τον ίδιο τρόπο. Δεν 

μπορέσαμε, το κάναμε με άλλο τρόπο, γιατί γνωρίζαμε και μία πλάγια οδό. 

Μα είναι αστείο να ψάχνεις να βρεις την πλάγια οδό. Μα τα λέω ευθέως για 

να δούμε πως λειτουργεί και πως τελικά θα αποφύγουμε όλα αυτά. Είναι εδώ 

πάρα πολλοί Συνάδελφοι, το γνωρίζουν. Πως θα αποφύγουμε όλες αυτές τις 

διαδικασίες. Εγώ δεν λέω, το έκανα με τέτοιο τρόπο που δεν υπήρχε ούτε 

γκρίνια στους Συναδέλφους, αφού μοιράζονταν σε όλους από κάτι.  

 Έτσι όμως καταφέραμε και είχαμε στήσει την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

Ετοιμάσαμε λοιπόν να κάνουμε ένα κομμάτι πεζοδρομήσεων στο κέντρο. Το 

καλοκαίρι του 15 ξεκίνησα, Σεπτέμβριο του 14 ξεκίνησα, το 15 είχαν 

ξεκινήσει οι μελέτες, όλα. Η βιώσιμη ακόμα αστική ανάπτυξη, η στρατηγική 

δεν είχε βγει, εμείς όμως είχαμε ετοιμαστεί. Κάναμε αναθεώρηση και της 

συγκοινωνιακής μας μελέτης, όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε, κάνουμε την 

στρατηγική μας, προχωράμε, τα ετοιμάζουμε όλα, τρέχουμε, τρέχουμε.  

Θέλετε να σας πω κάτι; Όταν πέρασα την συγκοινωνιακή στο Δημοτικό μου 

Συμβούλιο, γιατί και εμείς οι Αυτοδιοικητικοί έχουμε τις ευθύνες μας, μόνο 

η συμπολίτευση, οι δικοί μου δηλαδή, το ψηφίσανε. Δεν ψήφισαν δηλαδή 

καν την ΒΑΑ. Είναι από τα αστεία, δηλαδή 20 εκατομμύρια να μην τα 

ψηφίζεις.  

 Γιατί; Γιατί έπρεπε να είμαστε αρεστοί σε κάποιες επαγγελματικές ομάδες 

που δεν ήθελαν να πεζοδρομηθεί η πλατεία του Αγρινίου. Αστείο. Σε όλο τον 

κόσμο συνέβαινε. Και όμως. Αυτά τα λέω γιατί; Γιατί πλέον πρέπει να 

καταλάβουμε, ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται, γιατί δεν παίρνονται 

πολιτικές αποφάσεις.  

 Εγώ λοιπόν ήμουν κάθετος σε αυτό ότι πρέπει να γίνει. Το προχώρησα. 

Θέλετε να σας πω την συνέχεια; Την συγκοινωνιακή μελέτη την κατέθεσα το 

17 τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο και 

δεν έχει εγκριθεί ακόμη. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Και όχι μόνο η δική 

μου. Και της Κορίνθου και της Τριπόλεως, και της Καλαμάτας. Όλες όσες 

πήγαιναν εκεί. Ένα κράτος, το οποίο ψάχνει να βρει αν γέννησε η κότα το 

αβγό, ή το αβγό την κότα, δηλαδή αν πρώτα έπρεπε να γίνει η συγκοινωνιακή 

ή η πολεοδομική, όσοι καταλαβαίνουν. Δηλαδή αστεία πράγματα, κατά τη 
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γνώμη μου, αλλά και κατά τη γνώμη πολλών ειδικών, που το μόνο που 

κάνουν είναι να καθυστερούν τις διαδικασίες και να χάνουμε χρήματα στην 

απορρόφηση.  

 Και κάτι ακόμα. Με ποια λογική θα αποφασίσει, θα κάνει έλεγχο 

σκοπιμότητας η κάθε Αποκεντρωμένη ή οποιοσδήποτε, αν θα πεζοδρομηθεί ή 

όχι ένας δρόμος και δεν θα το αποφασίσει η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό 

Συμβούλιο; Δηλαδή αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα για την χώρα. Για την 

χώρα.  

 Τα λέω, για να καταλάβουμε πως μερικά πράγματα σταματούν. Ή δεν 

προχωρούν όπως πρέπει. Με πολύ επιμονή λοιπόν προσπαθούμε και 

τελειώνουμε με την συγκοινωνιακή μελέτη και είναι όλα έτοιμα για να 

τελειώσουμε και με αυτό το κομμάτι της ΒΑΑ. Τα άλλα ήμασταν και τυχεροί. 

Γιατί τρέξαμε γρήγορα, βάλαμε το πρώτο έργο της ΒΑΑ, το οποίο ήταν και 

μεγάλο, 4.800.000€. Και το δεύτερο και πάει λέγοντας. Ήταν όμως όλα 

ευνοϊκά στην συγκεκριμένη συγκυρία. Τα είχαμε προετοιμάσει από πριν και 

είχαμε προλάβει και το 4412. Γιατί μετά κολλήσανε όλοι.  

 Και η ερώτηση. Θέλουμε μελέτες. Πως θα γίνουν; Θέλουμε έργα. 

Επιτροπή που γίνεται με κλήρωση και ψάχνουμε να φύγει αυτοκίνητο να 

πάει στην Βόνιτσα, να βρει τον έναν τον Μηχανικό στην Πάτρα, τον άλλον τον 

Μηχανικό για να υπογράψουν το 1ο πρακτικό, το 2ο πρακτικό, το 3ο. Μα 

είναι αστεία πράγματα.  Εγγυητική από το ΤΣΕΜΕΔΕ και πρέπει να την 

ξαναστείλουμε στο ΤΣΕΜΕΔΕ να μας πούνε ότι είναι έγκυρη. Λες και δεν 

μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Είναι αστεία, σε ποια εποχή ζούμε;  

 Αυτά λοιπόν. Πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Πρέπει αυτά, που 

αστειότητες, να σταματήσουν για να μπορούν και να ξεκολλήσουν και να 

προχωράνε τα έργα. Και κυρίως να προχωρήσει η διαδικασία των μελετών. Αν 

δεν γίνουν μελέτες, δεν μπορούμε να ωριμάσουμε έργα, δεν μπορούμε να 

έχουμε απορροφητικότητα.  

 Θα σας πω και άλλα. Και χάρηκα πάρα πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχεις απεριόριστο χρόνο, θα πεις όμως.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Προσπαθώ να τα πω, γιατί λυπάμαι, αλλά είναι μία 

σύνοψη όλων όσων είπαμε.  

 Είπαμε για τα έργα του ΠΕΣΔΑ. Είπαμε για τα σκουπίδια. Όταν εμείς 

λέγαμε ότι είναι ανέφικτο, οι στόχοι που έβαζε ο ΕΣΔΑ, μας κοιτάζανε 

περίεργα και μας λέγανε, είναι υποχρέωση μας να το κάνουμε. Μα που ζείτε; 

Θέλετε να σας πως για το εργοστάσιο απορριμμάτων; Είχε ΣΔΙΤ στην 

Αιτωλοακαρνανία ένα εργοστάσιο στο Νομό. Τα κάνανε δύο, γιατί έπρεπε τους 

πολιτικά κοντά τους, να τους δώσουν ένα άλλο εργοστάσιο. Και το δικό μας 

που είναι, ακόμα είναι να εγκρίνεται. Πριν λίγο με πήρανε τηλέφωνο. Έχει 

ανακοινωθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Ακόμα δεν έχει. Καθυστερούν οι διαδικασίες. 

Δεν έχει ενταχθεί.  

 Να συνεχίσω για να δούμε πως γίνονται μερικά πράγματα. Χρήματα για 

απαλλοτριώσεις. Υπάρχει κάπου κάποιο Ταμείο να δίνει χρήματα για 

απαλλοτριώσεις; Να σας πω εγώ τι υπάρχει; Τουλάχιστον για τους Δήμους. Το 

Πράσινο Ταμείο. Το οποίο δημιουργήθηκε για περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Για 

διανοίξεις οδών, για δημιουργία πράσινων οδών, για δημιουργία χώρου 

πρασίνου με περίγραμμα πράσινο, κοινόχρηστο δηλαδή. Και τα χρήματα 

αυτά μόνο για αυτόν τον λόγο δεν δίνονται.  

 Στην σημερινή εποχή που είναι εύκολες οι απαλλοτριώσεις, που οι αξίες 

έχουν πέσει, που υπάρχει ανάγκη σε πολλούς να δώσουν ακίνητα, ψάχνουμε 

τα Ταμεία του Δήμου για να μπορέσουμε όταν έχουμε κάποιο χώρο να τον 

πάρουμε, να φτιάξουμε μία πλατεία. Γιατί; Υπάρχουν τα χρήματα. Υπάρχουν 

τα χρήματα στο Πράσινο Ταμείο. Πάνε σε άλλες δράσεις.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, όταν κατέβηκα το 2011 είχε μία υπερδέσμευση, ένα 

overbooking το Πράσινο Ταμείο 480%. Overbooking. Εντάξεις είχαν. Δεν 

είχαν χρήματα να κάνουν έργο.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Όχι, όχι. Δεν τα είχε για σωστό σκοπό. Το Πράσινο 

Ταμείο δημιουργήθηκε για περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Δεν δημιουργήθηκε για 

να φτιάχνει παιδικές χαρές στο δεκαπλάσιο και εικοσαπλάσιο της αξίας που 

είχαν. Γιατί αυτό συνέβαινε.  
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 Κύριε Περιφερειάρχα σας λέω, είναι πράγματα που τα έχουμε δει στην 

διαδρομή. Αυτά γίνονται. Πρέπει να πάνε τα χρήματα εκεί που πρέπει, για να 

ξεκινήσει να λειτουργεί το σύστημα. Τι θέλουμε; Μελέτες, απαλλοτριώσεις, 

χρήματα για τους χώρους και επίσπευση των διαδικασιών. Να μην υπάρχουν 

Υπηρεσίες οι οποίες κωλυσιεργούν για να κωλυσιεργήσουν.  

 Οδικοί άξονες. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Το είπατε. Πως θα γίνει; 

Μελέτες δεν υπάρχουν για οδικούς άξονες. Όταν βάζουμε λοιπόν στη νέα 

περίοδο χρήματα για οδικούς άξονες, θα βάλουμε εκεί που υπάρχουν 

μελέτες, ή εκεί που θα ετοιμάσουμε μελέτες. Τα λέω, γιατί έχω κι εγώ τον 

πόνο μου, κύριε Περιφερειάρχα. Το Αγρίνιο είναι ασύνδετο από την Ιόνιο 

Οδό. Τώρα έχουμε και μελέτη. Να δούμε.  

 Δωρεάν. Μάλιστα. Αυτές τις εποχές. Και θέλω να καταλήξω σε ένα 

πράγμα. Εκεί που θα δούμε το όλο πρόγραμμα, είναι στο επίπεδο των 

δεσμεύσεων. Όταν δηλαδή έχουμε υπογράψει συμφωνητικά. Και από κει και 

πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην στραβώσουν τα έργα. Γιατί υπάρχει 

και αυτό το ενδεχόμενο.  

 Επειδή λοιπόν εμείς του 1ου βαθμού της Αυτοδιοίκησης είμαστε εργάτες, 

σκάβουμε όλη μέρα, ανοίξτε περισσότερο τον κρουνό στον Α’ βαθμό. 

Πραγματικά, νομίζω ότι αυτό που κάνατε το εγχείρημα με την αστική 

ανάπτυξη, νομίζω ότι αποδίδει καρπούς. Και νομίζω ότι φαίνεται και το 

βλέπετε, ακόμα και με τις δυσκολίες τις οποίες είχε. Γιατί υπάρχει το 

δυναμικό, τουλάχιστον στους μεγάλους Δήμους, να τρέξουν πράγματα, να 

τρέξουν διαδικασίες και θα δείτε, ότι θα το πετύχουμε το στοίχημα της 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της ΟΧΕ. Ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΠΕΔ. Η αλήθεια είναι θα 

σταθώ στο τέλος ένα σχόλιο για να δώσω τον λόγο.  

 Όταν ξεκινήσαμε τις ΟΧΕ κατεβήκαμε πολύ χαμηλά κι εμείς για να 

κάνουμε την συζήτηση. Μην τα βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι. Πήγαινες τώρα να 

τους πεις, τι μου λες τώρα, βάλε μου κανένα έργο για να τελειώνουμε. Αυτή 

ήταν η εικόνα.  



 
 
 
 
 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

 

Ε.Π. Επ.Πρ. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Σελ. 65 
 

 Όταν πήγαμε στην 1η, στην 2η, στην 3η να έρθει ο Δήμαρχος με τους 

συνεργάτες του, λες κι έχει και πολλούς, να έρθει 10 φορές στην 

Διαχειριστική Αρχή, να πάει η Διαχειριστική Αρχή 10 φορές, μη νομίζετε. 

Είναι κάτι που δεν είναι εντολή και γίνεται. Εκεί δεθήκαμε πολύ και 

πιστέψαμε και περισσότερο τα οράματα των Τοπικών Αρχών. Ή τουλάχιστον 

εγώ τα πίστεψα. Κατάλαβα το όνειρο του Δημάρχου να σου μιλάει για 

πράσινη πόλη και πόλη του νερού. Δεν ήταν εύκολο, ακόμα και να δει τον 

συμβολισμό και να το κουβεντιάσει στην διαβούλευση με την τοπική 

κοινωνία, όταν όλοι σε περιμένανε στη γωνία. Στημένοι όλοι, δεν υπάρχει 

κανείς που σου δίνει απλόχερα κάτι. Είναι όλοι «στάμπακες».  

 Λοιπόν, εκεί κατάλαβα πολύ περισσότερο. Και όταν πήγαινες στην 

ωρίμανση και κάποιοι που δεν το λέγανε, πάλι «στάμπακες», στην ωρίμανση 

από κάτω. Εκεί ήταν το πιο δύσκολο. Όμως, μέσα από αυτήν την διαδικασία 

σφυρηλατήθηκε και μία σχέση εμπιστοσύνης των θεσμών, που είναι μεγάλη 

κατάκτηση για την Ελληνική Δημοκρατία. Είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. 

Νομίζω ότι εκεί, αγαπητέ Δήμαρχε, έχουμε βάλει τα θεμέλια.  

 Και σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα, είχαμε πει, τρία ΣΔΙΤ είχαμε. Αν το 

είχαμε κάνει, θα το είχαμε λύσει. Δηλαδή, το λες σε μένα, το λες στην 

Άλκηστη, κάπου το λες. Λοιπόν, αν είχαμε προχωρήσει, για να μην τα 

ισοπεδώνουμε όλα, η Ηλεία με καθυστέρηση έχει το δικό της ΣΔΙΤ. Τώρα 

απευθύνομαι και στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η Ηλεία έχει το ΣΔΙΤ. Άρα 

μπορούμε να προχωρήσουμε. Και απέναντι έχουμε δύο ενταγμένα έργα, που 

πρέπει να προχωρήσουν. Το πρόβλημα είναι στην Αχαΐα. Δηλαδή, Μεσολόγγι, 

Ναύπακτος είναι ενταγμένο έργο. Πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες. Το 

Αγρίνιο έχει ενταγμένο έργο και το ΣΔΙΤ είναι υπογεγραμμένο στην Ηλεία. 

Μένει μόνο η πρόκληση της Αχαΐας. Για να μην τα βλέπουμε όλα έτσι ότι 

είναι αρνητικά.  

 Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαλογή στην πηγή, είναι καλό να μην 

απεμπολήσουμε αυτήν την αξία. Είναι βαθιά δημοκρατική. Είναι ευθύνη. 

Μην τα πάμε όλα στον μηχανισμό το πώς θα λειτουργήσει. Για το άλλο δεν θα 

κάνουμε ποτέ πεδία σε κανένα νοικοκυριό. Άρα λοιπόν θα μεταφέρουμε εν  
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ονόματι της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας κάτι που θα το 

πληρώνουμε μόνιμα μετά.  

 Σας μεταφέρω και την εμπειρία μου από τελευταία που ως Πρόεδρος της 

Διαμεσογειακής, βλέπω τις χώρες που έχουν κάνει την κυκλική οικονομία, 

την έχουν μπροστά, έχουν μία άλλη παιδεία στην διαχείριση των πόρων και 

για τα άλλα θέματα. Άρα, εντάξει στο ένα με την αποτελεσματικότητα, αλλά να 

μην απεμπολήσουμε και την ευθύνη των αξιών του ανθρώπου απέναντι στην  

 Λοιπόν, κύριε Καθηγητά, έχετε τον λόγο. Εγώ για ένα τέταρτο θα ανέβω 

επάνω. Θα κρατήσει για λίγο τον λόγο η Διευθύντρια. Δεν θα με 

παρεξηγήσετε. Θα ξανακατέβω. Λέγε Καθηγητή, λέγε.  

 

ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ: Θα μου δώσετε τρία λεπτά όμως, θα  με ακούσετε λίγο κάτι 

εισαγωγικά. Και μετά, γιατί έχει σημασία να τα πω αυτά.  

 Καταρχήν ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και σας 

άκουσα και τον κύριο Περιφερειάρχη, και την Διαχειριστική και τον κύριο 

Γκόγκο να μιλάτε για το RIS3, για την σύνδεση έρευνας και καινοτομίας και 

για το μέλλον. Και πραγματικά χαίρομαι να ακούω ότι θα υπάρχει στο νέο 

Πρόγραμμα η βηματική αλλαγή για την υποστήριξη αυτού του συνδέσμου.  

 Τώρα, στην Δυτική Ελλάδα υπάρχει όλο το φάσμα για να κάνουμε πολύ 

σημαντικά πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν καλά Πανεπιστήμια, 

καλά Ερευνητικά Ινστιτούτα, υπάρχει Επιστημονικό Πάρκο Πατρών που είναι 

θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, όπως και άλλες θερμοκοιτίδες και υπάρχουν και 

εταιρίες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο ενδιαφέρον να πάνε προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Το ΠΣΕΚ μεταξύ των στόχων του έχει βάλει και την 

ενθάρρυνση των εταιριών να κινηθούν προς τον τομέα της καινοτομίας και 

της επιχειρηματικότητας.  

 Καταρχήν μία μικρή παρένθεση. Παρέλειψα να σας πω το όνομα μου. 

Λέγομαι Βασίλης Μπουργανός. Είμαι Διευθυντής του Ερευνητικού 

Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

Είμαστε του Ινστιτούτου του ΙΤΕ στην Πάτρα, αλλά εδώ βρίσκομαι με την 

ιδιότητα του Αντιπροέδρου του ΠΣΕΚ και εκπροσωπώ το Περιφερειακό 

Συμβούλιο της Δυτικής Ελλάδας. Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ, ο κύριος 



 
 
 
 
 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

 

Ε.Π. Επ.Πρ. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Σελ. 67 
 

Αγγελόπουλος δεν μπορούσε να παραβρεθεί και μου ζήτησε να τον 

αντικαταστήσω. Κλείνει η παρένθεση.  

 Όπως είδαμε στις προκηρύξεις της Περιφέρειας για το RIS3 υπήρχε 

ζήτηση στα προγράμματα τα οποία μας παρουσίασε και ο κύριος 

Θωμόπουλος και η κυρία Σταθοπούλου, που σημαίνει ότι, και το λέμε πάντα 

ως ΠΣΕΚ, υπάρχει δυναμικό για ακόμα καλύτερες χρηματοδοτήσεις, 

ενθάρρυνση των εταιριών και να γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα σε αυτόν 

τον τομέα.  

 Τώρα να πω κάτι για το ιστορικό, μιας και θίξατε λίγο την λειτουργία των 

ΠΣΕΚ. Να σας πω κάποια στοιχεία ως εκπρόσωπος του ΠΣΕΚ. Επισήμως, 

όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, συσταθήκαμε αργότερα απ’ ότι 

αρχικά είχε αρχίσει να λειτουργεί αυτή η Επιτροπή. Συσταθήκαμε αρχές του 

2017 και πιάσαμε δουλειά αμέσως, ήδη από τον Μάρτιο του 2017 και 

καθιερώσαμε μηνιαίες συναντήσεις, όχι γιατί μας το επέβαλε κανείς, αλλά 

γιατί αισθανθήκαμε ότι έτσι θα είμαστε πιο αποδοτικοί και πιο χρήσιμοι προς 

την Περιφέρεια. Άλλωστε είμαστε συμβουλευτικό όργανο, όπως πολύ σωστά 

είπατε, και θέλαμε να έχουμε έναν υπεύθυνο ρόλο σε αυτόν τον πολύ 

σημαντικό τομέα.  

 Από τα πρώτα πράγματα ήταν να φτιάξουμε ένα καταστατικό λειτουργίας. 

Το φτιάξαμε. Βγήκε το ΦΕΚ και χαιρόμαστε για αυτό, και με την συνεργασία 

της Περιφέρειας. Προσκαλούμε πάντα στις Συνεδριάσεις την Διαχειριστική, 

την Διεύθυνση Αναπτυξιακού και γενικά την Περιφέρεια και χαιρόμαστε να 

συνεργαζόμαστε μαζί τους.  

 Για τα πρακτικά που αναφέρατε, τα πρακτικά είναι στο διαδίκτυο. Τα 

υποβάλουμε στον Περιφερειάρχη και τα αναρτούμε στο διαδίκτυο. Ο πιο 

γρήγορος τρόπος να τα εντοπίσετε, για να μην μπείτε μέσα από την ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας αν δεν θέλετε, είναι «γκουγκλάροντας» πρακτικά ΠΣΕΚ 

Δυτικής Ελλάδος, ο πρώτος σύνδεσμος που θα σας βγάλει είναι τα πρακτικά 

μας. Οπότε μπορείτε να τα δείτε εκεί με πλήρη διαφάνεια τι έχουμε πει στις 

Συνεδριάσεις μας.  

 Ένα από τα πράγματα, τα οποία έχουμε κάνει επίσης είναι, πήραμε την 

πρωτοβουλία, εκτός από την Πανελλήνια συνάντηση όλων των ΠΣΕΚ, όπως 
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πολύ σωστά αναφέρατε, και με την ενθάρρυνση και στήριξη και του κυρίου 

Περιφερειάρχη, πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε τους φορείς της 

Δυτικής Ελλάδας, που θεωρούμε ότι είναι οι “stake holders” καταρχήν στην 

έρευνα και την καινοτομία. Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια, 

εκπροσώπους του ΣΕΒ, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, των 

Επιμελητηρίων απ’ όλους τους Νομούς, απ’ όλες τις Ενότητες και να 

ακούσουμε τις σκέψεις τους και τους προβληματισμούς τους και το τι 

ανάγκες και τι βοήθεια ενδεχομένως θα μπορούσαν να ζητήσουν από το 

ΠΣΕΚ. Επίσης ζητήσαμε, και νομίζω με επιτυχία από την Περιφέρεια, στις 

προκηρύξεις που προλάβαμε, που δεν είχαν γίνει μέχρι τότε, στην 

διαμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης, που είναι πολύ σημαντικό και για 

τις εταιρίες και για τα ερευνητικά Ιδρύματα.  

 Επίσης είχαμε την τιμή να προσκληθούμε στην Βουλή τον Μάιο του 18, 

στην Ειδική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, να παρουσιάσουμε τις 

πρώτες μας σκέψεις και ευρήματα. Τα λέω όλα αυτά για να δώσω κάπως το 

στίγμα της προσπάθειας την οποία κάνουμε, η οποία όμως θέλω να 

επαληθεύσω και να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε και νωρίτερα, κύριε 

Γκόγκο, ότι επαφίεται σε μεγάλο βαθμό και στο φιλότιμο των μελών του 

ΠΣΕΚ, όπως και της Διαχειριστικής και γενικά του Αναπτυξιακού στην 

Περιφέρεια. Προσπαθούμε από τον χρόνο μας να βάλουμε ενέργεια, 

προσπάθεια, γνώση, τεχνογνωσία, για να βοηθήσουμε το σύστημα. Με τη 

συνεργασία της Περιφέρειας νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά 

πράγματα για τη νέα κυρίως προγραμματική περίοδο.  

 Είμαστε ενήμεροι για το HORIZON EUROPE. Είμαστε ενήμεροι για την 

διαμόρφωση του προγράμματος όπως προκύπτει και με το EU 

INVESTEMENT, με το  EQUIFUND κλπ. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε.  

 Θα θέλαμε κι εμείς πραγματικά αυτή η συνεργασία να είναι αποδοτική, 

θα θέλαμε οδηγία και ελεύθερη καθοδήγηση από την Περιφέρεια. Να μας πει 

παιδιά κοιτάξτε κι εκείνο, κοιτάξτε και το άλλο. Εδώ είμαστε για να 

βοηθήσουμε. Παίρνουμε πρωτοβουλίες για κάποια θέματα, αλλά προφανώς 

δεν μπορούμε, υπάρχει έδαφος για βελτίωση και για συνεχή πρόοδο, αλλά 

είμαστε εδώ και αυτό θέλω να καταθέσω και να επιβεβαιώσω.  
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 Το τελευταίο που ήθελα να καταθέσω είναι, ότι καλέσαμε πρόσφατα και 

εκπροσώπους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, που είναι ένα κομμάτι του ΙΤΕ, που 

ασχολείται με την μεταφορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας για να μας 

παρουσιάσει κάποιους δείκτες και ποσά για την απορρόφηση κονδυλίων, 

αλλά και για την ενεργή δράση των επιχειρήσεων στην Δυτική Ελλάδα και στα 

προγράμματα όχι μόνο της Περιφέρειας, αλλά και στο «Ερευνώ-Δημιουργώ-

Καινοτομώ» και ελπίσω ότι και με την συμβολή του ΠΣΕΚ τα πράγματα έχουν 

πάει αρκετά καλύτερα απ’ ότι πηγαίνανε στο παρελθόν. Υπάρχει φυσικά 

έδαφος για βελτίωση, αλλά νομίζω ότι κάτι κάνουμε κι εμείς και 

προσφέρουμε σε αυτήν την κατεύθυνση.  

 Αυτά ήθελα να πω και συγγνώμη που σας κράτησα κύριε Περιφερειάρχα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Καθηγητά. Θα δώσω τον λόγο 

στον εκπρόσωπο από την Γενική Γραμματεία. Εγώ θα επιστρέψω σε ένα 

τεταρτάκι το αργότερο. Δεν θα φύγει κανένας. Καθαρές κουβέντες. Δεν θα 

μείνουμε εμείς στο τέλος, γιατί θα ψηφίσουμε.  

 Λοιπόν, Άλκηστης.  

 

ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Βασίλης Γογγολίδης από την 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Να ευχαριστήσω για την 

πρόσκληση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη. Να τον προλάβω πριν 

φύγει, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και 

νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα, ελάχιστες διαφάνειες, να το αποδείξω κιόλας. 

Όχι μόνο τον Περιφερειάρχη, για όλη την Περιφέρεια. Δεν αφορά μόνο τον 

κύριο Περιφερειάρχη. Αφορά βασικά την συνεργασία. Γιατί νομίζω ότι εκεί 

πέρα βρίσκεται το μυστικό. Και στα θέματα που αφορούν την έρευνα και την 

τεχνολογία, νομίζω ότι η συνεργασία, δική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι 

μπορώ να την τεκμηριώσω με κάποια στοιχεία, ήταν πολύ καλή. Και εύχομαι 

να είναι και στο μέλλον.  

 Από την κυρία Σταθοπούλου ακούσαμε ότι ο άξονας προτεραιότητας 1 

έχει προϋπολογισμό 70,4 περίπου εκατομμύρια Ευρώ και περιλαμβάνει 

μέσα θεματικό στόχο 1, 2 και 3. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπετε την εικόνα που 
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έχουμε εμείς από τα εθνικά προγράμματα για την κατάσταση που αφορά την 

Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, εκτός από τα 70,4 εκατομμύρια Ευρώ του 

Περιφερειακού προγράμματος, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 

40 εκατομμύρια Ευρώ και νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτές τις μέρες που λείπω 

σε ταξίδια, πρέπει να έχει ανεβεί και άλλο αυτό το ποσό, από προγράμματα 

που αφορούν την επενδυτική προτεραιότητα 1Α και 1Β. Δεν θα σταθώ στα 

ποσά, απλώς έρχομαι να πω, ότι αυτό λοιπόν έρχεται να συμπληρώσει τις 

προσπάθειες της Περιφέρειας και εδώ πραγματικά πιστεύω ότι είναι πάρα 

πολύ αξιόλογη η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι της Διαχειριστικής 

Αρχής, γιατί εγώ εκτιμώ ότι έχουν κινητοποιήσει όλο το σύστημα, το 

οικοσύστημα της Περιφέρειας, ώστε να αξιοποιήσει τα κονδύλια που 

προσφέρονται, τόσο από το ΠΕΠ, όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

 Αν θέλουμε να το κοιτάξουμε αυτό λίγο παραπάνω, θα δείτε ότι σε ένα 

μεγάλο εθνικό πρόγραμμα που έχει εκδοθεί για την έρευνα και λέγεται 

«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», η Δυτική Ελλάδα ήταν 3η ως προς τις 

εντάξεις. Να κάνω μία παρένθεση εδώ. Εμείς από την ώρα που έχουμε 

εντάξεις, σημαίνει ότι ξεκινάει και η υλοποίηση. Δεν έχουμε μελέτες κλπ. Άρα 

εγώ εκτιμώ ότι αυτά τα 40 grosso modo εκεί θα τελειώσουν και θα ανεβούν. 

Δεν θα είναι 40, όπως θα δείτε θα είναι και παραπάνω.  

 Βλέπετε λοιπόν ότι ήταν 3η στον πρώτο κύκλο κι έχει, για μένα, και μία 

καλή, ισόρροπη, το μπλε, το γαλάζιο δείχνει επιχειρήσεις, το πορτοκαλί 

ερευνητικούς Οργανισμούς, που σημαίνει ότι δεν είναι κινούμενο μόνο από 

τον ερευνητικό κόσμο αυτό το σύστημα, αλλά συμμετέχει και ο 

επιχειρηματικός κόσμος.  

 Όταν τέλειωσε πολύ πρόσφατα και ο δεύτερος κύκλος, η προθεσμία του 

δεύτερου κύκλου του «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», βλέπετε την 

συμμετοχή πάλι της Δυτικής Ελλάδας που είναι επίσης σημαντική, 

αξιοπρόσεκτη, παραμένει η ίδια και μάλιστα μπορεί να σας φανεί το ποσοστό 

του 2ου κύκλου, η γαλάζια μπάρα στην Δυτική Ελλάδα ότι είναι μικρότερη, 

σε απόλυτα νούμερα είναι μεγαλύτερη. Γιατί υπήρχε κινητοποίηση βέβαια 

και σε ευρύτερο, στο ευρύτερο Ελληνικό περιβάλλον.  
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 Από αυτήν την διαφάνεια θα δείτε, δεν θέλω να σταθώ πολύ και να φάω 

τον χρόνο σας, ότι τελικά οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται και έχει 

εντοπίσει η Περιφέρεια, ταυτίζονται, αν θέλετε, και με αυτούς στους οποίους 

υπάρχει ενδιαφέρον και στο εθνικό επίπεδο από τα προγράμματα που έχουν 

ανακοινωθεί από την ΓΓΕΤ και από την ΕΥΔΕΤΑΚ. Και μάλιστα η 

συγκεκριμένη Περιφέρεια, η αγροδιατροφή στο 2ο κύκλο, αυτή η γαλάζια 

μπάρα ανέβηκε πάρα πολύ, που σημαίνει ότι και σε παραδοσιακούς τομείς 

έχουμε δραστηριοποίηση.  

 Αυτό είναι συνολικά από τον Α’ και τον Β’ κύκλο. Επιχειρήσεις. 

Συμμετέχουν οι επιχειρήσεις ισόρροπα και αυτό για μας είναι πάρα πολύ 

σημαντικό. Σημαίνει ότι ίσως να υπάρχει κι ένα καλύτερο κλίμα, αν θέλετε, 

εμπιστοσύνης και μεταξύ των ερευνητικών Οργανισμών.  

 Εδώ, χωρίς να έχω συνεννοηθεί καθόλου με τον κύριο Θωμόπουλο, δεν 

μιλήσαμε καθόλου, αλλά νομίζω ότι μάλλον είναι κάτι που προβληματίζει κι 

εσάς και εμάς, ναι, ωραία πάει η Περιφέρεια, αλλά μάλλον πρέπει να 

δώσουμε περισσότερο έμφαση στην κατανομή, ως προς τις Περιφερειακές 

Ενότητες, γιατί φαίνεται ότι το κέντρο βάρους είναι η Αχαΐα, ενώ οι άλλες 

Περιφέρειες δεν έχουν τόσο ισχυρή παρουσία και θα πρέπει να τις 

ενισχύσουμε και να τις κινητοποιήσουμε.  

 Δεν θα σταθώ σε κάποιες ειδικές δράσεις. Εδώ τώρα ανακοινώθηκε χθες, 

είδα στο site της ΓΓΕΤ, άρα είμαι σίγουρος ότι το 49-50, πόσα ήταν τα 

εκατομμύρια που σας είπα στην αρχή, τώρα δεν είναι σε διαδικασία εντάξεων. 

Χθες είδα ότι έγιναν εντάξεις. Αυτές ήταν οι επιδόσεις της Δυτικής Ελλάδος σε 

αυτήν την συγκεκριμένη προκήρυξη, 3η.  

 Ερευνητικές υποδομές. Επίσης έρχονται να ενισχύσουν το έργο που 

κάνει η Περιφέρεια και θα δείτε ότι υπάρχει πραγματικά 

συμπληρωματικότητα μεταξύ των ΠΕΠ και του Εθνικού επιπέδου.  

 Επίσης μία άλλη δράση στήριξης ερευνητικών φορέων και τελειώνω με 

αυτό, για να μην σας καθυστερήσω που νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον για 

αυτούς που δεν το έχουν δει και δείχνει το εξής. Υπάρχει ένας δείκτης τέλος 

πάντων που χρησιμοποιείται μεταξύ των χωρών, πόσα χρήματα δαπανώνται 

για έρευνα, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και σε αυτήν την διαφάνεια μπορείτε να 
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δείτε ότι αυτό το ποσοστό ανεβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια και κάποιος 

μπορεί να πει, ότι ναι, αφού είναι ποσοστό μπορεί επειδή μειώθηκε το ΑΕΠ 

στον παρονομαστή για αυτό ανέβηκε το κλάσμα. Θα δείτε όμως και σε 

απόλυτα νούμερα ξεπέρασε τα 2 δις η δαπάνη αυτή και ίσως το πιο αισιόδοξο 

για μένα και ενθαρρυντικό είναι, ότι η πρώτη γραμμή του πίνακα κάτω που 

λέει τομέας Β’, είναι ο τομέας των επιχειρήσεων. Δείχνει ότι βασικά οι 

επιχειρήσεις από το 2011 μέχρι το 2017 έχουν σχεδόν διπλασιάσει τις 

δαπάνες που χρησιμοποιούν για έρευνα. Αυτά τα χρήματα δεν είναι ΕΣΠΑ 

και σχεδόν μπορείτε να καταλάβετε ότι το ΕΣΠΑ δεν συμμετέχει κιόλας. Σε 

αυτά τα χρόνια έχει κλείσει το ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν έχουν ξεκινήσει 

ακόμα, αν θέλετε, οι πληρωμές του επόμενο ΕΣΠΑ, άρα δείχνει λοιπόν ότι 

υπάρχει μία αλλαγή νοοτροπίας, θα έλεγα, που δίνει έμφαση περισσότερο 

στην καινοτομία.  

 Συμμερίζομαι το σχόλιο και με αυτό τελειώνω, του κυρίου Γκόγκου, για 

το ποιες δομές μπορούν να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια, γιατί 

κατανοώ ότι και οι άνθρωποι της Διαχειριστικής Αρχής το έχουν κάνει καλά 

και αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αυτό είναι ένα κομματάκι  της όλης δουλειάς 

που έχουν να κάνουν και σίγουρα δομές που θα ήταν dedicated για το 

συγκεκριμένο θέμα, πιστεύω θα έφερναν πιο γρήγορα αποτέλεσμα και ίσως 

αυτό το αποτέλεσμα να ήταν πολύ πιο προσθετικό.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γογγολίδη, πάντα μας 

υποστηρίζετε, πάντα είσαστε δίπλα μας. Ευχαριστούμε, είσαστε ένας από τους 

καλύτερους συνεργάτες μας.  

 Θα πρότεινα να συνεχίσουμε με τα ειδικά θέματα και να κάνουμε στο 

τέλος μία σύντομη συζήτηση, πάρα πολύ σύντομη όμως, γιατί δεν έχουμε 

πάρα πολύ χρόνο. Άρα συνεχίζουμε με τον κύριο Μπαρλαμπά από την 

ΕΗΣΕ. Κύριε Μπαρλαμπά ο λόγος σε σας. Ευχαριστώ.  

 

ΜΠΑΡΛΑΜΠΑΣ: Ευχαριστώ κι εγώ πολύ και για την πρόσκληση και για την 

πολύ καλή συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε κι εμείς 
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πάντα στο πλευρό σας και πορευόμαστε μαζί για να επιτυγχάνουμε μαζί τους 

στόχους του προγράμματος.   

 Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν και από τον κύριο Λογοθέτη, ως 

εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, θα προσπαθήσω να είμαι κι εγώ όσο πιο 

σύντομος γίνεται και να μην σας κουράσω με νούμερα και ποσοστά και 

τέτοια.  

 Το δικό μας το κομμάτι αφορά κάποια στοιχεία συνολικά για την 

ενεργοποίηση και την υλοποίηση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, 

τόσο σε συνολικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό. Θα δείξουμε στη 

συνέχεια κάποια στοιχεία για την συμβολή του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδος. Θα παρουσιάσουμε κάποιες κατηγορίες έργων και στο 

τέλος θα αναφερθούμε σε ένα θέμα που μας καίει όλους μας, τους στόχους 

των δαπανών και την επίτευξη τους.  

 Αρχίζοντας λοιπόν από την συγκεκριμένη διαφάνεια, αυτό που αξίζει να 

δούμε, είναι σε επίπεδο ενεργοποίησης, τόσο στο σύνολο όσο και στα τομεακά 

προγράμματα και στα περιφερειακά στην γαλάζια μπάρα που φαίνεται η 

ενεργοποίηση των προσκλήσεων, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε πάνω από τους 

προβλεπόμενους προγραμματικούς πόρους και ιδιαίτερα στο περιφερειακό 

σκέλος η ενεργοποίηση είναι στο 120%. Βέβαια σε επίπεδο εντάξεων και 

νομικών δεσμεύσεων, όπως ακούστηκε απ’ όλους, χρειάζεται επιτάχυνση και 

το βλέπουμε και στο σύνολο και στα τομεακά και στα περιφερειακά 

προγράμματα.  

 Συνεχίζοντας παρακάτω και όσον αφορά τις κανονιστικές υποχρεώσεις ως 

προς την θεματική συγκέντρωση όπως προκύπτουν από τον κανονισμό του 

ΕΤΠΑ και τον κανονισμό του ΕΚΤ, να υπενθυμίσουμε, όπως προβλέπεται 

στον κανονισμό του ΕΤΠΑ, τουλάχιστον το 50% των πόρων, στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες Περιφέρειες ή το 60% στις Περιφέρειες μετάβασης, θα πρέπει 

να κατευθυνθούν στους θεματικούς στόχους 1 έως 4 και επιπλέον 

τουλάχιστον το 12% των πόρων στις λιγότερο ανεπτυγμένες και το 15% στις 

Περιφέρειες μετάβασης, θα πρέπει να κατευθυνθούν στο θεματικό στόχο 4.  

 Όπως προκύπτει από τον κανονισμό του ΕΚΤ, τουλάχιστον το 20% των 

πόρων σε επίπεδο χώρας θα πρέπει να κατευθυνθεί στον θεματικό στόχο 9 
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που αφορά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση 

της φτώχιας κι επιπλέον το 60% στις λιγότερο ανεπτυγμένες, ή το 70% στις 

Περιφέρειες μετάβασης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, θα πρέπει να 

κατευθυνθεί έως 5 επενδυτικές προτεραιότητες.  

 Από την υλοποίηση των μέχρι τώρα στοιχείων του ΕΣΠΑ προκύπτει ότι 

έχουμε αναλογική επίτευξη τόσο το ΕΤΠΑ όσο και το ΕΚΤ σε επίπεδο 

συμβάσεων. Στο ΕΚΤ προκύπτει και σε επίπεδο δαπανών και ευελπιστούμε 

ότι στο κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου θα υπάρχει αναλογική 

επίτευξη και στις δαπάνες και για τα δύο Ταμεία.  

 Συνεχίζοντας παρακάτω, αυτή η διαφάνεια δεν ξέρω αν φαίνεται τόσο 

καλά και μπορείτε να την διακρίνετε όλοι, φαντάζομαι βοηθάνε και οι 

περιφερειακές εικόνες, μας δείχνει την ενεργοποίηση ανά θεματικό στόχο σε 

όρους δημόσιας δαπάνης. Βλέπουμε ότι σχετικά και με την περσινή 

διαφάνεια όπως την είχαμε δείξει, δεν έχουμε απόκλιση ως προς την τάση. 

Δηλαδή οι θεματικοί στόχοι που συμβάλλουν περισσότερο είναι ο θεματικός 

στόχος 7 και ο θεματικός στόχος 8 σε επίπεδο ΕΣΠΑ. Ο θεματικός στόχος 7 

που αφορά στις υποδομές, μεταφορές και ο θεματικός στόχος 8 που αφορά 

στην απασχόληση. Καθώς και σε επίπεδο δαπανών αυτοί οι δύο συμβάλλουν 

πάνω από 30% στις παραγόμενες δαπάνες του ΕΣΠΑ. Και επιπλέον μαζί με 

τον θεματικό στόχο 6 που αφορά στο περιβάλλον και τον θεματικό στόχο 10 

που αφορά στην εκπαίδευση, αυτοί οι 4 λοιπόν θεματικοί στόχοι μας δίνουν 

πάνω από το 60% των δαπανών του ΕΣΠΑ, δηλαδή κάτι παραπάνω από 4 

δισεκατομμύρια Ευρώ.  

 Συνεχίζοντας παρακάτω σχετικά με το Περιφερειακό σκέλος του ΕΣΠΑ 

και την ενεργοποίηση του και υλοποίηση του ανά θεματικό στόχο, σε αυτήν 

την διαφάνεια αυτό που αξίζει να αναφερθεί στην αρχή, είναι για τον 

θεματικό στόχο 7 και τον θεματικό στόχο 10, όπου βλέπουμε ότι το επίπεδο 

των εντάξεων υπερβαίνει τους προβλεπόμενους προγραμματικούς πόρους και 

εδώ είναι το εργαλείο της υπερδέσμευσης που έχει έρθει και έχει 

χρησιμοποιηθεί για να καταστεί δυνατή η ένταξη νέων έργων. Ένα εργαλείο 

που θα πούμε παρακάτω, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί απ’ όλα τα 

προγράμματα αν θέλουμε να πάμε σε ένα ασφαλές κλείσιμο της τρέχουσας 
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προγραμματικής περιόδου. Και επιπλέον, σε επίπεδο απορρόφησης οι 

θεματικοί στόχοι που συμβάλλουν περισσότερο στο Περιφερειακό σκέλος 

είναι κι εδώ ο θεματικός στόχος 7, όπως είδαμε και στην περίπτωση του 

ΕΣΠΑ. Έχουμε μία αλλαγή. Βλέπουμε τον θεματικό στόχο 9 ότι συμβάλλει 

περισσότερο απ’ ότι συμβάλλει στο επίπεδο του ΕΣΠΑ και μαζί με το 

θεματικό στόχο του περιβάλλοντος, αυτοί οι 3 θεματικοί στόχοι μας δίνουν 

παραπάνω από το 80% των δαπανών του 1,3 δις που έχουν παραχθεί μέχρι 

τώρα στο Περιφερειακό σκέλος.  

 Κλείνοντας την συγκεκριμένη διαφάνεια, να κάνουμε και μία αναφορά 

ως προς τον θεματικό στόχο 3. Και εδώ να τονίσουμε ότι έχουν ξεπεραστεί 

όλες οι τεχνικές δυσκολίες που υπήρχαν για την ενεργοποίηση του, καθώς 

όλα τα προγράμματα έχουν επιλέξει τον φορέα με τον οποίο θα συνεργαστούν 

και θα δώσουν πόρους για την δράση επιχειρηματικότητας. Και επίσης, 

μεγάλη συμβολή στην ενεργοποίηση έχει η δράση των νέων τουριστικών 

επιχειρήσεων του ΕΠΑΝΕΚ, όπου τα Περιφερειακά προγράμματα έχουν 

συμβάλει με πάνω από 175 εκατομμύρια Ευρώ συνολικά για την 

χρηματοδότηση 1.110 επενδυτικών σχεδίων.  

 Προχωρώντας παρακάτω και βλέποντας την ενεργοποίηση του ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδος ανά θεματικό στόχο, βλέπουμε κι εδώ ότι δεν έχουμε 

αποκλίσεις από ό,τι είδαμε προηγουμένως από το Περιφερειακό σκέλος. 

Είναι περίπου στην ίδια γραμμή. Η μόνη διαφοροποίηση είναι, όπως 

ακούσαμε και από την Διαχειριστική Αρχή και από την εκπρόσωπο του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η μεγάλη συμβολή του θεματικού στόχου 

9, που αφορά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καθώς έχει τη 

μεγαλύτερη συμβολή στις μέχρι τώρα δαπάνες του συγκεκριμένου 

προγράμματος και όπου μαζί με τον θεματικό στόχο 6 του περιβάλλοντος, 

δίνουν πάνω από το 70% των δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί έως τώρα.  

 Στη συνέχεια, το επόμενο κομμάτι αφορά στη συμβολή του ΕΣΠΑ στην 

Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και όπως βλέπουμε από τον συγκεκριμένο 

πίνακα έχουν χωροθετημένα έργα στην Περιφέρεια 10 επιχειρησιακά 

προγράμματα και συνολικά έχουν ενταχθεί 2.943 πράξεις, δηλαδή 2.943 

διαφορετικά έργα, συμπεριλαμβανομένων και των έργων κρατικών 
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ενισχύσεων. Οι εντάξεις μέχρι τώρα ανέρχονται σε 2,2 δισεκατομμύρια Ευρώ. 

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων στα 1,34 δισεκατομμύρια Ευρώ και οι 

πληρωμές στα 685 εκατομμύρια Ευρώ.  

 Εδώ είναι το σύνολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, δηλαδή 

συμπεριλαμβανομένων των τομεακών, του Περιφερειακού προγράμματος του 

ΣΕΦ και του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και των 

προγραμμάτων του INTERREG.  

 Στη συνέχεια, όσον αφορά την συνεισφορά των προγραμμάτων στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αυτό που βλέπουμε ότι έχει την μεγαλύτερη 

συμβολή, είναι το πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπου η συμβολή του είναι 

κοντά στα 740 εκατομμύρια Ευρώ και ακολουθεί μετά το ΠΕΠ. Προχωρώντας 

παρακάτω, όσον αφορά την συνεισφορά των Ταμείων στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας βλέπουμε ότι το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής έχουν την 

μεγαλύτερη συνεισφορά και οι πόροι που διαθέτουν είναι πάνω από 700 

εκατομμύρια Ευρώ το καθένα.  

 Και προχωρώντας αυτή επίσης η διαφάνεια έχει αρκετό ενδιαφέρον. Η 

συνεισφορά των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ανά τομέα παρέμβασης και 

βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι προέρχεται από τον τομέα των 

υποδομών και των μεταφορών με πόρους κάτι παραπάνω από 790 

εκατομμύρια Ευρώ και κυρίως από το πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπου δύο 

έργα, των Οδηγών Αξόνων του Πάτρα-Πύργος και η σύνδεση του Άκτιου με 

τον δυτικό άξονα έχουν πόρους στα 600 εκατομμύρια Ευρώ. Και μαζί με τον 

τομέα του περιβάλλοντος, όπου ακολουθεί δεύτερος,  συμβάλλουν πάνω από 

το 60% των συνολικών διατιθέμενων πόρων του ΕΣΠΑ που είναι στα 1,9 

δισεκατομμύρια Ευρώ.  

 Αυτά ήταν όσον αφορά την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ ανά θεματικό στόχο 

και τη συμβολή των προγραμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

 Προχωρώντας παρακάτω θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά στην 

υλοποίηση των χωρικών επενδύσεων στις Περιφέρειες. Και συγκεκριμένα, 

όπως βλέπετε από τον συγκεκριμένο πίνακα αυτή τη στιγμή έχουμε συνολικά 

37 στρατηγικές που αφορούν στην βιώσιμη ανάπτυξη. 34 εγκεκριμένες και 3 

υπό έγκριση με συνολικούς πόρους στις στρατηγικές που είναι στα 671 
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εκατομμύρια Ευρώ και οι εντάξεις τους μέχρι στιγμής είναι στα 194 ενώ 

λιγότερη ενεργοποίηση έχουμε ως προς τις νομικές δεσμεύσεις και ακόμα 

λιγότερο ως προς τις δαπάνες.  

 Όσον αφορά τις ΟΧΕ, συνολικά έχουμε 17 σχέδια. 11 εγκεκριμένα και 6 

προς έγκριση, με συνολικούς πόρους στις στρατηγικές που είναι στα 295 

εκατομμύρια Ευρώ. Ενώ όσον αφορά τις πρωτοβουλίες των Τοπικών 

Κοινοτήτων, τα ΠΤΟΚ, έχουμε 8 σχέδια στο σύνολο της χώρας. Όλα 

εγκεκριμένα. 7 αφορούν μόνο σε πόρους του ΕΚΤ και 1 έχει και πόρους του 

ΕΠΤΑ και συγκεκριμένα είναι το ΠΤΟΚ Πελοποννήσου.  

 Συνολικά λοιπόν η δημόσια δαπάνη όπως αποτυπώνεται στις 

συγκεκριμένες στρατηγικές είναι κοντά στα 992 εκατομμύρια Ευρώ. Κάτι 

παραπάνω μάλλον. Οι εντάξεις έως τώρα είναι στα 296 εκατομμύρια Ευρώ. Οι 

νομικές δεσμεύσεις όπως βλέπετε στα 56 και οι δαπάνες μέχρι στιγμής στα 

6,8 εκατομμύρια Ευρώ.  

 Αυτό που είπαμε ότι χρειαζόμαστε επιτάχυνση στην υλοποίηση και στην 

εφαρμογή, αποτυπώνεται σε όλους τους πίνακες. Προχωρώντας παρακάτω, σε 

κάποιες ειδικές κατηγορίες έργων, όσον αφορά τα μεγάλα έργα, ως χώρα 

έχουμε 33 μεγάλα έργα συνολικού κόστους στα 10,8 δισεκατομμύρια Ευρώ 

με επιλέξιμες δαπάνες που ανέρχονται στα 7,3 δις Ευρώ. Ορισμένα από αυτά 

τα έργα αξίζει να τονίσουμε ότι είναι εθνικού ενδιαφέροντος και είναι 

χωροθετημένα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, όπως είναι το 

Κτηματολόγιο, το ΣΥΖΕΥΞΗ ΙΙ, η Διασύνδεση Κυκλάδων, η Διασύνδεση 

Κρήτης και το ULTRA FAST BROADBAND. Μέχρι τώρα έχουν 

πραγματοποιηθεί 19 υποβολές φακέλων μεγάλων έργων, ενώ 

προγραμματίζονται 11 εντός του 19 και 3 εντός του 20 και κλείνοντας με τον 

κύκλο των υποβολών.  

 Η δεύτερη κατηγορία έργων αφορά στα εμβληματικά έργα, τα οποία ο 

κατάλογος τους, αυτό των 18 εμβληματικών έργων έχει καθοριστεί σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους 

είναι στα 3 δισεκατομμύρια Ευρώ περίπου και αυτό που αξίζει να αναφερθεί, 

όπως κάθε άλλη φορά γίνεται, η παρακολούθηση τους γίνεται μέσα από 
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τριμηνιαίες αναφορές, οι οποίες συμπληρώνονται από τις Διαχειριστικές 

Αρχές σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης.   

 Τελειώνοντας όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, στο οποίο έχει γίνει 

αρκετός λόγος και αρκετές επισημάνσεις και από την Διαχειριστική Αρχή και 

από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά στην 

απορρόφηση και το ασφαλές κλείσιμο των προγραμμάτων. Οι δύο στόχοι για 

το 2019 αφορούν στην μεγιστοποίηση των δαπανών ο ένας και ο άλλος στην 

επίτευξη του Ν συν 3 για να μην έχουμε άμεση απώλεια πόρων.  

 Όσον αφορά την μεγιστοποίηση των δαπανών ο εθνικός στόχος είναι, 

φέτος οι δαπάνες να φθάσουν στα 3,6 δισεκατομμύρια Ευρώ σε όρους 

δημόσιας δαπάνης. Όσον αφορά το Ν+3 δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για το 

2019 για να υπάρξει απώλεια για κάποιο πρόγραμμα, ενώ μάλλον φαίνεται 

επιτεύξιμο και για το 2020. Και απλά πρέπει να αναφέρουμε εδώ, όπως 

κάναμε και πέρσι, ότι ο νέος υπολογισμός του Ν συν 3 μετακυλύει 

ουσιαστικά την πίεση της υλοποίησης στο τελευταίο έτος εφαρμογής. 

Ιδιαίτερα ένα παράδειγμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αν πούμε ότι 

πάει να επιτευχθεί, να επιτυγχάνει μόνο το Ν συν 3 ανά έτος, τότε στο 

τελευταίο έτος κλεισίματος του προγράμματος, το 2023, οι πόροι που θα 

απαιτηθούν για να μην υπάρχει απώλεια, ανέρχονται σε 194 εκατομμύρια 

Ευρώ σε όρους Κοινοτικής συνδρομής ή 240 εκατομμύρια Ευρώ σε όρους 

δημόσιας δαπάνης, την ώρα που φέτος, όπως ακούσαμε και από την 

Διαχειριστική Αρχή, ο στόχος δαπανών είναι στα 45 εκατομμύρια Ευρώ. 

Δηλαδή το τελευταίο έτος θα χρειαστούν 245, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο 

δύσκολη γίνεται η εξίσωση.  

 Εμείς ως Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της εφαρμογής εκτιμούμε ότι σε 

επίπεδο ΕΣΠΑ για να πάμε σε ένα ασφαλές κλείσιμο, χρειάζεται και 

απαιτείται μία μέση αύξηση στον ρυθμό υλοποίησης κατά 20 με 25% ανά 

έτος. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο πρέπει να τρέξουμε όλοι.  

 Και όσον αφορά τα σχέδια δράσης δαπανών, αυτό το εργαλείο που 

έχουμε και χρησιμοποιούμε με τις Διαχειριστικές Αρχές για την επίτευξη των 

στόχων των δαπανών, να πούμε μία ακόμα φορά, ότι τα δύο σημαντικά 

πράγματα που πρέπει να αποτυπώνονται και να επικαιροποιούνται στις 
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προκαθορισμένες ημερομηνίες, όπως το κάνουμε δύο φορές τον χρόνο, είναι 

τα νέα έργα προς ένταξη και να αποτυπωθούν με σκοπό τις δαπάνες που 

πρέπει να μας δώσουν τα επόμενα έτη, καθώς και η στοχευμένη 

παρακολούθηση των κρίσιμων έργων. Έργων που είτε συμβάλλουν σημαντικά 

στην επίτευξη των στόχων των δαπανών, είτε έργων που απαιτείται πιο στενά η 

παρακολούθηση τους για να ξεπεραστούν συγκεκριμένα προβλήματα. Είναι 

ένας κατάλογος που συντάσσεται από την Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία 

ασφαλώς και με τους δικαιούχους που υλοποιούν τα έργα. Έχει έναν 

δυναμικό χαρακτήρα και πρέπει να αποτυπώνονται εκεί όλα τα προβλήματα, 

για να δούμε πως μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλοι μαζί και γρήγορα, για 

να πάμε σε μία άμεση και πιο γρήγορη ενεργοποίηση και υλοποίηση των 

προγραμμάτων, που άλλωστε είναι και ο στόχος όλων μας.  

 Και τέλος, όσον αφορά την προετοιμασία για το κλείσιμο της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου, εμείς ως Υπηρεσία, βασιζόμενοι στο ασφαλές 

κλείσιμο που επιτεύχθηκε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και με 

τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και μοιραστήκαμε όλοι μαζί, έχουμε ήδη 

ξεκινήσει μέσω της στοχευμένης παρακολούθησης το screening όπως το 

είχαμε ονομάσει και τα stimulation του κλεισίματος για να δούμε που θα 

κλείσει το κάθε πρόγραμμα. Έχουμε ξεκινήσει αυτές τις ενέργειες και στόχος 

είναι, όταν εκδοθούν οι κατευθυντήριες αρχές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες προς όλους για να πάμε σε ένα ασφαλές 

κλείσιμο.  

 Και τέλος να τονίσουμε, ότι το 2020 είναι το τελευταίο έτος στο οποίο 

μπορούμε να κάνουμε μεταφορές πόρων μεταξύ των προγραμμάτων, ενώ 

μεταφορές μεταξύ αξόνων μπορούμε να κάνουμε και μετά το 2020.  

 Αυτά ήθελα να πω από την πλευρά μου. Ελπίζω να μην σας κούρασα. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαρλαμπά. Η συνεργασία 

μας είναι πάρα πολύ αποδοτική. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ για το κλείσιμο 

του 713 και είμαι σίγουρη, ότι και τώρα θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο 

και πραγματικά αυτά τα σχέδια δράσης δαπανών, βοηθούν πάρα πολύ.  
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 Είναι γεγονός ότι πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς. Θέλουμε να 

ελπίζουμε ότι η ωριμότητα και η ένταξη των έργων, γιατί τα έργα εντάσσονται 

εφόσον είναι ώριμα, απλώς μετά δημιουργούνται πολλά προβλήματα, ότι θα 

αποδώσουν σύντομα απορρόφηση, γιατί έχουμε φθάσει σε αυτό το σημείο, 

που πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα της απορρόφησης. Μέχρι τώρα ήταν η 

διαδικασία της ωρίμανσης, της ένταξης και της δημιουργίας νομικών 

δεσμεύσεων. Θεωρώ ότι τώρα θα αρχίσουν να αποδίδουν αυτές όλες οι 

προσπάθειες.  

 Συνεχίζουμε λοιπόν με τον κύριο Βλάχο από την ΕΥΣΣΑ, ο οποίος θα 

μας εισηγηθεί για την διαδικασία κατανομής του αποθεματικού επίδοσης.  

 Κύριε Βλάχο ο λόγος σε σας.  

 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω κι εγώ με την σειρά μου για την 

πρόσκληση που μας κάνατε, να βρεθούμε εδώ σε αυτήν την Επιτροπή 

Παρακολούθησης. Είναι πάντα χαρά μας να βρισκόμαστε εδώ και 

χαιρόμαστε πολύ για την συνεργασία.  

 Δεν θα σας κουράσω, ήδη έχουν αναφερθεί κάποια πράγματα ακροθιγώς. 

Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι το αποθεματικό επίδοσης αποτελεί κι έναν από 

τους βασικούς πυλώνες της τρέχουσας περιόδου, καθώς εντάσσεται στο 

πλαίσιο της προσέγγισης του προσανατολισμού στα αποτελέσματα.  

 Τώρα, όπως προκύπτει από τους κανονισμούς το 2019 γίνεται μία 

επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχεται η 

επίτευξη των προγραμμάτων στους άξονες προτεραιότητας ως προς τα 

ορόσημα που είχαν τεθεί για το 2018 και οι άξονες προτεραιότητας που 

έχουν επιτύχει τα ορόσημα τους αποδεσμεύουν και το ποσό που είχε 

κλειδωθεί ως αποθεματικό επίδοσης, το οποίο στο σύνολο της χώρας είναι ένα 

6% να υπενθυμίσω.  

 Αυτό γίνεται με μία εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το αποθεματικό επίδοσης σε εθνικό επίπεδο συνολικά ανέρχεται σε 

1.223.000€. Είναι μία πολύ σημαντική άσκηση και θέλει και έναν καλό 

συντονισμό και συνεργασία.  
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 Θα αναφερθώ τώρα λοιπόν στην διαδικασία. Καταρχήν υπάρχουν οι 

ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης οι οποίες υποβλήθηκαν μέχρι τώρα, τέλος 

Ιουνίου του 2019. Εκεί πέρα αποτυπώνονται οι δείκτες επίτευξης του 

πλαισίου επίδοσης την 31-12-2018 και αυτή η άσκηση έγινε, των αιτήσεων 

εκθέσεων, αφού είχε προηγηθεί και ένας έλεγχος των τιμών του πλαισίου 

επίδοσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της πλατφόρμας 

SFC. 

 Τώρα, το επόμενο βήμα, ότι μέχρι το τέλος του Αυγούστου του 2019, 

δηλαδή περίπου δύο μήνες μετά την υποβολή των αιτήσεων εκθέσεων, θα 

πρέπει να εκδοθεί η εκτελεστική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

οποία θα περιλαμβάνει χωριστά για κάθε Ταμείο και κάθε κράτος μέλος την 

επίτευξη του οροσήμου και την μη επίτευξη των αξόνων προτεραιότητας ανά 

Ταμείο και κατηγορία Περιφέρειας. Με αυτόν τον τρόπο οι άξονες 

προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημα τους θα ξεκλειδώνουν, να το 

πω έτσι, το αποθεματικό επίδοσης που είχαν δεσμεύσει.   

 Στη συνέχεια, μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου του 2019 προβλέπεται να 

γίνει η υποβολή των προτάσεων ανακατανομής του αποθεματικού επίδοσης 

για τους άξονες προτεραιότητας που δεν πέτυχαν τα ορόσημα που είχαν τεθεί 

και η ανακατανομή αυτή θα γίνει υποχρεωτικά σε άξονες προτεραιότητας που 

έχουν επιτύχει τους στόχους. Τα ορόσημα τους δηλαδή.  

 Στη συνέχεια, δύο μήνες μετά την υποβολή της πρότασης ανακατανομής 

από το κράτος-μέλος, θα πρέπει να γίνει και η έγκριση της αναθεώρησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού έχει 

προηγηθεί εντός ενός μηνός περίπου κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις 

προτάσεις αυτές, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει αλλαγές στο 

χρηματοδοτικό σχέδιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων λόγω αυτής της 

ανακατανομής του αποθεματικού επίδοσης.  

 Και να κλείσω, λέγοντας ότι για όλη αυτήν την διαδικασία θα δοθούν 

αναλυτικές οδηγίες από την ΕΥΣΣΑ μετά την εκτελεστική απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Αν υπάρχουν 

κάποιες ερωτήσεις πάνω σε τεχνικά ζητήματα του αποθεματικούς επίδοσης, 

είμαι στην διάθεση σας να απαντήσω. Ευχαριστώ.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βλάχο. 

Συνεχίζουμε με την κυρία Μαίρη Ζαμπέλη από την ΕΥΣΕΚΤ, η οποία θα 

εισηγηθεί για τις βασικές δράσεις του ΕΚΤ.  

 

ΖΑΜΠΕΛΗ: Σας ευχαριστώ κι εγώ πολύ για την πρόσκληση. Για την 

εξαιρετική φιλοξενία που πάντα έχουμε όταν ερχόμαστε στην Περιφέρεια της 

Δυτικής Ελλάδας, αλλά πολύ περισσότερο για την άψογη συνεργασία που 

έχουμε με όλους τους Συναδέλφους στην Διαχειριστική Αρχή όλα αυτά τα 

χρόνια.  

 Η παρουσίαση μου έχει σαν στόχο να δώσει κάποια γενικά 

χαρακτηριστικά από τις δράσεις που υλοποιούνται ήδη από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο στο σύνολο της χώρας. Αρχικά, όπως βλέπετε και στην 

διαφάνεια, λειτουργούν σήμερα 241 Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα 

Ρομά, Κέντρα ένταξης μεταναστών και κινητές μονάδες. 224 δομές παροχής 

βασικών αγαθών. Είναι τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τα Κοινωνικά Φαρμακεία 

και οι παροχείς συσσιτίου. 15 δομές αστέγων, κέντρα ημέρας και  υπνωτήρια. 

61 δομές για κακοποιημένες γυναίκες που περιλαμβάνουν Κέντρα 

συμβουλευτικής υποστήριξης και ξενώνες φιλοξενίας μητέρων με τα παιδιά 

τους. 56 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων , τα γνωστά μας ΚΗΦΗ 

και 72 Κέντα Διημέρευσης, ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία, τα 

ΚΔΗΦ.  

 Οι περισσότερες από τις δομές έχουν ήδη λάβει τριετή παράταση και 

συγκεκριμένα στα Κέντρα Κοινότητας. Είναι αυτό που είπε κιόλας και η 

κυρία Γερολυμάτου από την Επιτροπή. Έχει προταθεί και έχει εξειδικευθεί η 

ενίσχυση τους με πρόσθετο προσωπικό με στόχο την ενίσχυση της 

οικογένειας, των παιδιών και των ηλικιωμένων. Αντίστοιχα, αν θα θέλαμε να 

δούμε και τον αριθμό των ωφελούμενων στο σύνολο της χώρας με βάση τα 

στοιχεία του 2018 που έχουν περάσει από αυτές τις δομές, βλέπουμε ότι 

πάνω από 200 χιλιάδες ωφελούμενοι έχουν λάβει υπηρεσίες από το Κέντρα 

Κοινότητας, περίπου 42.000 άτομα από τις δομές βασικών αγαθών. Και 

αντίστοιχα 12.000 κακοποιημένες γυναίκες έχουν περάσει από τα 

Συμβουλευτικά Κέντρα.  
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 Τώρα, αναφορικά με την δράση της εναρμόνισης της οικογενειακής και 

της επαγγελματικής ζωής. Είναι όπως όλοι γνωρίζουμε μία διαχρονική δράση 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Υλοποιείται σε ετήσιους κύκλους. Στην 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο ξεκίνησε για το σχολικό έτος 2014-15 από 

το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Εκπαίδευση 

και δια βίου μάθησης» και μετά εντάχθηκε και στα περιφερειακά 

προγράμματα από το 2015-16 έως και το τρέχον και ειδικά στα περιφερειακά 

προγράμματα αφορά τους ωφελούμενους που βρίσκονται κάτω από το όριο 

της φτώχιας.  

 Στους 5 ετήσιους κύκλους που έχουν τρέξει από το τομεακό πρόγραμμα, 

έχουμε πάνω από 180.000 ωφελούμενους, ενώ αντίστοιχα στους 4 κύκλους 

των περιφερειακών προγραμμάτων βλέπουμε ότι έχουμε περίπου 155.000 

ωφελούμενους.  

 Αντίστοιχη θα λέγαμε ότι είναι και η δράση της εξειδικευμένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία, ή και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία πάλι ξεκίνησε από το τομεακό 

πρόγραμμα και μετά εντάχθηκε στα περιφερειακά προγράμματα. Για τους  

κύκλους που αφορούν τα περιφερειακά προγράμματα έχουμε μέχρι και το 

τρέχον έτος περίπου στις 2.500 ωφελούμενους μαθητές, οι οποίοι έχουν 

λάβει την εκπαιδευτική υποστήριξη περίπου σε 2.400 δομές, σχολικές 

μονάδες δηλαδή.  

 Τώρα, όσον αφορά άλλες δράσεις οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα 127 τοπικές μονάδες 

υγείας και αναμένεται ο συνολικός αριθμός τος να αυξηθεί περαιτέρω. Οι 

ΤΟΜΥ, όπως γνωρίζουμε, ιδρύθηκαν και δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του 

τομεακού περιφερειακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα» και 

σταδιακά περνούν στα ΠΕΠ. Σήμερα χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 94 από 

τις 127 τοπικές μονάδες υγείας. Αντίστοιχα, στον τομέα της ψυχικής υγείας 

έχουμε δράσεις που βρίσκονται τώρα στο στάδιο της αξιολόγησης και της 

ένταξης και αφορούν παροχή μίας σειράς παροχών ψυχικής υγείας στην 

Κοινότητα. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τις Υπηρεσίες κατοίκων 
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νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας, την ενίσχυση κινητών 

μονάδων με παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες, Κέντρα Ημέρας για Alzheimer, 

μονάδες φιλοξενίας αυτιστικών εφήβων με την επισήμανση βέβαια ότι το 

μίγμα των δράσεων είναι διαφορετικό κάθε φορά ανά Περιφέρεια ανάλογα με 

τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Περιφέρειας.  

 Το ίδιο ισχύει και τις δράσεις της καταπολέμησης των εξαρτήσεων, όπου 

εδώ έχουμε μονάδες άμεσης πρόσβασης και υποστήριξης με Υπηρεσίες 

κινητής μονάδας, πολυδύναμα Κέντρα, δράσεις κοινωνικής ένταξης, οι οποίες 

έχουν και αυτές προκηρυχθεί και βρίσκονται στο στάδιο της ένταξης.  

 Τώρα, για τις δράσεις Ρομά. Όπως γνωρίζετε κι έχει περάσει και από 

γραπτή διαδικασία, τα περισσότερα ΠΕΠ, όπως και το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, 

έχουν εξειδικεύσει το σύνολο των δράσεων για τους Ρομά. Την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο λειτουργούσαν τα Κέντρα στήριξης Ρομά και 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τα οποία προστέθηκαν μαζί με άλλα στην 

τρέχουσα προγραμματική στις δομές των Κέντρων Κοινότητας ως 

παραρτήματα Ρομά. Σήμερα στο σύνολο της χώρας λειτουργούν συνολικά 50 

παραρτήματα, ενώ πρόκειται να ενταχθούν μέσα στο έτος 20 νέα, κατά την 

διαδικασία που θα γίνει της τροποποίησης των Κέντρων Κοινότητας, 

προκειμένου να πάρουν την παράταση τους και να διευρυνθούν με πρόσθετο 

προσωπικό.  

 Στην τροποποίηση αυτή περιλαμβάνεται και η πρόσληψη Συμβούλων 

απασχόλησης στα παραρτήματα Ρομά, που θα είναι πολύ σημαντικό, έτσι 

ώστε να τρέξουν οι δράσεις ου είναι για απασχόληση. Και ήδη κάποια ΠΕΠ 

έχουν προχωρήσει και στην έκδοση προσκλήσεων των άλλων δράσεων, όπως 

είναι η επιδότηση ενοικίου και οι ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης.  

 Τώρα θα περάσω πολύ σύντομα σε ένα τεχνικό θέμα. Είναι η διαδικασία  

μέτρησης ενός από τους 4 κοινούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και συγκεκριμένα για το CR07. Η 

ΕΥΣΕΚΤ ανέλαβε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μέτρηση αυτού του 

δείκτη, μια και θα έπρεπε οι τιμές του να συμπεριληφθούν στην ετήσια 

έκθεση για το 2018. Ο δείκτης αφορά τους εργαζόμενους και 

αυτοαπασχολούμενους που συμμετείχαν στην δράση της εναρμόνισης της 
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επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, οι οποίοι 6 μήνες μετά την έξοδο 

τους από το πρόγραμμα, είχαν μία βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά 

εργασίας.  

 Ο τρόπος για την μέτρηση του δείκτη σχεδιάστηκε ένα συνολικά μεγάλο 

μέγεθος δείγματος για όλα τα ΠΕΠ και αυτό γιατί θα έπρεπε το δείγμα να 

είναι αντιπροσωπευτικό σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας, αλλά και η 

τιμής του ζητιότανε να ήταν κατηγοριοποιημένη ανά φύλο. Ουσιαστικά 

είχαμε δύο έρευνες. Η μία έτρεξε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

με την αποστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες στις 

δράσεις. Και η δεύτερη ήταν μία τηλεφωνική έρευνα από την εταιρία ερευνών 

FOCUS BARI, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το υπόλοιπο απαιτούμενο του 

μεγέθους του δείγματος.  

 Και οι δύο έρευνες έτρεξαν το διάστημα από αρχές Απριλίου μέχρι 15-

6ου, έγινε η επεξεργασία και η ανάλυση δεδομένων. Σταθμίστηκαν στο γενικό 

πληθυσμό, βγήκανε οι τιμές του δείκτη ανά ΠΕΠ και επενδυτική 

προτεραιότητα και βέβαια έγινε χρήση τους στην ετήσια έκθεση, η οποία, 

όπως ειπώθηκε κιόλας, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30-6ου 

για όλα τα περιφερειακά προγράμματα και είναι προς έγκριση.  

 Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ζαμπέλη. Μας υποστηρίζετε 

και μας βοηθάτε πολύ και είμαστε πραγματικά υποχρεωμένοι και να 

συνεχίσουμε να έχουμε αυτήν την καλή συνεργασία γιατί μας είναι 

απαραίτητη.  

 Συνεχίζουμε με την κυρία Ελένη Χριστοπούλου από την Ειδική Υπηρεσία 

ΟΠΣ. Παρακαλώ.  

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση 

και την φιλοξενία. Το θέμα που θα σας παρουσιάσω είναι αρκετά τεχνικό, 

αλλά θα είμαι πολύ σύντομη.  

 Είναι σε συνέχεια της παρουσίασης της ΕΥΣΕΚΤ και αφορά τον 

υπολογισμό κοινών δεικτών αποτελέσματος ΕΚΤ, μακροπρόθεσμου 
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αποτελέσματος από διοικητικές πηγές. Όπως ξέρουμε, σε αυτήν την 

προγραμματική περίοδο υπήρχε η απαίτηση να συλλέγονται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο να συλλέγονται μικροδεδομένα ανά 

συμμετέχοντα, ανά πράξη. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο διοικητικό 

βάρος κι έναν φόρτο, το οποίο βέβαια το έχουμε αναλάβει κι έχουμε να 

συμπληρώνονται ερωτηματολόγια και κατά την είσοδο του συμμετέχοντα στην 

ΕΚΤ, με σκοπό να υπολογιστούν οι δείκτες  εκροής, οι κοινοί δείκτες εκροής 

και κατά την έξοδο πάλι συμπληρώνονται ερωτηματολόγια για να 

υπολογιστούν οι δείκτες αποτελέσματος. Οι κοινοί δείκτες αποτελέσματος. . 

 Για τους δείκτες τους μακροπρόθεσμους δεν ανατρέξαμε σε κάποιο 

ερωτηματολόγιο. Απλά και με την συνεργασία της ΕΥΣΕΚΤ απευθυνθήκαμε 

σε 3 διοικητικές πηγές. Το ΕΡΓΑΝΗ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

και το Πληροφοριακό Σύστημα των Δημοσίων Υπαλλήλων και απευθύναμε το 

ερώτημα, έχοντας τα ερωτηματολόγια εξόδου, προσθέσαμε 6 μήνες μετά και 

απευθύναμε το ερώτημα αν είναι εργαζόμενος ή όχι.  

 Να δούμε λίγο και την παρουσίαση μιας και την έχουμε. Να πούμε 

κάποια νούμερα για να δούμε το διαχειριστικό βάρος. Φυσικά τα νούμερα 

αφορούν όλη την Ελλάδα και το κύριο βάρος αφορά το επιχειρησιακό, το 

τομεακό το «Ανάπτυξη και ανθρώπινου δυναμικού». Αλλά εξίσου και τα ΠΕΠ 

έχουν μεγάλο αριθμό ωφελούμενων.  

 Είναι 530.000 οι ωφελούμενοι. Τα δελτία που αντιστοιχούν σε αυτούς 

τους ωφελούμενους γιατί μπορεί να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία 

πράξεις, είναι συνολικά 1.300.000 απογραφικά δελτία. Τα 720 από αυτά 

είναι εισόδου, 720 χιλιάδες είναι απογραφικά εισόδου και 580 χιλιάδες 

εξόδου. Σημαίνει ολοκλήρωσαν την ωφέλεια. Αυτή όλη η πληροφορία 

καταχωρείται στο ΟΠΣ, είτε με απευθείας καταχώρηση, data entry στην 

φόρμα του ΟΠΣ, αλλά ο κύριος όγκος μπαίνει δια επαφής,  web service, από 

τα πληροφοριακά συστήματα των δικαιούχων. Όπως η ΕΤΑ και άλλοι.  

 Για την αξιοποίηση των διοικητικών πηγών ήρθαμε σε συνεννόηση με την 

ΕΥΣΕΚΤ και με διοικητικές πηγές, σχεδιάσαμε τον μηχανισμό και τον 

εφαρμόσαμε. Οι 3 δείκτες που υπολογίζουμε είναι ο «common result 06», 

άνθρωποι που όταν ξεκίνησαν, όταν εισήλθαν στην δράση του ΕΚΤ ήταν είτε 
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ανενεργοί, είτε άνεργοι. Και 6 μήνες μετά την έξοδο έχουν θέση 

απασχόλησης. Και οι δείκτες «common result 08» υποσύνολο, κατά την 

είσοδο ήταν και άνω των 54 ετών και «common result  08», κατά την είσοδο 

ανήκαν σε μειονεκτούντα ομάδα. Είναι υποσύνολα του πρώτου δείκτη, του 

«common result 06».  

 Οπότε επιλέξαμε ποια δελτία είχαν υποβληθέν δελτίο εξόδου και όταν 

είχαν εισέλθει αν ήταν άνεργοι ή ανενεργοί. Απευθυνθήκαμε στις διοικητικές 

πηγές, στις 3 διοικητικές πηγές, έστω και μία διοικητική πηγή να μας 

απαντήσει ναι, θεωρείται ότι ο δείκτης παίρνει τιμή 1.  

 Όσον αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ανταλλαγή της 

πληροφορίας έγινε με αρχείο. Το ίδιο και με το πληροφοριακό σύστημα 

«Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού», πάλι η πληροφορία έγινε με αρχείο και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που μας έδωσε οι ΕΥΣΕΚΤ οι κατηγορίες αυτές 

έχουν εξαιρεθεί και δεν θεωρούνται εργαζόμενοι. Αυτοί που ανήκουν σε 

πρακτική άσκηση, μαθητεία, επαγγελματική κατάρτιση και αντιρρησίες 

συνείδησης. Όλες οι άλλες κατηγορίες, είναι 48 συνολικά οι κατηγορίες που 

έχει αυτό το πληροφοριακό για εργαζόμενους, θεωρήθηκαν εργαζόμενοι.  

 Με το  πληροφοριακό σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ, εκεί έχουμε αναπτύξει μία 

διεπαφή με web service, οπότε ανά πάσα στιγμή έχουμε την πληροφορία και 

δεν γίνεται με ανταλλαγή αρχείου. Γίνεται μαζικά η κλήση και παίρνουμε 

αυτήν την πληροφορία, ΑΦΜ, συγκεκριμένη ημερομηνία, αν είναι 

εργαζόμενος ναι ή όχι. Πάλι από το πληροφοριακό του ΕΡΓΑΝΗ σε σχέση με 

την κατηγοριοποίηση των θέσεων εργασίας και με τις οδηγίες της ΕΥΣΕΚΤ η 

κατηγορία voucher και μαθητεία δεν θεωρούνται εργαζόμενοι, δεν δίνουν 

τιμή στον δείκτη μας.  

 Το σύνολο των στοιχείων που επεξεργαστήκαμε ήταν 260.000 ΑΦΜ, 

320.000 δελτία εξόδου, γιατί είπαμε ειδικά για τις μαμάδες που πάνε με τους 

Παιδικούς Σταθμούς, ο ίδιος ωφελούμενος περισσότερες χρονιές να 

συμμετάσχει και να δώσει δείκτη. Και κάποια νούμερα.  

 Ήταν 322.000 τα δελτία εξόδου και οι απαντήσεις που πήραμε οι θετικές 

από την κάθε μία διοικητική πηγή. Αυτές δεν αθροίζονται, γιατί μπορεί για 

κάποιον ωφελούμενο να πήραμε θετική απάντηση σε περισσότερες από μία 
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διοικητικές πηγές. Πάλι όμως σε κάθε περίπτωση ο δείκτη παίρνει τιμή 1. 

Είτε η απάντηση είναι από μία  διοικητική πηγή ή από περισσότερες.  

 Και όσον αφορά τον δείκτη μας, σε όλη τη χώρα, αυτή είναι η τιμή του 

δείκτη, 77.737 για όλα τα έτη και για τα δύο φύλα και αυτή είναι η 

ανακατανομή του ανά έτος και ανά φύλο. Βεβαίως βλέπουμε, επειδή έχουμε 

και την πράξη της εναρμόνισης πανελλαδικά, οι γυναίκες υπερτερούν όσον 

αφορά τους ωφελούμενους. Και αυτοί οι δείκτες είναι υποσύνολο βέβαια. 

Πολύ μικρότερες οι τιμές του δείκτη. Ο common result 08, άνω των 54 ετών 

στην είσοδο και σε ευάλωτη ομάδα κατά την είσοδο.  

 Αυτά ήθελα να σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.    

 

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χριστοπούλου. Είναι το ΟΠΣ 

ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο για όλους μας. Και χαίρομαι που αναβαθμίζεται 

συστηματικά.  

 Συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα Βλάχο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη 

νέα προγραμματική περίοδο, για το 2021-2027.  

 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ και πάλι. Η διαπραγμάτευση γίνεται παράλληλα σε δύο 

σκέλη. Το ένα αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 

2021-2027 και το άλλο είναι η διαπραγμάτευση πάνω στους κανονισμούς 

που αφορούν την περίοδο 21-27 για την πολιτική συνοχής.  

 Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, συνολικά η πολιτική 

συνοχής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προσδιοριστεί στα 330 

δισεκατομμύρια Ευρώ. Από αυτά το 62% θα πάει στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες, το 14%  στις Περιφέρειες σε μετάβαση και το 11% στις 

Περιφέρειες τις περισσότερο ανεπτυγμένες. Λέω «θα», αλλά δεν είναι απόλυτα 

βέβαιο ακόμα. Είναι όλα υπό διαπραγμάτευση να διευκρινίσω.  

 Τώρα, οι πόροι που κατανέμονται, πάλι με βάση την πρόταση της 

Επιτροπής, στην Ελλάδα, είναι περίπου στο 19,2 δισεκατομμύρια Ευρώ. 

Αυτά είναι σε τιμές του 2018. Αυτό συνιστά μία αύξηση περίπου 8% σε 

σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο, δηλαδή περίπου 1,4 δισεκατομμύρια 

Ευρώ. Πάλι σε τιμές 2018 για να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη.  
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 Τώρα, βέβαια στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης υπάρχει μεγάλη πίεση 

από τους καθαρούς συνεισφορείς για μείωση των πόρων της πολιτικής 

συνοχής, αλλά αν δεν συμφωνηθεί μέχρι το τέλος, δεν μπορούμε να πούμε με 

βεβαιότητα αν θα υπάρξει μείωση.  

 Τώρα, ανά Ταμείο τα ποσά που κατανέμονται για την Ελλάδα είναι 

περίπου 10.222.000.0000€ για το ΕΤΠΑ, για το Ταμείο Συνοχής είναι 

3.578.000.000€ από τα οποία για 868 θα μεταφερθούν στο μέσο για την 

διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, στο γνωστό ΣΕΦ. Οι πόροι για το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο PLUS, όπως λέγεται στην επόμενη περίοδο, 

ανέρχονται σε 5.232.000.000€. Και οι πόροι για την Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία σε 106 εκατομμύρια.  

 Γενικά η διαπραγμάτευση αυτή χαρακτηρίζεται από αργούς ρυθμούς, 

γιατί γίνονται πολύ έντονες συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών και ακόμη 

δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Ο στόχος είναι η συμφωνία να επιτευχθεί το 

φθινόπωρο του 2019, αλλά κατά την εκτίμηση μας είναι μάλλον απίθανο.  

 Τώρα, όσον αφορά την διαπραγμάτευση για τους κανονισμούς της 

επόμενης περιόδου. Ο κανονισμός κοινών διατάξεων ο οποίος την επόμενη 

περίοδο θα περιλαμβάνει 7 Ταμεία, το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΚΤ 

PLUS, το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το Ταμείο Ασύλου και 

Μετανάστευσης, το Μέσο για την διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων 

και το Ταμείο εσωτερικής ασφάλειας. Όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα στον 

κανονισμό κοινών διατάξεων. Να σημειώσουμε, ότι από αυτόν τον κανονισμό 

λείπει πλέον το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα δεν 

θα περιλαμβάνεται και στο επόμενο ΕΣΠΑ.  

 Τώρα, όσον αφορά την διαπραγμάτευση. Εδώ η διαπραγμάτευση τρέχει 

πιο εντατικά. Στις ομάδες τουλάχιστον του Συμβουλίου και του 

Ευρωκοινοβουλίου. Στο Ευρωκοινοβούλιο έχει επιτευχθεί η ολοκλήρωση του 

πρώτου γύρου των συζητήσεων, έχει ψηφιστεί η θέση του Ευρωκοινοβουλίου 

σε πρώτη ανάγνωση τον Μάρτιο του 2019, ενώ στο Συμβούλιο έχει 

ολοκληρωθεί η συζήτηση στην ομάδα διαρθρωτικών μέτρων του Συμβουλίου 

επί του συνόλου της πρότασης, πλην ορισμένων θεμάτων των κανονισμών, 

που άπτονται του προϋπολογισμού και είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
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άλλη ομάδα, η οποία διαπραγματεύεται και το πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο.  

 Υπάρχει λοιπόν κι εδώ πέρα μερική εντολή διαπραγμάτευσης με το 

Ευρωκοινοβούλιο και αναμένονται οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ 

Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής, οι οποίες δεν έχουν όμως 

ξεκινήσει ακόμη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2020. Κατά την 

εκτίμηση μας, όχι πριν το καλοκαίρι του 2020.  

 Κάποια ενδεικτικά θέματα που αφορούν την διαπραγμάτευση είναι να 

υπάρχει μία ευελιξία ώστε να μην είναι υποχρεωτική  η κατάρτιση του 

συμφώνου εταιρικής σχέσης όταν οι πόροι ενός κράτους-μέλους είναι κάτω 

από 2,5 δις Ευρώ. Ο προγραμματισμός να μην σπάει σε 5 συν 2 έτη, όπως 

προτείνει η πρόταση, αλλά να είναι τα 5 και να περιλαμβάνει και το 50% των 

πόρων των επόμενων δύο ετών. Οι δράσεις πολιτισμού να μην υλοποιούνται 

μόνο από τον στόχο πολιτικής 5, αλλά και από άλλους στόχους πολιτικής. 

Επίσης υπό διαπραγμάτευση είναι και τα ποσοστά της Κοινοτικής 

συνδρομής, οι προκαταβολές, η θεματική συγκέντρωση, οι οριζόντιες 

αιρεσιμότητες, κλπ, οι οποίες όπως ανέφερα συζητιούνται  σε άλλη ομάδα 

εργασίας του Συμβουλίου.   

 Κάποιες βασικές διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο είναι ότι αντί για 11 θεματικούς στόχους έχουμε πλέον 5 στόχους 

πολιτικής, όπου συμπτύσσονται σχεδόν όλοι οι γνωστοί θεματικοί στόχοι που 

έχουμε την τρέχουσα περίοδο, εκτός από τον 11ο που αφορά την θεσμική 

ικανότητα, την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας, η οποία όμως μπορεί εν 

μέρει να υποστηριχτεί από τους  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούμε να έχουμε τίτλους; Μας βάζεις σε πειρασμό τώρα.  

 

ΒΛΑΧΟΣ: Τίτλους των στόχων πολιτικής; Ναι. Οι 5 στόχοι πολιτικής είναι, ο 

πρώτος αφορά μία μία Έξυπνη Ευρώπη, αν το θυμάμαι καλά. Μπορώ να το 

δω όμως στον κανονισμό, να σας το πω με ακρίβεια, όπου εκεί πέρα 

περιλαμβάνονται τα θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας κλπ, η έξυπνη 



 
 
 
 
 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

 

Ε.Π. Επ.Πρ. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Σελ. 91 
 

εξειδίκευση δηλαδή κλπ. Άρα είναι ο έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός 

της Ευρώπης.  

 Ο δεύτερος στόχος είναι μία πιο Πράσινη και χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα Ευρώπη, όπου εκεί πέρα περιλαμβάνονται όλα τα θέματα του 

περιβάλλοντος, της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, κυκλικής οικονομίας, 

αντιμετώπισης κινδύνων κλπ.  

 Ο τρίτος στόχος πολιτικής είναι μία πιο συνδεδεμένη Ευρώπη και σε 

αυτόν τον στόχο πολιτικής ενισχύονται μεταφορές και τα δίκτυα ΤΠΕ.  

 Ο τέταρτος στόχος πολιτικής είναι μία πιο κοινωνική Ευρώπη, όπου εδώ 

πέρα ενισχύεται καθαρά ο Ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας και τα κοινωνικά 

δικαιώματα.  

 Και ο πέμπτος στόχος πολιτικής είναι μία Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη. 

Εδώ ενισχύονται όλα τα θέματα της χωρικής ανάπτυξης και διατηρούνται και 

τα γνωστά εργαλεία, δηλαδή της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, της 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, ακόμη και των παράκτιων περιοχών και 

των Τοπικών Κοινοτήτων.  

 Αυτά όσον αφορά τους τίτλους των στόχων πολιτικής.  

 Να συνεχίσω λέγοντας πως σε αυτήν την περίοδο προτείνεται η βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη να ενισχυθεί, τουλάχιστον με το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ, 

αντί το 5% που είχαμε στην τρέχουσα περίοδο και επίσης να πω, ότι οι 

γνωστές αιρεσιμότητες, οι οποίες πλέον θα τους βρούμε υπό τον όρο 

‘αναγκαίοι όροι’ είναι πλέον 4 οριζόντιοι και 16 θεματικοί. Και στην ουσία 

επεκτείνουν τις υφιστάμενες αιρεσιμότητες και πάνε και πιο βαθιά,  στην 

υλοποίηση και όχι μόνο, αλλά θα είναι απαραίτητο να είναι ολοκληρωμένες 

σαν προϋπόθεση για την λήψη χρηματοδότησης και θα επικαιροποιούνται 

καθ’ όλη την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.  

 Αυτά όσον αφορά την διαπραγμάτευση της νέας περιόδου. Τώρα να πω 

λίγα πράγματα για το σχεδιασμό του επόμενο ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Όπως ξέρετε, έχει αποσταλεί η πρώτη Εγκύκλιος στις 6 Ιουνίου 2019 από την 

ΕΥΣΑ. Αυτή η αποστολή της πρώτης Εγκυκλίου σηματοδοτεί και την επίσημη 

έναρξη του διαλόγου μεταξύ των φορέων πολιτικής και από αυτούς 

περιμένουμε διατύπωση προτάσεων πολιτικής και προτεραιοτήτων ανάλογα 
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με την αρμοδιότητα τους, βάσει του δομημένου ερωτηματολογίου που είναι 

συνημμένο σε αυτήν την πρώτη Εγκύκλιο. Οι απαντήσεις σε αυτό το 

ερωτηματολόγιο θα αποτελέσουν την βασική εισροή για την κατάρτιση του 

ΕΣΠΑ.  

 Βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλες διαδικασίες, αλλά θα ενημερωθείτε 

οσονούπω στο εγγύς μέλλον για αυτές τις διαδικασίες, όπως θα είναι τα 

Αναπτυξιακά Συνέδρια και άλλες διαδικασίες, που ορίζονται και από το 

πλαίσιο της εταιρικής σχέσης.  

 Τώρα, όσον αφορά το πλαίσιο του προγραμματισμού. Αυτό καθορίζεται 

από κάποιες υποχρεώσεις. Το ένα είναι το κανονιστικό πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άλλο είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ένα 

τρίτο είναι οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχει η χώρα. 

Ένα τέταρτο είναι οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την είσοδο της χώρας 

μετά την έξοδο της από το μνημόνιο και την είσοδο της στον θεσμό του 

Ευρωπαϊκού εξαμήνου. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

εκδώσει μία έκθεση για κάθε χώρα, όπου γίνεται η ανάλυση, η οικονομική 

ανάλυση κάθε χώρας και συνάπτεται και ένα παράρτημα, το παράρτημα Δ’ 

όπως λέγεται, το οποίο επέχει θέση, αυτό που γνωρίσαμε στην τρέχουσα 

περίοδο, position paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δηλαδή είναι οι 

θέσεις της Επιτροπής για την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη περίοδο.  

 Πέραν αυτών, στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο πρόκειται σύντομα να εγκριθούν 

και οι ανά χώρα ειδικές συστάσεις, μεταξύ των οποίων και για την χώρα μας. 

Εμείς ως χώρα είχαμε δύο συστάσεις. Είναι σχετικά γενικόλογες, δεν μας 

δημιουργούν πρόβλημα δηλαδή στον προγραμματισμό.  

 Τελευταίο αφήνω την εθνική στρατηγική για την βιώσιμη και δίκαιη 

ανάπτυξη2030, η οποία μάλιστα έχει εγκριθεί και από το EUROGROUP στις 

27-7-2018 και είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται μία τέτοια εθνική 

στρατηγική για την ανάπτυξη. Αυτή βασίζεται σε 4 άξονες παρέμβασης που 

αφορούν την δημοσιονομική σταθερότητα, την βιώσιμη ανάπτυξη, ποιοτικές 

και προσβάσιμες υποδομές για την ανάπτυξη και δίκαιη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη.  
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 Τώρα, να έρθω στα θέματα της οργάνωσης και του συντονισμού. Εδώ, 

μάλλον να πω αλλιώς. Οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν το επόμενο 

διάστημα για να οργανωθούμε σε αυτήν την άσκηση, είναι να συσταθούν και 

να ενεργοποιηθούν τα όργανα του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Να οργανωθεί η 

διαβούλευση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Το Περιφερειακό, τομεακό 

και να επεξεργαστούν οι προτάσεις. Να γίνουν μελέτες, τα Συνέδρια και οι 

Ημερίδες που απαιτούνται.  

 Τέλος, περιμένουμε και από την συμβολή των φορέων πολιτικής, στο 

ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην Εγκύκλιο, να διαμορφώσουμε τις πρώτες 

συνοπτικές θέσεις πάνω στις οποίες θα γίνουν οι επόμενες συζητήσεις.  

 Τώρα, τα όργανα που προβλέπεται για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι τα εξής. Πρώτα θα υπάρχει μία 

Επιτροπή σχεδιασμού πολιτικής ΕΣΠΑ. Σε αυτήν θα συμμετέχουν οι 

αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων και θα υπάρχουν και 

εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, οι 

οποίοι θα συμμετέχουν ανάλογα με τις απαιτήσεις με πρόσκληση του 

Προέδρου της.  

 Αυτή είναι το πιο αποφασιστικό όργανο, το οποίο θα κάνει και τις 

προτάσεις στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και στο 

Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, προκειμένου να ληφθούν οι 

τελικές αποφάσεις.  

 Τώρα σε κατώτερο επίπεδο, μάλλον στο ενδιάμεσο επίπεδο  βρίσκεται η 

Γραμματεία υποστήριξης του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ. Η Γραμματεία αυτή θα 

αποτελείται από ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού με Πρόεδρο τον Γενικό Διευθυντής της Γενικής Αρχής 

Συντονισμού και σε ακόμα πιο κάτω επίπεδο θα είναι η Διυπηρεσιακή 

Γραμματεία Τεχνικής υποστήριξης η οποία υπό τον συντονισμό της ΕΥΣΣΑ 

θα αποτελείται και από στελέχη των υπόλοιπων Ειδικών Υπηρεσιών της  

Εθνικής Αρχής συντονισμού και θα είναι υπεύθυνοι όλοι αυτοί για το τελικό 

αποτέλεσμα της σύνταξης. Του ΕΣΠΑ μιλάμε, έτσι;  

 Τώρα, θα υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο, το επίπεδο της χάραξης 

πολιτικών, που αυτό θα συγκροτείται σε ομάδες που θα βρίσκονται στα 
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Υπουργεία και τις Περιφέρειες και τα οποία θα συνεισφέρουν κατά 

αρμοδιότητα σε όλη αυτήν την διαδικασία και σε όλες τις φάσεις του 

σχεδιασμού. 

 Με ευθύνη των ομάδων σχεδιασμού, τον ρόλο τον οποίο θα αναλάβουν οι 

υφιστάμενες επιτελικές δομές του ΕΣΠΑ, θα συμμετέχουν βέβαια και 

εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών εκεί που απαιτείται, γιατί η συμβολή 

τους από την εμπειρία τους είναι πολύ σημαντική. Οι Διαχειριστικές Αρχές 

βέβαια, θα κληθούν στην συνέχεια να αναλάβουν την συγγραφή των νέων, 

κατά περίπτωση προγραμμάτων, όπως θα διαμορφωθούν με βάση την 

αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ.  

 Τώρα, στην Εγκύκλιο υπάρχουν, να αναφέρω πολύ σύντομα τα βασικά 

ερωτήματα που τίθενται για να απαντήσουν οι φορείς πολιτικής. Και αυτά 

είναι, εκτός από την περιγραφή της θέσης και του τομέα στο ευρύτερο εθνικό 

και ευρωπαϊκό περιβάλλον, είναι τα βασικά προβλήματα και εμπόδια, ή και 

οι αστοχίες που αναδείχθηκαν κατά την υλοποίηση των στόχων και 

προτεραιοτήτων στρατηγικής του φορέα ανά τομέα πολιτικής. Οι κύριες 

στρατηγικές επιλογές του φορέα και η ιεράρχηση τους και οι ανάγκες 

χρηματοδότησης για τη νέα περίοδο.  

 Πολύ σύντομα να αναφέρω ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Μέσα στον 

Ιούλιο ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν τα σχέδια συγκρότησης των παραπάνω 

ομάδων σχεδιασμού και οι απαραίτητες Υπουργικές αποφάσεις. Στις αρχές 

του Σεπτέμβρη περιμένουμε την υποβολή των προτάσεων από τους φορείς 

πολιτικής. Από εκεί θα ξεκινήσει και η άτυπη υποβολή του ΕΣΠΑ. Μάλλον ο 

άτυπος διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα ξεκινήσει αυτή η 

διαβούλευση δηλαδή.  

 Ευελπιστούμε ότι τον Μάρτη του 2020 θα μπορεί να γίνει η υποβολή του 

ΕΣΠΑ για έγκριση από την Επιτροπή και μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2020 

ευελπιστούμε σε μία υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε 

συνέχεια των άτυπων διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Είμαι 

στην διάθεση σας για όποιες ερωτήσεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε πολύ. Μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα 

πράγματα και βλέπουμε ότι έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας.  

 Θα συνεχίσουμε με την τελευταία μας εισήγηση, τον κύριο Παυλικιάνη, 

αν δεν κάνω λάθος. Ποιος άλλος είναι; Μετά θα κάνουμε έναν γύρο 

συζήτησης. Ο κύριος Παυλικιάνης θα μας μιλήσει για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς. Θα παρακαλούσα όσο γίνεται πιο σύντομα, έτσι ώστε μετά να 

κάνουμε έναν γύρο  σύντομο τοποθετήσεων και μετά να κλείσουμε 

διαβάζοντας τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να απελευθερωθείτε, να τσιμπήσετε 

κάτι που σας περιμένει ένας ελαφρύς μπουφές έξω, ώστε να κατευθυνθούμε 

και να ετοιμαστούμε για την Κυριακή.  

 

ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΗΣ: Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και εν αναμονή για 

την ένταξη μας ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, το περιμένουμε. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τις Επιτροπές 

Παρακολούθησης τα τελευταία χρόνια και με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

τις εισηγήσεις του κυρίου Γκόγκου που είναι, επιτρέψτε μου να πω την 

έκφραση, παλιά καραβάνα και  οι επισημάνσεις του πάντα έχουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα.  

 Πριν ξεκινήσω την εισήγηση μου, παρόλο που είπα ότι θα είμαι έτσι πολύ 

σύντομος, να πω για παράδειγμα, ότι ερχόμενος από τα Σελιανίτικα, είδα κάτι 

σκουπιδόλοφους εκεί πέρα και έμεινα άφωνος. Και ρώτησα εκεί πέρα τους 

κατοίκους, συγγνώμη, λέω, από πότε έχουν να μαζέψουν τα σκουπίδια; Και 

μου λένε, από τον Φεβρουάριο. Και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι 

μάλλον δύσκολη σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα. Τέλος πάντων.  

 Σε ό,τι αφορά σε μία παρουσίαση που είδα στην αρχή σχετικά με αυτό το 

εργαλείο διαχείρισης, αξιολόγησης κινδύνων απάτης, να πω ότι η δικιά μας 

θέση είναι ότι αυτό το εργαλείο δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο. Αναπτύχθηκε, 

ναι μεν είναι σε μία μορφή α μορφή excel, αλλά αφήνει περιθώρια πολλών 

υποκειμενικών θέσεων και κριτηρίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει στο να 

αποδεχθούμε σαν χώρα το σύστημα το ΑΡΑΝΙ, το ξέρει και ο κύριος 

Λογοθέτης, το έχει παρακολουθήσει, αλλά υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις σε 

αυτό. Παρόλα αυτά, ακόμα και αν δεν υιοθετήσουμε το ΑΡΑΝΙ, θα πρέπει 
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όμως να υποδείξουμε κάποιο πιο, ΑΡΑΧΝΗ το λένε, ΑΡΑΝΙ το λέω εγώ, την 

ΑΡΑΧΝΗ, θα πρέπει να υποδείξουμε κάποιο μοντέλο που να είναι πιο 

αξιόπιστο και με πιο αντικειμενικά κριτήρια που να αξιολογούν αυτήν την 

εκτίμηση κινδύνου.  

 Να πω λιγάκι ότι εμείς, από την Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης 

Διαφθοράς, εγώ ως Κωνσταντίνος Παυλικιάνης, είμαι στην Υπηρεσία ΑΦΚΟΣ. 

Δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά οι περισσότεροι. Το γραφείο AFCOS τα αρχικά 

του σημαίνουν Anti-Fraud Coordination Service δηλαδή Υπηρεσία 

Συντονισμού Καταπολέμησης Απάτης. Είμαστε η Υπηρεσία η οποία συντονίζει 

τους ελέγχους OLAF στην Ελλάδα. Είμαστε η Υπηρεσία η οποία υποδέχεται 

όλες τις καταγγελίες που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Αυτές οι 

δύο είναι, θα έλεγα οι σημαντικότερες αρμοδιότητες που έχουμε. Η δεύτερη 

όσον αφορά την υποδοχή των καταγγελιών προβλέπεται και από το σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου και από κει και πέρα έχουμε συντονισμό με 

Ελεγκτικά Σώματα για υποθέσεις  υπόνοιας απάτης.  Όταν λέμε Ελεγκτικά 

Σώματα, γιατί μπορεί να τύχει ένας τυπικός έλεγχος του ΣΔΟΕ  ή του 

Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και σε αυτόν τον έλεγχο 

να πέσουν σε συγχρηματοδοτούμενο έργο. Οπότε θα πρέπει να μας 

ενημερώσουν για το  πόρισμα ελέγχου και εμείς αντίστοιχα να ενημερώσουμε 

την ΕΙΘΥ και την Διαχειριστική Αρχή.  

 Την ανάπτυξη πολιτικών καταπολέμησης απάτης και τη συνδρομή στο 

γραφείο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία είναι μία νέα Ευρωπαϊκή Αρχή, η οποία θα ξεκινήσει  να 

λειτουργεί στα τέλη του 2020 και η οποία έρχεται να καλύψει το κενό των 

αρμοδιοτήτων της OLAF, δηλαδή θα μπορεί να ασκεί ποινικές διώξεις πλέον 

σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα στα ίδια τα κράτη-μέλη. Το περιμένουμε με 

μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό θα αλλάξει ριζικά το τοπίο στην καταπολέμηση 

της απάτης και αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι και πόσο βάρος ρίχνει 

πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση σα θέματα καταπολέμησης απάτης.     

 Για πολλά χρόνια, ειδικά στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, 

ακούγαμε συχνά τη σύσταση για την ενημέρωση. Παίρναμε πάρα πολλές 
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συστάσεις και είχαμε και πρόστιμα κιόλας για τις πινακίδες. Το έργο αυτή 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κλπ.  

Τώρα δεν αρκείται να πληροφορείται ο Έλληνας πολίτης και ο τελευταίος 

Έλληνας πολίτης ότι ωφελείται από ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρέπει να ωφελείται και μέχρι τελευταίας δεκάρας. Και αυτό είναι πολύ 

βασικό. Έχει αποτιμηθεί ότι περίπου 120 δισεκατομμύρια Ευρώ χάνονται 

ετησίως λόγω της διαφθοράς και της απάτης, όχι στην  Ελλάδα, μιλάμε 

πανευρωπαϊκά.  

 Εδώ, να ξεκινήσω έτσι πολύ γρήγορα, βλέπουμε ότι το 2017 συντονίσαμε 

7 ελέγχους της  OLAF και το 2018 είχαμε υπερδιπλασιασμό. Φθάσαμε στους 

17 συντονισμούς. Και όταν λέω συντονισμούς, γιατί ένας συντονισμός μπορεί 

να είναι πολλοί έλεγχοι. Δηλαδή πως γίνεται. Η OLAF μας στέλνει ένα 

έγγραφο, μας λέει την τάδε του μηνός θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο σε 

αυτούς και αυτούς τους οικονομικούς φορείς. Κι εμείς βοηθάμε το έργο της 

OLAF δίνοντας και δύο Ελεγκτές του ΣΔΟΕ μαζί με τα ην OLAF και 

βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να είναι 17 οι συντονισμοί, αλλά στην 

πραγματικότητα οι οικονομικού φορείς που ελέγχονται, είναι ακόμα 

περισσότεροι.  

 Τώρα, σε σχέση με τις καταγγελίες που λαμβάνουμε, βλέπουμε και εδώ 

μία αυξητική τάση. Ο αριθμός του 2015 είναι πολύ μικρός, γιατί το 2015 

συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς, άρα και κατά 

συνέπεια το γραφείο μας, η ύπαρξη του υπάρχει από το 2015 και βλέπουμε 

το 2016, 2017, 2018 αυξητική τάση. Είμαστε τώρα στο 2019, βλέπουμε ότι 

είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2018 δεδομένου ότι είμαστε στη μέση 

τα της χρονιάς. Κι εδώ βλέπουμε ότι οι καταγγελίες που έχουμε λάβει για το 

2007-2013, ακόμα λαμβάνουμε καταγγελίες για την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο. Είναι στον αριθμό των 64. Έχουμε 100 καταγγελίες 

για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και 49 καταγγελίες, οι οποίες δεν 

καθίσταται σαφές από το κείμενο της καταγγελίας για ποια προγραμματική 

περίοδο αναφέρεται. Ούτε κωδικοί ΟΠΣ, ούτε τίποτα. Αυτό βέβαια καθιστά 

την ίδια την έρευνα ακόμα πιο δύσκολη. Εμείς δεχόμαστε και ανώνυμες και 

επώνυμες καταγγελίες και τις αξιολογούμε το ίδιο. Δεν σημαίνει ότι επειδή 
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είναι ανώνυμη, την βάζουμε για παράδειγμα στο αρχείο.  Και είναι σχεδόν  

μοιρασμένες. 49% ανώνυμες, 51% επώνυμες. Ήταν την προηγούμενη 

εβδομάδα 45% οι ανώνυμες. Έχουμε μία αυξητική τάση τώρα τις τελευταίες 

μέρες.  

 Και εδώ βλέπουμε το στάδιο που βρίσκονται οι καταγγελίες. Δηλαδή 

βλέπουμε ότι 38 περίπου καταγγελίες έχουν ολοκληρωθεί, 4με την έννοια ότι 

έχουν διερευνηθεί, με την έννοια ότι έχουν ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει πια 

άλλη έρευνα. Έχει λήξει. Είτε με ευρήματα, είτε χωρίς ευρήματα. Σε 

παρακολούθηση είναι 57 και έχουμε άλλες 5 που είναι ακόμα στο στάδιο της 

αξιολόγησης.  

 Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα παράδοξα των στατιστικών, ότι ενώ τα 

περισσότερα έργα στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και από το 

Ταμείο Συνοχής, εν τούτοις οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Αυτό είναι και χρήσιμο για την κυρία 

Γερολυμάτου που συνεργαζόμασταν κάποτε, ήμασταν Συνάδελφοι στην 

Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντάξει, έχει μία 

λογική βέβαια, ότι το ΕΚΤ έχει έργα που αγγίζουν τον τελευταίο ωφελούμενο, 

τον άνεργο που δεν πληρώνεται, την μητέρα που δεν βρίσκει παιδί στον 

Παιδικό Σταθμό, για αυτό κι έχουμε αυτό τον μεγάλο αριθμό.  

 Βλέπουμε εδώ την διαβίβαση των καταγγελιών. Οι περισσότερες 

καταγγελίες τις διαβιβάζουμε στην ΕΙΘΥ και στις Διαχειριστικές Αρχές για να 

διερευνηθούν. Κάποιες λιγότερες πηγαίνουν στο Σώμα Επιθεωρητών 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και στην ΕΔΕ και από κει και πέρα έχουμε 

ακόμα πιο λίγες σε Εισαγγελικές Αρχές και τα λοιπά. Αυτές που βλέπετε στο 

τέλος, που λέει Γραφείο Καταγγελιών, είναι ένα γραφείο που είναι στην Γενική 

Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς και εκεί πάμε συνήθως καταγγελίες, 

οι οποίες αποδεικνύεται στην πορεία ότι δεν αφορούν συγχρηματοδοτούμενα 

έργα. Ενώ δηλαδή λέει ότι είναι συγχρηματοδοτούμενο, τελικά αποδεικνύεται 

ότι δεν είναι και χειρίζεται ως να είναι εθνικοί πόροι.  

 Εδώ βλέπουμε τα θέματα των καταγγελιών, ότι η μεγάλη πλειοψηφία 

αφορά διαδικασία δημοσίων συμβάσεων, διαγωνισμών. Αυτό είναι μάλλον το 

λογικό. Δεν είναι μόνο Ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό. Αμέσως 
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μετά η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Η μη πληρωμή επιδομάτων και 

φθάνουμε μέχρι πλαστογραφίες, χρηματισμούς και τα λοιπά.  

 Εδώ βλέπουμε την θέση της Δυτικής Ελλάδας. Ο αριθμός της για την 

ακρίβεια μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μικρότερος, ήταν 4 οι 

καταγγελίες. Μας ήρθαν όμως 3 μέσα σε μία εβδομάδα παραδόξως. Οπότε 

έχουμε αυτή τη στιγμή 7 καταγγελίες μέσα σε μία εβδομάδα, σε επίπεδο 

Περιφερειών δηλαδή είναι οι περισσότερες μετά από αυτήν της Αττικής. 

Βέβαια σε επίπεδο τομεακών βλέπουμε ότι η πρώτη με μεγάλη διαφορά είναι 

η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, γιατί έχει να κάνει με τα έργα του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  

 Εδώ θέλω να πω το εξής. Αν γίνεται να καταγραφεί και από την κυρία 

Ζαμπέλη και την κυρία Γερολυμάτου. Για το πρόγραμμα της εναρμόνισης. 

Από τότε που άλλαξε ο τρόπος των vouchers, γιατί αν θυμόσαστε, μέχρι πριν 

από 3 χρόνια τα voucher δηλώνανε τοποθέτηση του παιδιού σε συγκεκριμένο 

Παιδικό Σταθμό, ενώ τώρα παίρνουν το voucher οι μητέρες και ψάχνουν να 

βρούνε σε ποιο Παιδικό Σταθμό θα βάλουν το παιδί τους. Έχουμε μία 

θεαματική αύξηση καταγγελιών. Μόνο η Ελληνική Εταιρία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης πήρε πάνω από 500 καταγγελίες και έχουμε 

και θεαματική αύξηση τηλεφωνημάτων που  δέχομαι εγώ ο ίδιο, γιατί εγώ 

ασχολούμαι  με τα συγκεκριμένα θέματα, για φαινόμενα διαφθοράς.  

 Θα ήθελα λοιπόν να το ξανακοιτάξουμε το θέμα αυτό με τα voucher, γιατί 

τώρα τι γίνεται; Μην έχοντας τοποθέτηση σε συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό, 

αρχίζουν  τα φαινόμενα οι Παιδικοί Σταθμοί να ζητάνε χρήματα, ενώ είναι 

συγχρηματοδοτούμενο το έργο, να ζητάνε χρήματα  για να βάλουν το παιδί 

στον Σταθμό. Συνήθως λένε, είμαστε γεμάτοι, δεν έχουμε θέσεις, αλλά αν 

θέλετε δώστε μας και 2.000€. Έχω ακούσει από 500€, έχω ακούσει 1.000€, 

2.000€ και πολλές μητέρες αναγκάζονται να τα δώσουν, γιατί ειδικά στην 

Επαρχία  που οι Παιδικοί Σταθμοί είναι αρκετά απομακρυσμένοι, τα δίνουν 

για να  γλιτώνουν χρήματα από έξοδα μετακίνησης  και σε αυτήν την 

περίπτωση πολλές δεν το καταγγέλλουν κιόλας.    Δηλαδή έχουμε τις 500 

τόσες καταγγελίες, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες σίγουρα, οι οποίες δεν 

γίνονται αυτές οι καταγγελίες. Αυτό βέβαια δεν αφορά το ΠΕΠ Δυτικής 
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Ελλάδας, απλά το λέω τώρα στους εκπρόσωπους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου.   

 Σε ό,τι αφορά την Δυτική Ελλάδα λοιπόν βλέπουμε ότι το 7% των 

καταγγελιών για το 14-20 αφορούν το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος. Αυτές οι 7 

καταγγελίες είναι όλες έργα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου.  Και οι 7. 

Οι 4 εκ των οποίων διαβιβάστηκαν στην ΕΙΘΥ, μία είναι στην Διαχειριστική 

Αρχή, μία είναι στο Γραφείο Καταγγελιών γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι δεν 

αφορούσε συγχρηματοδοτούμενο έργο και μία είναι τώρα στο στάδιο της 

αξιολόγησης. Και βλέπουμε  στα θέματα των καταγγελιών, δύο αφορούν 

διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, δύο για ανεπαρκή ή μη παροχή 

Υπηρεσιών, δύο και κακοδιοίκηση κι μία για παράτυπη λειτουργία δομής. 

Όλα αυτά είναι έργα του ΕΚΤ, επαναλαμβάνω.  

  Και εδώ βλέπουμε ότι από τις 7 οι 5 ολοκληρώθηκαν χωρίς ευρήματα. 

Αυτό έρχεται βασικά και επιβεβαιώνει ένα άλλο στατιστικό που έχουμε, ότι το 

85% των καταγγελιών που λαμβάνουμε, αποδεικνύονται αβάσιμες. Το κακό 

είναι βέβαια ότι έχουμε μία αυξητική τάση  στην αντιλαμβανόμενη διαφθορά 

στην χώρα μας, ενώ η πραγματική διαφθορά σε σχέση με την 

αντιλαμβανόμενη έχει μία απόσταση προφανώς και εδώ έχουμε μία  εικόνα, 

ότι  5 καταγγελίες που ελέγχθηκαν δεν είχαν ευρήματα. Έχουμε μία, που 

όπως είπαμε είναι στο στάδιο της αξιολόγησης και είναι και μία, δεν ξέρω αν 

το βλέπετε καθαρά,  η οποία σας έχει διαβιβαστεί από τον Δεκέμβριο του 

2018, αλλά δεν έχουμε πάρει κάποια ενημέρωση. Έχουν περάσει 7 μήνες 

περίπου. Δηλαδή για το αν συγκροτήθηκε κάποια αρμόδια διερεύνηση της 

καταγγελίας, δεν έχουμε  κάποια ενημέρωση. Αν έχει γίνει, μπορεί να μην το 

έχω.  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Μπορείτε, θυμόσαστε να μου πείτε;  

 

ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΗΣ: Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, αν θυμάμαι καλά, αφορά 

το Κοινωνικό Φαρμακείο της Πάτρας. Νομίζω. Νομίζω αυτή πρέπει να είναι. 

Ναι, αν είναι εύκολο.  



 
 
 
 
 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

 

Ε.Π. Επ.Πρ. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Σελ. 101 
 

 Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα στατιστικά που έχουμε. Εμείς 

περιμένουμε και με περιέργεια την επόμενη προγραμματική περίοδο για τον 

ρόλο που έχουμε, γιατί υπάρχει και αυτή η σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής περί της ένταξης της Γενικής Γραμματείας στο σύστημα ΕΣΠΑ, η 

οποία βέβαια Γενική Γραμματεία απ’ ό,τι ακούμε, υπάρχουν διάφορα 

σενάρια ότι μπορεί να αλλάξει μορφή. Θέλουμε να δούμε αν το AFCOS θα 

συνεχίσει να είναι στην Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ή  

σε κάποια Ανεξάρτητη Αρχή που θα πάρει τη θέση της, ή αν θα αποκοπεί και 

θα πάει σε κάποιον άλλον φορέα. Αυτό θέλουμε να δούμε.  

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή. Να είστε καλά, καλή 

συνέχεια.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσω τώρα τον λόγο στα περισσότερα μέλη της Επιτροπής. 

Μία παράκληση. Επειδή ο χρόνος περνάει, πρέπει να γυρίσετε κι εσείς 

γρήγορα στην έδρα σας, δύο λεπτά ο καθένας. Έχετε τον λόγο.  

 

ΔΑΛΑΒΕΡΗ: Δαλαβέρη Φωτεινή από την Επιτελική Δομή του Υπουργείου 

Υγείας. Δίνω μία σύντομη απάντηση για τις ανησυχίες διατηρησιμότητας των 

δομών της υγείας στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνεται η συνυπογραφή 

του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών. Έτσι εντάσσονται τα έργα σας, για 

διατηρησιμότητα των δομών από τον τακτικό προϋπολογισμό, ούτως ή άλλως 

μετά. Δεν έχει κλείσει ποτέ ως τώρα με 10 διαδοχικούς Υπουργούς δομή 

υγείας. Οπότε δεν ανησυχούμε για αυτό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαίρομαι. Νομίζω είναι μία απάντηση σαφής, γιατί 

αναπτύσσονται μία σειρά ερωτηματικά και φθάνει στους τελικούς 

δικαιούχους. Και λέει, θα συνεχίσει το πρόγραμμα; Θα μείνει το πρόγραμμα; 

Αναλάβατε πρωτοβουλίες. Τι κάνετε;  

 

ΔΑΛΑΒΕΡΗ: Στην εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με την Υπηρεσία, σας το 

έχουμε στα κριτήρια, έχουν δει την έγκριση σκοπιμότητας που 
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συνυπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών για την 

διατηρησιμότητα και αναφέρεται ρητά στην απόφαση.  

 Ευχαριστώ για τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την χθεσινή μέρα που ήταν 

αφιερωμένη στην υγεία. Ο τομέας της υγείας είναι πραγματικά ένας πυλώνας 

sustainable development. Δηλαδή αν θέλουμε να έχουμε διατηρήσιμα 

αποτελέσματα ανάπτυξης θέλουμε υγιή πληθυσμό σε καλή κατάσταση.  

 Θα μιλήσω επί τροχάδην, αφού είναι τόσο βιαστική η τοποθέτηση για τη 

νέα πολιτική των ΤΟΜΥ γιατί εν πολλοίς τα άλλα τα είπε και η εκπρόσωπος 

της ΕΥΣΕΚΤ. Μόνο να προσθέσω ότι εδώ έχουν ενταχθεί τα έργα μας. 1-2 

περιμένουμε μόνο για την ψυχική υγεία. Όλα τα άλλα έχουνε ενταχθεί και 

αφορούν πράγματι και την άνοια και τα παιδιά.  

 Θα έλεγα λοιπόν ότι η νέα πολιτική του Υπουργείου Υγείας που είναι 

διαρθρωτική και υποστηρίζεται από τοπ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 

έχει γίνει εφικτή με δικαιούχο φορέα την Υπηρεσία μας, είναι η ΤΟΜΥ, μία 

διαρθρωτική αλλαγή που στοχεύει στην κάλυψη, δηλαδή να υπάρχουν 

Υπηρεσίες σε όλη την έκταση και στις γειτονιές, δηλαδή στην Κοινότητα, να 

υπάρχει προσβασιμότητα, την έχει δώσει ο Νόμος 4368 του 2016 για όλους 

και να παρέχουν οικονομική προστασία στους ανθρώπους, που η υγεία τους 

απειλείται. Δηλαδή να έχουμε οικονομική προστασία για δαπάνες out of 

pocket και κυρίως αυτές που είναι καταχρηστικές με τα φακελάκια κλπ. 

Δηλαδή έχει μία τριπλή στόχευση αυτό το έργο.  

 Αυτό το έργο έχει σχεδιαστεί ως πολιτική από το 2013, πέρασε και άλλη 

διακυβέρνηση δηλαδή, μέχρι το 2015 σε μία υπογεγραμμένη συμφωνία. 

Μελετήθηκε σε μία  υπογεγραμμένη συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας του οποίου όλε τις αρχές για τις σύγχρονες πολιτικές υγείας 

ενσωματώνει.  

 Είναι κεντρικό δομικό στοιχείο στην αναδιάρθρωση του συστήματος 

υγείας. Ήδη με τις 127 ΤΟΜΥ έχουμε κάλυψη για τουλάχιστον 703.000 

άτομα σε όλη την χώρα. Έχουμε κάλυψη με τις 18 ΤΟΜΥ που έχουν 

σχεδιαστεί στην Δυτική Ελλάδα, έχουμε κάλυψη του 50% του αστικού 

πληθυσμού. Σχεδιάζονται όμως και 5 ακόμη που θα είναι Μαία, Νοσηλευτής, 

Φυσιοθεραπευτής, εξειδικεύτηκαν και δεσμεύτηκαν από το Πρόγραμμα 
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Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι 5 κινητές μονάδες να πηγαίνουν στις 

αγροτικές περιοχές, οπότε θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις ΤΟΜΥ.  

 Τα ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια είναι 14. Στην Πάτρα είναι 9. Στην Δυτική 

Ελλάδα είναι 14 που λειτουργούν  από τις 18. Στην Πάτρα είναι οι 9 και 

μέχρι τώρα οι εγγεγραμμένοι, οι οποίοι έχουν επαναλαμβανόμενες 

επισκέψεις είναι 36% του πληθυσμού.  

 Θα ήθελα να πω, ότι έχουν αξιολογηθεί ως προς την ικανοποίηση των 

χρηστών, διότι αν το μέτρο είναι χρήσιμο το κρίνει ο κόσμος. Υπάρχει μία 

μελέτη , η οποία έχει βγάλει ότι υπάρχει πίστη προς τους γιατρούς και προς 

τις υπηρεσίες, από την διάθεση και την πρόθεση να επανέλθουν και να 

διατηρήσουν τις σχέσεις τους με τον γιατρό τους τα άτομα, αυτό ήταν το 

ερώτημα, καθώς επίσης και  ερωτήθηκαν, κατά πόσο έχουν συστήσει στα 

συγγενικά τους μέλη το να πάνε να εγγραφούν στις ΤΟΜΥ. Αυτές οι δύο 

ερωτήσεις έχουν πάρει πολύ θετικές απαντήσεις στην μελέτη ικανοποίησης 

χρηστών που έγιναν.  

 Τι διαφορετικό φέρνουν αυτές οι διεπιστημονικές ομάδες που 

λειτουργούν δωρεάν και στην Κοινότητα μέσα. Την έξοδο του γιατρού και την 

ανατροπή της ιατροκεντρικής αντίληψης, την έξοδο του γιατρού στην 

Κοινότητα, την έξοδο του γιατρού, εδώ έχουν πάει στο Ίδρυμα που έχετε για 

παιδιά χωρίς γονείς. Τα έχουν εγγράψει, τα παρακολουθούν. Σα σχολεία , 

στους 4πυροσβέστες, στο Λιμενικό. Δηλαδή πηγαίνουν σε χώρους εργασίας.  

 Δεν θέλω να σας, δηλαδή δίνουν έμφαση στις Υπηρεσίες, στην Κοινότητα, 

στην κατ’ οίκο επίσης  επίσκεψη. Υποστήριξη στην οικογένεια και στους 

φροντιστές χρόνιων ασθενών, στην αγωγή υγείας, στην πρόληψη και στην 

επιδημιολογική επιτήρηση, πράγματα που δεν γίνονταν, παρά μόνο πολύ 

αποσπασματικά και ευκαιριακά μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν έχουν θεσμοθετηθεί 

και υπάρχει μία σαφής εντολή με Νόμους και κανονιστικές αποφάσεις προς 

τους γιατρούς.  

 Νομίζω ότι πληρώνουν οι ΤΟΜΥ επίσης τους υποχρεωτικούς όρους, τα 

enabling condition, τις αιρεσιμότητες της επόμενης περιόδου, γιατί είναι 

community base, είναι home care και είναι και για τους χρόνιους ασθενείς 

στοχευμένες.   
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 Αυτά, δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο. Αν μπορούμε στα 

συμπεράσματα να εξουσιοδοτήσουμε την Διαχειριστική Αρχή, εφόσον 

υπάρχουν πόροι στην επενδυτική προτεραιότητα, να επεκτείνει το διάστημα, 

την διάρκεια σε χρηματοδότηση των έργων υγείας, γιατί ξεκινούν από 18 έως 

36 μήνες και σε όλες τις Περιφέρειες έγινε δεκτό για 48 μήνες, έως το 2023, 

αλλά εφόσον υπάρχουν πόροι και κατά την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής 

θα ήθελα να γραφτεί στα συμπεράσματα και σας ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κάποιος άλλος; Να κρατήσουμε ό,τι είναι για 

ψηφοφορία. Ναι, με την σειρά.  

 

ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ονομάζομαι Αγγουράκη 

Σμαράγδα. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών.  

 Η Επιτελική δομή μας είναι σε επίπεδο δικαιούχου έργων του 

Υπουργείου Εξωτερικών. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με 

τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες στο κομμάτι των πληρωμών και δαπανών, 

σας λέω κάτι αυτονόητο, είναι καθοριστικής σημασίας να προχωρήσουν οι 

συμβάσεις, να προχωρήσουν τα έργα. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας εδώ, ότι 

πάρα πολλά έργα σχετίζονται με υλοποίηση του Νόμου 4412 δημόσιων 

διαγωνισμών κλπ.   

 Εδώ σωστά τονίστηκε και από τον κύριο Γκόγκο το πώς και η ανάγκη 

επιτάχυνσης των δαπανών κλπ. Θέλω να σας πω, ότι με τον καινούργιο Νόμο 

του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων, που έχει τροποποιηθεί πάρα πολλές 

φορές και πάρα πολλοί εδώ μέσα θα ξέρετε και τι προβλήματα μας 

δημιούργησε, έλυσε σίγουρα πάρα πολλά, θα ήθελα να τονιστεί αν γίνεται και 

σε επίπεδο συμπερασμάτων, ότι και η ΕΑΔΗΣΥ πρέπει πιο γρήγορα να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες διόρθωσης αρκετών θεμάτων που υπάρχουν, ή 

αποσαφήνισης ορισμένων θεμάτων, τα οποία δυστυχώς επί χρόνια υπάρχουν 

στη νομοθεσία. Είναι το ένα θέμα.  

 Το δεύτερο και το πιο σημαντικό που ήθελα εδώ να τονίσω, είναι ότι 

υπάρχει, η νομοθεσία υποχρεώνει για συμβάσεις άνω των 60.000€, δηλαδή 

τους ανοιχτούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η υλοποίηση τους μέσω 
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ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Δεν ξέρω πόσοι εδώ έχετε εικόνα, μπορεί και όχι, 

η πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μάλλον είναι δύο, 

είναι ΚΗΜΔΗΣ, το Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και το ΕΣΗΔΗΣ 

που είναι αυτή καθ’ εαυτή η πλατφόρμα υλοποίησης των διαγωνισμών, είναι 

τραγικά, το τονίζω, τραγικά πίσω από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από 

την ίδια τη νομοθεσία.  

 Το θέμα το ξέρουν και στην Γενική Γραμματεία την αρμόδια, Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου, που είναι στην Πλατεία Κάνιγγος, αλλά δεν έχει 

νόημα. Δηλαδή πραγματικά επί χρόνια καταναλώνονται, και σας το λέω 

πραγματικά μετά λόγου γνώσεως, δεκάδες χιλιάδες ανθρωποημέρες, μόνο για 

να βάζουμε σε αυτές τις δύο πλατφόρμες το αυτονόητο που το ζητάει η ίδια η 

νομοθεσία. Έχουν επιβάλλει ότι χωρίς εισαγωγή στο Κεντρικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων ούτε οι συμβάσεις ισχύουν, ούτε οι διαγωνισμοί 

ισχύουν, ούτε τίποτα. Χάνονται όχι μόνο οι προθεσμίες, αλλά χάνεται ακόμα 

κι η έναρξη μίας σύμβασης πρέπει πρώτα να υπάρχει εκεί και μετά να 

αρχίσει να υλοποιείται.  

 Αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή, δεν ξέρω πως θα γίνει, χρειάζεται 

και να επικαιροποιηθούν και να γίνουν πιο, να ανασχεδιαστούν αυτές οι δύο 

πλατφόρμες. Ένα παράδειγμα σας λέω. Τροποποίηση μίας απόφασης ένταξης 

δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στο ΕΣΗΔΗΣ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πως 

δηλαδή; Έχουμε βάλει στην αρχή το τεχνικό δελτίο με μία απόφαση ένταξης. 

Μετά χρειάζεται καινούργια γραμμή, δηλαδή καινούργια αλληλουχία για να 

μπει μία τροποποίηση, ή κανείς δεν ξέρει στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης τι ακριβώς πρέπει να γίνει.  

 Αυτά τα πράγματα πρέπει να λυθούν. Δεν μπορεί σε αυτόν τον τομέα να 

είναι τόσο πίσω τα ηλεκτρονικά εργαλεία.  

 Επίσης ήθελα ένα τρίτο πράγμα να τονίσω εδώ. Πρέπει να παρθεί υπόψη 

ότι οι Υπηρεσίες που τρέχουν διαγωνισμούς και την υλοποίηση δημοσίων 

συμβάσεων είναι επίσης δραματικά υποστελεχωμένες. Έχει φύγει πάρα 

πολύς κόσμος από το Δημόσιο, έτσι και αλλιώς αυτοί που ασχολούνται με 

δημόσιες συμβάσεις δεν είναι πάρα πολλοί. Και αυτό είναι ένα θέμα γιατί δεν 

μπορούν να προχωρήσουν πολλά έργα και επίσης στην συνέχεια δεν θα 
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έχουν και πολλές δαπάνες. Δηλαδή, τι να σας πω. Είναι κομβικό το σημείο 

αυτό. Πως θα εξασφαλιστούν στους διάφορους φορείς το να υπάρχει αυτό το 

στελεχικό δυναμικό, να μην γίνεται συνέχεια αλλαγή προσώπων, γιατί αυτό 

σημαίνει ξανά από την αρχή εκπαίδευση. Και εγώ θα έλεγα αυτό που λέμε, οι 

αναθέτουσες Αρχές να είναι πραγματικά προσηλωμένες στο αποτέλεσμα. Γιατί 

όταν οι ίδιες βγαίνουν Επιτροπές οι οποίες δεν ξέρουν ούτε το αντικείμενο, 

δεν ξέρουν ούτε πως θα γίνει αξιολόγηση, και συμβαίνουν και πράγματα 

τύπου, όταν τους ενημερώνουμε θεωρούν ότι παρεμβαίνουμε στο έργο τους, 

όταν δεν τους ενημερώνουμε, μας λένε, μα δεν ξέρουμε.  Δηλαδή έχουν 

συμβεί τέτοια πράγματα. Άρα όλο αυτό το κομμάτι των δημοσίων συμβάσεων 

χρειάζεται νομίζω και η  ΕΙΘΥ να ασχοληθεί λίγο πως θα συνεργάζεται με την 

ΕΔΗΣΥ, και η Επιτροπή Συντονισμού συνολικά και είναι αυτό που λέω, αν 

γίνεται κύριε Λογοθέτη, πραγματικά να υπάρχει μία συνεννόηση της 

Πλατείας Συντάγματος με την Πλατεία Κάνιγγος. Δεν μπορεί στο πλαίσιο του 

ίδιου Υπουργείου να μην υπάρχει αυτή η συνεργασία.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ευχαριστήσουμε κι εμείς. Αμέσως μετά είναι η άλλη 

κυρία με το πράσινο. Ναι, ο κύριος.  

 

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Δεν σας ακούμε κανείς. Και όνομα 

και συστηνόμαστε και απλά.  

 

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ: Είμαι ο Γιάννης ο Κουκούλης. Είμαι από την Επιτελική δομή 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον τομέα της 

Ενέργειας.  

 Μία παρέμβαση ήθελα να κάνω σε ό,τι αφορά το έργο του φυσικού 

αερίου που έγιναν κάποιες αναφορές. Η Επιτελική δομή της ενέργειας θα 

κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 

χρονοδιάγραμμα και να το δώσουμε στην Διαχειριστική Αρχή σύντομα. Και 
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επίσης θα παρακολουθούμε και θα εποπτεύουμε τον δικαιούχο σε όλα τα 

βήματα του έργου, στο πλαίσιο βέβαια των αρμοδιοτήτων που έχουμε. Δεν 

είμαστε ούτε δικαιούχος, ούτε επιβλέποντας, με σκοπό να εκτελεστεί ένα έργο 

με φυσικό λειτουργικό αντικείμενο στο πλαίσιο της παρούσας 

προγραμματικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα φυσικού αερίου 

δεν είναι επιλέξιμα στη νέα περίοδο.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη μου να σε ευχαριστήσω και για την ανάληψη της 

πρωτοβουλίας. Για μας, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος φυσικό αέριο 

είναι πρώτης προτεραιότητας αναπτυξιακό έργο. Πρώτης προτεραιότητας. 

Δηλαδή κάναμε μεγάλο κόπο να φθάσουμε εδώ, δεν θα το χάσουμε από 

έλλειμμα ευθύνης των Δημόσιων Υπηρεσιών. Δεν υπάρχει περίπτωση.  

 Προχωράμε. Κυρία.  

 

ΚΟΜΒΟΥ: Μάγια Κόμβου, από την Επιτελική δομή του Πολιτισμού. 

Καλησπέρα. Πολλές ευχαριστίες για την πρόσκληση, για την παρουσία 

σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, το προσωπικό δικό σας στίγμα σε αυτό το 

πρόγραμμα θα είναι σίγουρα η βαρύτητα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων 

της Περιφέρειας σας και φυσικά η πρωτοπορία στην RIS.  

 Εμείς κρατάμε το σημείο ορόσημο στην συνεργασία μας για την 

ολοκλήρωση της μικρής περιμετρικής των Πατρών, που παρά τις δυσκολίες. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε περήφανη για αυτό; Λέγετε, ναι ή όχι;   

 

ΚΟΜΒΟΥ: Έτσι ακριβώς.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε περήφανη. Χαίρομαι, γιατί όποιος περνάει το βράδυ, δεν 

βλέπει ένα οδικό έργο. Βλέπει ένα έργο ανάπλασης, πολιτισμού και 

σεβασμού στον άνθρωπο. Αυτό βλέπει.  

 



 
 
 
 
5η Συνεδρίασης Ε.Π. Επ.Πρ.«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 
Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2019 

 
5η Συνεδρίαση_05-07-2019   Σελ. 108 

 

ΚΟΜΒΟΥ: Για αυτό σας το λέω. Γιατί πραγματικά, πάρα τις δυσκολίες και τις 

αγωνίες που περάσαμε μαζί με την Διαχειριστική σας Αρχή και με εσάς 

προσωπικά, ολοκληρώθηκε ένα εξαιρετικό έργο και για την πόλη. Έχετε 

ενσωματώσει τις αρχαιότητες στη ζωή των πολιτών, το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο 

λάμπει, όπως λέτε  και πραγματικά στο πολύ συγκινητικό βιντεάκι που 

είδαμε στην προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, δείξατε πο9λύ 

ανάγλυφα την επιτυχία αυτού του έργου. Ήθελα να πω μάλιστα και στην 

κυρία Αδαμοπούλου και στην κυρία Πουλιάση, ότι με κάποιο τρόπο 

καταφέρνουν να μας βουρκώνουν σε κάθε Επιτροπή. Και με το σημερινό 

είναι η αλήθεια ότι συγκινηθήκαμε και ευχόμαστε και καλή επιτυχία στον 

διαγωνισμό.  

 Τα του ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ τα είπατε. Πολύ σημαντικό και για μας. Έχει 

υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για το κτίριο του Μουσείου, που είναι 

το παλιό. Α, δεν σας είδα. Συγχαρητήρια και για την δική σας εκλογή. Νόμιζα 

ότι είστε έξω. Έχει υπογραφεί η σύμβαση για το κτίριο που θα το κάνει εδώ η 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων των Πατρών, την αυτεπιστασία για την έκθεση 

την κάνει η Εφορία της Αιτωλοακαρνανίας και δεν θα είναι μόνο 

αρχαιολογική, όπως ξέρετε, αλλά θα περιλαμβάνει και στοιχεία για την 

συμβολή της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου στον αγώνα της Απελευθέρωσης. 

Έχουμε και τα 200 χρόνια το 2021, οπότε θα είναι πολύ σημαντικό και αυτό.  

 Στο σημείο αυτό να συνδέσω, όπως είπε και η 4… ότι έχουμε εντάξει και 

τον Επικούρειο στο ΕΠΑΝΕΚ, στην πρόσκληση των UNESCO με  

3.250.000€. Ανέκαθεν αυτό το έργο ήταν σε σας. Τώρα συνεχίζουμε στο 

ΕΠΑΝΕΚ και προχωράμε στο βόρειο φτερό, που επίσης είναι πάρα πολύ 

σημαντικό, αλλά και στην αντικατάσταση του στεγάστρου.  

 Είμαστε πάντα στην διάθεση σας για νέα έργα. Θα δείτε πως προχωράει 

το πρόγραμμα. Η κυρία Σταθοπούλου κι εγώ δεν σταματάμε να προσπαθούμε 

και για τον Απόλλωνα. Σας το λέμε αυτό να το έχετε υπόψη σας φεύγοντας.  

 Τέλος, αν μου επιτρέπετε και ο καινούργιος και εσείς, δύο τελείως 

προσωπικά λόγια για σας. Υπήρξατε ο Περιφερειάρχης που γνώριζε μέχρι την 

τελευταία λεπτομέρεια το πρόγραμμα της Περιφέρειας του, αλλά κυρίως 
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υπήρξατε ο Περιφερειάρχης που γνώριζε πάρα-πάρα πολύ καλά ένα προς ένα 

τα στελέχη της Διαχειριστικής του Αρχής. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά.  

 Σας ευχαριστούμε και πάλι για την εξαιρετική συνεργασία και σας 

ευχόμαστε καλή συνέχεια σε οτιδήποτε κάνετε από δω και μπρος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Λίγο για την μίνι περιμετρική. Ήρθε 

από το γραφείο μου, καλά εδώ στην Ελλάδα δεν σου λέει κανείς μπράβο, 

τίποτα, κανείς. Έρχεται η Βρετανίδα Πρέσβης. Μου λέει, πέρασα κύριε 

Περιφερειάρχη, δεν είχαμε ραντεβού, τίποτα. Είδα ένα έργο χθες το βράδυ 

που πέρασα τη μίνι περιμετρική. Τον φωτισμό, τον σεβασμό στις αρχαιότητες. 

Ένοιωσα πολύ ωραία. Λες και ήμουνα σε ένα άλλο μέρος. Πέρασα να σας πω 

μπράβο. Ρώτησα, έμαθα, γεια σας. Κι έφυγε.  

 Μια φορά την είχα δει. Τώρα προσέξτε. Πέρα από αυτά έχουμε και άλλες 

ευθύνες αύριο. Δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Έχου8με και άλλες 

εκκρεμότητες, έχουμε και άλλες προκλήσεις, έχουμε από το INTERREG την 

Παναγία την Τρυπητή στο Αίγιο. Δεν έχουμε όμως μόνο την Παναγία την 

Τρυπητή που θα είναι ανακαίνιση όλου του χώρου. Έχουμε το Ρωμαϊκό 

Αμφιθέατρο εδώ στην Πάτρα. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτό. Έχουμε και το 

Μουσείο του Αιγίου. Δεν είναι στο ΠΕΠ. Τα πήραμε από ένα διακρατικό 

πρόγραμμα. Και βεβαίως σημειώστε, έχουμε και το Μουσείο  Ολυμπιακών, 

σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, 

Κατάκολο-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία. Δεν πάμε να δείχνουμε μόνο την 

ιστορία. Έχουμε και τι παράγεται τώρα. Γιατί και αυτός είναι πολιτισμός. Άρα 

λοιπόν έχουμε ένα σύνθετο πρόγραμμα. Νομίζω είναι αρκετά στοχευμένο, 

αλλά έχουμε και πολλές ακόμα εκκρεμότητες. Θα δούμε, θα βοηθάμε. Κι εγώ 

θα στηρίζω τον Φαρμάκη. Είναι νέος ο Φαρμάκης, θα τα πάρει ίσως και 

καλύτερα από μένα κάποια.  

 Προχωράμε. Ναι κυρία Βικάτου.  

 

ΒΙΚΑΤΟΥ: Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι  Γεωργία Βικάτου. Είμαι η 

Προϊσταμένη της Επιτελικής δομής στο Υπουργείο Εργασίας στο κομμάτι της 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η 
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Δυτική Ελλάδα, η Περιφέρεια πάντοτε με πολύ ενδιαφέρον αγκάλιασε τις 

κοινωνικές δομές. Υπάρχει μία εκκρεμότητα ακόμα με τις στέγες 

υποστηριζόμενης διαβίωσης. Θα ήθελα απλά να ενημερώσω ότι αυτή τη 

στιγμή βρίσκεται σε επεξεργασία μία πρόσκληση σε συνεργασία με την 

ΕΙΣΕΚΤ.  

 Υπήρξαν διάφορα προβλήματα διαχειριστικής φύσης μεταξύ των οποίων 

το μείζον ζήτημα της χρηματοδότησης των υφιστάμενων ΣΙΔ. Ωστόσο όμως 

επειδή η νέα ΣΙΔ είναι μία πράξη που έχει προχωρημένη ωριμότητα, 

αποφασίστηκε να προχωρήσουμε στα διάφορα ΠΕΠ σε πρόσκληση, για τις 

νέες ΣΙΔ και να διερευνήσουμε παράλληλα τους όρους κάλυψης και των 

υφιστάμενων.  

 Σχετικά με τα Κέντρα στήριξης της οικογένειας και τα … έχουμε δώσει 

κατευθύνσεις στα ΠΕΠ, ώστε να κληθούν οι Δήμοι να κάνουν αίτημα 

τροποποίησης των ενταγμένων πράξεων και να προχωρήσουν στο νέο 

προσωπικό που θα πρέπει να προσληφθεί για να μπορέσει να στηρίξει 

δράσεις για την οικογένεια και τους ηλικιωμένους. Βέβαια θα πρέπει λιγάκι 

αυτή η διαδικασία να τρέξει, γιατί είναι διαδικασίες, οι οποίες επειδή περνάνε 

μέσα από το ΑΣΕΠ παίρνουν πάρα πολύ χρόνο.  

 Σχετικά με τα θέματα της Ειδικής Γραμματείας Ρομά, εδώ μιλάμε για 

πολύ δύσκολες δράσεις. Υπάρχει δυσκολία ανταπόκρισης των Δήμων, ωστόσο 

όμως μπορεί να προχωρήσει η πρόσκληση από τα ΠΕΠ για τις δράσεις 

βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και της επιδότησης του ενοικίου, ώστε να 

κινητοποιηθούν λίγο και οι Δήμοι. Στους Δήμους που υπάρχει προοπτική 

άμεσης έναρξης εργασιών μετεγκατάστασης, μπορούν να προχωρήσουν οι 

προσκλήσεις για τα συνοδά μέτρα, όπως στις ομάδες διαχείρισης των 

Οικισμών.  

 Και θα ήθελα να σας ενημερώσω τέλος, ότι σε επίπεδο προετοιμασίας για 

νέα προγράμματα εφόσον μπορούμε να αξιοποιήσουμε κονδύλια τα οποία 

περισσεύουν, προχωράμε σε νέες δράσεις, νέα προγράμματα, όπως είναι η 

προετοιμασία των παιδιών Ρομά για συμμετοχή σε παιδικές κατασκηνώσεις 

και η παρακολούθηση τους στη συνέχεια, ώστε κατά την περίοδο της 

παραμονής στην κατασκήνωση, όσο και στην διάρκεια του επόμενου χρόνου, 
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για την δημιουργία δεσμών μικτών πληθυσμών και την ανατροπή αυτ΄’ων των 

νοοτροπιών κλπ.  

 Επίσης σχεδιάζουμε την δράση «Εργαστήρι Μητέρας και Παιδιού Ρομά» 

που θα στοχεύει στην προετοιμασία των μικρών  παιδιών Ρομά να ενταχθούν 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλημα στην 

συμμετοχή των παιδιών Ρομά σε Δημοτικούς ή Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς, ή στην ένταξη τους στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα των 

voucher.   

 Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ευχαριστήσουμε κυρία Βικάτου. Είναι έτσι όπως τα λέτε. 

Και εγώ στενοχωριέμαι. Δεν πετύχαμε για τους Ρομά αυτό που έπρεπε. Να 

είμαστε ειλικρινείς. Είναι δύσκολη η προσέγγιση, αλλά θέλει πολύ δουλειά. 

Δεν το πετύχαμε. Και το ήθελα και παλιά. Είχαμε πολύ ωραίο σχέδιο παλιά. 

Δεν καταφέραμε. Να λέμε και τις αδυναμίες μας.  

 Άλλος; Η κυρία.  

 

ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. 

Μυριανθοπούλου Ειρήνη από Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΤΠΕ. Είναι η 

μετεξέλιξη του Ψηφιακή Σύγκληση του πρώην τομεακού Προγράμματος.  

 Εμείς έχουμε οριζόντιες δράσεις. Σίγουρα ακουμπάνε την Περιφέρεια. Να 

σας πω την δράση που είναι σε εξέλιξη. Είναι το Superfast broadband. 

Μπορεί κάποιος να πάρει voucher, να έχει πρόσβαση σε υπερυψηλές 

διαδικτυακές ταχύτητες. Χθες κοίταξα λίγο το site του SFBB, μόνο για την 

Πάτρα υπάρχουν βέβαια οι ταχυδρομικοί κώδικες, μπορεί κάποιος να 

ζητήσει με ταχυδρομικό κώδικα και έπειτα με την διεύθυνση, και να δει αν 

έχει δικαίωμα να πάρει voucher και υπάρχουν και σε άλλες περιοχές και 

αυτό εξελίσσεται. Οπότε μπορεί  κάποιος να ωφεληθεί εδώ στην Περιφέρεια.  

 Έχουμε το μεγάλο έργο, αναφέρθηκε προηγουμένως, το Ultrafast 

broadband, για το οποίο πήραμε έγκριση από τους JASPERS μπορεί τώρα να 

υποβληθεί ο φάκελος άμεσα. Μεγάλο έργο. Πρόκειται για 300 εκατομμύρια. 

Άρα σίγουρα και η Περιφέρεια θα μπορεί κάτι να ωφεληθεί. Είναι ουσιαστικά 
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αύξηση διαθεσιμότητας σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές επόμενης γενιάς. 

Μιλάμε για πολύ γρήγορες ταχύτητες. Ουσιαστικά αφορά σε λευκές περιοχές 

και σε γκρι περιοχές. Μπορεί να είναι και αστικές και ημιαστικές και 

αγροτικές.  

 Έχουμε και άλλα έργα που πάλι είναι οριζόντιου χαρακτήρα και πάλι 

μπορεί να ωφεληθεί η Περιφέρεια. Είναι πρόσβαση στο διαδίκτυο WiFi, 

περίπου 2.900 σημεία. Έχουμε κάποιες δράσεις κατάρτισης εργαζομένων  σε 

τεχνολογίες και όσον αφορά τα δορυφορικά, επικοινωνίες και διάστημα, 

έχουμε  δράση για τον ΕΛΔΟ. Εντάχθηκε τώρα  στο ΕΠΑΝΕΚ η δημιουργία 

Κέντρου επώασης νεοφυών επιχειρήσεων. Άρα ουσιαστικά οι επιχειρήσεις 

μπορεί να συμμετέχουν σε θερμοκοιτίδες με τεχνογνωσία που θα μεταφερθεί 

από την ΕΥΣΑ. Είναι αυτό που ανέφερε κάποιος, ότι είναι καλό ν α έρχεται η 

τεχνογνωσία από άλλες χώρες.  

 Έχουμε έργο ανάπτυξης υποδομής σε στοιχεία μικροδορυφόρων. 

Κάποιος από Πανεπιστήμιο εδώ πέρα της Πάτρας έχει εμπλακεί νομίζω με 

κάποιο τρόπο. Κι έχουμε και άλλες δράσεις που είναι πάλι οριζόντιες. Να  

μην σας κουράσω.  

 Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κι εμείς ευχαριστούμε. Άρα λοιπόν θα έχετε τώρα, θα 

ανοίξετε πάρα πολλά μέτωπα. Έργα δηλαδή, να το πω θετικά.  

 

ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ελπίζουμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαίρομαι. Λοιπόν, να ακολουθήσει τώρα ο Πρόεδρος των 

Εταιριών Τεχνολογίας. President.  

 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ. Ο Βασίλης ο Χρηστίδης είμαι. Εκπροσωπώ τον 

Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής. Ξεκινώ με ευχαριστίες για την 

εξαιρετική συνεργασία και σε προσωπικό επίπεδο και με την κυρία 

Σταθοπούλου και με τους συνεργάτες της, τον Άρη, τον Νίκο. Και νομίζω πως 

είναι μία συνεργασία, η οποία στο ίδιο εξαιρετικό επίπεδο θα συνεχιστεί.  
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 Εστιάζω, γιατί δεν έχουμε χρόνο, στο θεματικό άξονα 1, που είναι η δική 

μας εξειδίκευση. Δύσκολος άξονας, πολύ δύσκολος για τις Περιφέρειες, γιατί 

δεν υπήρχε η προηγούμενη εμπειρία. Αναφέρθηκε ο κύριος Γκόγκος και ο 

κύριος Γογγολίδης. Δείχνουν και τα στοιχεία ότι έχει γίνει μία πολύ καλή 

δουλειά εδώ στην Περιφέρεια. Έχει μπει ο άξονας σε τροχιά. Είναι η 

Περιφέρεια μας με τις επιδόσεις της στις 2-3 Περιφέρειες στην χώρα. 

Επομένως πιστεύω ότι θα συνεχίσετε και θα βοηθήσουμε κι εμείς όσο 

μπορούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Και έχω 4 προτάσεις πολύ 

συγκεκριμένες για αυτόν τον άξονα.  

 Καταρχάς περιμένουμε να δούμε μία πρόσκληση, όπως την έχουμε 

συζητήσει για την στήριξη των επιχειρήσεων πληροφορικής εδώ στην Δυτική 

Ελλάδα. Είναι μία Περιφέρεια η οποία έχει τα προσόντα. Έχει συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Υπάρχουν επενδύσεις, σημαντικές επενδύσεις και από 

Ελληνικά κεφάλαια και από ξένα κεφάλαια στην περιοχή, στον χώρο της 

Πληροφορικής. Υπάρχει ερευνητικό δυναμικό, πολύ καλά Πανεπιστήμια, 

εξειδικευμένα και επομένως θα βλέπαμε μία δράση αναπτυξιακού 

χαρακτήρα, καινοτομικών επενδύσεων, αλλά όχι στην λογική του ερευνητικού 

που ήδη έχει τρέξει με επιτυχία.  

 Σε αυτόν τον τομέα μπορούμε να βοηθήσουμε σημαντικά, υπάρχουν ήδη 

έτοιμα σχέδια που έχουμε κάνει και για άλλες Περιφέρειες.  

 Η δεύτερη πρόταση αφορά αυτήν την συνεχιζόμενη αιμορραγία των 

ανθρώπων που έχουν υψηλή εξειδίκευση και φεύγουν χωρίς δεύτερη ματιά 

στο εξωτερικό. Είναι νομίζω η ώρα να βοηθήσουμε λίγο σε αυτό. Είχαμε 

προτείνει και θα το επαναφέρω, να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό θέμα που 

έχει ο κλάδος μας, που είναι η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας. Υπάρχουν 

πολύ μεγάλες ανάγκες, καταρχάς στην Ευρώπη. Πολύ μεγάλες ανάγκες, αλλά 

υπάρχει μία προϋπόθεση που είναι η πρώτη εμπειρία. Πρώτη εμπειρία στον 

δικό μας χώρο, στον χώρο δηλαδή των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών είναι περίπου τα τρία χρόνια πραγματικής εργασιακής 

εμπειρίας.  

 Έχουμε προτείνει μία δράση 2 συν 1, έτσι την είχαμε ονομάσει. Να 

ενισχύσουμε δηλαδή την αγορά εργασίας εδώ στην περιοχή. Δύο χρόνια να το 
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χρηματοδοτήσουμε από το ΕΣΠΑ, ένα χρόνο ή κάπως έτσι μπορούμε να το 

χρηματοδοτήσουμε οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 1.000 θέσεις 

εργασίας έχουμε αυτήν την στιγμή υψηλού επιπέδου στην πόλη, κυρίως εδώ 

είναι συγκεντρωμένες και θα μπορούσαμε, η εκτίμηση είναι να 

δημιουργήσουμε άλλες 1.000 θέσεις στα επόμενα 5 χρόνια. Είναι μεγάλο το 

νούμερο και πρέπει να σταθούμε σε αυτό.  

 Στη συνέχεια ας εξάγουμε έμπειρο προσωπικό. Αλλά ας εξάγουμε 

έμπειρο προσωπικό. Δεν είναι κακό να το εξάγουμε.  

 Η τρίτη δράση είναι, την έχουμε πει στην συζήτηση, είναι μία τόνωση της 

ζήτησης υπηρεσιών πληροφορικής. Θα έλεγα ότι είναι μικρά έργα, πολύ 

μικρά έργα, της τάξεως των 10 έως 15 χιλιάδων, αλλά απολύτως 

εξειδικευμένα σε υπηρεσίες πληροφορικής, όχι κάπου πληροφορική μαζί με 

άλλες επενδύσεις. Αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, χάνεται δηλαδή εκεί.  

 Δύο τέτοιες δράσεις έχουμε βγάλει με επιτυχία, έχουμε βοηθήσει να 

βγούνε και στην Ήπειρο, έτρεξε με αρκετή επιτυχία, αλλά νομίζω σήμερα 

λήγει μία δράση τύπου ICT voucher στην Κεντρική Μακεδονία. 

Ακολουθήσαμε αυτό το μοντέλο. Είναι έτοιμη αυτή η πρόσκληση. Μπορούμε 

να σας βοηθήσουμε και μάλιστα με 100% χρηματοδότηση στην Κεντρική 

Μακεδονία.  

 Νομίζω ότι μπορούν να ενταχθούν πολλές, αρκετές επιχειρήσεις, 

εστιασμένη δράση σε καινοτομία.  

 Τέταρτο είναι αυτό, και κλείνω, είναι αυτό, και χάρηκα που το ανέφερε ο 

Απόστολος. Έχουμε ξεκινήσει μία συζήτηση για τη ζώνη καινοτομίας, αλλά 

πρέπει να περάσουμε από την ιδέα στην πράξη. Νομίζω ότι οι επενδύσεις που 

υπάρχουν στην περιοχή, αλλά και οι ερευνητικές υποδομές και οι 

πανεπιστημιακές υποδομές έχουν δημιουργήσει συγκριτικό πλεονέκτημα και 

πρέπει να το στηρίξουμε με μία ζώνη καινοτομίας. Η ζώνη καινοτομίας είναι 

γνωστός θεσμός. Δημιουργεί κρίσιμη μάζα, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, 

διαθέτει υποδομές και θα πρότεινα και χωρικά να εξαντληθούν τα περιθώρια, 

να δημιουργηθεί, να χωροθετηθεί κοντά στο Πανεπιστήμιο μας. Είναι 

σημαντικό. Αυτό γίνεται σχεδόν όπου είναι δυνατόν, σχεδόν σε όλο τον κόσμο, 

κοντά στα Πανεπιστήμια δημιουργούνται ζώνες καινοτομίας, όπου το 
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συγκριτικό πλεονέκτημα της έρευνας, έρχεται να συμπληρώσει ή να 

συμπληρωθεί από το συγκριτικό πλεονέκτημα των επενδύσεων του ιδιωτικού 

τομέα στον χώρο αυτό.  

 Σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε εδώ στην διάθεση σας, όπως και στο 

παρελθόν, να βοηθήσουμε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρηστίδη να σας ευχαριστήσω. Να ξεκινήσω από το 

τελευταίο, την ζώνη καινοτομίας την έχουμε δουλέψει, την έχουμε πάει μέχρι 

ένα σημείο και είναι μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή να έχεις μία κρίσιμη μάζα 

με μία ούγια όνομα και ταυτότητα. Άρα εμπιστοσύνη. Βγαίνεις προς τα έξω 

με εμπιστοσύνη. Δηλαδή το μεγάλο κέρδος είναι η εμπιστοσύνη. Αυτό νομίζω 

ότι είναι σε ένα βήμα αρκετά καλό. Γιατί;  

 Το Πανεπιστήμιο παράγει, αλλά ο άλλος θα φύγει κατευθείαν. Αυτό είναι 

το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σε εμάς. Δηλαδή, είναι σαν τον τουρίστα. 

Δεν μένει κανείς σε λιμάνι. Φεύγει. Άρα κάτι πρέπει να κάνεις. Εμείς έχουμε 

τις καλύτερες δομές, το φτιάχνουμε και φεύγει.  

 Το δεύτερο που θέλω να πω, νομίζω ότι, δεν ξέρω, ο κύριος Φαρμάκης 

μπορεί να μην το αγγίζει, είχε να κάνει με την  προϋπηρεσία στους νέους 

επιστήμονες. Ένα μέρος του προεκλογικού μου προγράμματος ήταν μία 

ολοκληρωμένη πρόταση για την προϋπηρεσία στους νέους επιστήμονες. Πως 

προέκυψε αυτή. Μελέτησα όλο το κομμάτι που παίρναμε από την κοινωνική 

απασχόληση. Ήταν 1000 άτομα που ήρθαν σε εμάς, στην Περιφέρεια. Ακόμα 

και αυτοί που ήταν με ΔΕ, τα παιδιά ΠΕ ήταν, αλλά για να μπορέσουν να 

πάνε, είχαν δηλώσει ΔΕ. Όταν πήγαινες στις στήλες που φτιάχναμε, ήταν μία 

στήλη που έλεγε το 80% ήταν πτυχιούχοι, να μην πω το 90%. Το 43% αν 

θυμάμαι καλά, ήταν με μεταπτυχιακά και δίπλα με διδακτορικά περίπου στο 

18%. Να έχει διδακτορικό και να πηγαίνει με την κοινωνική απασχόληση. 

Και δίπλα μία στήλη που είχε την προϋπηρεσία, που είχαν μόνο  το 4%. Όλα 

τα παιδιά ήταν αποκλεισμένα στο σημείο που του έλεγαν, που έχει 

ξαναδουλέψει; Άρα δεν είχε κανείς προϋπηρεσία. Άρα ήταν αποκλεισμένος.  

 Ένα κομμάτι λοιπόν ήταν 2 συν 1 η πρόταση. Ήταν ένα μοντέλο 

ευρωπαϊκό. Το έκαναν κυρίως κάποιες χώρες, όχι κατά βάση από ευρωπαϊκά 
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προγράμματα, το κάνανε από εθνικά προγράμματα, στα πλαίσια του ότι θέλει 

μία δουλειά. Πίστευα δηλαδή και το πιστεύω απόλυτα, ότι εμείς αν θέλουμε 

να είμαστε χρήσιμοι αύριο το πρωί, σε αυτό το παιδί που είναι Επιστήμονας, 

που αναζητά την λέξει σεβασμός, να του πεις, για δύο χρόνια κύριοι, συν ένα 

η επιχείρηση, αυτό είναι το πρόγραμμα μου, θα αφορά την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας. Και θα βγούνε όλοι ωφελημένοι. Ιδιαίτερα δε στον 

ιδιωτικό τομέα, αν κάποιος είναι καλός, δεν θα φύγει ποτέ. Άρα λοιπόν 

είμαστε πάρα πολύ κοντά. Εγώ όσο είναι θα το στηρίξω αυτό, το πιστεύω και 

νομίζω κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος και ο … είναι καλοπροαίρετος, δεν 

είναι εγωιστικό δηλαδή, είναι κάτι που είναι αναγκαίο για την κοινωνία. Και 

ευχαριστώ.  

 Άλλος τον λόγο; Πρώτα η κυρία από σεβασμό και μετά. Τι να κάνουμε.  

 

ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ. Κουτσουδάκη Ελισάβετ από την Γενική 

Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.  

 Θα ήθελα να αναφέρω κι εγώ δύο δράσεις οριζόντιες της Γενικής 

Γραμματείας που μπορεί να ενισχύσουν την απόδοση της επικοινωνίας 

μεταξύ των φορέων του Δημοσίου και να στηρίξουν την προσπάθεια για 

τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων.  

 Η πρώτη είναι το κεντρικό ΣΙΔΕ που προσφέρει 150.000 

απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές διάρκειας τριών ετών. Κεντρική 

πλατφόρμα αλληλογραφίας και διαχείριση εγγράφων μεταξύ των δημόσιων 

φορέων με αποδεικτικό παράδοσης. Διασυνδέσεις με τα τοπικά ΣΙΔΕ και για 

τους φορείς που δεν έχουν υποδομή, σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης 

εγγράφων τοπικό,  μία εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου βασικά.  

 Για όλα αυτά ο φορέας δεν έχει επιβαρύνσεις, ούτε για τις υπογραφές για 

τα τρία έτη, ούτε για την ένταξη τους στο κεντρικό ΣΙΔΕ, ούτε για το ΣΙΔΕ των 

φορέων. Το έργο αυτό είναι ήδη συμβασιοποιημένο και σε εξέλιξη.  

 Και το άλλο έργο, το εθνικό σύστημα διαχείρισης στάθμευσης αφορά 

κεντρική πλατφόρμα που θα διαχειρίζεται αρχικά 20.000 θέσεις στάθμευσης 

με δυνατότητα επέκτασης και ως προς το πλήθος των θέσεων, αλλά και ως 

προς τις λειτουργικότητες έξυπνης πόλης.  
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 Εδώ πέρα παρέχονται από το έργο δυνατότητες απομακρυσμένης 

παρακολούθησης των θέσεων και εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής. Δεν 

επιβαρύνονται οι φορείς για την προμήθεια αισθητήρων, τις συσκευές 

αστυνόμευσης, τους εκτυπωτές κλήσεων των Δημοτικών Αρχών, ούτε και για 

την εγκατάσταση των σημάνσεων και τις αναγκαίες πινακίδες Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας. Η μόνη υποχρέωση των Δήμων είναι να έχουν εκπονήσει 

κυκλοφοριακή μελέτη και να υπογράψουν το μνημόνιο συνεργασίας με το 

Υπουργείο.  

 Είναι σε εξέλιξη ήδη η διαγωνιστική διαδικασία αυτού του έργου και 

πρόκειται να γίνει με τη μορφή συμφωνίας πλαισίου.  

 Αυτά, ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Έχουν ενδιαφέρον. Δεν τα ήξερα κάποια. Κύριε.  

 

ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Ο Πλωτάρχης ο Λυκούδης Ανδρέας είμαι, από την 

Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

από την μονάδα υλοποίησης.  

 Καταρχάς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ακούσαμε και χθες και 

σήμερα κάποια πράγματα που αφορούν του άξονες που είναι και 

αρμοδιότητα μας. Εμείς χαροποιούμαστε πάρα πολύ από την εξέλιξη σε 

θέματα Λιμένων, δεν το συζητάμε.         

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πρέπει να έχετε παράπονο κανένα  

 

ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Όχι, κανένα, για αυτό το λέω. Αναφερθήκατε προηγουμένως στα 

Λιμάνια, μεταφορικά μιλώντας για τους ανθρώπους που φεύγουν. Εμείς 

μιλάμε κυριολεκτικά για τα Λιμάνια. Έχετε κάνει αρκετά καλή δουλειά. 

Βλέπουμε είσαστε σε διαγωνιστική διαδικασία για το Κατάκολο. Αντίστοιχα 

για το Λιμάνι της Πάτρας για θέματα ασφάλειας  ναυσιπλοΐας για τον Λιμένα. 

Χαροποιούμαστε, και πάλι το λέω.  

 Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ και σε σας και στον νέο 

Περιφερειάρχη καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντα σας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Λυκούδη. Πράγματι, η Κυλλήνη 

είναι μία πρόκληση το Λιμάνι. Τα λέω τώρα και στους Κοινοτικούς. Το λέμε 

Πράσινο, αλλά πρέπει να το κάνουμε Πράσινο. Είναι ένα μοντέλο, αυτά που 

έχουμε εντάξει είναι πολύ προωθημένα, πολύ δυναμικά. Έχουμε υποτιμήσει 

υποδομές μας. Και δεν έχουν υπεραξία. Άρα δηλαδή κι ένα μαγαζί δεν είναι 

καλά που νοικιάζεται δίπλα. Ό,τι νοικοκυρέψουμε, του δώσουμε μία 

ταυτότητα, αποκτά μία υπεραξία όλος ο χώρος. Αυτό προσπαθούσαμε να 

κάνουμε και στο Λιμάνι της Κυλλήνης, αλλά πρωτίστως στο Λιμάνι του 

Κατάκολου, που εκεί είναι ολοκληρωμένη η προσέγγιση, αλλά ακόμα και 

στην Πάτρα.  

 Όταν ολοκληρωθεί ακόμα και η περίφραξη, θα είναι πολύ μεγάλο θέμα. 

Κάνουμε βήματα. Έχουμε και άλλα κενά, να μην τα λέμε όλα, αλλά έχει γίνει 

μία πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή έχει και καινοτομία μέσα αυτά που 

κάνουμε.  

 Άλλος τώρα; Εγώ ήθελα και Κέντρο φυσικού αέρος στο Λιμάνι, αλλά τι να 

κάνουμε;.  

 

ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει κάποιος άλλος; Ο κύριος Λογοθέτης και να το 

κλείνουμε σιγά-σιγά.  

 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα, Επειδή 

αναφέρθηκε ο κύριος Γκόγκος στις απαλλοτριώσεις, έχουμε εφαρμόσει μία 

ειδική διαδικασία, την διαδικασία του άρθρου 7α. Βγαίνουν πράξεις 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου και επιταχύνονται κάποιες απαλλοτριώσεις για 

πολύ συγκεκριμένα και σημαντικά έργα.  

 Υποστήριξη δικαιούχων σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή. 

Έχουμε ζητήσει να μας πει αν υπάρχουν δικαιούχοι, οι οποίοι έχου8ν 

ανάγκη υποστήριξης. Άρα και σε αυτόν τον τομέα προχωράμε και μπορεί να 

συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο, να ενδυναμώσουμε αδύναμους 

δικαιούχους.  



 
 
 
 
 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

 

Ε.Π. Επ.Πρ. «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Σελ. 119 
 

 Με το θέμα ΕΔΗΣΥ, εδώ θα το ξαναβάλουμε πάλι στο τραπέζι, θα 

ενημερώσουμε ξανά τον Γενικό Γραμματέα. Είτε αυτόν είτε τον επόμενο. Θα 

προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση. Είναι πολύ βαρύ το σύστημα.  

 Το αντιμετωπίζουμε κι εμείς, δεδομένου ότι κι εμείς κάνουμε συμβάσεις 

και πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι ασήκωτο.  

 Φυσικό αέριο. Συμμεριζόμαστε την άποψη σας. Έχουμε κάνει εντάξεις 

για τρία έργα. Στην ΑΜΘ, στην Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα. 

Υπάρχει εμπειρία, νομίζω ότι πρέπει να το  κάνουμε κρίσιμο έργο. Και να 

υποχρεώσουμε τον φορέα να μας στέλνει χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα 

παρακολουθούμε για να επισπεύσουμε διαδικασίες. Άρα και αυτό είναι μέσα 

στα σενάρια που είπαμε, Β, Γ, Δ κλπ, κλπ. για να μπορέσουμε να κλείσουμε 

το πρόγραμμα.    

 Με το ULTRA FAST BROAD BAND μας απομένει ακόμα το θέμα της 

κρατικής ενίσχυσης από την DG COM για να υποβληθεί ο φάκελος, αλλά 

νομίζω η διαδικασία δημοπράτησης του έργου, είτε έχει ξεκινήσει, είτε 

ξεκινάει. Άρα είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο.  

 Με το ICT Voucher νομίζω ότι μπορούμε να το εντάξουμε. Είναι στα 

πλαίσια υπερδέσμευσης, άρα για λόγους ασφάλειας, η δικιά μας η πρόταση 

είναι να μπορέσουμε να το εντάξουμε.  

 Σε ό,τι αφορά τώρα τα Λιμάνια και όλον τον υπόλοιπο μηχανισμό, σας 

έχουμε στείλει και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του μηχανισμού, άρα 

μπορείτε να υποβάλλετε προτάσεις και να διαχειριστείτε προτάσεις και ειδικά 

προτάσεις καινοτομίας, κύριε Περιφερειάρχη.  

 Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκόγκος.  

 

ΓΚΟΓΚΟΣ: Ίσως ένα πολύ τελευταίο. Να προσθέσω σε αυτά τα πολύ 

σημαντικά που είπε και ο Γιώργος. Αυτό που τονίστηκε από την Συνάδελφο 

σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι κάτι που πρέπει να το 

συμπεριλάβουμε στα συμπεράσματα. Είναι προβληματικό, είναι μία 

τροχοπέδη. Γιώργο πρέπει να βρούμε μία λύση σε κεντρικό επίπεδο, γιατί δεν 
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μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, τουλάχιστον στη φάση 

αυτή. Εγώ θυμάμαι ότι στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων, είναι ένα θέμα 

που το συζητάμε χρόνια εδώ στην πατρίδα μας. Από την εποχή που είχαμε 

θεσμοθετήσει την Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης, την ΜΕΚ, είχαν γίνει πάρα 

πολλές προσπάθειες, πολλά θετικά βήματα. Εν πάση όμως περιπτώσεις, δεν 

μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα στην σημερινή εποχή. 

Πρέπει να τα ξεπεράσουμε.   

 Πρέπει λοιπόν κάτι να βάλουμε στα συμπεράσματα, να το σημειώσεις κι 

εσύ Γιώργο, να δούμε πως μπορούμε να το προχωρήσουμε και να το 

λύσουμε.  

 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Απλώς αυτό Χρήστο, δεν είναι θέμα, είναι καθαρά οριζόντιο 

και δεν ξέρω αν πρέπει να το σχολιάσουμε  

 

ΓΚΟΓΚΟΣ: Είναι οριζόντιο ναι. Ας μην το βάλουμε, αλλά επειδή αναφέρθηκε 

λέω, είναι όμως κάτι, ας το κρατήσουμε γιατί είναι πολύ προβληματικό.  

 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Ναι, ναι συμφωνούμε απόλυτα.  

 

ΓΚΟΓΚΟΣ: Εμείς, κύριε Περιφερειάρχη, θέλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο 

ευχαριστώ για την συνεργασία μέχρι σήμερα, όχι σε προσωπικό επίπεδο, 

αλλά σαν εκπρόσωποι το λέω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλα αυτά τα 

χρόνια που ήσασταν εδώ.  

 Θέλω να ευχαριστήσω επίσης για την σημερινή συζήτηση, η οποία θεωρώ 

ότι ήταν πολύ ουσιαστική. Εμείς έτσι βλέπουμε τις Επιτροπές 

Παρακολούθησης και για αυτόν τον τρόπο και τον λόγο λέμε ότι η συζήτηση 

είναι η ουσία και η πεμπτουσία ύπαρξης μίας Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές τις προτάσεις-εισηγήσεις που 

γίνονται από τους συμμετέχοντες και τα μέλη. Όλοι πρέπει να έρχονται 

προετοιμασμένοι.  

 Δεν είναι ένας χώρος απλής ενημέρωσης. Γιατί αν είναι να ενημερωθούμε 

απλά, ενημερωνόμαστε και με την ανταλλαγή ενός e-mail. Δεν υπάρχει λόγος 
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όλοι εμείς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είμαστε γύρω από αυτό το τραπέζι να 

βρισκόμαστε εδώ. Άρα εμείς έτσι τουλάχιστον βλέπουμε τον ρόλο μίας 

Επιτροπής Παρακολούθησης, είναι όχι μόνο να ενημερωθούμε, όπως 

ενημερωνόμαστε, αλλά να πληροφορηθούμε για τις δυσκολίες, τα 

προβλήματα και να σκεφθούμε, να προτείνουμε λύσεις για να τα 

ξεπεράσουμε.  

 Νομίζουμε ότι αυτό είναι η πεμπτουσία μίας Επιτροπής 

Παρακολούθησης, αυτό θα δώσει και μεγάλη αξία σε αυτήν την πλατφόρμα.  

 Άρα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό ίσως μπορούμε να καλυτερεύσουμε και 

τον τρόπο που δουλεύουμε στις Επιτροπές και να καλυτερεύσουμε και να 

αποτυπώνουμε τις σκέψεις και στα συμπεράσματα, που όπως σας είπα, εγώ 

όταν ήρθα μετά από μία διακοπή 15 ετών στα Ελληνικά πράγματα, και είδα 

τα πρώτα συμπεράσματα μίας Επιτροπής, ξαφνιάστηκα. Είναι το λιγότερο 

που μπορώ να σας πω, σε σχέση με αυτά που γινόντουσαν παλαιότερα, αλλά 

και σε σχέση με αυτά που γινόντουσαν και σε άλλα κράτη-μέλη που εν τω 

μεταξύ είχα δουλέψει.  

 Αυτά και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι; Θέλω όμως πριν, θέλω το εξής. Εγώ ένα 

μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν με όσους έχω συνεργαστεί. Άμεσους συνεργάτες 

Ευρωπαίους, από τα Υπουργεία στελέχη, φίλοι μου από την Αυτοδιοίκηση. 

Όλο αυτό το ταξίδι, ήταν ταξίδι εμπειρίας και ευθύνης. Και είναι από τις 

καλύτερες στιγμές όλης της διαδρομής μου, πολιτικής και Αυτοδιοικητικής.  

 Το αύριο, γιατί πάντα πρέπει να απαντάς στο αύριο. Με την εμπειρία του 

χθες, πρέπει να ανοίγεις την επόμενη. Προσπάθησα, ήμουν ενάντια στους 

τιμοκαταλόγους έργων. Με ενοχλούσε η λέξη τιμοκατάλογος έργων. Άρα 

δηλαδή ό,τι εντάσσαμε και προετοιμάζαμε ήταν σε μία φιλοσοφία. Δεν ξέρω 

αν ήταν σωστή ή λάθος, αλλά ήταν ένα πνεύμα φιλοσοφίας. Όπου μπαίνανε 

πολλοί περισσότεροι στην κοινή προσπάθεια.  

 Αυτό είχε να κάνει, ξεκίνησε η τομή με τις αστικές αναπλάσεις. Όταν 

έκατσα στην καρέκλα μου, μου λέει όχι, μόνο η Πάτρα και το Αγρίνιο 

δικαιούνται αστική ανάπλαση. Λέω, και οι άλλοι γιατί δεν δικαιούνται; Άρα 
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λοιπόν θα κάνουμε την πρώτη τομή στο πρόγραμμα, αστικές αναπλάσεις 

όλοι. το δικαίωμα στην ευκαιρία το έχουν όλοι. Άρα λοιπόν δεν κάναμε τίποτα 

άλλο, ανοίξαμε το δικαίωμα στην ευκαιρία να οραματίζεσαι εσύ στον τόπο σου 

αυτά που θεωρείς ότι την ζωή σου την βελτιώνουν.  

 Ήταν από τα πιο επιτυχημένα εγχειρήματα. Έφαγα την πρώτη 

καταγγελία, για την ιστορία, από τον Δήμαρχο Πατρέων. Ότι ήμουν εχθρός 

της πόλης, γιατί παίρνουν και οι άλλοι αστική ανάπλαση. Προσέξτε. Ήρθε η 

μεγάλη τομή με τις ΟΧΕ, τις ΒΑΑ. Εγώ πιστεύω. Στα δύο εγχειρήματα 

πιστεύω. Ειλικρινά σας λέω. Αρκεί να τα πιστέψεις. Από όλους, όλα τα 

χρηματικά εργαλεία. Όχι μόνο τι βάζεις από το ΠΕΠ. Όχι. δηλαδή ο αγώνας 

σου από το τομεακό πρόγραμμα, εκεί. Ο αγώνας σου από το ΠΔΕ εκεί θα 

πηγαίνει. Να υπηρετήσει μία φιλοσοφία.  

 Θεωρώ ότι δύο ΟΧΕ θα είναι από τα ποιοτικά, θα έλεγα, αναπτυξιακά, 

κοινωνικά εγχειρήματα στην Ελλάδα, όταν ολοκληρωθούν στο σύνολο τους, 

βάζοντας και τα άλλα χρήματα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το παλέψουμε.  

 Όραμα μας και προετοιμασία μας ήταν οι 4 θεματικές ΟΧΕ για την 

επόμενη περίοδο. Εγώ θα το ξαναπώ. Δίπλα υπάρχει ένα Μουσείο. Αν θα 

δείτε εσείς ένα πούλμαν να κάθεται. Δεν υπάρχει. Δηλαδή έχουμε έναν χώρο 

για να διώχνουμε τον άλλον. Εμείς θέλουμε να κάνουμε εκεί μία θεματική 

ΟΧΕ για ένα πολιτιστικό πάρκο με την ευρύτερη έννοια που θα φθάνει μέχρι 

την αναψυχή, την κίνηση των πολιτών, την επισκεψιμότητα, την μικρή 

επιχείρηση, τον χώρο για έναν μικρό βοτανικό κήπο σε συνεργασία με το 

ΕΘΙΑΓΕ. Έχουμε κάνει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών, έχουμε τις 

καλύτερες ιδέες που φθάνει σε προμελέτη. Αρκεί να πάμε στο επόμενο βήμα 

ως ειδική ΟΧΕ.  

 Δεύτερον. Στενοχωριέμαι να ζηλεύουν όλοι οι συμπολίτες μου τι κάνουν 

με την Λίμνη Πλαστήρα. Έχουμε το φράγμα Πύρρου-Παραπύρρου, 

μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο. Εγώ δεν είχα ιδέες, πήραμε ιδέες σε 

χωροταξικό διαγωνισμό ιδεών. Για ένα οικοτουριστικό πάρκο που έχει 

χωροταξία και θα έχει επιχειρηματικότητα και θα φθάνει μέχρι ΦΕΚ για να 

μπορεί να είναι λυμένα τα διαδικαστικά πολύ γρήγορα, έτσι ώστε μέσα από το 

πρόγραμμα της Περιφέρειας της επόμενης προγραμματικής περιόδου, να 
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έχει και την προίκα της την οικονομική. Αλλά θα πάρουμε χρήματα για αυτό 

που έχουμε αποφασίσει και έχει κανόνες. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα 

τοπικό LEADER. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.  

 Η τρίτη πρόκληση είναι η Τριχωνίδα. Στενοχωριέμαι δηλαδή, έχουμε 

κάνει πολύ καλή δουλειά. Μου έλεγε σήμερα το Περιφερειακό Ταμείο, ήρθαν 

8 μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία και καταθέσανε πρόταση, γιατί έχει και 

χωροταξία, και βεβαίως είναι το φράγμα στην Ηλεία.  

 Και απ’ όπου και αν είμαι, θα σηκώνω πάντα μια φωνή και θα λέω, το 

φυσικό αέριο.  

 Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά με θετικό τρόπο στις επόμενες προκλήσεις. 

Το βάζω με αυτήν την έννοια. Θα διορθώσουμε όπου μπορούμε και όσο 

χρόνο έχω μπροστά μου μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μία σειρά πράγματα που 

χρειάζεται και βεβαίως θα δουλέψουμε πιο  μεθοδικά, να μην χαθεί ούτε μία 

μέρα, ούτε ένα λεπτό από την δουλειά που έχουμε αναλάβει απέναντι στους 

πολίτες και απέναντι στην Δημοκρατία.  

 Εγώ και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Σας 

ευχαριστώ. Πήρα πολλά. Πήρα πολλά, έγινα καλύτερος. Έμαθα περισσότερα, 

είμαι εδώ. Θα είμαι και αύριο, οπότε όλα εντάξει.  

 Πάμε Άλκηστης.  

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Φθάσαμε στο τέλος της Επιτροπής μας, της 5ης Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Είμαι υποχρεωμένη να διαβάσω τα συμπεράσματα και τα 

αποτελέσματα και τις αποφάσεις. Προτείνω να μην διαβάσω τα εισαγωγικά, 

γιατί είμαι σίγουρη ότι είστε όλοι κουρασμένοι και πρέπει να τελειώσουμε. 

Ήδη η ώρα έχει προχωρήσει, είναι 4.  

 Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον κύριο Γκόγκο. Λοιπόν, ο κύριος Γκόγκος 

τόνισε, ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση επί της ουσίας για την πρόοδο του 

επιχειρησιακού προγράμματος και έγινε αναφορά στην τεχνική συνάντηση 

της 4-7-2019, δηλαδή την χθεσινή μέρα. Τονίστηκε ότι δεν υπάρχει 

σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με άλλα ΠΕΠ. Επισημάνθηκε η ανάγκη 

για επιτάχυνση με στόχο τις υψηλές νομικές δεσμεύσεις, 60 ως 70% για το 

2019 και 120 έως 130% για το 2020 με αντίστοιχες εντάξεις στο 200%. Η 
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RIS στον άξονα προτεραιότητας 1 έχει νομικές δεσμεύσεις 52% που είναι 

πολύ σημαντικό επίτευγμα για την ΕΥΔΕΠ και είναι καθ’ υπέρβαση των 

δυνατοτήτων της.  

 Την επόμενη προγραμματική περίοδο θα έχουμε το 35% του ΕΤΠΑ για 

τον άξονα προτεραιότητας 1, δηλαδή περίπου 170 εκατομμύρια Ευρώ. 

Απαιτείται άμεσα σχεδιασμός και υλοποίηση επαρκών εξειδικευμένων 

μηχανισμών, δομών. Τονίστηκε ότι δεν υπάρχει μόνο το ΠΕΠ για την 

χρηματοδότηση της RIS, αλλά και άλλα προγράμματα όπως το HORIZON, 

COSME, δράσεις για δίκτυα επιχειρήσεων, διακρατικά, μεταφορικά έργα, 

προγράμματα τεχνογνωσίας κλπ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το INVEST 3G 

που απαιτεί ανταγωνιστικές προτάσεις.  

 Σχετικά με το ΠΣΚΕ αναφέρθηκε ότι είναι συμβουλευτικό, με το ΠΣΕΚ, 

με συγχωρείτε, αναφέρθηκε ότι είναι συμβουλευτικό όργανο και 

αναγνωρίστηκε η προώθηση του θεσμού  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

με την πρώτη πανελλήνια συνάντηση. Στην πράξη όμως δεν λειτουργεί  

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου. Θα πρέπει να είναι thin tank,  αλλά 

δεν υπάρχει μηχανισμός για την καινοτομία, ώστε να ζητηθεί οργανωμένα η 

γνωμοδότηση του. Να δημοσιεύονται οι γνωμοδοτήσεις του ΠΣΕΚ και να 

υπάρχει διαφάνεια και θα πρέπει να λειτουργεί συνολικά για την καινοτομία 

στην Περιφέρεια. Να γίνει χρήσιμο εργαλείο για όλους.  

 Για τον άξονα προτεραιότητας 2, περιβάλλον, ενέργεια, πολιτισμό, έγινε 

αναφορά για την σπουδαιότητα της διαχείρισης για τα αστικά λύματα και τα 

στερεά απόβλητα, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόστιμα που επιβαρύνεται η 

χώρα.  

 Όσον αφορά τα έργα επέκτασης δικτύου λυμάτων Πάτρας και επέκτασης 

ΕΕΛ, να δοθούν τα χρονοδιαγράμματα και να δοθούν λύσεις και με πολιτικές 

αποφάσεις όπου απαιτείται. Σχετικά με τον ΕΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑ τονίστηκε 

ότι οι στόχοι είναι μη ρεαλιστικοί ενώ η τωρινή ανακύκλωση είναι χαμηλή και 

ο στόχος του 75% κρίνεται ανέφικτος.  

 Τονίστηκε η ανωριμότητα επενδύσεων διαχείρισης ΑΣΑ και η ανάγκη 

αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ το 2020 με ρεαλιστικό σχεδιασμό.  
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 Σχετικά με τον άξονα προτεραιότητας 3 και τις χαμηλές νομικές 

δεσμεύσεις 18%, ζητήθηκε η πλήρης αποτύπωση των χρονοδιαγραμμάτων, 

χρονοδιαγράμματα επίλυσης και εναλλακτικό σχέδιο.  

 Σχετικά με το φυσικό αέριο έχει μεν ενταχθεί στο εθνικό ΠΔΕ, αλλά δεν 

επαρκεί η πολιτική απόφαση για την ένταξη του έργου, ενώ δεν θα υπάρξει 

άλλη ευκαιρία στην επόμενη προγραμματική περίοδο.  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συνοδοιπόρος της Περιφέρειας. Ζητήθηκε 

να δοθούν τα πλήρη στοιχεία για να εξεταστεί στις αρχές του 2020 αν θα 

πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί  όροι σε δράσεις  χωρίς ωριμότητα.  

 Όσον αφορά τις ΟΧΕ, ΒΑΑ, διαπιστώθηκε ότι παρά την αρχική άγνοια 

της φιλοσοφίας, υπάρχει σημαντική ενεργοποίηση. Τονίστηκε ότι 

κατανεμήθηκαν σημαντικά ποσά που μπορούν να κάνουν την διαφορά, αλλά 

θα πρέπει να στοχεύσουμε ψηλότερα.  

 Στην επόμενη προγραμματική περίοδο να σχεδιαστεί πιο ολιστική και 

μακροχρόνια προσέγγιση, οι αλλαγές της πόλης απαιτούν μακροχρόνιο 

σχεδιασμό και δράσεις σε βάθος 20ετίας, να συμπεριληφθούν και οι πολίτες 

στον σχεδιασμό με κατάλληλη μεθοδολογία.   

 Διαχρονικά οι ανάγκες είναι τεράστιες, αλλά θα υπάρχουν ώριμα έργα. 

Πρέπει λοιπόν να βρεθεί τρόπος του εντοπισμού των προβλημάτων και να 

ωριμάσουν τα απαραίτητα έργα.  

 Ο κύριος Κονίδας. Έκανε αναφορά στον άξονα προτεραιότητας 3 και 

ειδικότερα στο έργο του φυσικού αερίου για το οποίο θα πρέπει να γίνει 

προσπάθεια ωρίμανσης του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τονίστηκε ότι 

η επιτυχία της υλοποίησης και ικανοποίησης των στόχων του πλαισίου 

επίδοσης είναι μεγάλη, εκτός από τον άξονα προτεραιότητας 3 και επίσης 

τονίστηκε η σημασία της ενημέρωσης και πληροφόρησης και εκφράστηκε η 

ικανοποίηση των δράσεων που παρουσιάστηκαν από την ΕΥΔΕ.  

 Η κυρία Γερολυμάτου σχολίασε θετικά την επίσκεψη στο έργο ΤΟΜY  και 

την επιτυχία για το αποθεματικό επίδοσης στο ΕΚΤ. Τονίστηκε η αύξηση των 

δαπανών σε σχέση με την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης και η 

ενεργοποίηση και του θεματικού στόχου 8. Οι δράσεις των Κέντρων 

Κοινότητας και των ΤΟΜY είναι διαχρονικές, αλλά πρέπει να είναι και 
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βιώσιμες με την ανάγκη για ποιοτική εξέλιξη των δομών, στελέχωση τους και 

εκπαίδευση των στελεχών με περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού 

συστήματος.  

 Έγινε αναφορά στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο για την έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τις ανάγκες της χώρας και 

παρότρυνε την Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να συμμετάσχει ενεργά στον 

διάλογο με στρατηγικό προβληματισμό για την αντιμετώπιση των 

Περιφερειακών αναγκών κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ένταξης.  

 Υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα της εταιρικής σχέσης.  

 Παρεμβάσεις φορέων μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ο κύριος 

Παπαναστασίου αναφέρθηκε ότι η υλοποίηση του Περιφερειακού 

προγράμματος γίνεται κυρίως από τους ΟΤΑ, ενώ υπάρχει έλλειψη ιδίων 

πόρων στους Δήμους για σημαντικά έργα. Τονίστηκαν οι θεσμικές δυσκολίες 

και η αδυναμία του συστήματος παραγωγής μελετών και ωρίμανσης έργων. 

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη να θεσμοθετηθεί πλαίσιο επιτάχυνσης παραγωγής 

μελετών και ωρίμανσης έργων και διενέργειας διαγωνισμών. Σχετικά με το 

ΠΕΣΔΑ διαπιστώθηκε ότι ακολουθεί το ανέφικτο ΕΣΔΑ με λάθος σχεδιασμό. 

Τονίστηκε η ανάγκη χρηματοδότησης των απαλλοτριώσεων από το Πράσινο 

Ταμείο.  

 Ο κύριος Μπουργανός έγινε αναφορά ότι στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος υπάρχει το δυναμικό και οι προϋποθέσεις για σημαντικά 

αποτελέσματα. Το ΠΣΕΚ ενθαρρύνει σε αυτήν την κατεύθυνση και 

αναφέρθηκε επίσης στην μέχρι τώρα λειτουργία του ΠΣΕΚ.  

Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας. Τονίστηκε ότι οι δομές ΤΟΜΙ 

θα διατηρηθούν και μετά την λήξη της στήριξης από τα ΠΕΠ κι έγινε 

αναφορά στην νέα πολιτική των ΤΟΜΙ. Επίσης έγινε αναφορά στην μελέτη του 

βαθμού ικανοποίησης των χρηστών.  

 Ζητήθηκε η επέκταση της περιόδου χρηματοδότησης των ΤΟΜΙ  μέχρι το 

2023. Η παράταση τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε ομόφωνα εφόσον 

υπάρχει δυνατότητα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος και 

εξουσιοδοτήθηκε η Διαχειριστική Αρχή, που πρέπει να προστεθεί, γιατί δεν το 
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έχετε προσθέσει, να αναλάβει αυτήν την ευθύνη, αν συμφωνήσει η Επιτροπή 

Παρακολούθησης.    

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών. Έγινε αναφορά στον ρόλο 

και στα έργα της Υπηρεσίας. Ζητήθηκε η ΕΥΔΗΣΗ να ανταποκρίνεται άμεσα 

στην επίλυση θεμάτων που παρουσιάζονται. Και τονίστηκε η ανάγκη για τον 

εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών πλατφορμών διενέργειας  διαγωνισμών.  

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Τομέας 

Ενέργειας. Τονίστηκε η σπουδαιότητα του έργου του φυσικού αερίου, για το 

οποίο η Επιτελική δομή θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

ωρίμανση του με σαφές χρονοδιάγραμμα.  

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού. Τονίστηκε η άριστή 

συνεργασία για τα έργα που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 

ιδιαίτερα για την προβολή των έργων πολιτισμού.  

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Τονίστηκε η άριστη συνεργασία και ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες 

προγραμματισμένης δράσης των ΣΙΔ και τα προγράμματα των δράσεων 

προστασίας Ρομά. Επίσης ενημέρωσε για την προετοιμασία νέων δράσεων για 

την προστασία των παιδιών Ρομά.  

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ ΤΠΕ. Αναφορά στις δράσεις που στηρίζει η 

Υπηρεσία για την προώθηση των τηλεπικοινωνιών, των  τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων υψηλών ταχυτήτων νέας γενιάς και λοιπές οριζόντιες δράσεις.  

 Ο κύριος Χρηστίδης τονίστηκε η θετική συνεργασία με την Διαχειριστική 

Αρχή, η θετική εικόνα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έγιναν οι 

παρακάτω προτάσεις για υλοποίηση.   

 Πρώτον, δράσεις για στήριξη επιχειρήσεων ΤΠΕ. Δράσεις για εργασιακή 

εμπειρία ΤΠΕ. Δράση τόνωσης ζήτησης υπηρεσιών πληροφορικής και ζώνη 

καινοτομίας για επιχειρήσεις ΤΠΕ.  

 Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Σύγκλησης. Έγινε αναφορά στις δράσεις, 

όπως η κεντρική πλατφόρμα ψηφιακής αλληλογραφίας και το κεντρικό 

ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης στάθμευσης.  

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας, εκφράστηκε ικανοποίηση 

για την υλοποίηση έργων του τομέα Λιμένων από το ΠΕΠ.  
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 Ακούστηκε διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων μελών καθώς και λοιπών 

παρατηρητών,  εκπροσώπων διαφόρων φορέων μη μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γεωργίου, Προϊστάμενο της 

Μονάδας Α΄ και τον κύριο Μαμασιούλα οι οποίοι επιμελήθηκαν τα πρακτικά, 

γιατί είναι μία δουλειά όχι πολύ εύκολη.  

 Ευχαριστούμε πολύ όλους. Εάν ψηφίζετε, ή εάν θέλετε κάποια.  

 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Η πρόταση μας είναι, ότι αυτά πρέπει να είναι σαν πρακτικά 

Επιτροπής Παρακολούθησης. Σαν απόφαση Επιτροπής θα πρέπει να είναι 

πάρα πολύ συνοπτική.  

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαρίστως. Θα κάνουμε περίληψη.  

 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Θα πρέπει να συνοψίσουμε σε 2-3 κύρια σημεία σαν απόφαση 

Επιτροπής Παρακολούθησης και να πούμε ότι τα πρακτικά της Συνεδρίασης.  

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά, και να κάνουμε 

μία περίληψη και να σας την στείλουμε.  

  

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Ωραία. Και αυτό μπορεί να γίνει.  

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Θα είναι μία περίληψη απ’ όλο το περιεχόμενο.  

 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Πάρα πολύ συνοπτική.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι θέλει η Γενική Γραμματεία.  

 

ΓΓΕΤ: Μόνο μία μικρή παρατήρηση σε αυτό που είπε ο κύριος Λογοθέτης. 

Άλλες φορές ήμασταν πιο συνοπτικοί ως προς τις αποφάσεις. Ως προς τα 

πρακτικά, για αυτό και στην αρχή είπα κάτι. Αν υπάρχει αναφορά, τότε θα 

ήταν χρήσιμο να υπήρχε και μία αναφορά ως προς την Γενική Γραμματεία 
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Έρευνας και Τεχνολογίας και την συνεργασία και την συμμετοχή των φορέων 

της Περιφέρειας στις δράσεις αυτές.  

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Α, μπορεί να το παρέλειψα εγώ. Διάβασα μόνο το δεύτερο.  

 

ΓΓΕΤ: Εντάξει, τότε ζητώ συγγνώμη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ο κύριος Γκόγκος.  

 

ΓΚΟΓΚΟΣ: Πολύ γρήγορα. Εμείς συμφωνούμε με τον κύριο Λογοθέτη, γιατί, 

συγχαρητήρια στου συναδέλφους καταρχάς, για την αποτύπωση όλων αυτών 

που ειπώθηκαν και προτάθηκαν. Διότι όπως είπα, σήμερα γίνανε πολύ 

σημαντικές προτάσεις, σκέψεις κατατέθηκαν, και αυτό βέβαια σημαίνει, 

κύριε καινούργιε Περιφερειάρχα, ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά για να 

τρέξουμε το επόμενο διάστημα, ώστε αυτά τα οποία όλα που προτάθηκαν σαν 

σκέψεις, σαν εισηγήσεις για να κάνουμε το καλύτερο βήμα, να γίνουν και 

πραγματικότητα.  

 Εμείς λοιπόν συμφωνούμε. Δεν έχει σημασία αν θα είναι στα πρακτικά ή 

στην απόφαση. Αυτό που έχει σημασία είναι η ουσία. Κρατάμε την ουσία και 

προχωράμε. Ευχαριστούμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα τα εγκρίνουμε;  Τα εγκρίνουμε. Και εξουσιοδοτούμε την 

Διαχειριστική Αρχή, θα φτιάξει ένα συνοπτικό, όπως αρμόζει, μέσα σε μία 

σελίδα που είναι το γενικό και μετά θα είναι τα πρακτικά.  

 Τώρα σας περιμένει ένα μικρός μπουφές. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ 

για όλους.  
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Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης  

Με δικαίωμα Ψήφου 

 

Ιδιότητα Επώνυμο Όνομα 

1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειάρχης Πρόεδρος 

ΕπιτροπήςΠαρακολούθησης. 

 

Κατσιφάρας 

 

Απόστολος 

2. Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 

(ΕΑΣ) Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

 

Φίρμπας 

 

Ιωάννης 

3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-

2020. 

Σταθοπούλου Άλκηστη 

4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) Υπουργείο Οικονομίας 

& Ανάπτυξης. 

 

Μπαρλαμπάς 

 

Παναγιώτης 

5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) 

 

Ζαμπέλη 

 

Μαρία 

6. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. 

 

Σωπάκη 

 

Αλεξάνδρα 

7. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Γογγολίδης Βασίλης 

8. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

Αναστασόπουλος 

 

Σπύρος 

9. Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. Παπαρρίζου Βαλεντίνη 

10. ΜΟΔ ΑΕ Αντωνάκος Πέτρος 

11. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τουρισμού - Υπουργείο Τουρισμού Παναγιώτου Παναγιώτα 

12. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας Εσωτερικών) 

 

Αναστασόπουλος 

 

Σπυρίδων 
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13. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής. 

Μηνά Ευαγγελία 

14. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τομέας 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας) 

 

Κασάπογλου 

 

Ευάγγελος 

15. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

ενέργειας, Τομέας Ενέργειας. 

 

Μπαταγιάννης 

 

Γεώργιος 

16. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Περιβάλλοντος. Γιάνναρης Κωνσταντίνος 

17. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων (τομέας Παιδείας) 

 

Χατζηκωνσταντίνο

υ 

 

Σωκράτης 

18. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας Καθαράκη Μαρία 

19. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού Κόμβου Μάγια 

20. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων (τομέας Υποδομών και Μεταφορών) 

 

Μπινιάρης 

 

Απόστολος 

21. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Καραβίδας 

 

Δημήτριος 

22. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

Παπαβασιλείου 

 

Περικλής 

23. ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας - Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ ΔΕ Καρπής Αθανάσιος 

24. Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας  

και Καινοτομίας - Πρόεδρος 

Αγγελόπουλος Γεώργιος 

25. Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Γκορίλας Θωμάς 

26. Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) Πετρόπουλος Κωνσταντίνος 

27. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE) 

Σκέντζος Παναγιώτης 

28. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) Δούρος Θεόδωρος 

29. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ) Σπυρόπουλος Σπυρίδων 

30. Σύνδεσμος Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) Παπαρίδου Παναγιώτα 
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Παρόντα Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης  

Χωρίς δικαίωμα Ψήφου 

1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG REGIO Κονίδας Βασίλειος 

2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG REGIO Γκόγκος Χρήστος 

3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG EMPLΟΙ F.3 Γερολυμάτου Ευαγγελία 

4. ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Τσιμπρή Ηρώ 

5. Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων Ροκίδης Κλεάνθης 

6. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ρωμανού Αγγελική 

7. ΕΥΣΣΑ Καραπατάκη Εμμανουέλλα 

8. ΕΥΣΕ Μιχαλόπουλος Άγγελος 

9. ΕΥΘΥ Κανελλόπουλος Ανδρέας 

10. Γραφείο ΓΓ ΕΔ ΕΣΠΑ Κάρμης Ανδρέας 
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