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ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ (Ε . ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΟΥ):  Κυρίες και  κύριοι , καληµέρα σας. 

Με  διαπιστωµένη  την απαρτία νοµίζω  ότι  πρέπει  και  µπορούµε  να 

ξεκινήσουµε . ∆εδοµένων και  υποχρεώσεων που  έχει  η  Περιφέρεια 

Αττικής, όπως γνωρίζετε , έχουµε  σηµαντικές υποχρεώσεις εν όψει 

της διοργάνωσης του  δηµοψηφίσµατος µεθαύριο , αλλά και  για 

λόγους τάξης πρέπει  να ξεκινήσουµε  πια.  

 Την ηµερήσια διάταξη  την έχετε  στα  χέρια σας, την είχατε . Αν 

δεν υπάρχει  κάποιο  θέµα, την εγκρίνουµε  και  προχωράµε  στις 

εργασίες της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του  

Επιχειρησιακού  Προγράµµατος Αττική  2014-2020. 

 Όσον αφορά την έγκριση  του  Εσωτερικού Κανονισµού  

Λειτουργίας… Εγκρίνεται  η  ηµερήσια διάταξη , νοµίζω ότι  δεν 

υπάρχει  κάποιο  θέµα. Το  είπα κιόλας.  Λοιπόν, προχωράµε  

 Όσον αφορά την έγκριση  του  Εσωτερικού Κανονισµού  

Λειτουργίας, την οποία επίσης έχετε  και  την οποία πρέπει  να  

εγκρίνουµε , νοµίζω  ότι  δεν χρειάζεται  να έχουµε  µια πιο  ιδιαίτερη 

συζήτηση  και  αναφορά. Είχε  προετοιµαστεί  ο  κύριος ∆ρόσης, τον 

γνωρίζετε , τον Προϊστάµενο  της ∆ιαχειριστικής Αρχής,  αλλά νοµίζω  

ότι  δεν έχουµε  θέµα.  

 Πριν προχωρήσουµε  στην εισήγηση ,  θα ήθελα να δώσω τον 

λόγο  στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που  έχουµε  

την χαρά και  την τιµή  σήµερα να τους  έχουµε  µαζί  µας, στην πρώτη  

συνεδρίασή  µας, την Madame Bourdy και  τον κύριο  Busz, να έχουν 

τους χαιρετισµούς τους.  

S. BOURDY:  Σας ευχαριστώ πολύ , κυρία Αντιπεριφερειάρχη . Θα  

ήθελα να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω τους ∆ηµάρχους, να 

καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους της Περιφέρειας και  των 

εθνικών Αρχών, καθώς και  όλους  τους εκπροσώπους των 

επιχειρήσεων, όλες  τις µη  κυβερνητικές οργανώσεις. 

 Βρισκόµαστε  εδώ  για την 1η  Συνεδρίαση  της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και  θα ήθελα πρώτα από  όλα να συγχαρώ την 

ΕΥ∆ΕΚ για όλη  την πορεία της. Ξέρετε  δεν ήταν εύκολο  το  έργο  
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της, δεν ήταν εύκολη  η  πορεία, αλλά νοµίζω ότι  τα καταφέραµε  

αρκετά καλά και  πιστεύω ότι  είναι  πολύ  σηµαντικό  τώρα εφόσον 

έχουµε  υιοθετήσει  όλα όσα πρέπει  να γίνουν, να προχωρήσουµε  και  

στην εφαρµογή  τους.  

 Ξέρω ότι  είναι  δύσκολες  οι  συνθήκες. Θα  ήθελα όµως να  

τονίσω  κάτι  το  οποίο  είναι  κρίσιµο  για όλο  το  έργο  το  οποίο  έχουµε  

κάνει  στο  πλαίσιο  της Περιφέρειας. Πρέπει  να  συνεχίσουµε  αυτή  

την πολιτική , ακόµη  και  σε  αυτές τις δύσκολες στιγµές . 

 Είναι  σίγουρα κάτι  το  οποίο  στηρίζει τους Έλληνες πολίτες, 

εποµένως  θέλουµε  να συνεχίσουµε  να προσφέρουµε  στο  πλαίσιο  

του  προγράµµατος  για την Περιφέρεια, για τη  χώρα,  για όλη  την 

οικονοµία. 

 Αυτό  που  επιζητούµε  είναι  να  µην υπάρξει  απώλεια 

χρηµατοδότησης, εποµένως εργαζόµαστε  πολύ  σκληρά µετά από 

την υιοθέτηση  του  προγράµµατος, µάλιστα τον Μάιο  ήταν εδώ µια 

εκπρόσωπος της Επιτροπής και  είχε  µια συνάντηση  για τη  σύσταση  

µιας µικτής οµάδας εργασίας, µε  σκοπό  την αξιοποίηση  των 

διαθέσιµων κονδυλίων και  την γνωστοποίηση  των δράσεων του  

νέου προγράµµατος.  

 Τόσο  η  Περιφέρεια, όσο  και  η  Επιτροπή , που  συµµετείχαν στη  

συνάντηση , µπόρεσαν να  αξιολογήσουν την κατάσταση  και  ξέρετε  

το  προηγούµενο  πρόγραµµα είχε  αξία πάνω από  2 δισεκατοµµύρια 

ευρώ. Ήταν ένα πολύ  σηµαντικό , ένα από  τα µεγαλύτερα και  νοµίζω 

ότι  µπορώ να στηριχθώ στην υποστήριξη  όλων σας και  για το 

επόµενο ,  διότι  αυτό  είναι  πολύ  σηµαντικό .  

 Σήµερα βρισκόµαστε  εδώ στην 1η Συνεδρίαση  της Επιτροπής  

Παρακολούθησης και  είναι  και  η  τελευταία ηµέρα όλων των 

Επιτροπών για την παρακολούθηση  του  προγράµµατος.  

 Καθώς λοιπόν ξεκινούµε  το  κεφάλαιο  της εφαρµογής, θα  

ήθελα να σας τονίσω ότι  η  Επιτροπή  έχει  ήδη  προκαταβάλει  26 

εκατοµµύρια ευρώ για το  πρόγραµµα και  αυτό  είναι  πολύ  σηµαντικό 

για την υλοποίηση .   
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 Η συµµαχία που  έχουµε  συστήσει  είναι  πάρα πολύ  ισχυρή . 

Θέλουµε  να την ενισχύσουµε  ακόµη  περισσότερο . Υπάρχει  ένας  

Κανονισµός ∆εοντολογίας που  διέπει  τη  λειτουργία της και  είναι  

πολύ  σηµαντικό  τόσο  στο πλαίσιο  της Επιτροπής  

Παρακολούθησης, αλλά και  καθ ’  όλη  τη  διάρκεια της υλοποίησης 

του  προγράµµατος,  να είµαστε  πολύ  ενεργοί . 

 Μετά από  αυτή  την εισαγωγή , θα ήθελα να  έχετε  κρατήσει 

τρία σηµεία. Ότι  έχουµε  αλλαγή  προσανατολισµού , κάτι  το  οποίο  

είναι  για καλό , ειδικά µέσα σε  αυτή  την κατάσταση  που 

αντιµετωπίζει  η  χώρα και  ξέρετε , µαζί  µπορούµε  να σκεφτούµε  

καλύτερα πώς  θα υλοποιήσουµε  το  πρόγραµµα.  

 Η Ελλάδα αυτή  τη  στιγµή  βρίσκεται σε  µια πολύ  δύσκολη  

κατάσταση , αλλά το  ίδιο  ισχύει  και  για όλα τα κράτη-µέλη . Η 

πολιτική  αυτή  τη  στιγµή , η  οποία είναι  µια από  εκείνες που  έχουν 

τον µεγαλύτερο  προϋπολογισµό  στο  πλαίσιο  της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της τάξεως των 325 δισεκατοµµυρίων ευρώ , θα µας 

επιτρέψει  να  έχουµε  ορατά αποτελέσµατα, ορατά από  τους πολίτες.  

 Για αυτό  και  είναι  σηµαντικό  να µην το  κάνουµε  όπως τα  

κάνουµε  όλα συνήθως. Να  µην τα  κάνουµε  όπως τα  κάναµε  την 

τελευταία φορά, αλλά να αποκοµίσουµε  διδάγµατα και  να δούµε  

πού  πρέπει  να εστιαστούµε , πού  πρέπει  να εστιαστούν οι  δράσεις 

µας προκειµένου  να αντιµετωπίσουµε  την κρίση .  

 Νοµίζω ότι  αυτό  το  καθήκον είναι  πολύ  µεγάλο , αλλά σε  ότι 

έχει  να κάνει  µε  το  Περιφερειακό  Πρόγραµµα, η  Επιτροπή  έχει 

πραγµατικά πίστη  διότι έχετε  αποκτήσει  εξειδίκευση  στην 

υλοποίηση , έχετε  κατορθώσει  να ανταποκριθείτε  στο  παρελθόν στις 

ανάγκες της υλοποίησης και  έχετε  τη  δυνατότητα να αντιµετωπίσετε  

τις τωρινές προκλήσεις.  

 Ένα  βασικό  χαρακτηριστικό  που  θα αλλάξει  και  νοµίζω ότι 

είναι  σηµαντικό  να  το  µοιραστούµε  αυτό  ευθύς εξαρχής  από  την 

πρώτη  συνεδρίαση  της Επιτροπής  Παρακολούθησης, είναι  ότι  θα  

έχουµε  µια διαφορετική  προσέγγιση , παρέµβαση ,  ότι  έχουµε  το  
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στόχο  τον οποίο  θέλουµε  να επιτύχουµε , αλλά και  το  αποτέλεσµα 

που  θέλουµε  να επιτύχουµε  και  δίνεται  έµφαση  σε  όλα  αυτά στο 

πλαίσιο  του  προγράµµατος. Όµως πρέπει  να έχουµε  ένα  όραµα του 

τι  θέλουµε  να επιτευχθεί  για την Περιφέρεια έως το  2023. 

 Μια ακόµη  καινοτοµία είναι  ότι  - δεν θα επιµείνω πολύ  σε 

αυτό , αλλά θα ήθελα να το  αναφέρω - είναι  ότι  όλες οι 

αιρεσιµότητες που  συνδέονται  µε  τα στερεά απόβλητα, είναι  πολύ  

σηµαντικές για την Περιφέρεια.  

 Επίσης, η  ανάγκη  να πληρούνται  οι  αιρεσιµότητες για την 

έξυπνη  εξειδίκευση , είναι  κάτι  επίσης πολύ  κρίσιµο .  

 Εποµένως , υιοθετείστε  τη  στρατηγική, ευθυγραµµίστε  τη  µε 

την εθνική  στρατηγική  και  υλοποιείστε  τη  έχοντας εξασφαλίσει  

βέβαια και  την ισχυρή  και  έντονη  συµµετοχή  του  επιχειρηµατικού 

τοµέα.  

 Ένα  ακόµη  χαρακτηριστικό  είναι  αυτό  το  προαπαιτούµενο  της 

αιρεσιµότητας στο  οποίο  αναφέρθηκα και  πριν, διότι  είναι  πολύ  

σηµαντικό .  

 Στο  προηγούµενο  πρόγραµµα είχαµε  αρκετά σηµεία  που  

πραγµατικά µας  δυσκόλεψαν. Αυτά  είχαν να  κάνουν µε  την 

υλοποίηση , µε  τους  κανόνες της υλοποίησης.  

 Επίσης, όσον αφορά τη  θεµατική  επικέντρωση , σε  αυτή  την 

Περιφέρεια, όπως και  σε  πολλές  ακόµη  Περιφέρειες στην Ελλάδα,  

έχετε  µια µεγάλη  επιλογή  θεµατικών στόχων. Έχετε  επιλέξει  δέκα 

από  τους έντεκα θεµατικούς στόχους και  κατά τη  διάρκεια των 

συνεδριάσεων της  Επιτροπής Παρακολούθησης πρέπει  να δούµε  

πώς  θα εστιαστούµε  και  πώς θα στοχεύσουµε  καλύτερα τα κριτήρια 

επιλογής, προκειµένου  να πετύχουµε  τα αποτελέσµατα που  

θέλουµε . 

 Πρέπει  να έχουµε  πολύ  στοχευµένα, πολύ  καλά επιλεγµένα  

κριτήρια, διαφορετικά δεν θα αποκτήσουµε  ορατά αποτελέσµατα. 

Πρέπει  λοιπόν να δούµε  ακριβώς τι  θέλουµε  να επιτύχουµε  µέσα 

από  τη  διαδικασία εφαρµογής των κριτηρίων επιλογής.   
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 Κάτι  ακόµη  που  είναι  σηµαντικό  και  θα ήθελα να τονίσω ,  είναι  

ότι  αυτή  η  πολιτική  είναι  προσανατολισµένη  ακόµη  περισσότερο 

στα αποτελέσµατα,  σε  σχέση  µε  το  παρελθόν. Έχουµε  λοιπόν ένα 

αποτέλεσµα το  οποίο  πρέπει  να επιτευχθεί  και  εστιαζόµαστε  σε 

αυτό , κάτι  που  είναι  πολύ  σηµαντικό  διότι ένα αποτέλεσµα το  οποίο 

δεν θα επιτευχθεί , δεν θα αποδεσµεύσει  και  τα αντίστοιχα  

κονδύλια, για παράδειγµα, 56 εκατοµµύρια ευρώ για την Αττική . 

Εποµένως  τα πάντα εξαρτώνται  από  την επίτευξη  διαφορετικών 

στόχων του  προγράµµατος για την αποδέσµευση  των 

κατανεµηµένων κονδυλίων µεταγενέστερα.  

 Όσον αφορά τις συστάσεις για την υλοποίηση , θα ήθελα να  

µοιραστώ µαζί  σας τα εξής. Με  δεδοµένη  την τωρινή  κατάσταση , το 

πρώτο  µήνυµα που  έχω να σας µεταφέρω είναι  ότι  όλοι  µαζί  πρέπει  

να συνδυάσουµε  όλες µας τις προσπάθειες για να ολοκληρωθεί 

αυτό  το  πρόγραµµα, διότι  υπάρχει  ο  κίνδυνος απώλειας των 

διαθέσιµων πόρων για αυτό  το  πρόγραµµα και  αν δεν µπορέσουµε  

να κλείσουµε  αυτό  το  πρόγραµµα, θα αντιµετωπίσουµε  τα ίδια 

προβλήµατα και  στο  νέο .   

 ∆εν έχουµε  ένα  µεγάλο  περιθώριο  χρηµατοοικονοµικών 

ελιγµών. Για αυτό  είναι  πολύ  σηµαντικό  να καταβάλλουµε  κάθε  

προσπάθεια από  κοινού  για να ολοκληρωθεί  αυτό  το  πρόγραµµα  

όσον αφορά τις υποδοµές και  το  περιβάλλον. 

 Τώρα, για τη  διαδικασία της υλοποίησης, νοµίζω ότι  πρέπει  

να  µοιραστούµε  τα  εξής. Πρώτον, δεν χάνεται  κανένα  ευρώ. Αυτή  τη  

στιγµή  έχουµε  ένα πολύ  καλά σχεδιασµένο  προϋπολογισµό , έχουµε 

ένα πρόγραµµα το  οποίο  περιµένει  να υλοποιηθεί , εποµένως θα 

µπορέσουµε  να συνεχίσουµε  µε  ακρίβεια.  

 ∆εν πρέπει  να δοθούν ευρώ σε  λάθος τσέπες. Για  αυτό  

θέλουµε  να έχουµε  καλά µέτρα, να έχουµε  διοικητικές ικανότητες µε  

ακεραιότητα και  αξιοπιστία και  να ξέρετε  ότι  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  

µπορεί  να σας παρέχει  κάθε  υποστήριξη . Έχουµε  για παράδειγµα 
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ένα πακέτο  ακεραιότητας, το  οποίο  µπορεί  να σας παρασχεθεί  για 

να  σας βοηθήσει .  

Επίσης δεν πρέπει  να  χάσουµε  κανέναν στόχο .  Πρέπει  λοιπόν 

από  την αρχή  ο  στόχος  που  θα  ορίσουµε  να είναι  αυτός  ο  οποίος  

θα µπορέσει  να επιτευχθεί , ο  οποίος θα είναι  ο  καταλληλότερος,  

πάντα µε  γνώµονα το  να έχουµε  εν τέλει  ένα ορατό  αποτέλεσµα και  

φυσικά δεν πρέπει  να χάνουµε  χρόνο . Πρέπει  να παραδίδουµε 

αποτελέσµατα τώρα, πρέπει  να έχουµε  καλά κριτήρια επιλογής τα 

οποία θα µας επιτρέπουν να συνεχίζουµε  τη  διαδικασία, από  την 

έναρξη  του  προγράµµατος έως την ολοκλήρωσή  του .  

Τέλος, κάτι  στο  οποίο  θα ήθελα να επιµείνω, είναι  ότι  πρώτον 

υπάρχει  µια καινοτοµία που  είναι  ότι  όλες οι  ενέργειες που 

συνδέονται  µε  την περιφερειακή  ανάπτυξη  εντάσσονται  στα πλαίσια 

project τα οποία µας έχουν ήδη  δώσει  πολύ  µεγάλη  εµπειρία και  η 

Περιφέρεια Αττικής  έχει  να παίξει  έναν πολύ  µεγάλο  ρόλο , ιδιαίτερα 

να  αποτελέσει  πρότυπο  για την υπόλοιπη  χώρα.  

Μπορούµε  να αντλήσουµε  διδάγµατα από  την µέχρι  τώρα  

εµπειρία µας, αλλά αυτή  η  διαδικασία θα αναπαραχθεί  και  στην 

υπόλοιπη  χώρα, σε  όλες τις αστικές  περιοχές.  

Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω όλα τα µέλη  της Επιτροπής 

Παρακολούθησης να διαδραµατίσουν ενεργό  ρόλο  στη  διαδικασία 

της υλοποίησης αυτού  του  προγράµµατος. Νοµίζω είναι  σηµαντικό  

ως µέλος  της Επιτροπής Παρακολούθησης και  ίσως είναι  µεγάλα  

λόγια, αλλά ξέρετε , είτε  οι πρεσβευτές του  προγράµµατος. Είναι  

λοιπόν πολύ  σηµαντικό  να κοινοποιείτε  σε  όλο  το  δίκτυο , σε  όλους 

τους ενδιαφερόµενους, ότι  αυτό  το  πρόγραµµα προσφέρει  ευκαιρίες 

και  να λέτε  ποιες είναι  αυτές, διότι  υπάρχουν δικαιούχοι ,  υπάρχουν 

επιχειρηµατίες, υπάρχουν νέοι  άνθρωποι , οι  οποίοι  µπορούν να  

ωφεληθούν.  

Είναι  λοιπόν πολύ  σηµαντικό  αυτό  το  πρόγραµµα να 

µπορέσουµε  να το  γνωστοποιήσουµε  και  σε  νέους ενδεχόµενους  
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δικαιούχους και  να  δώσουµε  ελπίδα και  να δώσουµε  την ευκαιρία 

για θέσεις εργασίας  σε  αυτούς τους ανθρώπους . 

Και  πάλι  σας ευχαριστώ πολύ  που  µας καλέσατε  στη  

συνεδρίαση . Ελπίζω να  είναι  πολύ  παραγωγική  η  σηµερινή  ηµερίδα 

και  η  συζήτηση  να είναι  γόνιµη .  

Τώρα θα ήθελα  να  δώσω  τον λόγο  στον συνάδελφό  µου  από  

τη  Γενική  ∆ιεύθυνση  Απασχόλησης, τον κύριο  Busz, να µας µιλήσει  

για την απασχόληση  και  κοινωνικά ζητήµατα τα οποία είναι  κρίσιµα 

για την χώρα σήµερα. 

Ευχαριστώ πολύ .  

F. BUSZ:  Ευχαριστώ πολύ , καληµέρα  σε  όλους.  

 Αγαπητή  Αντιπεριφερειάρχη , εκλεκτά µέλη  της Επιτροπής,  

κυρίες και  κύριοι . Από  τη  Γενική  ∆ιεύθυνση  Απασχόλησης  

θεωρούµε  ότι  έχουµε  πολλά κοινά σηµεία µε  όσα είπε  ήδη  η  κυρία 

Bourdy και  δεν θα  ήθελα να τα  επαναλάβω, διότι  ήταν εξαιρετικά 

σαφής και  πειστική .  

 Όσον αφορά το  ESF και  τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα, το  µεγαλύτερο  ποσό  αφιερώνεται  στην Αττική  λόγω  

της κλίµακας και  της σηµασίας αυτής της Περιφέρειας και  η  

µελλοντική  αξιολόγηση  της ποιότητας πιστεύουµε  ότι  θα καταδείξει 

την επιτυχία της κατανοµής και  δαπάνης στην Περιφέρεια.  

 Βέβαια γνωρίζουµε  ότι  η  χρηµατοδότηση  δεν επαρκεί . 

Γνωρίζουµε  ότι  οι ανάγκες είναι  τεράστιες. Γνωρίζουµε  όλη  την 

κλίµακα, το  µέγεθος της κρίσης, τα  επίπεδα της ανεργίας, την 

κοινωνική  κρίση , ή  ακόµη  και  τις κοινωνικές έκτακτες περιστάσεις.  

 Για αυτό  και  η  κατάσταση  ουσιαστικά επιβάλλει  να  έχουµε 

ακόµη  καλύτερη  στόχευση  για τις δαπάνες.  

 Είναι  πολύ  κρίσιµο , είναι  απόλυτα κρίσιµο  οι  τοµείς 

προτεραιότητας να  είναι  µοχλοί  ανάπτυξης. Ιδιαίτερα όσον αφορά 

τους κύριους  τοµείς της Περιφέρειας. Εποµένως  θα έχεις  

ανθρώπους οι  οποίοι  θα είναι  εκπαιδευµένοι , οι  οποίοι  θα έχουν 
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δεξιότητες, και  θα τους έχεις σε  αυτούς τους τοµείς τους οποίους 

προβλέπεις ότι  θα αναπτυχθούν.  

 Όσο  συντοµότερα γίνει  αυτό , τόσο  καλύτερα. Όµως να  σας 

διασφαλίσω προσωπικά ότι  ξέρετε , εγώ έρχοµαι  από  την Πολωνία, 

έχουµε  περάσει  δύσκολες στιγµές στην ιστορία µας. Μάλιστα στο 

πρόσφατο  παρελθόν. Αλλά πλέον δεν υπάρχει  κρίση .  Κρίση  δεν 

υπάρχει  όταν υπάρχει  εσωτερική  ευηµερία.  

 Λοιπόν, θα έρθουν καλύτερες µέρες. Η οικονοµία θα 

επανεκκινηθεί . Χρειαζόµαστε  λοιπόν ανθρώπους µε  προσόντα οι 

οποίοι  θα ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και  θα φέρουν σε  πέρας 

τα καθήκοντά τους.  

 Πολλά  από  τα  σηµεία τα ανέφερε  ήδη  η  κυρία Bourdy. 

Εποµένως  δεν θέλω να τα επαναλάβω.  

∆ίνουµε  ιδιαίτερη  προσοχή  στη  δαπάνη  όλων των διαθέσιµων 

κονδυλίων. Θέλουµε  να υπάρχει  µια κατάλληλη  διαδικασία 

αξιολόγησης και  θέλουµε  να  υπάρχει  και  σωστός σχεδιασµός από 

την αρχή . Επίσης θέλουµε  να υπάρχει  ποιότητα στην υλοποίηση .  

Οι  εποχές είναι  δύσκολες.  Ξέρετε , ερχόµουν στην Αθήνα την 

∆ευτέρα το  πρωί  διότι  είχα κάτι  συνεδριάσεις του  ESF µέσα στην 

εβδοµάδα και  κοιτούσα λοιπόν όταν σταµάτησα στο  Μόναχο , τη  

λίστα µε  το  τι  συµβαίνει  και  ξέρετε , χάρηκα µε  το  ότι  θα ερχόµουν 

εδώ σε  αυτή  την περίοδο  στη  χώρα  σας,  διότι  πραγµατικά δεν 

υπήρχαν ακυρώσεις, δεν ακυρώθηκε  καµία συνάντηση ,  κάτι  που  µε  

χαροποιεί  ιδιαίτερα.  

Εκτιµούµε  πραγµατικά το  έργο  σας µέχρι  τώρα. Εκτιµούµε  το 

ότι  δεν έχουµε  χάσει  χρόνο  και  ξέρετε , σε  λίγες ώρες θα έχει  

παρέλθει , θα έχει  ολοκληρωθεί  µια πάρα πολύ  καλή  και  

εποικοδοµητική  συζήτηση , ιδιαίτερα όσον αφορά την εξειδίκευση 

του  ΠΕΠ και  τα κριτήρια εξειδίκευσης.  

Θα είµαι  σήµερα µαζί  σας και  προσβλέπω σε  έναν πολύ  

γόνιµο  διάλογο , µια πολύ  καλή  ανταλλαγή  ιδεών και  θα σας 

παράσχω κάθε  βοήθεια που  χρειάζεστε .  
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Σας ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Να ευχαριστήσω  και  εγώ µε  τη  σειρά  µου  την κυρία 

Bourdy και  τον κύριο  Busz, για τις ουσιαστικές και  εύστοχες  

παρεµβάσεις τους.  

 Ξεκινώντας την εισήγηση  στην 1η αυτή  Επιτροπή  

Παρακολούθησης από  την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής και  της 

Περιφερειάρχου  µας, της κυρίας ∆ούρου, κυρίες και  κύριοι , θα 

ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους σας για την παρουσία σας 

σήµερα εδώ πέρα και  δεύτερον και  πάρα πολύ  σηµαντικό , θα ήθελα 

πραγµατικά και  εγώ µε  τη  σειρά µου  να ευχαριστήσω και  να 

συγχαρώ τη  θαυµάσια δουλειά που  έχει  γίνει  από  τα στελέχη  της  

Υπηρεσίας µας, της Ειδικής ∆ιαχειριστικής Αρχής,  µια θαυµάσια και  

σοβαρότατη  προσπάθεια, η  οποία σήµερα βρίσκεται  εδώ πέρα στην 

1η Συνεδρίαση  της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 Κυρίες και  κύριοι ,  ζούµε  σήµερα στην πατρίδα µας  µια 

πρωτόγνωρη  συγκυρία, µια συγκυρία η  κρισιµότητα της οποίας  

απαιτεί  από  όλους µας σοβαρότητα, νηφαλιότητα , ψυχραιµία και  

αίσθηση  ευθύνης.  

 Μακριά από  µανιχαϊσµούς, από  βερµπαλισµούς, από  ευκολίες 

εντυπωσιασµού , οφείλουµε  όλοι  οι  παράγοντες  του  δηµόσιου  βίου 

να δράσουµε  µε  τον τρόπο  εκείνο  που  θα είναι  εθνικά  ωφέλιµος, 

διασφαλίζοντας την ανάταξη , την ανάταση  της οικονοµίας µας και  

την κοινωνική  συνοχή .  

 Σήµερα περισσότερο  από  ποτέ  άλλοτε  οφείλουµε  όλοι  και  

όλες να εργαστούµε  µε  σοβαρότητα και  σύστηµα προκειµένου  να  

συµβάλλουµε  ο  καθένας και  η  κάθε  µία από  την πλευρά  του  και  µε  

τις δυνάµεις του ,  δυνάµεις της, στην ανάταξη  της χώρας µας και  

στην επανεκκίνηση  της οικονοµίας, στην προσπάθεια της 

παραγωγικής ανασυγκρότησης.  

 Σε  αυτήν ακριβώς  την κατεύθυνση  εργάζεται  συστηµατικά η  

Περιφερειακή  Αρχή  Αττικής, δίνοντας  τον αγώνα σε  δύο  µέτωπα. 

Πρώτον,  στην αντιµετώπιση  των καταστροφικών συνεπειών που  
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είχαν οι  υφεσιακές  πολιτικές λιτότητας των τελευταίων  ετών για 

τους πολίτες  και  τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που  ακριβώς οι  

τελευταίες είναι  η  ραχοκοκαλιά της οικονοµίας  της χώρας µας.  

 Και  δεύτερον, στην οικοδόµηση  ενός νέου µοντέλου  

ανάπτυξης στη  θέση  εκείνου µε  τα πήλινα πόδια µοντέλου  που 

κυριάρχησε  τις  τελευταίες δεκαετίες και  συνέβαλλε  στη  δηµιουργία 

των προϋποθέσεων για την κρίση  χρέους.  

 Ενός νέου  παραγωγικού  και  αναπτυξιακού  µοντέλου ,  µε 

έµφαση  στα σύγχρονα  ευρωπαϊκά εργαλεία, για την αντιµετώπιση 

του  κοινωνικού  αποκλεισµού  και  της φτώχειας , την προώθηση  της 

καινοτοµίας, τη  στρατηγική  έξυπνης εξειδίκευσης, µε  συνδυασµό  

ευρωπαϊκών και  ίδιων χρηµατοδοτικών εργαλείων και  πόρων, και  

µε  τις κατάλληλες συνέργιες µε  τον ιδιωτικό  τοµέα.  

 Του µοντέλου  ανάπτυξης που  χρειάζεται  η  Αττική  και  οι 

πολίτες. Του µοντέλου  ακριβώς  που  απαιτείται  για την 

επανεκκίνηση  της οικονοµίας µας σήµερα.  

 Για τον σκοπό  αυτό  εργαζόµαστε , εργάζεται  η  Περιφερειακή 

Αρχή  Αττικής, από  την πρώτη  στιγµή  που  ανέλαβε  τα καθήκοντά 

της τον περασµένο  Σεπτέµβριο .  

 Και  µια από  τις πρώτες προκλήσεις που  αντιµετώπισε  η  νέα  

Περιφερειακή  ∆ιοίκηση , ήταν η  ανάγκη  έγκαιρης κατάθεσης ενός  

ΠΕΠ,  που  να ανταποκρίνεται  στη  νέα  φιλοσοφία  της Περιφερειακής 

Αρχής, αναφορικά µε  τον χαρακτήρα, αναφορικά µε  το  περιεχόµενο  

των επενδυτικών προτεραιοτήτων.  

 Με  στόχο  το  ΠΕΠ  Αττικής να µετατραπεί  µέσα από  έναν 

σχεδιασµό  που  δίνει  βάρος στην αντιµετώπιση  της ανθρωπιστικής 

κρίσης, στην ενίσχυση  του  παραγωγικού  ιστού  και  στη  βιώσιµη 

αστική  ανάπτυξη , σε  κρίσιµο  εργαλείο  παραγωγικής  

ανασυγκρότησης της Περιφέρειας και  της χώρας µας.  

 Σε  σχέση  µε  το  παλιό  ΠΕΠ Αττικής,  οι  διαφορές, κυρίες και  

κύριοι , ήταν πολλές και  ουσιαστικές και  τούτο  γιατί  προβλέπεται  η  

χρηµατοδότηση  ολοκληρωµένων και  όχι  τοπικών παρεµβάσεων, η  
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χρηστή  διαχείριση  και  αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, η  

αξιοποίηση  νέων χρηµατοδοτικών διαχειριστικών εργαλείων, η  

πραγµατική  και  όχι  εικονική  επίλυση  των περιβαλλοντικών και  

κοινωνικών προβληµάτων που  αντιµετωπίζει  η  Περιφέρειά µας 

σήµερα.  

 Έτσι , τον Νοέµβριο  του  2014, η  ∆ιοίκηση  της Περιφέρειας , σε  

συνεργασία µε  τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή , κατέθεσε  ένα  βαθιά 

αναµορφωµένο  ΠΕΠ για την προγραµµατική  περίοδο  2014-2020.  

 Το  πρόγραµµα αυτό  έλαβε  την έγκριση  της Commission τον 

∆εκέµβριο  του  2014, διασφαλίζοντας για την Περιφέρεια Αττικής τα 

οικονοµικά εκείνα µέσα για την καταπολέµηση  της φτώχειας, την 

αντιµετώπιση  της  κλιµατικής αλλαγής, για τη  βελτίωση  της 

ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και  την 

ενίσχυση  της έρευνας και  της καινοτοµίας σε  περιφερειακό  επίπεδο .  

 Το  πρώτο  βήµα, εκείνο  του  έγκαιρου  δηλαδή  και 

ολοκληρωµένου  σχεδιασµού , είχε  γίνει  µε  σοβαρότητα και  ευθύνη .   

 Περάσαµε  έτσι  στην επόµενη  εξίσου  καθοριστικής σηµασίας 

φάση . Στη  φάση  της υλοποίησης µέσα από  δηµοκρατικές, διαφανείς  

και  συµµετοχικές  διαδικασίες, στις οποίες εµπλέκονται  η  κοινωνία  

των πολιτών και  όλοι  οι  εκπρόσωποι  των ενδιαφεροµένων φορέων, 

µε  στόχο  την αποτελεσµατική  σε  ποιοτικό  και ποσοτικό  επίπεδο 

διαχείριση  των πόρων, προς όφελος των πολιτών, των πολλών και  

του  περιβάλλοντος της Αττικής.  

 Στο  πλαίσιο  αυτό  ακριβώς εντάσσεται  η  σηµερινή  συνεδρίαση  

του  ΠΕΠ  Αττικής,  που  αποτελεί  το  πρώτο  βήµα  για  την άµεση  

έκδοση  προσκλήσεων και  την ένταξη  πράξεων στο  νέο  πρόγραµµα.  

 Το  ποσοστό  ενεργοποίησης του  ΠΕΠ  Αττικής ανέρχεται  στο 

25%, που  αντιστοιχεί  σε  περίπου 300 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ 

δροµολογείται  η  περαιτέρω εξειδίκευση  και  ενεργοποίηση  του 

προγράµµατος µέχρι  το  φθινόπωρο  του  τρέχοντος έτους , οπότε  και  

θα συγκληθεί  η  2η Επιτροπή  Παρακολούθησης.  
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 Οι  παρεµβάσεις που  εξειδικεύονται  και  θα τις παρουσιάσει  σε 

λίγο  η  ∆ιαχειριστική  µας Αρχή , περιλαµβάνουν στοχευµένες δράσεις 

για τη  συνέχιση  των έργων που  δεν θα έχουν ολοκληρωθεί  έως τις  

31/12/2015. ∆ράσεις για την ανακούφιση  ειδικών ευπαθών οµάδων, 

σε  εναρµόνιση  µε  την υπό  ολοκλήρωση  περιφερειακή  στρατηγική  

κοινωνικής ένταξης . ∆ράσεις για την ενεργειακή  θωράκιση  παλαιών 

δηµόσιων και  δηµοτικών κτιρίων,  µε  στόχο  τη  µείωση  των 

εκποµπών του  διοξειδίου του  άνθρακα. Παρεµβάσεις για την 

αντιπληµµυρική  προστασία της Αττικής και  την αντιµετώπιση 

χρόνιων ζητηµάτων ως αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής. Και  

τέλος, κατασκευή  νέων σχολικών  µονάδων σε  εφαρµογή  του  

σχεδιασµού  και  του  Υπουργείου Παιδείας.  

 Παράλληλα, η  συµπληρωµατικότητα και  οι  συνέργιες µε  τα 

Τοµεακά Προγράµµατα των Υπουργείων, αναµένεται  να  

προσδώσουν επιπλέον δυναµική  στην Περιφέρεια Αττικής και  να  

αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες στους οποίους θα στηριχτεί  η 

ανασυγκρότηση  και  η  ανάπτυξη  στην Περιφέρεια.  

 Αγαπητές κυρίες και  κύριοι , βρισκόµαστε  σήµερα σε  εκείνη  τη  

φάση  που  είναι  απολύτως αναγκαίο , αναγκαία και  επιβεβληµένη  η  

έµφαση  πρωτίστως στην αποδοτικότητα των παρεµβάσεων και 

δευτερευόντως στην απορρόφηση  των κονδυλίων. Το  ΠΕΠ Αττικής 

είναι  εργαλείο  ενός νέου  αναπτυξιακού  µοντέλου  και  όχι  µέσο  

εξυπηρέτησης µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων ή  όχηµα για 

στρατηγικές προβολής ή  αυτοπροβολής. 

 Είναι  ουσιαστικό  εργαλείο  για έµπρακτη  ανάπτυξη , σε  µια 

περίοδο  που  πολλοί  ευαγγελίζονται  στην ανάπτυξη , χωρίς όµως  να  

την υλοποιούν.  Για αυτό  και  αναφέρθηκα στην ανάγκη  

αποδοτικότητας των παρεµβάσεων ως εξαιρετικά κρίσιµη . Γιατί 

σήµερα η  πατρίδα µας χρειάζεται  πάνω  από  όλα  πράξεις, 

χρειάζεται  συλλογική  κινητοποίηση  για επανεκκίνηση  της  

οικονοµίας και  υπέρβαση  µε  όρους αξιοπρέπειας και  κοινωνικής  

συνοχής, της κρίσης.  
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 Στην προσπάθεια αυτή  είµαστε  αταλάντευτα στρατευµένοι  µε  

όλες µας  τις δυνάµεις στην Περιφέρεια  Αττικής.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ . 

 Συνεχίζοντας και  µε  βάση  την ηµερήσια διάταξή  µας, νοµίζω 

ότι   ο  κύριος ∆ρόσης, ο  Προϊστάµενος της  ∆ιαχειριστικής µας  

Αρχής, χρειάζεται  να παρουσιάσει  τα βασικά στοιχεία του  νέου 

Επιχειρησιακού  Προγράµµατος 2014-2020. 

 Κύριε  ∆ρόση . 

∆. ∆ΡΟΣΗΣ:  Καληµέρα και  από  εµένα .  Ευχαριστώ πολύ . 

 Καταρχήν θέλω  να  ευχαριστήσω  όλα τα στελέχη  της 

∆ιαχειριστικής Αρχής που  βοήθησαν σε  αυτή  την σηµερινή  1η  

Επιτροπή  Παρακολούθησης, υπό  τις δυσκολίες  που  όλοι  

καταλαβαίνουµε .  

 Επίσης, θέλω να  ευχαριστήσω την Περιφέρεια και  ειδικά την 

Περιφερειάρχη ,  για  την εµπιστοσύνη  και  τη  στήριξη  που  µας έχει 

δώσει  όλο  αυτό  το  διάστηµα. Είµαστε  µια νέα οµάδα που  

προσπαθούµε  να αλλάξουµε  λίγο  τα πράγµατα στη  ∆ιαχειριστική 

Αρχή  και  στο  πλαίσιο  αυτό  έχουµε  και  µια άριστη  συνεργασία και  µε 

τις επιτελικές δοµές και  κυρίως µε  τους εκπροσώπους  της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  τον κύριο  Σαµπανιώτη , που  και  αυτόν 

θέλω να τον ευχαριστήσω για όλη  αυτή  τη  βοήθεια, τόσο  στο 

τρέχον πρόγραµµα,  όσο  και  στην προετοιµασία του  επόµενου.   

 Μια παρατήρηση  µόνο .  Τα νέα εργαλεία που  ανέφερε  η  κυρία 

Bourdy είναι  στις προτεραιότητας και  της Περιφέρειας και  της 

∆ιαχειριστικής Αρχής. Συγκεκριµένα  το  Σύµφωνο  Ακεραιότητας που  

είναι , έχει  πάρει  µια παράταση  για τις αρχές Ιουλίου , σκοπεύουµε  

να καταθέσουµε  µια πρόταση  µε  την Περιφέρεια και  τη 

∆ιαχειριστική  Αρχή  για κάποια συγκεκριµένα έργα, προκειµένου  να 

ενισχύσουµε  τη  διαφάνεια στα δηµόσια έργα, αλλά  και  άλλα  

εργαλεία. Προσπαθούµε  να αλλάξουµε  λίγο  και  τον χαρακτήρα και  

µια εξωστρέφεια και  στη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  και  στην Περιφέρεια.  
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 Τώρα, πολύ  σύντοµα. Το  νέο  ΠΕΠ το  έχετε  δει  οι  

περισσότεροι  από  εσάς, είναι  στον φάκελο , έχει  εγκριθεί  τον 

∆εκέµβριο . Οι  παρουσιάσεις και  τα στοιχεία βρίσκονται   και  στο  site 

µας και  στο  υλικό  που  σας έχουµε  ήδη  δώσει .  

 Για να µην καθυστερήσω και  να µπούµε  στον ουσιαστικό  λόγο  

της σηµερινής Επιτροπής, να πω το  εξής. Ότι  πλέον το  ΠΕΠ 

Αττικής είναι  πολυταµειακό , έχουµε  δηλαδή  και  δράσεις για το  ΕΚΤ , 

έχουµε  επίσης  κάποιες αιρεσιµότητες τις οποίες τις παλεύουµε  και  

σε  περιφερειακό  και  σε  εθνικό  επίπεδο  να συµβάλλουµε  και  να  τις 

καλύψουµε . ∆ίνεται  ιδιαίτερη  έµφαση στην επίτευξη  των στόχων. 

Και  φυσικά έχουµε  και  κάποια καινούργια εργαλεία, τα οποία είναι 

και  µια µεγάλη  πρόκληση  για το  νέο  ΠΕΠ Αττικής. Και  οι 

ολοκληρωµένες  χωρικές επενδύσεις και  οι  δράσεις που  κρέµονται  

κάτω από  την περιφερειακή  στρατηγική  έξυπνης εξειδίκευσης, είναι  

µεγάλες προκλήσεις για εµάς και  ελπίζουµε  να τα καταφέρουµε .  

 Τώρα, δυο  λόγια. Το  ΠΕΠ συνολικά,  η  εγκεκριµένη  δηµόσια 

δαπάνη  του  είναι  λίγο  πάνω από  1,1 δις. Το  αποθεµατικό  επίδοσης, 

όπως ανέφερε  και  η  κυρία Bourdy, είναι  αρκετά σηµαντικό  και  είναι 

γύρω στα 70 εκατοµµύρια ευρώ και  για αυτό  το  λόγο  δίνουµε  

έµφαση  και  στη  σ  ηµερινή  εξειδίκευση , αλλά και  στην επόµενη , της 

επόµενης Επιτροπής Παρακολούθησης, προκειµένου  να επιτύχουµε 

αυτούς τους δύσκολους στόχους.  

 Η κοινοτική  συνδροµή  είναι  στα 900 εκατοµµύρια ευρώ. Και 

µεγάλη  βαρύτητα επίσης χρηµατοδοτική , αλλά και  ουσιαστική , 

δίδεται  στον άξονα  9, που  είναι  για την καταπολέµηση  της 

φτώχειας , στην υλοποίηση  του  οποίου  έχουµε  ένα  σηµαντικό  

εργαλείο , που  είναι  η  Περιφερειακή  Στρατηγική  Καταπολέµησης της 

Φτώχειας,  που  θα γίνει  µια πολύ  καλή  παρουσίαση  στη  συνέχεια. 

 ∆εν θα ήθελα να κουράσω παραπάνω. Θα δώσω τον λόγο  

στον Άγγελο  τον Σπηλιώτη , τον Προϊστάµενο  της Μονάδας Α ’ ,  να 

µας παρουσιάσει  µε  συνοπτικό  και  χαρακτηριστικό  τρόπο  την 

εξειδίκευση  του  προγράµµατός µας.  
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 Ευχαριστώ.  

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ:  Καλή  σας µέρα.  Θα προσπαθήσω να σας 

παρουσιάσω σύντοµα την εξειδίκευση  του  προγράµµατός µας.  

 Σήµερα µε  το  έντυπο  εξειδίκευσης εφαρµογής  του 

Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  που  σας καλούµε  να  εγκρίνετε , 

προτείνουµε  την ενεργοποίηση  14 δράσεων από  10 διαφορετικές 

επενδυτικές προτεραιότητες και  από  8 διαφορετικούς άξονες  

προτεραιότητας.  

 Πιο  συγκεκριµένα, στον άξονα προτεραιότητας 2, προτείνεται  

η  ενεργοποίηση  δράσεων συνολικής δηµόσιας δαπάνης 19,2 

εκατοµµυρίων ευρώ. Στον άξονα προτεραιότητας 4 ενεργοποιούνται  

δράσεις δηµόσιας δαπάνης 35 εκατοµµύρια ευρώ. Στον άξονα 5, 85 

εκατοµµύρια ευρώ . Στον άξονα  6, 55 εκατοµµύρια ευρώ. Στον 

άξονα 9, δράσεις δηµόσιας δαπάνης 39,7 εκατοµµύρια ευρώ. Στον 

άξονα 11, δράσεις δηµόσιας δαπάνης,  συνολικής  δηµόσιας 

δαπάνης , 50 εκατοµµύρια ευρώ. Ενώ  στους άξονες 12 και  13, που  

αφορούν σε  τεχνική  βοήθεια των διαρθρωτικών ταµείων ΕΤΠΑ  και 

ΕΚΤ , ενεργοποιούνται  δράσεις δηµόσιας δαπάνης ενός 

εκατοµµυρίου  στο  κάθε  ένα.   

 Τώρα, ας πάµε  πιο  αναλυτικά. Στον άξονα προτεραιότητας 2 

και  συγκεκριµένα στην επενδυτική  προτεραιότητα 2C, 

ενεργοποιούνται  δράσεις στις εφαρµογές  τεχνολογίας ,  

πληροφορικής και  επικοινωνίας, στους τοµείς των µεταφορών της 

Περιφέρειας Αττικής.  

 Πιο  συγκεκριµένα η  δράση  αφορά τη  τµηµατοποιηµένη  πράξη  

µε  τίτλο  Ενιαίο  Αυτόµατο  Σύστηµα Συλλογής Κοµίστρου  για τις 

εταιρείες του οµίλου  ΟΑΣΑ . ∆ηλαδή  αφορά ένα έργο  phasing. 

Συνολική  δηµόσια δαπάνη  της δράσης ανέρχεται  σε  περίπου 19,2 

εκατοµµύρια ευρώ , που  αντιστοιχεί  στο  47% της δαπάνης  του  

άξονα προτεραιότητας 2.  

 Στον άξονα προτεραιότητας 4 και  στην επενδυτική 

προτεραιότητα 4C, ενεργοποιούνται  παρεµβάσεις βελτίωσης της  
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ενεργειακής αποδοτικότητας σε  δηµόσια κτίρια, κτίρια της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Με  αυτή  τη  δράση  επιδιώκεται  η  ενεργειακή  

αναβάθµιση  των γερασµένων δηµόσιων κτιρίων,  τα οποία 

κατασκευάστηκαν  πριν την εφαρµογή  του  Κανονισµού 

Θερµοµόνωσης,  δηλαδή  πριν το  1980. 

 Συνολική  δηµόσια δαπάνη  της δράσης ανέρχεται  σε  5 

εκατοµµύρια ευρώ,  που  αποτελεί  το  6,36 της δαπάνης του  άξονα 

προτεραιότητας 4.  

 Πάλι  στον άξονα  προτεραιότητας 4 και  στην επενδυτική 

προτεραιότητα 4C, ενεργοποιείται  δράση  για βελτίωση  της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε  δηµόσιες σχολικές  µονάδες  

Περιφέρειας Αττικής.  

 Και  εδώ επιδιώκεται  η  ενεργειακή  αναβάθµιση  σχολείων τα 

οποία έχουν κατασκευαστεί  πριν την εφαρµογή  του  Κανονισµού  

Θερµοµόνωσης,  δηλαδή  πριν το  1980. 

 Η δηµόσια δαπάνη  εδώ ανέρχεται  σε  30 εκατοµµύρια ευρώ, 

που  είναι  το  38,17% της δαπάνης του  άξονα προτεραιότητας 4. 

 Στον άξονα προτεραιότητας 5 και  στην επενδυτική 

προτεραιότητα 5Α , ενεργοποιείται  δράση  υποστήριξης της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Με  τη  δράση  αυτή  γίνεται  προµήθεια 

πυροσβεστικών και  διασωστικών οχηµάτων, καθώς και  ειδικού 

εξοπλισµού , για την έγκαιρη  επέµβαση  και  αντιµετώπιση  φυσικών 

καταστροφών λόγω  της κλιµατικής αλλαγής.  

 Εδώ τελικός δικαιούχος είναι  µόνο  το  Πυροσβεστικό  Σώµα 

λόγω θεσµικού  πλαισίου . 

 ∆ηµόσια δαπάνη  της δράσης ανέρχεται  σε  5 εκατοµµύρια 

ευρώ, το  οποίο  αποτελεί  το  5,23 της δαπάνης  του  άξονα 

προτεραιότητας 5.  

 Πάλι  στην επενδυτική  προτεραιότητα 5Α , ενεργοποιείται 

δράση  µε  στόχο  την αντιπληµµυρική  προστασία και  την προστασία 

του  φυσικού  περιβάλλοντος και  του  µικροκλίµατος της Αττικής. Με 

τη  συγκεκριµένη  πρόταση  επιδιώκεται  να υλοποιηθούν στοχευµένες 
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δράσεις για την εφαρµογή  των σχεδίων διαχείρισης λεκανών  

απορροής,  να γίνει  ολοκλήρωση  έργων προηγούµενης  περιόδου, 

καθώς  να γίνουν και  παρεµβάσεις σε  ζώνες υψηλού  κινδύνου. 

 Συνολική  δαπάνη  της δράσης ανέρχεται   σε  80 εκατοµµύρια 

ευρώ, ποσό  που  αντιστοιχεί  στο  83,80% του  άξονα προτεραιότητας 

5.  

 Στον άξονα προτεραιότητας 6 και  στην επενδυτική 

προτεραιότητα 6Α , ενεργοποιείται  δράση  η  οποία επιδιώκει  τη 

συµπλήρωση  και  ολοκλήρωση  των έργων αποχέτευσης και  

επεξεργασίας λυµάτων σε  οικισµούς τρίτης προτεραιότητας, την 

επέκταση  δικτύων αποχέτευσης σε  πυκνοδοµηµένες αστικές 

περιοχές,  καθώς  και  παρεµβάσεις σε  υφιστάµενες µονάδες 

επεξεργασίας λυµάτων.  

 Η δηµόσια δαπάνη  της δράσης ανέρχεται  στα 25 εκατοµµύρια 

ευρώ, ποσοστό  16,7 της δηµόσιας δαπάνης του  άξονα  

προτεραιότητας 6.  

 Στην επενδυτική  προτεραιότητα 6Β  του  άξονα 6, 

ενεργοποιείται  δράση  για την εφαρµογή  συστηµάτων επεξεργασίας 

νερού  και  την κατασκευή  νέων δικτύων ύδρευσης. 

 Εδώ πέρα η  δράση  αφορά κυρίως κατά προτεραιότητα 

δράσεις στα νησιά της Αττικής, αλλά και  σε  περιοχές µε  

αποδεδειγµένα προβλήµατα ποιότητας ή  ποσότητας. 

 Η δηµόσια δαπάνη  της δράσης ανέρχεται  σε  30 εκατοµµύρια 

ευρώ, το  οποίο  είναι  περίπου το  20% της δηµόσιας δαπάνης του  

άξονα προτεραιότητας 6. 

 Στον άξονα προτεραιότητας 9 και  στην επενδυτική 

προτεραιότητα 9.1, ενεργοποιείται  δράση  για την εναρµόνιση  

επαγγελµατικής και  οικογενειακής ζωής.  Με  την δράση  αυτή  

επιδιώκεται  η  αύξηση  της απασχόλησης και  η  διατήρηση  των 

ωφελούµενων  γυναικών από  οικογένειες µε  χαµηλά εισοδήµατα, σε  

θέσεις εργασίας µε  ισότιµους όρους.  
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 Ουσιαστικά η  δράση  αυτή  αφορά το  voucher για  τους 

Παιδικούς Σταθµούς και  αφορά  ενίσχυση  για ένα έτος. 

 Η συνολική  δηµόσια δαπάνη  της δράσης αυτής ανέρχεται   

περίπου στα 28,5 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό  που  αντιστοιχεί  στο 

10,87% της δηµόσιας δαπάνης του  άξονα  9. 

 Τώρα, στην επενδυτική  προτεραιότητα 9.3, του  άξονα  9, 

ενεργοποιείται  δράση  για τη  λειτουργία συµβουλευτικών κέντρων 

και  ξενώνων φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών. Με  αυτή  τη 

δράση  επιδιώκεται  η  συνέχιση  της λειτουργίας των συµβουλευτικών 

κέντρων και  των ξενώνων. Η κάλυψη  αφορά λειτουργικό  κόστος για 

τα επόµενα τρία έτη .  

 ∆ηµόσια δαπάνη  της δράσης ανέρχεται  σε  λίγο  πάνω  από  4 

εκατοµµύρια ευρώ , το  οποίο  αφορά ουσιαστικά το  1,5% της 

δηµόσιας δαπάνης του  άξονα 9.  

 Στον άξονα  προτεραιότητας 9 πάλι  και  στην επενδυτική 

προτεραιότητα 9.3, ενεργοποιείται  δράση  η  οποία επιδιώκει  την 

ένταξη  στο  εκπαιδευτικό  σύστηµα και  τη  διαρκή  υποστήριξη 

µαθητών µε  αναπηρία ή  και  µε  ειδικές ανάγκες. Η κάλυψη  του 

λειτουργικού  κόστους αφορά τα  τρία επόµενα έτη .  

 ∆ηµόσια δαπάνη  της δράσης ανέρχεται  σε  6,7 εκατοµµύρια 

ευρώ, ποσό  το  οποίο  αντιστοιχεί  στο 2,5% της δαπάνης  του  άξονα  

9. 

 Πάλι  στην επενδυτική  προτεραιότητα 9.3, ενεργοποιείται 

δράση  για την εναρµόνιση  επαγγελµατικής και  οικογενειακής ζωής,  

η  οποία αφορά στην παροχή  υπηρεσιών φροντίδας  και  φύλαξης  

παιδιών µε  αναπηρία.  

 Εδώ έχουµε  ενίσχυση  για ένα έτος και  η  δαπάνη  ανέρχεται  

στις 350.000 €, ποσοστό  0,13 της δαπάνης του  άξονα 9.  

 Στον άξονα  προτεραιότητας 11 και  στην επενδυτική  

προτεραιότητα 10Α , ενεργοποιείται δράση  συµπλήρωσης και  

βελτίωσης του  δικτύου των δηµόσιων σχολικών µονάδων της  

Περιφέρειας Αττικής. Ουσιαστικά πρόκειται  για σχολικές  µονάδες  
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Πρωτοβάθµιας και  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Εδώ  µοναδικός 

τελικός δικαιούχος  είναι  οι  Κτιριακές Υποδοµές,  εξαιτίας του 

θεσµικού  πλαισίου .  

 Η δηµόσια δαπάνη  της δράσης ανέρχεται  στα 50 εκατοµµύρια 

ευρώ, ποσοστό  75% της δηµόσιας δαπάνης του  άξονα 11.  

 Τέλος, στους άξονες προτεραιότητας  12 και  13, οι  οποίοι 

αφορούν τεχνική  βοήθεια για τα διαρθρωτικά ταµεία ΕΤΠΑ  και  ΕΚΤ, 

ενεργοποιούνται  δράσεις δηµόσιας δαπάνης ενός εκατοµµυρίου  για 

το  κάθε  ένα.  

 Ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Και  εµείς ευχαριστούµε  τον κύριο  Σπηλιώτη .  

 Θα έλεγα το  εξής.  Αν συµφωνείτε , να προχωρήσει , ο  ίδιος 

εξάλλου εισηγητής, στη  µεθοδολογία και  κριτήρια επιλογής  

πράξεων και  να  κάνουµε  στη  συνέχεια µια ενιαία συζήτηση . Αν δεν 

υπάρχει  αντίρρηση .   

 Κύριε  Σπηλιώτη , έχετε  τον λόγο  συνεχίζοντας και  µετά ενιαία 

κουβεντιάζουµε .  

Α.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ:  Ωραία, ευχαριστώ.   

 Η Ειδική  Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, σε  

ότι  έχει  να κάνει  µε  την αξιολόγηση  και  τα κριτήρια, έχει  σαν  

αρµοδιότητα και  ευθύνη  της να  διαµορφώσει  τη  µεθοδολογία 

αξιολόγησης και  τα  κριτήρια επιλογής των προτεινόµενων  πράξεων 

στο  πλαίσιο  κάθε  πρόσκλησης .  

 Επίσης, εισηγείται  την έγκριση  της µεθοδολογίας αξιολόγησης 

και  τα κριτήρια επιλογής πράξεων στην Επιτροπή  

Παρακολούθησης, όπως κάνουµε  σήµερα.  

 Τώρα, έχουµε  δύο  ειδών αξιολογήσεις . Την άµεση  αξιολόγηση 

και  τη  συγκριτική  αξιολόγηση . Στην άµεση  αξιολόγηση  ορίζεται  η 

αρχική  και  η  καταληκτική  ηµεροµηνία υποβολής .  Η αρχική  

ηµεροµηνία υποβολής είναι  τουλάχιστον πέντε  εργάσιµες ηµέρες 

µετά την ανάρτηση  της πρόσκλησης. Κάθε  αίτηση  αξιολογείται 

άµεσα. Η  αξιολόγηση  γίνεται  µε  τη  σειρά του  πρωτοκόλλου  
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υποβολής και  το  πέρας της αξιολόγησης γίνεται  όταν εξαντληθεί  ο  

διαθέσιµος προϋπολογισµός της πρόσκλησης ή  αξιολογηθεί  ο 

συνολικός αριθµός των προτάσεων.  

 Στη  συγκριτική  αξιολόγηση , και  εδώ ορίζεται  η  αρχική  και  η 

καταληκτική  ηµεροµηνία υποβολής. Η  ολοκλήρωση  της αξιολόγησης 

όµως γίνεται  µετά  την καταληκτική  ηµεροµηνία της υποβολής. 

Επίσης εδώ  πέρα γίνεται  ταυτόχρονα  ανακοίνωση  όλων των 

αποτελεσµάτων.  Η  κατάταξη  γίνεται  βάσει  κριτηρίων τα οποία 

βαθµολογούνται  και  επιλέγονται  προτάσεις µε  τις υψηλότερες  

βαθµολογίες.  

 Εδώ το  πέρας  της  πρόσκλησης  είναι  µε  την εξάντληση  του  

προϋπολογισµού .  

 Τώρα, αν συγκρίνουµε  τα δύο  είδη  αξιολόγησης, ουσιαστικά 

βλέπουµε  ότι  η  άµεση  αξιολόγηση  είναι  ταχύτερη , εφαρµόζεται  όταν 

υπάρχει  συγκεκριµένος δυνητικός δικαιούχος, πλεονεκτεί  όταν 

υπάρχει  επάρκεια πόρων καθώς µας  δίνει  µεγαλύτερη  

ενεργοποίηση  του  προγράµµατος και  γρήγορη  ενεργοποίηση  του 

προγράµµατος. Εφαρµόζεται  σε  έργα  phasing, καθώς  επίσης και  σε  

έργα η  υλοποίηση  των οποίων είναι  επιβεβληµένη  από  ανελαστικές 

υποχρεώσεις της χώρας απέναντι  στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή . 

 Σε  ότι  αφορά η  συγκριτική  αξιολόγηση , είναι  περισσότερο  

χρονοβόρο , πιο  σύνθετη , εφαρµόζεται  όταν έχουµε  πολλούς 

δυνητικούς δικαιούχους, πλεονεκτεί  όµως στην τεκµηρίωση  της 

επιλογής των πλέον κατάλληλων πράξεων για την επίτευξη  των 

στόχων του  προγράµµατος. Επίσης,  εφαρµόζεται  σε  πράξεις µε  

πολλές προκαταρκτικές ενέργειες,  όπως τεχνικές  µελέτες,  

αδειοδοτήσεις και  τα λοιπά.  

 Η αξιολόγηση  γίνεται  σε  δύο  στάδια. Στο  πρώτο  στάδιο 

γίνεται  ο  έλεγχος πληρότητας και  επιλεξιµότητας της πρότασης, 

ενώ στο  δεύτερο στάδιο  γίνεται  αξιολόγηση  της πρότασης ανά  

κριτήριο  και  οµάδα κριτηρίων.  
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 Τώρα, στο  πρώτο  στάδιο  ελέγχεται  η  συµβατότητα της 

πρότασης µε  την πρόσκληση , η  τυπική  πληρότητα της πρότασης, η  

αρµοδιότητα του  φορέα να υποβάλλει  πρόταση . Γίνεται  έλεγχος του  

περιόδου υλοποίησης, έτσι  ώστε  αυτός να  είναι  µέσα στον χρονικό  

προγραµµατισµό  του  προγράµµατος.  Γίνεται  έλεγχος για τη  µη 

περαίωση  του  φυσικού  αντικειµένου  πριν την υποβολή  της  

πρότασης. ∆ιασφαλίζεται  η  µη  επικάλυψη  χρηµατοδότησης, διπλής  

χρηµατοδότησης. Ελέγχεται  η  υποβολή  αποφάσεων  αρµοδίων 

οργάνων. Και  εδώ πέρα ουσιαστικά όλα τα κριτήρια πρέπει  να  

τυγχάνουν θετικής αξιολόγησης.  

 Τώρα, στο  δεύτερο στάδιο  αξιολόγησης υπάρχουν πέντε  

οµάδες κριτηρίων. Η πρώτη  οµάδα κριτηρίων αφορά την πληρότητα 

και  σαφήνεια του  περιεχοµένου, η  δεύτερη οµάδα κριτηρίων αφορά 

την ενσωµάτωση  οριζόντιων πολιτικών και  τήρηση  θεσµικού  

πλαισίου . Η τρίτη  οµάδα τη  σκοπιµότητα της πράξης. Η τέταρτη  την 

ωριµότητα και  η  πέµπτη  οµάδα αφορά  την διοικητική , επιχειρησιακή  

και  χρηµατοοικονοµική  ικανότητα του  δικαιούχου .  

 Ας δούµε  τώρα την πρώτη  οµάδα. Στην πρώτη  οµάδα 

αξιολογείται  η  πληρότητα και  σαφήνεια του  φυσικού  αντικειµένου , η  

ρεαλιστικότητα του  προϋπολογισµού  και  η  ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης.  

 Στην δεύτερη οµάδα κριτηρίων, αξιολογείται  η  τήρηση  εθνικών 

και  κοινοτικών κανόνων, η  συµβατότητα µε  κανόνες ανταγωνισµού  

και  κρατικών ενισχύσεων, η  συνεισφορά στην αειφόρο  ανάπτυξη , η  

προαγωγή  της ισότητας και  της  µη  διάκρισης, καθώς επίσης και  η  

εξασφάλιση  της προσβασιµότητας των ατόµων µε  αναπηρία.  

 Τα κριτήρια της δεύτερης οµάδας µπορεί  να είναι  είτε  δυαδικά 

ή  να µην εφαρµόζονται . Σηµειώνεται  ότι  δεν µπορεί  να ενταχθεί  

πράξη  η  οποία συµβάλλει  αρνητικά  έστω και  σε  ένα από  τα 

παραπάνω κριτήρια.  

 Στην τρίτη  οµάδα κριτηρίων, µε  την τρίτη  οµάδα κριτηρίων, 

αξιολογείται  η  αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης,  η  
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αποτελεσµατικότητα, η  αποδοτικότητα, η  βιωσιµότητα, η 

λειτουργικότητα και  η  αξιοποίηση  της πράξης µετά το  πέρας της 

πράξης,  η  καινοτοµία και  η  συνέργια και  η  συµπληρωµατικότητα µε 

άλλες πράξεις.  

 Τα κριτήρια της τρίτης οµάδας µπορεί  να είναι  είτε  δυαδικά ή 

δυαδικά µε  αντιστοίχιση  σε  ποσοτικές  τιµές ή  βαθµολογούµενα.  Ο  

τρόπος βαθµολόγησης των κριτηρίων προσδιορίζεται  στην 

εξειδίκευση  κάθε  δράσης.  

 Με  την τέταρτη  οµάδα κριτηρίων αξιολογείται  το  στάδιο 

εξέλιξης των απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης της πράξης,  

καθώς επίσης και  ο  βαθµός προόδου των διοικητικών ή  άλλων 

ενεργειών.  

 Τα κριτήρια της τέταρτης οµάδας είναι  δυαδικά µε 

αντιστοίχιση  σε  ποσοτικές τιµές ή  βαθµολογούµενα.  

 Τέλος, µε  την πέµπτη  οµάδα κριτηρίων αξιολογείται  η 

διοικητική  ικανότητα του  δυνητικού  δικαιούχου , η  επιχειρησιακή 

ικανότητά του , καθώς και  η  χρηµατοοικονοµική  ικανότητά  του .  

 Τα κριτήρια της πέµπτης οµάδας είναι  δυαδικά ή  δυαδικά µε  

αντιστοίχιση  ποσοτικών τιµών ή  βαθµολογούµενα ή  ανάλογα την 

περίπτωση  µπορεί  να  µην εφαρµόζονται .  

 Ο τρόπος  βαθµολόγησης των κριτηρίων προσδιορίζεται  στην 

εξειδίκευση  κάθε  δράσης.  

 Ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Και  εµείς ευχαριστούµε  τον κύριο  Σπηλιώτη .  

 Μπορούµε  να προχωρήσουµε   στη  συζήτηση . Αν υπάρχουν 

ερωτήσεις, σχόλια, παρεµβάσεις, στη  διάθεσή  σας. Παρακαλώ.  

∆. ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΗΣ:  Καληµέρα. Σταµατιάδης ∆ηµήτρης,  από  την 

Επιτελική  ∆οµή  ΕΣΠΑ , ΥΠΑΠΕΝ, Τοµέας Περιβάλλοντος.   

 Θα ήθελα να κάνω δύο  παρατηρήσεις. Καταρχήν η  

συνεργασία µας µε  τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  σαν Επιτελική  ∆οµή , είναι 

πάρα πολύ  καλή , αλλά θα  ήθελα σε  σχέση  µε  την εξειδίκευση  η  
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οποία έχει  προταθεί , να  κάνω  µια παρατήρηση  σε  ότι  αφορά την 

επενδυτική  προτεραιότητα 6Β , που  αφορά τα νερά.  

 Εκεί  στο  κείµενο  της εξειδίκευσης θα ήθελα να προστεθεί  και 

το  κοµµάτι  των νερών κολύµβησης . Είναι  πολύ  σηµαντικό  και  κατά 

την άποψή  µου  θα πρέπει  να ξεκινήσει  και  το  ταχύτερο  δυνατό , για 

να  προλάβουµε  την επόµενη  περίοδο .  

 Μια άλλη  παρατήρηση , στο  συγκεκριµένο  θέµα, ότι  ήδη  ο 

προϋπολογισµός έχει  σχεδόν εξαντληθεί  όσον αφορά την 

εξειδίκευση . Πρέπει  να  το  δούµε  γιατί  υπάρχει  το  θέµα της 

εφαρµογής των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων και  αυτό  αξίζει  µιας 

ιδιαίτερης προσοχής διότι  υπάρχουν δράσεις και  ενέργειες που  

πρέπει  στην πορεία της προγραµµατικής περιόδου να υλοποιηθούν.  

 Σε  ότι αφορά τα κριτήρια, το  κριτήριο  της αειφορίας, εµείς σαν 

Επιτελική  ∆οµή  ήδη  προχωράµε  σε  περαιτέρω εξειδίκευση  και  θα 

συνεργαστούµε  και  µε  τις ∆ιαχειριστικές Αρχές και  φυσικά µε  τη  

∆ιαχειριστική  Αρχή  της Περιφέρειας Αττικής, ούτως ώστε  να τους  

βοηθήσουµε  στην περαιτέρω εξειδίκευση  του  συγκεκριµένου  

κριτηρίου .   

 Ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Και  εµείς ευχαριστούµε .  

∆. ∆ΡΟΣΗΣ:  Να τα πάρουµε  ένα-ένα καλύτερα; Να απαντάµε ; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Πώς θέλετε  να  γίνει ; Νοµίζω να έχετε  το  σύνολο . 

 Παρακαλώ.   

Κ. ΛΙΑΠΗΣ:  Καλή  σας µέρα. Χαιρετίζω και  εγώ τις εργασίες . Είµαι 

ο  Κώστας ο  Λιάπης , από  το  Οικονοµικό  Επιµελητήριο .  

 Μια ερώτηση  σχετικά µε  τους άξονες προτεραιότητες 7 και  8, 

οι  οποίες αφορούν και  την ανάπτυξη  και  την απασχόληση  και  την 

επιχειρηµατικότητα. Σε  ποια φάση  βρίσκεται  η  εξειδίκευση ; Γιατί 

θεωρούµε  σηµαντικές και  τις δύο  δράσεις αυτές.  

 Τίποτα άλλο . Ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Σε  αυτό  νοµίζω ο  κύριος ∆ρόσης θα µας  δώσει  µια 

αίσθηση . Θέλετε  τώρα; Μετά; Μετά. 
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Γ. ΠΑΠΑΡΙ∆ΟΥ:  Γεια σας και  από  εµένα.  Γιώτα  Παπαρίδου , από  

Σύνδεσµο  Επιχειρήσεων Πληροφορικής και  Επικοινωνιών Ελλάδος .  

 Πάνω  στην ερώτηση  που  έκανε  και  ο  κύριος Λιάπης, θα ήθελα 

να ρωτήσω, αυτή  τη  στιγµή  υπάρχει  µια εξειδίκευση  η οποία έχει  

γίνει  στο  25% του  προγράµµατος, που  στην πλειοψηφία  της αφορά  

έργα phasing. ∆ηλαδή  το  µεγαλύτερο  κοµµάτι  του  τι  έχει  γίνει  µέχρι  

στιγµής, είναι  πολύ  λίγο  όσον αφορά νέες δραστηριότητες και 

υπάρχουν αρκετά σηµεία, όπως είναι  η  εκπαίδευση  παραδείγµατος 

χάριν, συνολικά µιλάω, δεν µιλάω µόνο  για τις ψηφιακές δεξιότητες, 

που  θα έπρεπε  ήδη  να έχουν ξεκινήσει  κάποιες δράσεις .  

 Για να φέρω ένα παράδειγµα ας πούµε , όπως έχω  δει  και  σε 

άλλες Περιφέρειες, ρίχνουµε  χρήµατα στο  να φτιάξουµε  ξενώνες για 

τις κακοποιηµένες γυναίκες, στο  να έχουµε  voucher για να  πάνε  τα  

παιδιά σε  Παιδικούς Σταθµούς, αλλά αν δεν τις βοηθήσουµε  να 

αποκτήσουν ένα επάγγελµα, θα  περάσει  ο  χρόνος,  θα φύγουν από  

τον ξενώνα και  δεν θα έχουν πού  να πάνε . Άρα κάποιες δράσεις 

σαν και  αυτές θα πρέπει  να ξεκινήσουν άµεσα.  

 Και  εγώ θα ήθελα έτσι  αν είναι  δυνατόν κάποια 

πληροφόρηση . Είπαµε  ότι  τον Σεπτέµβριο  – Οκτώβριο  θα γίνει  

επόµενη  Επιτροπή  Παρακολούθησης,  η  οποία µάλιστα στη  φάση 

που  βρισκόµαστε  προτείνω ότι  θα πρέπει  να γίνει  µε  φυσική  

παρουσία. Μπορείτε  να µας  δώσετε  κάποια στοιχεία πού  βρίσκεστε 

για την επόµενη  εξειδίκευση ; Και  επίσης πώς θα µπορούσαµε  να 

σας βοηθήσουµε  λίγο  πιο  επίσηµα από  αυτό . ∆ηλαδή  βρισκόµαστε 

τώρα ως φορείς , µην ξανά βρεθούµε  τον Οκτώβριο . Να 

οργανώσουµε  κάποιες αν θέλετε  οµάδες εργασίας και  είναι  µια  

πρότασή  µου , ανά  τοµέα, ψηφιακές δεξιότητες είναι  σε  πολλούς 

άξονες και  σε  πολλούς θεµατικούς στόχους, όχι  µόνο  στο  2, για να 

µπορέσουµε  να κάνουµε  κάποια δουλειά.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Και  εµείς ευχαριστούµε .  

 Επόµενος; Επόµενη ;  Παρακαλώ. 
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Κ. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ:  Καλή  σας µέρα . Κοσµάς Σιδηρόπουλος από  

την Ειδική  Υπηρεσία στον Τοµέα του  Πολιτισµού .  

Εύχοµαι  καλή  επιτυχία στο  καινούργιο  πρόγραµµα και  καλή  

δύναµη  στους συναδέλφους της  ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

Έχουµε  µια πολύ  καλή  συνεργασία. Παρ ’  όλα αυτά θα ήθελα 

να ακουστεί  στην Επιτροπή  ότι  περιµέναµε  σε  αυτή  την εξειδίκευση 

να  υπάρχουν δύο  έργα phasing του  πολιτισµού , το  ένα  είναι  της  

Εθνικής Πινακοθήκης και  το  άλλο  είναι  το  Μουσείο  Λαϊκής Τέχνης. 

Με  τον ∆ηµήτρη  τον ∆ρόση , συζητήσαµε , µου  είπε  ότι  θα είναι 

οπωσδήποτε  στην επόµενη  εξειδίκευση . Έχουµε  ήδη  κάνει  µια 

αλληλογραφία. Ήθελα απλώς να ακουστεί .  

Επίσης να  θέσω και  προς  την Επιτροπή  ένα ανοιχτό  ζήτηµα 

που  υπάρχει  και  που  σχετίζεται  µε  τα έργα µικρής κλίµακας στον 

τοµέα του  πολιτισµού  και  του τουρισµού , δηλαδή  ένα ταβάνι  πέντε  

εκατοµµυρίων ευρώ, που  αν και  δεν είναι  κανονιστικός  όρος,  έχει  

τεθεί  από  την Επιτροπή  ως οροφή  και  έχει  γραφτεί  µε  κάποιον 

τρόπο  και  στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα.  

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Παρακαλώ . Η κυρία Καραµεσίνη . 

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ:  Εκ µέρους του  ΟΑΕ∆, από  τη  ∆ιοίκηση .  

 Θα ήθελα να  επισηµάνω ότι  όπως είπαν και  πολλοί  άλλοι  πριν 

από  εµένα, ότι  υπάρχουν ορισµένα έργα τα οποία ήδη  υλοποιούνται 

και  σε  ορισµένους άξονες υπάρχει  ήδη  µια απορρόφηση  και  

υπάρχει  και  µεγαλύτερη  εξειδίκευση  από  ότι  σε  άλλους.   

 Ούτως ή  άλλως  εµείς ως  ΟΑΕ∆ µέχρι  στιγµής  δεν έχουµε  

συνεργαστεί  στα  πλαίσια του  συγκεκριµένου ΠΕΠ ,  αλλά  θα 

ενδιαφερόµαστε  για συνεργασία µαζί  σας σε  ορισµένους άξονες 

όπως ο  4C και  4Β , που  σχετίζεται  µε  τα δηµόσια κτίρια, την 

ενεργειακή  απόδοση , τις σχολικές µονάδες και  λοιπά ,  δεδοµένου 

ότι  τρέχει  στον ΟΑΕ∆ ένα συµπληρωµατικό  έργο  που  είναι  το  έργο  

του  Reengineering, µε  σκοπό  την αναβάθµιση  των επαγγελµατικών 

σχολών και  άλλων µονάδων, όπως ΙΕΚ και  ΚΕ∆, τα οποία διαθέτει 
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ο  ΟΑΕ∆ και  θα  µπορούσαν να ενταχθούν στην Περιφέρεια της 

Αττικής σε  κάποιο  από  τα έργα στα οποία εσείς σκοπεύετε  να 

στοχεύσετε .  

 Αν τώρα  έρθω στους υπόλοιπους άξονες, που  είναι  ο  άξονας  

8 και  ο  άξονας 9, βλέπω από  τους πίνακες ότι  στον µεν άξονα 9 

υπάρχει  κάποια µεγαλύτερη  εξειδίκευση , αλλά  στον άξονα 8 δεν 

αναφέρεται  κάποια απορρόφηση  και  δεν υπάρχουν επιπρόσθετες 

πληροφορίες. Θα  ήθελα κάποιες πληροφορίες αν έχετε  ήδη 

ξεκινήσει  κάποιες συζητήσεις πάνω στην εξειδίκευση  αυτού  του  

άξονα. Θα ήθελα δηλαδή  µια ενηµέρωση .  

 Και  να σας πω από  την πλευρά µου  ως ∆ιοικήτρια του  ΟΑΕ∆, 

ότι  ο ΟΑΕ∆ έχει  µια µεγάλη  εµπειρία, µακρόχρονη  εµπειρία σε 

θέµατα προγραµµάτων αυτοαπασχόλησης, δηλαδή  δηµιουργίας 

θέσεων που  αφορούν τους νέους  ελεύθερους επαγγελµατίες, αλλά  

έχει  και  πολύ  εξειδικευµένους  συµβούλους σε  θέµατα 

συµβουλευτικής επιχειρηµατικότητας και  στην παρούσα  φάση  έχει 

αρκετά µεγάλο  δίκτυο  συµβούλων επιχειρηµατικότητας οι  οποίοι 

εξειδικεύονται  λίγο-λίγο  και  µε  προγράµµατα επιµόρφωσης και  στην 

κοινωνική  επιχειρηµατικότητα και τούτων δεδοµένων θα  

ενδιαφερόµαστε  πάρα πολύ  να  συµµετέχουµε  σε  όποιες  

συζητήσεις γίνουν για την εξειδίκευση  ας πούµε  του  άξονα 8.3. ∆εν 

ξέρω τι  συζητήσεις γίνονται  στον 8.5, 8Β , όπου  έχουµε  και  εµείς 

υλοποιήσει  πρόγραµµα διαρθρωτικής προσαρµογής.  Θα θέλαµε 

όµως πληροφορίες  και  να έρθουµε  σε  επαφή  στο  αµέσως επόµενο  

διάστηµα.   

 Τέλος, θέλω  να  σας πω ότι  στον άξονα  9 ήδη  το  Υπουργείο  

Εργασίας και  η  Επιτελική  του  ∆οµή  σχεδιάζει  το  θέµα της 

προώθησης  της κοινωνικής  επιχειρηµατικότητας. Σε  αυτό  το 

σχεδιασµό  εµείς έχουµε  δηλώσει  το  παρόν. Άρα και  µέσα από  τη  

συνεργασία τη  δική  σας  µε  το  Υπουργείο  Εργασίας , θέλουµε  να  

δηλώσουµε  την παρουσία µας και  το  ενδιαφέρον µας . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστούµε  την κυρία Καραµεσίνη . 
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 Παρακαλώ. 

Σ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:  Καληµέρα και  από  εµένα. 

Χατζηκωνσταντίνου  Σωκράτης από  το  Υπουργείο  Παιδείας. 

Ευχαριστούµε  για τη  µέχρι  τώρα παρουσίαση  που  έχετε  κάνει .  

 Θα ήθελα να προτείνω  στην επενδυτική  προτεραιότητα 4C, 

αλλά και  στην επενδυτική  προτεραιότητα 10Α , στους δυνητικούς  

δικαιούχους να προστεθεί  και  το  Υπουργείο  Πολιτισµού , Παιδείας 

και  Θρησκευµάτων,  το  οποίο µέσα από  τη  ∆ιεύθυνση  Κτιριακής και  

Υλικοτεχνικής Υποδοµής, αλλά και  από  τη  ΕΥΕ∆, µπορεί  να 

προτείνει  και  ετοιµάζει  προτάσεις για  εξειδίκευση  σε  αυτές τις δύο 

επενδυτικές προτεραιότητες.  

 Ιδιαίτερα για την 10Α , η  οποία αφορά σε  υποδοµές 

εκπαίδευσης, οι  οποίες δεν είναι  µόνο  κτιριακές , αλλά είναι  και  

υλικοτεχνικές , θέλω να  ενηµερώσω  ότι  ήδη  τρέχουµε  ένα πολύ  

µεγάλο  πρόγραµµα  που  αφορά στην αναβάθµιση  εξοπλισµού  των 

σχολείων όλης της  Ελλάδας, οριζόντιο  έργο , µε  διαδραστικούς και 

κινητά εργαστήρια,  το  οποίο  περνά τη  διαδικασία phasing και  στο 

πλαίσιο  της εφαρµογής και  της  υλοποίησης  στο  νέο  ΕΣΠΑ , πέρα 

από  το  Τοµεακό  του  Υπουργείου Παιδείας το  οποίο  θα επενδύσει  

πάνω  σε  αυτό , θα  ζητήσει  και  τη  συνδροµή  των ΠΕΠ  οριζόντια σε  

όλη  την Ελλάδα ,  έτσι ώστε  να µπορέσουµε  πραγµατικά να 

αναβαθµίσουµε  τις υποδοµές στην εκπαίδευση .  

 Ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ο κύριος παρακαλώ . 

∆. ΚΑΨΑΛΗΣ:  Καληµέρα. ∆ηµήτρης  Καψάλης από  το  Υπουργείο  

Εσωτερικών και  ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, στον Τοµέα της 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

 Με  τη  σειρά µου  να συγχαρώ την Ειδική  Υπηρεσία του  ΠΕΠ 

Αττικής για την επιτυχία της σηµερινής  Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Είµαστε  πολύ  χαρούµενοι  που  συµµετέχουµε  σε  

ένα ΠΕΠ το  οποίο  είχε  τη  δυνατότητα  να σχεδιαστεί  από  την αρχή  

στο  σύντοµο  χρονικό  διάστηµα που  είχε  η  καινούργια Περιφέρεια, 
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µε  τον άξονα της  ανθρωπιστικής  κρίσης και  της αλλαγής και  της 

προστασίας της κοινωνίας από  τις πολιτικές των τελευταίων ετών.  

 Από  µεριάς µας, το  Υπουργείο  Εσωτερικών, όπως γνωρίζετε , 

έχει  οριζόντιες δράσεις και  έναν επιπλέον επιτελικό  ρόλο  που  του  

δίνει  και  ο  νόµος του  νέου ΕΣΠΑ , όσον αφορά τα έργα διοικητικής 

µεταρρύθµισης και  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

 Εµείς από  την πλευρά µας  προσπαθούµε  να τιµήσουµε  αυτό 

το  ρόλο  συµµετέχοντας σε  όλα τα ΠΕΠ και  προσπαθώντας να 

ανιχνεύσουµε , να  ιχνηλατήσουµε  όλες τις προσπάθειες που 

γίνονται  όσον αφορά τέτοιου  είδους έργα και  κυρίως επειδή  στα 

ΠΕΠ υπάρχει  η  επενδυτική  προτεραιότητα 2C, σε  όλα τα ΠΕΠ,  

ψάχνουµε  να εντοπίσουµε  εκείνες τις δράσεις και  να δούµε  πώς  

µπορούµε  να συντονίσουµε , να βοηθήσουµε  και  να υποστηρίξουµε 

τις Περιφέρειες στην εκτέλεση  αυτών των έργων.  

 Με  τη  σειρά µας το  Υπουργείο  έχει  εξαγγείλει  αρκετές 

οριζόντιες  δράσεις,  ενώ  σχεδιάζει  και  υλοποιεί  οριζόντιες υποδοµές  

που  είναι  πλέον στόχος της κυβέρνησης να χρησιµοποιηθούν σε  

όλο  το  εύρος της δηµόσιας διοίκησης, όπως είναι  το  ΣΥΖΕΥΞΙΣ, 

όπως είναι  το  κυβερνητικό  νέφος, το  G Cloud. 

 Με  αυτή  τη  λογική  λοιπόν θα  θέλαµε , είχαµε  κάνει  ήδη  µια 

κρούση  ανεπίσηµη  στην Περιφέρεια όσον αφορά τα  έργα  της  

επενδυτικής δραστηριότητας 2C. ∆εν είχαµε  γνώση  του  έργου το  

οποίο  εξειδικεύεται  και  θεωρούµε  ότι  θα έχει  µια πολύ  θετική  

συνεισφορά , το  σύστηµα αποκοµιδής  κοµίστρου . Θα  θέλαµε  όµως  

και  για το  τυπικό , αλλά και  για το  ουσιαστικό , να µας αποστείλετε 

ως ∆ιαχειριστική  Αρχή  στην Επιτελική  ∆οµή  µας και  θα κάνουµε  και  

εµείς µια κρούση  τις επόµενες µέρες, τα στοιχεία αυτού  του  έργου, 

για να το  δούµε , να µπορέσουµε  να κατανοήσουµε ,  να  µπορέσουµε 

να το  καταγράψουµε , να µην αφήσουµε  κάποιον άλλον να  προτείνει  

κάποιο  παραπλήσιο  έργο  που  θα έχει  συνάφεια και  το οποίο  θα 

µπορούσε  να σηµαίνει  κάποια επανάληψη , αλλά και  ακόµα να 

µελετήσουµε  και  να διερευνήσουµε , γιατί  από  ότι καταλαβαίνω το 
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έργο  αυτό  δεν έχει  υλοποιηθεί  ακόµα, δεν έχει  συµβασιοποιηθεί 

ακόµα… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  (εκτός µικροφώνου) 

∆. ΚΑΨΑΛΗΣ:  Έστω λοιπόν και  αν έχει  συµβασιοποιηθεί , στο 

κοµµάτι , η  κυρία  Παπαρίδου , που  έχει  να κάνει  µε  την άµεση  

υλοποίηση , γιατί  τίποτα δεν πρέπει  να το  προκαταλαµβάνουµε ,  αν 

υπάρχει  δυνατότητα σε  κεντρικές  υποδοµές  να εξυπηρετηθεί 

κοµµάτι  του  πληροφοριακού  συστήµατος, εµείς θα φροντίσουµε  να 

γίνει  αυτό  µειώνοντας το  κόστος, απελευθερώνοντας πόρους τους  

οποίους θα µπορέσετε  να χρησιµοποιήσετε  σε  άλλες δράσεις.  

 Καθώς επίσης είµαστε  διατεθειµένοι  και  να σας προτείνουµε 

και  δράσεις που  έχουν να κάνουν µε  την επενδυτική  δραστηριότητα 

2C, ώστε  να µπορέσουµε  να συντονιστούµε  σε  αυτό  το  κοµµάτι . 

 Σας ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Και  εµείς ευχαριστούµε .  

 Η κυρία. 

Φ.  ∆ΑΛΑΒΕΡΗ:  Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε .   

 Θα ήθελα να µεταφέρω ένα µήνυµα του  Υπουργού, του  κυρίου  

Κουρουµπλή , από  το  Υπουργείο  Υγείας και  του  Γενικού Γραµµατέα, 

του  κυρίου  Κοκκινάκη .  

 «Αγαπητή  κυρία Περιφερειάρχη , αξιότιµα µέλη  της Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

 Ευχόµαστε  επιτυχή  έκβαση  στις εργασίες της Επιτροπής και  

καλή  επιτυχία στην εφαρµογή  του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος 

της Περιφέρειας  στη  νέα  προγραµµατική  περίοδο  και  υπέρ των 

πολιτών της Περιφέρειας Αττικής.  

 Ο τοµέας της υγείας αντιµετωπίζει  πολλές προκλήσεις  αυτόν 

τον καιρό  καθώς αλληλεπιδρά µε  κάθε  άλλο  τοµέα πολιτικής, είτε 

αφορά τον πληθυσµό , είτε  αφορά τα οικονοµικά ή  το  περιβάλλον, 

από  τους οποίους τοµείς επηρεάζεται  και  επηρεάζει .  

 Στην αποστολή  µας για τη  διασφάλιση  της υγείας  των 

πολιτών, χρειαζόµαστε  τη  στενή  συνεργασία µε  την Περιφέρεια, 
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κυρίως στη  χάραξη  των πολιτικών που  σας αφορούν και  που  

πρέπει  να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών.  

 Οδεύουµε  προς την πολιτική  καθολικής πρόσβασης  των 

πολιτών σε  ένα δηµόσιο  σύστηµα υγείας που  θα παρέχει  υπηρεσίες 

σε  όλους χωρίς διακρίσεις και  µάλιστα  σε  µια στιγµή  που  οι  πολίτες 

το  έχουν αυτό  περισσότερο  ανάγκη  από  ποτέ , στρεφόµενοι  διαρκώς  

στο  σύστηµα υγείας. 

 Στρατηγική  προτεραιότητα για τον τοµέα είναι  η 

αναδιοργάνωση  της Πρωτοβάθµιας  Φροντίδας Υγείας και  η 

εφαρµογή  των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων  για τον 

Οικογενειακό  Γιατρό  και  της Μονάδας  Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς.  

 Για την εφαρµογή  και  τοµεοποίηση  αυτής, θα ξεκινήσει  

συνεργασία των Υπηρεσιών άµεσα  για να σας ενηµερώσουµε  

καθώς ολοκληρώνεται  και  η διαβούλευση  αυτόν τον καιρό , η  οποία 

είναι  αναρτηµένη ,  για τις  Μονάδες Υγείας Γειτονιάς, τη  

χωροθέτηση  και  θα είναι  και  οι  δοµές οι  οποίες θα  συµµετέχουν 

στην παροχή  υπηρεσιών υγείας στους πολίτες που  πλήττονται  και  

που  είναι  οι  ωφελούµενοι  του  άξονα 9. 

 Ως επίπτωση  της κρίσης αναδεικνύεται  ο  κίνδυνος 

αποδόµησης του  µοναδικού  πλεονεκτήµατος στο  ελληνικό  σύστηµα 

υγείας, αυτό  που  µόνο  µέχρι  τώρα  είχε  οργανωθεί  και  ήταν η  

∆ευτεροβάθµια Περίθαλψη , κυρίως  λόγω σηµαντικής µείωσης του  

στελεχιακού  δυναµικού , παρά  τον υφιστάµενο  ικανό  αριθµό  νέων 

επιστηµόνων στη  χώρα, οι  οποίοι  είτε  παραµένουν άνεργοι  ή  

µεταναστεύουν.  

 Μέληµα του  Υπουργείου είναι  η  συνεργασία από  κοινού  µε  

όλες τις τοπικές Αρχές και  την Περιφέρεια, για να διαγνώσουµε  τις 

συνθήκες στην περιοχή  και  την συµµετοχή  ενδεχοµένως των 

επαγγελµατιών υγείας σε  δράσεις για την προώθηση  στην 

απασχόληση  ανέργων επαγγελµατιών σε  θέσεις του  συστήµατος 

υγείας οι  οποίες είναι  αρκετές. 
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 Σας ευχόµαστε  και  πάλι  καλή  αρχή ,  καλή  επιτυχία και  είµαστε 

στη  διάθεσή  σας για να υπηρετηθούν οι  πολίτες και  η  ανάπτυξη  της 

Περιφέρειας για την ευηµερία όλων µας.» 

 Ευχαριστώ πολύ .  

 Αν µου  επιτρέπετε , να συγχαρώ τους συναδέλφους για τη  

διοργάνωση , και  τον κύριο  ∆ρόση  και  τον κύριο  Σπηλιώτη , για την 

εξαιρετική  παρουσίαση  των στοιχείων και  να πω ότι  αισθάνοµαι  

λίγο  κοµµάτι  αυτής  της Περιφέρειας, όχι  µόνο  εγώ, αλλά και  άλλοι  

άνθρωποι ,  έχουµε  περάσει  είτε  από  την Ειδική  Υπηρεσία, είτε  από 

τη  Γραµµατεία και  χαιρόµαστε  πολύ  να βλέπουµε  εξαιρετικά 

στελέχη .  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Και  εµείς είµαστε  εξαιρετικά ευχαριστηµένοι  που  τα 

έχουµε  και  προχωράµε  µαζί . 

 Ο κύριος Μελετίου. 

Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ:  Καληµέρα σας. Είµαι  ο  Νίκος ο  Μελετίου, ∆ήµαρχος 

Ασπροπύργου, µέλος του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της ΚΕ∆Ε, 

εκπροσωπώ τον Πρόεδρο  της  ΚΕ∆Ε και  θα ήθελα  να  θέσω υπόψη  

του  Συµβουλίου  τις παρατηρήσεις και  τις προτάσεις της ΚΕ∆Ε,  οι 

οποίες απορρέουν  µετά από  απόφαση  της Επιτροπής  ΕΣΠΑ  της 

ΚΕ∆Ε, που  είναι  Πρόεδρος ο  κύριος Πατούλης, της έγκρισής τους 

από  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  και  φυσικά από  το  πρόσφατό  µας 

Συνέδριο .  

 Εισαγωγικά θα ήθελα να παρατηρήσω ότι  στο  ΠΕΠ Αττικής 

δεν περιλαµβάνονται  δράσεις χρηµατοδότησης της τεχνικής  

υποδοµής των ∆ήµων, το  οποίο  δεν οφείλεται  σε  προγραµµατική  

επιλογή  της  Περιφερειακής Αττικής,  αλλά σε  ουσιαστική  αδυναµία 

σχεδιασµού  των επιχειρησιακών προγραµµάτων του  ΕΣΠΑ  2014-

2020 από  την προηγούµενη  κυβέρνηση , που  δεν υιοθέτησε  τις 

σχετικές προτάσεις της  ΚΕ∆Ε και  δεν διεκδίκησε  στη  φάση  της  

διαπραγµάτευσης  µε  τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, τη  

διασταλτική  ερµηνεία των θεµατικών στόχων και  των επενδυτικών 

προτεραιοτήτων της νέας προγραµµατικής περιόδου.  
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 Οπότε  στο  ΠΕΠ Αττικής περιλαµβάνονται  δράσεις χρήσιµες 

για την εξοικονόµηση  ενέργειας,  τη  συµπλήρωση , βελτίωση  των 

σχολικών οµάδων και  την τοπική  κοινωνική  πολιτική , αλλά 

απουσιάζει  η  χρηµατοδότηση  των αναγκαίων αναπλάσεων 

υποβαθµισµένων περιοχών και  της συντήρησης των έργων τοπικής 

τεχνικής υποδοµής.   

 Επί  των προτεινόµενων δράσεων µε  τις οποίες εξειδικεύεται 

το  ΠΕΠ, παρατηρούµε  και  προτείνουµε  τα ακόλουθα.  

 Στις δράσεις 4.3.1.1, παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε  κτίρια, προϋπολογισµός 5 εκατοµµυρίων ευρώ, 

θεωρούµε  θετική  τη  δέσµευση  του  ΠΕΠ Αττικής ότι  τα κτίρια του 

δηµοσίου  τοµέα στα οποία θα εφαρµοστούν παρεµβάσεις 

ενεργειακής  αναβάθµισης, θα είναι  κτίρια της  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

 Στη  δράση  4.3.1.2, να µην αναφέρω και  τους τίτλους, 

προϋπολογισµός 30 εκατοµµυρίων, δεν έχουµε  αντίρρηση  για τον 

τεχνικό  ρόλο  που  προτείνεται  από  τις Κτιριακές Υποδοµές Α .Ε ., 

θεωρούµε  όµως αναγκαίο  να οριστούν ως δικαιούχοι  οι  ∆ήµοι  και 

να υπογράφεται  προγραµµατική  σύµβαση  των ∆ήµων µε  τις 

Κτιριακές Υποδοµές, για την υποστήριξή  τους.  

 Στη  δράση  5.1.2, προϋπολογισµού  80 εκατοµµυρίων, 

συµφωνούµε  να αναλάβει  η  Περιφέρεια Αττικής ως δικαιούχους την 

εκτέλεση  των διαδηµοτικών έργων αντιπληµµυρικής προστασίας, 

αλλά θεωρούµε  αναγκαίο  να γίνει   διαβούλευση  µε  τους ∆ήµους της 

Αττικής για την ιεράρχηση  των έργων, λαµβάνοντας υπόψη  και  τη  

µελέτη  που  εκπονεί  η  Γενική  Γραµµατεία Υδάτων.  

 Στη  επόµενη  φάση  θεωρούµε  αναγκαίο  να οριστούν ως  

δικαιούχοι  οι  ∆ήµοι  για την εκτέλεση  δηµοτικών έργων 

αντιπληµµυρικής προστασίας, µε  διάµετρο  σωλήνων  Φ800 και  

µικρότερων.  

 Στη  δράση  6.1.1.1, προϋπολογισµού  25 εκατοµµυρίων, 

συµφωνούµε  µε  τη  συµπλήρωση  και  ολοκλήρωση  των δικτύων 
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ακαθάρτων σε  οικισµούς γ ’  κατηγορίας, της οδηγίας  91271 της 

ΕΟΚ, αλλά εκτιµούµε  ότι  είναι  αναγκαίο  να δοθεί  ανάλογη  βαρύτητα 

και  στην επέκταση  των δικτύων αποχέτευσης στις πυκνοδοµηµένες  

αστικές περιοχές.  

 Στη  δράση  6.2.1.1, προϋπολογισµού  30 εκατοµµυρίων, 

θεωρούµε  θετικό  το  περιεχόµενο  της  προτεινόµενης δράσης, αλλά  

εκτιµούµε  ότι  θα χρειαστεί  διαβούλευση  µε  τους ∆ήµους της Αττικής 

για την ιεράρχηση  των έργων, µε  αντικειµενικά κριτήρια που  θα 

συµφωνηθούν µε  την Περιφερειακή  Ένωση   ∆ήµων Αττικής. Η 

ΚΕ∆Ε µπορεί  να  παρέχει  την αναγκαία διοικητική  και  τεχνική  

υποστήριξη .  

 Στη  δράση  1.1.1, προϋπολογισµού  είκοσι  οκτώ εκατοµµυρίων 

πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων, συµφωνούµε  µε  την υλοποίηση  της 

δράσης µε  ενιαίο  σε  όλη  τη  χώρα, µε  ένα  δικαιούχο ,  την ΕΕΤΑΑ  και  

µε  την υλοποίησή  της σε  άµεση  συνέργια και  συµπληρωµατικότητα 

µε  την αντίστοιχη  δράση  του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  

Ανάπτυξη  Ανθρώπινου ∆υναµικού ,  Εκπαίδευση  και  ∆ια Βίου 

Μάθηση  2014-2020. 

 Στη  δράση  9.3.1.1., προϋπολογισµού  τεσσάρων 

εκατοµµυρίων πενήντα χιλιάδων, θεωρούµε  απολύτως αναγκαία την 

προτεινόµενη  συνέχιση  της χρηµατοδότησης της λειτουργίας των 

Συµβουλευτικών Κέντρων και  των Ξενώνων Φιλοξενίας 

κακοποιηµένων γυναικών, για τρία χρόνια, δεδοµένου ότι  

προσφέρουν θετικό  κοινωνικό  έργο .  

 Στη  δράση  9.3.1.3, προϋπολογισµού  350.000, η  δράση  αφορά 

στην παροχή  υπηρεσιών φροντίδας και  φύλαξης παιδιών µε  

αναπηρία και  ισχύει  η  σύµφωνη  γνώµη  µας, όπως  και  στην 

προηγούµενη  δράση , 9.1.1.1. 

 Στη  δράση  10.1.1.1., προϋπολογισµού  50 εκατοµµυρίων, 

δυνητικοί  δικαιούχοι  Κτιριακές Υποδοµές. Όπως και  στη  δράση  

4.3.2.1, δεν έχουµε  αντίρρηση  για τον τεχνικό  ρόλο  που  προτείνεται  

από  τις Κτιριακές Υποδοµές, θεωρούµε  όµως αναγκαίο  να οριστούν 
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ως δικαιούχοι  οι  ∆ήµοι  και  να υπογράφεται  προγραµµατική  

σύµβαση  των ∆ήµων µε  την Κτιριακές Υποδοµές για την 

υποστήριξή  τους.  

 Πέραν των ανωτέρω, θα θέλαµε  να παρατηρήσουµε  ότι  εκτός 

από  τις τρεις ενηµερωτικές Ηµερίδες της Περιφερειακής Ένωσης 

∆ήµων, ΠΕ∆Α , της Αττικής, για τους ∆ήµους,  δεν υπήρξε  άλλη  

έγκαιρη  ενηµέρωση  και  συστηµατική  διαβούλευση  µε  τους ∆ήµους  

της Αττικής.  

 Το  γεγονός αυτό  στέρησε  από  τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  του  ΠΕΠ 

Αττικής τη  δυνατότητα να αξιοποιήσει την πολύτιµη  εµπειρία των 

∆ήµων και  να εισηγηθεί  την εξειδίκευση  του  ΠΕΠ και  σε  άλλες 

επενδυτικές προτεραιότητες όπως οι  ακόλουθες.  

 6C, ∆ιατήρηση , προστασία, προώθηση  και  ανάπτυξη  της 

φυσικής και  πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

 6Ε , Ανάληψη  δράσης για τη  βελτίωση  του  αστικού 

περιβάλλοντος, την  ανάπλαση  των πόλεων, την αναζωογόνηση  και 

απολύµανση  των υποβαθµισµένων  περιβαλλοντικά  εκτάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων και  των προς ανασυγκρότηση  περιοχών, τη  

µείωση  της ατµοσφαιρικής ρύπανσης  και  την προώθηση  µέτρων για 

τον περιορισµό  του  θορύβου . 

 7D, Ενίσχυση  της περιφερειακή  κινητικότητας µέσω  της 

σύνδεσης δευτερευόντων και  τριτευόντων κόµβων, µε  τις υποδοµές 

∆Ε∆-Μ, περιλαµβανοµένων των πολυτροπικών κόµβων.  

 Επίσης παρατηρούµε  ότι  η  Περιφέρεια Αττικής χρειάζεται  να 

προγραµµατίσει  έγκαιρα τα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα και  

τις Ολοκληρωµένες  Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης, που  

θα συµπεριλαµβάνονται  και  έργα τοπικής τεχνικής υποδοµής.  

 Συµπληρωµατικά θέλω να µιλήσω  για τη  ∆υτική  Αθήνα . 

Στόχος  του  παρόντος υποµνήµατος, έχουµε  υποβάλλει  ένα  

υπόµνηµα, το  οποίο  απευθύνεται  στις Αρχές Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειας Αττικής, είναι  αφενός να αποδείξει  τη 

διακριτική  ταυτότητα και  η  χωρική  λειτουργική  υφή  της περιοχής και  
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αφετέρου  να συνδέσει  όλα εκείνα τα στοιχεία, θεσµικά και 

πραγµατικά, που  καθιστούν την εν λόγω περιοχή  επιλέξιµη  για την 

εφαρµογή  της ολοκληρωµένης πολυθεµατικής και  βιώσιµης 

παρέµβασης στην περιοχή  της ∆υτικής Αττικής µέσω της 

διαδηµοτικής ολοκληρωµένης χωρικής επένδυσης.  

 Η ∆υτική  Αττική  είναι  η  πλέον υποβαθµισµένη  περιοχή  της 

Περιφέρειας. Ειδικότερα από  χωροταξική  άποψη , επιγραµµατικά 

µιλώ, από  περιβαλλοντικής άποψης, από  κοινωνικής άποψης, από  

εκπαιδευτικής άποψης,  παραγωγικής άποψης , και  σήµερα  

πραγµατικά η  περιοχή  της ∆υτικής Αττικής αντιµετωπίζει  

εντονότερα από  άλλες περιοχές της Αττικής προβλήµατα  στα πεδία 

της χωροταξίας και  χρήσεων γης, του  περιβάλλοντος,  της  ανεργίας,  

της φτώχειας, της εκπαίδευσης, της παραγωγικής οργάνωσης, της 

τεχνολογίας και  καινοτοµίας και  άλλα.  

 Από  την άλλη , είναι  η  µόνη  περιοχή  µε  διαθέσιµο  απόθεµα 

γης, για µια ισόρροπη  και  βιώσιµη ανάπτυξη  του  συνόλου  της 

Περιφέρειας και  µε  τη  δυνατότητα προσέλκυσης  δραστηριοτήτων µε 

εξωστρεφή  προσανατολισµό .  

 Συνεπώς, µε  βάση  τα οξυµένα και  πολυσχιδή  προβλήµατα, 

αλλά και  τον αναπτυξιακό  δυναµισµό , η  περιοχή  της ∆υτικής  

Αττικής είναι  η  πλέον κατάλληλη  για την εφαρµογή  ενός 

ολοκληρωµένου  πολυθεµατικού  και  πολυτοµεακού  αναπτυξιακού  

σχεδίου µε  τη  µορφή  της ολοκληρωµένης χωρικής  επένδυσης.  

 Από  όλα  τα παραπάνω  καθίσταται  σαφές  ότι  η  χωρική  

ενότητα της ∆υτικής Αττικής ως  ενιαία διακριτική  περιοχή  µε  τα 

εντονότερα προβλήµατα σε  σύγκριση  µε  την υπόλοιπη  Αττική , αλλά 

και  µε  τις µεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες, καλύπτει  όλες τις 

προϋποθέσεις και  όλα τα κριτήρια για την εφαρµογή  µιας ΟΧΕ , 

γεγονός που  ενισχύεται  και  από  την επικείµενη  λειτουργία του 

εµπορευµατικού  κέντρου του  ΟΣΕ  Θριάσιου , που  συνακόλουθα  

αναµένεται  να  προκαλέσει  επιχειρηµατική  και  πληθυσµιακή  έκρηξη  

στην περιοχή , στη  ∆υτική  Αττική .  
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 Εναπόκειται  εποµένως στις Αρχές της Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης, στο  πλαίσιο  της εκπόνησης του  εγγράφου  

εξειδίκευσης, να  προσδιορίσει  το  πλαίσιο  της διαδικασίας 

συµµετοχής της αστικής αρχής ∆υτικής Αττικής στην Περιφερειακή 

Στρατηγική  της Ολοκληρωµένης Εδαφικής Ανάπλασης.  

 Τέλος, εκ µέρους της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων θα ήθελα να 

υπογραµµίσω ότι  η  ΚΕ∆Ε είναι  στη  διάθεση  της Περιφέρειας  

Αττικής, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττικής, της 

Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού  Σχεδιασµού  και  των 

∆ήµων της  Αττικής , για µια ουσιαστική  συνεργασία στην επόµενη  

φάση  της εξειδίκευσης του  ΠΕΠ Αττικής και  στη  διεκδίκηση  από  το 

Υπουργείο  Οικονοµίας ενός προγράµµατος υποστήριξης της 

Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ωρίµανση  και  την 

υλοποίηση  των επιλέξιµων έργων και  δράσεων των ∆ήµων.   

 Εύχοµαι  λοιπόν καλή  επιτυχία και  στη  διάθεσή  σας η  ΚΕ∆Ε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστούµε  ιδιαιτέρως, κύριε   Μελετίου.  

 Παρακαλώ.   

Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ:  Καµπέρης Βασίλης, από  την Περιφερειακή  Ένωση  

∆ήµων Αττικής.  

 Καταρχήν θα ήθελα να µεταφέρω τον χαιρετισµό  του 

Προέδρου της ΠΕ∆Α , ∆ηµάρχου  Νέας Ιωνίας, Ηρακλή  Γκότση , στην 

Επιτροπή  Παρακολούθησης και  την ευχή  του  να καταφέρουµε  να 

ανταποκριθούµε  όσο  το  δυνατόν καλύτερα στο  ρόλο  µας, έτσι  ώστε 

να  µην πάει  ούτε  ένα ευρώ, ούτε  ένα έργο  χαµένα.  

 Έχουµε  κάποιες… ∆εν προλάβαµε  καταρχήν να είµαστε  τόσο  

καλά προετοιµασµένοι , όσο  ήταν η  ΚΕ∆Ε τουλάχιστον µε  την 

Επιτροπή  της. Παρ ’  όλα αυτά,  η  ΠΕ∆Α  έχει  ξεκινήσει  µια διαδικασία 

ενηµέρωσης  των ∆ήµων και  προσπάθειας εκλαΐκευσης, µε  

πρακτικές οδηγίες όσο  το  δυνατόν περισσότερο , προς τους ∆ήµους  

της Αττικής, για  να κινηθούν και  έχουµε  και  κάποιες, όσο 

προλάβαµε , έχουµε  κάποιες παρατηρήσεις. 
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 Φυσικά όπου  δεν αναφέροµαι , είναι  προφανές ότι  

συµφωνούµε , µε  µια πολύ  µικρή  αίρεση , ότι  ακόµα θέλουµε  να  

επεξεργαστούµε  την εξειδίκευση  του  ΠΕΠ ακόµα περισσότερο .  

 Για τα θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας σε  σχολικές 

υποδοµές. Να υπενθυµίσουµε  ότι  εκ του  νόµου  η  συντήρηση  και  η 

λειτουργία των σχολικών κτιρίων,  είναι  οι  ∆ήµοι  και  κανένας άλλος.  

 Να υπενθυµίσω επίσης ότι  πολλοί  ∆ήµοι  έχουν στην 

κυριότητά τους και  τα σχολικά κτίρια, µαζί  µε  τα  οικόπεδα,  

κανονικά. Τα έχουν δικά τους.  

 Έτσι  λοιπόν, συµφωνώντας και  µε  τη  γνώµη  της ΚΕ∆Ε, θα 

λέγαµε  ότι  αν, καταρχήν, γιατί  τα 30 εκατοµµύρια πάνε  στις 

Κτιριακές Υποδοµές και  αν υπάρχει  πρόθεση  να  υπογραφεί  

προγραµµατική  σύµβαση  µεταξύ των ∆ήµων και  των Κτιριακών 

Υποδοµών. Νοµίζουµε  ότι  θα ήταν πιο  σωστό  να διαχειριστούν και  

να  υλοποιήσουν οι  ∆ήµοι  σαν δικαιούχοι  το  µεγαλύτερο  µέρος  

αυτού  του  πόρου .  

 Στην κατηγορία 4C.1, έχουν κατανεµηθεί  5 εκατοµµύρια ευρώ 

για δράσεις ενεργειακής εξοικονόµησης σε  δηµοτικά κτίρια, στα 

οποία περιλαµβάνονται  Βρεφονηπιακοί  Σταθµοί , αθλητικές 

εγκαταστάσεις, ∆ηµαρχεία, ΚΑΠΗ και  λοιπές κτιριακές υποδοµές. 

Πριν από  το  ’85, που  είναι  και  ενεργοβόρες. Λειτουργούν 

καθηµερινά πάρα πολλές  ώρες και  λειτουργούν και  όλο  το   χρόνο  

χωρίς σχεδόν καµία διακοπή .  

 Ως εκ τούτου , πιστεύουµε  ότι  παρεµβάσεις ενεργειακής 

εξοικονόµησης θα γλιτώσουν τους ∆ήµους από  λειτουργικά έξοδα, 

που  µπορούν να διατεθούν σε  άλλες δράσεις. Μήπως δηλαδή  αυτό 

το  κονδύλι  θα έπρεπε  να το  ξανά δούµε .  

 Υπάρχει  το  θέµα µε  το  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του  ΠΕΠ Αττικής, το  

οποίο  αρκετοί  ∆ήµοι  έχουν ωριµάσει  έργα ενεργειακής  

εξοικονόµησης, που  έχουν ενταχθεί  σε  προσκλήσεις του 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και  του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος Περιβάλλον 

και  Αειφόρος Ανάπτυξη  2007-2013, είναι  αµφίβολο  ή  και  αδύνατο  
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να ολοκληρώσουν την υλοποίηση  των έργων αυτών.  Από  ένα 

γρήγορο  υπολογισµό  και  πρόχειρο  θα έλεγα, τα ηµιτελή  και  ώριµα 

αυτά έργα τα οποία θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από  την 

παραπάνω κατηγορία πράξεων, έχουν συνολικό  προϋπολογισµό  

πάνω από  8 εκατοµµύρια ευρώ. Αν προσθέσουµε  και  τα υπό 

ωρίµανση  έργα ενεργειακής εξοικονόµησης σε  αυτά , στις  κτιριακές  

υποδοµές που  προαναφέραµε  και  τα οποία θα πρέπει  να  

υλοποιηθούν για να ελαφρύνουν τα  λειτουργικά κόστη  των ∆ήµων, 

τότε  γίνεται  αντιληπτό  ότι  σίγουρα 5 εκατοµµύρια ευρώ που  έχουν 

κατανεµηθεί  είναι  ελάχιστα.  

 Επισηµαίνουµε  επίσης ότι  καθώς η  ένταξη  των έργων 

ενεργειακής  εξοικονόµησης θα  ακολουθηθεί  µε  διαδικασία 

συγκριτικής αξιολόγησης, οι  ∆ήµοι  θα µπουν σε  ανταγωνιστική  

διαδικασία. Το  ερώτηµα είναι  αν θα υπάρξει  µια και  µόνο  

πρόσκληση  µε  όσους είναι  ήδη  ώριµοι σήµερα για το  σύνολο  των 5 

εκατοµµυρίων ή  προβλέπεται  να ακολουθήσει  και  δεύτερος και  

τρίτος κύκλος και  µε  τι  ποσά.  

 Στο  ΠΕΠ Αττικής ο  συνολικός προϋπολογισµός για τις 

αντίστοιχες επενδυτικές προτεραιότητες του  άξονα 4, είναι  59 

εκατοµµύρια ευρώ,  για δηµόσια κτίρια συνολικά και  όχι  µόνο  πέντε 

για τους  ∆ήµους. Πιστεύουµε  ότι πρέπει  να εξετάσουµε  σε 

ισόρροπη  βάση  όλα τα κτίρια και  όχι  ξεχωριστά τα σχολεία, µε 

διακριτούς προϋπολογισµούς από  άποψη  επίτευξης δεικτών 

αποτελέσµατος ενεργειακής εξοικονόµησης, µε  βάση  άλλωστε  το 

δελτίο  εξειδίκευσης που  µας διαβίβασε  η  ∆ιαχειριστική  Αρχή .  

 Ζητάµε  λοιπόν ενοποίηση  των δύο  προσκλήσεων,  µε  κριτήρια 

συγκριτικής αξιολόγησης και  µε  µεγαλύτερη  βαρύτητα στο  κριτήριο 

της ωριµότητας, ώστε  να διασφαλιστεί  η  έγκαιρη  υλοποίηση  των 

δράσεων.  

 Συµφωνούµε  µε… το  είπε  κάποιος  οµιλητής προηγούµενα, ότι 

θα πρέπει  να αποτελεί  βασικό  πρόβληµα και  πρέπει  να 

συζητήσουµε  την κατανοµή  τεχνικής  βοήθειας σε  ∆ήµους για την  
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ωρίµανση  των έργων που  έχουν δροµολογήσει . Ένα ρόλο  που  και  η 

ΠΕ∆Α  και  η  ΠΕΑΣ µπορούν να αναλάβουν σε  επίπεδο  συντονιστή ,  

αφού  εκ των αρµοδιοτήτων τους είναι  σε  θέση  να γνωρίζουν τις 

ανάγκες όλων των ∆ήµων συνολικά.  

 Σε  ότι  αφορά τον άξονα 10, προβλέπεται  η  χρηµατοδότηση 

σχολικών υποδοµών µε  συνολικό  προϋπολογισµό  50 εκατοµµύρια 

ευρώ. Να εξεταστεί  αν είναι  δυνατή  η  ένταξη  έργων ενεργειακής 

εξοικονόµησης σχολικών µονάδων σε  αυτόν τον άξονα επίσης µαζί 

µε  τον άξονα 4. 

 Στον άξονα 2 κατανέµονται  µε  βάση το  ΠΕΠ Αττικής, 29,2 

εκατοµµύρια, που  θα µπορούσαν να αφορούν σε  δράσεις 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρ ’  όλα  

αυτά βλέπουµε  ότι  έχει  καλυφθεί  περίπου το  66% του  συνολικού  

προϋπολογισµού , δηλαδή  γύρω στα 20 εκατοµµύρια ευρώ, µε  το 

έργο  του  ΟΑΣΑ , το  e t icket και  µε  φορέα που  όχι  µόνο  

χρηµατοδοτείται  µε  µορφή  Σ∆ΙΤ  από  το  ΠΕΠ Αττικής και  έχει  και 

φορέα την Ειδική  Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ψηφιακής Σύγκλισης, αλλά 

και  το  JESSICA. Η δε  χρηµατοδότηση  µε  Σ∆ΙΤ  έχει  τη  µορφή… 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:  (εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Κύριε  Καµπέρη , συνεχίστε  παρακαλώ. Κυρία  

Σταυροπούλου ; 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:  Μια λέξη  είπα. ∆εν χρειαζόταν να διακόψει  ο  

κύριος Καµπέρης. 

Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ:  Όχι , να µε  διορθώσετε  αν… 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Θα έχει  τη  δυνατότητα µετά η κυρία Σταυροπούλου  

να  πάρει  τον λόγο .  

Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ:  Έτσι , να διορθώσει  και  αλίµονο , δεν διεκδικούµε  το 

αλάθητο . Προς Θεού.  

 Πιστεύουµε  λοιπόν ότι  θα πρέπει  να αναθεωρηθεί  αυτή  η 

δράση  και  να δούµε  πώς µπορούν να χρηµατοδοτηθούν οι 

δράσεις… το  ολοκληρωµένο  έργο  οργάνωσης και  λειτουργικού  

εκσυγχρονισµού  των 325 ∆ήµων,  που  περιλαµβάνεται  στο  
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Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα Μεταρρύθµιση  ∆ηµόσιου  Τοµέα 2014-

2020.  

 Έχοντας  υπόψη  και  όλα τα παραπάνω,  προτείνουµε  να 

διατεθεί  και  ένα ποσό  από  την τεχνική  βοήθεια του  ΠΕΠ Αττικής  

στην ΠΕ∆Α ,  ώστε  να αναλάβει  σε  συνεργασία µε  την Περιφέρεια την 

υποστήριξη  των ∆ήµων στην πιστοποίηση  της διαχειριστικής 

επάρκειάς τους,  στην ωρίµανση  των έργων και  των δράσεών τους 

που  είναι  επιλέξιµα για χρηµατοδότηση  από  το  ΠΕΠ και  την 

υλοποίησή  τους.  

 Ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Παρακαλώ . 

Ε . ΓΑΤΣΙΟΥ:  Έλσα Γάτσιου , από  την Εθνική  Συνοµοσπονδία 

Ατόµων µε  Αναπηρία.  

 Σχετικά µε  τα κριτήρια αξιολόγησης και  πιο  συγκεκριµένα  το 

κριτήριο  Β5 που  ανήκει  στην οµάδα Β  όσον αφορά την οριζόντια 

ένταξη . Έχουµε  προτείνει  και  µε  σχετική  επιστολή  την τροποποίηση 

του  κριτηρίου , το  οποίο  δεν έχει  αναρτηθεί  ούτε  στο  ∆ίαυλο , ούτε  

επισυνάπτεται  όπως άλλα κριτήρια όπως βλέπω στο  φάκελο .  

Θα παρακαλούσαµε  να λάβετε  υπόψη  τις παρατηρήσεις της  

επιστολής, για να µην µακρηγορώ.  

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Και  εµείς ευχαριστούµε .  

∆. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ:  Κοντογιαννάτος ∆ηµήτρης, από  Γεωτεχνικό  

Επιµελητήριο  Ελλάδος.  

 Θα ήθελα να µας  ενηµερώσετε , στα πλαίσια που  κινήθηκαν 

και  οι  προηγούµενοι  συνάδελφοι , τι  συµβαίνει  µε  τον άξονα  

προτεραιότητας 3, καθώς επίσης να µας ενηµερώσετε  τα έργα 

πρασίνου  σε  ποια επενδυτική  δραστηριότητα εµπίπτουν. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Υπάρχει  κάτι  άλλο ; Να κλείσουµε  τον κύκλο ; Και  στη 

συνέχεια θα έχουµε  τη  δυνατότητα να συνεχίσουµε .  
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 Κύριε  ∆ρόση , έχετε  τον λόγο  για πρώτες απαντήσεις. Και  η  

κυρία Σταυροπούλου…  

Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ:  (εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Βεβαίως, κύριε  Φιλίππου . Να κλείσουµε  τον κύκλο  

της διαβούλευσης τα µέλη  καταρχήν και  στη  συνέχεια θα έχουµε  

όλοι  τον λόγο , όσοι  θέλουν.  

∆. ∆ΡΟΣΗΣ:  Καταρχήν ευχαριστούµε  όλοι  για τη  συµµετοχή  την 

ενεργή , τις ερωτήσεις και  όλα αυτά.  

 Να ξεκινήσω σιγά-σιγά κάποια πράγµατα. Για την παρέµβαση 

του  κυρίου  Σταµατιάδη , για τα ύδατα κολύµβησης. Έχουµε  κάνει  µια 

συζήτηση . Η αναγκαιότητα υδροδότησης των νησιών της Αττικής  

δεν συζητείται . Είναι  πάρα πολύ  σηµαντική . Είναι  µη  συµµόρφωση  

µε  οδηγία για το  νερό  ανθρώπινης  κατανάλωσης. Άρα µπαίνει  σαν 

προτεραιότητα.  

 Όπως γνωρίζετε , οι  αναµενόµενες εκπτώσεις από  τα έργα 

αυτά είναι  πολύ  σηµαντικές, εποµένως και  οι  παρεµβάσεις που  

έχουµε  συζητήσει  σε  πρώτη  φάση  µπορούν ακόµα και  τώρα να 

µπουν στις προσκλήσεις, καθώς υπάρχει  εκείνο  το  περιθώριο  στο 

έντυπο  εξειδίκευσης. Και  φυσικά οι  πόροι  αν δεν επαρκούν, στο  

πλαίσιο  της αναθεώρησης θα µπορούν να αυξηθούν. Αλλά πάµε  

καταρχήν µε  αυτή  την εξειδίκευση  λαµβάνοντας υπόψη  και  αυτή  τη 

παρατήρηση  για τα  ύδατα κολύµβησης  και  προχωράµε .   

 Ο κύριος Λιάπης από  το  Οικονοµικό  Επιµελητήριο , οι  άξονες 

7 και  8 δεν ενεργοποιούνται  προς  το  παρόν. Προχωράνε  για 

εξειδίκευση  στην επόµενη  Επιτροπή  Παρακολούθησης.  

 Η κυρία  Παπαρίδου , που  αναφέρθηκε  σε  σηµαντικά  έργα  

phasing, απλά να  πω ότι  στο  πρόγραµµα µας , σε  αυτό  που  

εξειδικεύουµε  τώρα, τα έργα phasing είναι  έξι  στο  σύνολό  τους, µε  

συνολικό  προϋπολογισµό  40 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων το  

ένα  µόνο  είναι  είκοσι , που  είναι  το  e t icket. Άρα δεν είναι  πολύ  

µεγάλο  το  κοµµάτι  εξειδίκευσης και  εν πάση  περιπτώσει  είναι  έργα 

τα οποία έχουν εγκριθεί  ως έργα  phasing και  σε  αυτό  το  σηµείο  
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πρέπει  να τονίσω ότι  και  τα έργα phasing που  υπάρχουν… Να πω  

το  εξής που  πολλοί  δεν το  ξέρουν. Το  ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 είναι  

µια µεγάλη  πίτα  στην οποία παίκτες είναι  γύρω  στους 30 

ενδιάµεσους  φορείς. Η ∆ιαχειριστική  Αρχή  της Περιφέρειας Αττικής 

είναι  µόνο  ένας  από  αυτούς  και  υλοποιεί  το  ένα  τέταρτο  περίπου 

του  προϋπολογισµού . Παρ ’  όλα αυτά,  στην επόµενη  προγραµµατική  

περίοδο  όλοι  οι  ενδιάµεσοι  φορείς του  ΠΕΠ Αττικής στέλνουν έργα  

phasing και  µεταφερόµενα στη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  του  2014-2020. 

Εµείς λοιπόν πηγαίνουµε  σιγά-σιγά µε  έναν-έναν τους φορείς και 

κοιτάµε  αυτά τα έργα.  

 Κάποιες δεσµεύσεις που  υπάρχουν όσον αφορά τα phasing, 

δεν µπορούν να  αναιρεθούν εύκολα και  τις κοιτάµε  µία  προς µία. 

Αυτό  που  κοιτάµε πολύ  πιο  αναλυτικά, είναι  τα µεταφερόµενα έργα  

αν καλύπτουν τους στόχους,  αιρεσιµότητες και  το  εγκεκριµένο  

πρόγραµµα.   

 Για τις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, που  αναφέρθηκε  πάλι  η 

κυρία Παπαρίδου , θέλω να πω ότι  είναι  κάτι  το  οποίο  το 

δουλεύουµε . Είναι  µια µεγάλη  πρόκληση . Στην επόµενη  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  ευελπιστούµε  ότι  θα έχουµε  περισσότερα 

στοιχεία. Ήδη  αργότερα θα γίνει  µια πρώτη , αν προλάβουµε , 

παρουσίαση  της  εγκυκλίου για  τις ολοκληρωµένες χωρικές 

επενδύσεις.   

 Προτείνω, έπρεπε  να το  πω από  την αρχή  αυτό , ότι  θα 

πρότεινα να περάσει  η  εξουσιοδότηση  της ∆ιαχειριστικής Αρχής , 

όπως έχει  περάσει  και  στις άλλες Επιτροπές Παρακολούθησης, για 

ήσσονος σηµασίας  ζητήµατα να µπορεί  να το  τακτοποιεί  in house. 

Υπάρχει  το  σχετικό  κείµενο  και  αν συµφωνούν τα µέλη  να το  

περάσουµε .  

 Πάµε   στα επόµενα . Για τον κύριο  Σιδηρόπουλο , τα  έργα 

phasing τα έχουµε  συζητήσει . Τον προβληµατισµό  τον θίξαµε  

πρώτοι  εµείς για το µεγάλο  έργο  της Εθνικής Πινακοθήκης. Είµαστε 

σε  απόλυτη  επικοινωνία και  θα τακτοποιήσουµε  σίγουρα στην 
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επόµενη  Επιτροπή  Παρακολούθησης, που  έτσι  και  αλλιώς δεν είναι  

κατά την άποψή  µου  ιδιαίτερα επείγουσα αυτή  η  εξειδίκευση , καθώς 

τα έργα αυτά θα πρέπει  να κρατήσουν τους πόρους στο  2007-2013 

µέχρι  και  το   τελευταίο  ευρώ.  

 Για την κυρία Καραµεσίνη , ο  άξονας 8 δεν εξειδικεύεται  γιατί 

περιµένουµε  την έγκριση  της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης, το  πράσινο  φως εν πάση  περιπτώσει , από  την ΕΥΣΑ  

και  από  την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  θα είναι  στην επόµενη  

Επιτροπή  Παρακολούθησης η  εξειδίκευσή  της.   

 Ο εκπρόσωπος  του  Υπουργείου Παιδείας, να  προστεθεί  και  το  

Υπουργείο  Παιδείας. Είναι  κάτι  το  ποίο  θα το  δούµε , όσον αφορά  

τις υλικοτεχνικές  υποδοµές. Το  έχουµε  συζητήσει  και  µε  την 

Κτιριακές Υποδοµές, θα το  δούµε λίγο  πιο  αναλυτικά και  θα 

απαντήσουµε  σε  αυτό . 

 Ο κύριος Καψάλης για τις οριζόντιες υποδοµές  ΤΠΕ , για 

όλους και  στοιχεία του  e t icket. Καταρχήν το  e t icket είναι  ένα  

µεγάλο  έργο ,  το  οποίο  υποβλήθηκε  ως  έργο  phasing στην 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  µόλις πριν από  λίγες µέρες. Έχει  

διακριτότητα µεταξύ των δύο  φάσεων και  λογικά θα πάρει  και  

έγκριση  από  την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  όσον αφορά τη  διακριτότητα 

και  στο  φυσικό  αντικείµενο  και  στο  οικονοµικό  αντικείµενο . Το  

έντυπο  της πρόσκλησης µας ήρθε  συµπληρωµένο  από  την 

Επιτελική  ∆οµή , που  είναι  η  ∆ιαχειριστική  Αρχή  της  Ψηφιακής 

Σύγκλισης και  πάνω σε  αυτό  δουλέψαµε .  

 Τώρα, υπάρχουν αρκετές παρεµβάσεις σε  αυτό  το  κοµµάτι . 

Πάλι  περιµένουµε  κάποια ολοκλήρωση  στρατηγικής από  το  

Υπουργείο  και  θα αποτελέσει  και  αυτό  αντικείµενο  εξειδίκευσης στο  

επόµενο  διάστηµα.  

 Επαναλαµβάνω ότι  εµείς πήγαµε  σε  κάποια πράγµατα να 

εξειδικεύσουµε , στα οποία έχουµε  µια βεβαιότητα και  όχι 

αβεβαιότητα. Εκεί  που  δεν έχουν ολοκληρωθεί  κάποιες 
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αιρεσιµότητες, κάποιοι  σχεδιασµοί  και  λοιπά, περιµένουµε  να το  

κάνουµε  στην επόµενη  περίοδο , στο  επόµενο  διάστηµα.  

 Ο κύριος Μελετίου. Αναπλάσεις. Οι  αναπλάσεις καλύπτονται  

κατά προτεραιότητα από  τις Ολοκληρωµένες  Χωρικές Επενδύσεις 

που  θα υλοποιηθούν από  το  πρόγραµµά µας και  θα έχουµε  και 

σχετικές παρουσιάσεις στην πορεία.  

 Η χρηµατοδότηση  τεχνικής υποδοµής ∆ήµων, δεν ξέρω τι  

είναι  αυτό  ακριβώς, αλλά µπορούµε  να το  δούµε  σε  ειδικότερες 

συζητήσεις.  

 Στη  συντήρηση , έτσι  και  αλλιώς δεν είναι  επιλέξιµη , το  

γνωρίζουµε  όλοι , στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ .  

 Το  κοµµάτι  που  αφορά στη  συνεργασία ∆ήµων και  πρώην 

ΟΣΚ , νοµίζω  ότι  όλοι  συµφωνούµε  ότι  θέλουµε  να έχουµε  έργα 

έτοιµα και ολοκληρωµένα και  καλά. Η εικόνα που  έχουµε  από  τη 

µέχρι  στιγµής συνεργασία στο  2007-2013 και  σε  προηγούµενες  

περιόδους µε  τον ΟΣΚ  είναι  άριστη . Είναι  ένας φορέας ο  οποίος αν 

µπορούσαµε  να τον βαθµολογήσουµε  θα έπαιρνε  πάνω από  το 

δέκα. Εποµένως, επειδή  έχουµε  κάποιους στόχους και  υλοποιούµε 

ένα εγκεκριµένο  πρόγραµµα µε  συγκεκριµένους δείκτες 

αποτελέσµατος, για τους οποίους θα ελεγχθούµε  το  2018 αν τους 

έχουµε  πετύχει , αυτή  ήταν η  προσέγγιση  της εξειδίκευσης και  

φυσικά για να έχουν… το  όφελος να πάει  στους ∆ήµους και  σε  

κανέναν άλλον. Το  τελικό  αποτέλεσµα παραµένει  στους ∆ήµους.  

 Προφανώς  µπορεί  να  ξεχνάω κάποια πράγµατα . Νοµίζω ότι  

αυτή  η  συζήτηση  είναι  γόνιµη  και  να προσθέσω κάτι  άλλο  που  

ειπώθηκε  για τη  διαβούλευση . Εµείς έχουµε  πάει  σε  πάρα πολλούς  

∆ήµους. Έχουν έρθει  ∆ήµαρχοι  στα  γραφεία µας.  Έχουµε  κάνει  

παρουσιάσεις του  ΠΕΠ στο  διάστηµα από  1/1 µέχρι  σήµερα. 

Μπορώ να σας πω ότι  τουλάχιστον τους µισούς ∆ήµους τους 

έχουµε  ενηµερώσει  και  έχουµε  ακούσει  και  τις παρατηρήσεις, τις 

απόψεις τους . ∆εν θέλω να πιστεύω ότι  κάνουµε  κάτι  κρυφό . Ίσα-

ίσα θέλουµε  τη  διαβούλευση  στο  τραπέζι , τις απόψεις στο  τραπέζι . 
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Απλά έχουµε  και  ένα  συγκεκριµένο  πρόγραµµα εγκεκριµένο ,  όπως 

είπα, µε  δείκτες, που  πρέπει  να το  υλοποιήσουµε .  

 Τώρα, κάποιες  παρεµβάσεις στον 6Ε , 6C και  στον 7, είπαµε  

και  πάλι   ότι δεν εξειδικεύονται  σε αυτή  τη  φάση . Στο  επόµενο  

διάστηµα θα προχωρήσουµε  στην εξειδίκευση  µετά από 

ολοκλήρωση  κάποιων ενεργειών  σχεδιασµού  στρατηγικών 

προτεραιοποιήσεων που  τρέχουν.  

 Ο κύριος Καµπέρης από  την ΠΕ∆Α , το  θέµα των σχολείων,  

επανέρχοµαι , ότι  µας ενδιαφέρει  θέλω να πιστεύω το  αποτέλεσµα, 

δηλαδή  η  ενεργειακή  θωράκιση  των σχολείων και  των νέων 

σχολείων και  όχι  το  ποιος θα το  κάνει . Θα είναι  προς όφελος  

προφανώς των ∆ήµων αυτές οι  υποδοµές και  για κανέναν άλλον.  

 Το  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του  2007-2013 που  αναφέρατε , είναι  ένα 

αρκετά προβληµατικό  στην υλοποίησή  του  έργο . Έχουµε  κάνει  

ιδιαίτερες συζητήσεις. Επαναλαµβάνω και  πάλι , όπως ανέφερε  και  

η  κυρία Bourdy, για τη  σηµαντικότητα  και  την επικινδυνότητα  που  

έχει  το  2007-2013. ∆εν έχουµε  κανένα περιθώριο  να τραβήξουµε  

πόρους από  το  2007-2013. 

 Είναι  µια κουβέντα  που  θα γίνει  σε  δεύτερο χρόνο , το  πώς 

µπορούν και  αν µπορούν να συνεχιστούν κάποια από  αυτά τα έργα.  

 Θα υπάρχει  σίγουρα δεύτερος και  τρίτος κύκλος στο  κοµµάτι 

που  ενεργοποιούµε  για τα 5 εκατοµµύρια για τα δηµόσια , δηµοτικά 

κτίρια. Πάλι  πρέπει  να έχετε  στο  µυαλό  σας ότι  πέντε  εκατοµµύρια 

δηµόσια δαπάνη ,  ενδεχοµένως  στις σηµερινές  συνθήκες  είναι  δέκα 

εκατοµµύρια δηµοπράτηση , µε  τις εκπτώσεις που  υπάρχουν.   

 Για τα σχολεία, βλέπουµε  τις παρατηρήσεις σας.  Νοµίζω ότι  

στο  πλαίσιο , στο  πνεύµα  συνεργασίας  και  βάζοντας στο  τραπέζι  και  

τον ΟΣΚ , θα βρεθεί  η  κατάλληλη  λύση . Για εµάς είναι  η  κατάλληλη  

λύση  ο  ΟΣΚ . 

 Κατανοµή  τεχνικής  βοήθειας σε ∆ήµους. Είναι  κάτι  το  οποίο  

πρέπει  να µας  έρθει  ως αίτηµα, να  το  συζητήσουµε . Υπάρχει  

δυνατότητα από  το  νόµο . ∆εν το  ενεργοποιούµε  τώρα. Η επόµενη  
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Επιτροπή  Παρακολούθησης είναι  κοντά. Παρ ’  όλα αυτά, υπάρχουν 

και  δράσεις ιδιαίτερες οι  οποίες µπορούν να χρηµατοδοτηθούν αν 

υπάρχει  µεγάλη  αναγκαιότητα και  τεκµηριώνεται  από  την υπό  

εξειδίκευση  τεχνική  βοήθεια.  

 Άξονας 2. Προσοχή . Εµείς κάνουµε  µόνο  το  e t icket. 

Περιµένουµε  µια αιρεσιµότητα και  περιµένουµε  και  ένα  συνολικό  

σχεδιασµό . ∆εν ενεργοποιούµε  τίποτα άλλο  µέχρι  να τελειώσουν 

αυτά.  

 Επίσης, κάποια πράγµατα που  αφορούν την ηλεκτρονική  

λειτουργία ΟΤΑ , υπάρχει  και  Τοµεακό  Πρόγραµµα. ∆εν είναι  το  

ΠΕΠ Αττικής  µε  αυτά τα λίγα τριάντα  εκατοµµύρια που  έχουµε  να 

καλύψουµε  όλες τις ανάγκες των ∆ήµων σε  αυτό  το  κοµµάτι . Εκεί  

είναι  κλασική  περίπτωση  Τοµεακού  Προγράµµατος.  

 ∆ιάθεση  τεχνικής  βοήθειας στην ΠΕ∆Α . Το  κρατάµε  ως  

παρατήρηση . 

 Η κυρία Γάτσιου . 8.5, είναι  η  εξειδίκευση  του  8. Είπαµε  ότι 

δεν θα γίνει  µέχρι  να τελειώσει  και  να  έχουµε  τυπικά  το  πράσινο  

φως από  τη  Περιφερειακή  Στρατηγική  Έξυπνης Εξειδίκευσης.  

 Για το  ΤΕΕ… 

∆. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ:  ΓΕΩΤΕΕ.  

∆. ∆ΡΟΣΗΣ:  ΓΕΩΤΕΕ, συγνώµη .  Στερεάς Ελλάδος κιόλας,  έτσι ; 

Έχουµε  τον άξονα  3, είναι  οι  κρατικές  ενισχύσεις. ∆εν 

ενεργοποιείται  κάτι . Περιµένουµε  κεντρικές κατευθύνσεις  

ενδεχοµένως για τη  δηµιουργία ενός ταµείου .  

 Και  για τον 6Ε ,  θα  τρέξουν πρώτα οι  ολοκληρωµένες  χωρικές 

επενδύσεις, που  είναι  ένα σηµαντικό  budget, που  έχει  µια  

συγκεκριµένη  διαδικασία και  ενδεχοµένως αν υπάρξουν κάποια 

υπόλοιπα σε  αυτή  την επενδυτική  προτεραιότητα, θα 

ενεργοποιηθούν σε  δεύτερο χρόνο .  

 ∆εν ξέρω  αν ξεχνώ κάτι  άλλο . Θα  ήθελε  και  η  κυρία Bourdy 

και  ο  κύριος Busz να πουν και  αυτοί  κάποια πράγµατα .  

 Ευχαριστώ. 
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S. BOURDY:  Εγώ ευχαριστώ.  

 Θα ήθελα να πω ότι  µε  µεγάλη  ικανοποίηση  βλέπω ότι  όλα τα 

µέλη  της Επιτροπής Παρακολούθησης ενδιαφέρονται  για τη 

δυνατότητα της συζήτησης. Αυτό  είναι  πολύ  σηµαντικό . Όλοι 

θέλουν να συµµετάσχουν στη  συζήτηση . 

 Ακόµα είµαστε  στη  διαδικασία της επεξεργασίας, αλλά  

πραγµατικά χαιρόµαστε  για τις παρατηρήσεις σας. Είναι  όλες πολύ  

σηµαντικές. Όπως  είπε  και  ο κύριος ∆ρόσης, δεν µπορούν να  

υιοθετηθούν όλες, αλλά είναι  σηµαντικό  να έχουµε  µία συλλογική  

και  παραγωγική  συζήτηση .   

 Αυτό  που  θα ήθελα να τονίσω  είναι  το  να µην επανέλθουµε 

στα κριτήρια για την αποδοχή , αλλά  να  θυµίσουµε  ότι  τα κριτήρια 

επιλογής είναι  ο  θεµέλιος λίθος αυτής της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και  της επόµενης, διότι  ξέρω ότι  θα το 

συζητήσουµε  τον Σεπτέµβριο , τον Οκτώβριο , όσο  συντοµότερα 

τόσο  καλύτερα, αλλά ας επικεντρωθούµε  στη  στρατηγική  διαδικασία 

που  θα αποτυπώσει  την αλλαγή , θα  αποτυπώσει  το  νέο  µοντέλο  

ανάπτυξης  που  επιθυµούµε  να  εφαρµόσουµε , διότι  αν δεν έχουµε  

καλά κριτήρια επιλογής δεν θα  τα καταφέρουµε . ∆εν θα 

καταφέρουµε  την επίτευξη  του  αποτελέσµατος.  

 Εποµένως , για να  συµπληρώσω αυτά που  ειπώθηκαν ήδη 

από  όλους εσάς, νοµίζω ότι  αυτό  το  οποίο  πρέπει  να  επιδιώξουµε 

σε  αυτή  τη  διαδικασία, είναι  να  δώσουµε  απαντήσεις σε 

συγκεκριµένους στόχους µε  επίκεντρο  συγκεκριµένα αποτελέσµατα 

του  προγράµµατος.  ∆εν µπορούµε  να ανοίξουµε  πόρτα στο  κάθε  τι.  

Έχουµε  λιγότερους  πόρους διαθέσιµους σε  σχέση  µε  το  παρελθόν, 

εποµένως πρέπει  να στοχεύσουµε  καλύτερα έχοντας στη  διάθεσή 

µας λιγότερα.  

 Και  νοµίζω ότι  µπορούµε  να συµπληρώσουµε  κάποιες πτυχές 

των κριτηρίων επιλογής, αλλά λυπάµαι  που  το  λέω,  δεν µπορούν να 

χωρέσουν όλα τα  προγράµµατα.  Πρέπει  να  επιλέξουµε  τα καλύτερα 
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προγράµµατα για να επιτύχουµε  τα αποτελέσµατα τα οποία θα 

έχουµε  συναποφασίσει  ότι  θέλουµε .  

 Επίσης, να µιλήσουµε  και  για την αιρεσιµότητα, που  

µπλοκάρει  κάποια πράγµατα. έχουµε  µια στρατηγική , ένα 

προσχέδιο  στρατηγικής. Μην προσδοκάτε  ότι  θα υιοθετηθεί  αυτό  το 

προσχέδιο  στρατηγικής  στο  σύνολό  του . Κάποιες  από  αυτές τις  

αιρεσιµότητες είναι  βασικές για την ανάπτυξη  της περιοχής, για την 

εξειδίκευση , για παράδειγµα για τα στερεά απόβλητα και  νοµίζω ότι 

όσον αφορά τα  στερεά απόβλητα, αν έχετε  τα κριτήρια επιλογής, 

ακόµη  και  αν δεν  αναφέρεται  η  αιρεσιµότητα, θα µπορούσε  η 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  να το  λάβει  υπόψη  της. Και  ότι  έχει  να κάνει 

µε  την ταξινόµηση , την ανακύκλωση , πράγµατα που  είναι  πολύ  

σηµαντικά για την Περιφέρεια της Αττικής, θα ληφθούν υπόψη .  

 Αυτά είναι  πολύ  σηµαντικά  και  όπως τόνισε  και  ο  κύριος 

∆ρόσης, πρέπει  να µάθουµε  κάτι  από  το  παρελθόν. Είναι  πολύ  

σηµαντικό  να έχουµε  και  νέα κριτήρια επιλογής προκειµένου  να  

αποφύγουµε  παρελθούσες πρακτικές που  δεν απέδωσαν τα 

αποτελέσµατα που  θέλαµε , ενώ είναι  σηµαντικό  να συµµετάσχει  και 

ο  επιχειρηµατικός τοµέας. Καλό  είναι  να έχουµε  µια ολοκληρωµένη  

προσέγγιση  ούτως  ώστε  να µας υποστηρίξει  ο  επιχειρηµατικός 

τοµέας µιας περιοχής.  Αυτό  είναι  µέρος της  διαδικασίας έξυπνης  

εξειδίκευσης. Αλλά  ας  αποφύγουµε  το  να έχουµε  εκπαίδευση  από  

τη  µια πλευρά και  από  την άλλη  να  έχουµε  πράγµατα τα  οποία δεν 

ανταποκρίνονται  σε  αυτή  την εκπαίδευση . Αυτό  είναι  κάτι  το  οποίο 

δεν θα  ήθελα να συµβεί , θα ήθελα να το  αποφύγω .  

 Και  σας παροτρύνω να συνεχίσετε  µε  διαφάνεια, χωρίς 

διακρίσεις, να ενοποιείτε  τα κριτήρια επιλογής.  

 Νοµίζω ότι  οι  ∆ήµοι  έκαναν πολλές παρεµβάσεις στο  project 

που  έχει  να κάνει  µε  την ενεργειακή  αναβάθµιση  των κτιρίων.  

Νοµίζω ότι  στο  πλαίσιο  αυτής της στρατηγικής προσέγγισης καλό  

είναι  να υιοθετηθεί µια ολοκληρωµένη  στρατηγική  που  θα ανοίξει  

την πόρτα σε  διάφορους συστηµατικούς στόχους  για κοινή  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 1
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 

ΑΘΗΝΑ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

49 

χρηµατοδότηση , κάτι  που  θα πρέπει να περιληφθεί  στο  έγγραφο  

της εξειδίκευσης.  

 Νοµίζω ότι  το  πρόγραµµα θα πρέπει  να υποστηρίξει  το  δικό 

σας όραµα.   

 Κάτι  άλλο  που  είναι  σηµαντικό  σε  ότι  έχει  να κάνει  µε  τους 

∆ήµους, αλλά όχι  µόνο  µε  τους ∆ήµους, αλλά όχι  όλους τους 

∆ήµους, είναι  η  διαχειριστική  υπηρεσία να µπορέσει  να 

ικανοποιήσει  τους δικαιούχους στο  σύνολό  τους.  

 Κυρία Αντιπεριφερειάρχη , κύριε  ∆ρόση , πρέπει  να είστε 

βέβαιοι ότι έχετε  τις ικανότητες για να  υλοποιήσετε  το πρόγραµµα. 

Πρέπει  να γνωρίζετε  ότι έχετε  την τεχνική  βοήθεια που  χρειάζεται . 

Πρέπει  να  αξιολογήσετε  τον κάθε  δικαιούχο  και  αυτό  φυσικά 

προϋποθέτει  και  καλά κριτήρια επιλογής και  υποστήριξη  από  

τεχνική  βοήθεια.  

 Τώρα, όσον αφορά  τον χρόνο . Νοµίζω ότι  είµαστε  25 άτοµα 

που  έχουµε  ασχοληθεί  µε  τα κριτήρια επιλογής για το  πρόγραµµα. 

Είναι  µια καλή  αφετηρία. Ξέρω ότι  έγιναν συζητήσεις χθες και  ότι  

αναφέρθηκαν τα διδάγµατα από  την προηγούµενη  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  από  όλα  τα µέλη  κράτη . Εποµένως  ξέρετε  ότι 

είµαστε  εδώ για να  σας υποστηρίξουµε , για να σας βοηθήσουµε  σε 

αυτή  τη  διαδικασία, να σας δώσουµε  ότι  χρειάζεστε , να 

προσπαθήσουµε  να σας το  παράσχουµε , αλλά υπάρχουν και  όρια 

τα οποία πρέπει  να  σεβαστούµε  όλοι .  

 Θα ήθελα  να  αναφέρω ότι  από  τα πέντε  εκατοµµύρια ευρώ 

που  είναι  το  όριο  για το  Υπουργείο , για τις υποδοµές του 

πολιτισµού , αυτό  είναι  ένα όριο  το  οποίο  πρέπει  να τηρηθεί .  

 Κύριε  ∆ρόση , υπάρχει  Κανονισµός , έχει  επιβεβαιωθεί  από  το  

Ευρωπαϊκό  Συµβούλιο , για τον πολιτισµό , και  αναγνωρίζουµε  και  

υποστηρίζουµε , έχουµε  υποστηρίξει  στο  παρελθόν ένα  µεγάλο  

πρόγραµµα για τον πολιτισµό , αναγνωρίζουµε  τη  σηµασία του 

πολιτισµού , ιδιαίτερα για την Ελλάδα , αυτό  είναι  πολύ  κρίσιµο  και 
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έχουµε  µέχρι  και  δέκα εκατοµµύρια ευρώ  για κάθε  κοµµάτι  

πολιτισµικής κληρονοµιάς  που  πληροί  τα κριτήρια της UNESCO.  

 Νοµίζω ότι  είναι  χρήσιµο  να  το  θυµόµαστε  αυτό , αλλά να  

προσπαθήσουµε  να  κάνουµε  ότι  καλύτερο  µπορούµε  µε  τα 

διαθέσιµα χρήµατα, στο  πλαίσιο  µιας ολοκληρωµένης τοπικής  

προσέγγισης.  

 Ας δούµε  λοιπόν πώς µπορούµε  να  συνδέσουµε  τις τοπικές 

δράσεις µε  τις γενικότερες δράσεις.   

 Τώρα όµως να  µας µιλήσει  ο  συνάδελφος  από  τη  Γενική 

∆ιεύθυνση  Απασχόλησης, οι  οποίοι  µπορούν να συµπληρώσουν 

κάτι  σε  αυτά που  είπα.  

 Και  πάλι  σας ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστούµε  πάρα πολύ  την κυρία Bourdy για τις 

σηµαντικότατες  παρατηρήσεις.  

 Παρακαλώ,  ο  κύριος Τασκούδης. 

ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ:  Από  τη  Γενική  ∆ιεύθυνση  Απασχόλησης.    

 ∆ύο  σχόλια από  εµένα. Όλες οι  δράσεις του  ΕΚΤ , τις οποίες 

είδαµε  στο  έγγραφο  της εξειδίκευσης που  παρουσιάστηκε , 

εµπίπτουν στην κατηγορία των προνοιακών δράσεων,  οι  οποίες 

σύµφωνα µε  την αυτοδέσµευση  που  υπάρχει  µέσα στο  εγκεκριµένο  

πρόγραµµα, για τις οποίες µάλλον πρέπει  να γίνει  διαβούλευση  

µεταξύ των ελληνικών Αρχών και  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν 

την ενεργοποίησή  τους.  

 Η διαβούλευση  αυτή  έχει  ξεκινήσει  και  µέχρι  σήµερα που 

µιλάµε  έχει  ολοκληρωθεί  για τη  δράση  των Παιδικών Σταθµών και 

για αυτούς που  είναι  της ολοκληρωµένης φροντίδας.  

 Αυτή  η  διαβούλευση  και  η  σύµφωνη  γνώµη  που  έχει  δοθεί 

από  την Επιτροπή ,  αφορά όλη  την προγραµµατική  περίοδο  και  όχι  

µόνο  τη  σεζόν,  τη  σχολική  σεζόν που  ξεκινά,  2015-2016. 

∆εδοµένου ότι  το  ποσό  που  αφιερώνεται  σε  αυτή  τη  δράση  είναι  ένα  

αρκετά σηµαντικό  ποσό  του  συνολικού  ποσού  ΕΚΤ  που  έχει  στη  

διάθεσή  της η  Περιφέρεια, θεωρώ ότι  θα πρέπει  τα µέλη  της 
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Επιτροπής Παρακολούθησης να λάβουν γνώση  αυτής της 

συµφωνίας και  του  συνολικού  ποσού  το  οποίο  έχει  συµφωνηθεί  να 

διατεθεί  στη  συγκεκριµένη  δράση .  

 Οπότε  θα ήθελα  το  Υπουργείο  ή  η  Περιφέρεια να το 

αναφέρουν στη  συνέχεια, ώστε  να έχουν όλοι  γνώση  της συµφωνίας  

που  έχει  γίνει .  

 Για τις υπόλοιπες  δύο  δράσεις, δηλαδή  για τη  δράση  των 

ξενώνων για τις κακοποιηµένες γυναίκες και  για τη  δράση  της 

εκπαιδευτικής στήριξης για τα παιδιά µε  αναπηρία, η  διαβούλευση  

συνεχίζεται . Θεωρώ ότι  τις επόµενες µέρες θα έχει  ολοκληρωθεί  µε  

απάντηση  από  την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή . 

 Τέλος, σε  ότι  έχει  να κάνει  και  µε  το  θέµα που  έθεσαν κάποιοι 

προηγούµενοι  συνοµιλητές, για την ενεργοποίηση  του  θεµατικού 

στόχου  8, θα ήθελα να ρωτήσω πού  είµαστε  σχετικά µε  την 

προετοιµασία, µε  την ανάπτυξη  ενός µηχανισµού  για τη  διάγνωση  

των αναγκών της  αγοράς εργασίας  σε  περιφερειακό  επίπεδο , 

δεδοµένου ότι  συνδέεται  άµεσα µε  την ενεργοποίηση  του  θεµατικού 

στόχου  8. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Αν δεν υπάρχει  κάτι  άλλο , κύριε  ∆ρόση , θα πείτε  ένα  

σχολιασµό  για τον κύριο  Τασκούδη ; 

∆. ∆ΡΟΣΗΣ:  Βασικά θα παραπέµψω στην κυρία Μαυρογονάτου ,  

που  έχει  µεγαλύτερη  ανάλυση  σε  αυτά .   

 Για τον µηχανισµό  να πω ότι  είµαστε  σε  µια φάση  που 

προσπαθούµε  να βρούµε  τον τρόπο  µε  τον οποίο  θα  στηθεί . Η ιδέα 

του  να  πάµε  σε  µια  ανάθεση  εν είδει  µελέτης, δεν µας ικανοποιεί… 

ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ:  Και  εµάς το  ίδιο . 

∆. ∆ΡΟΣΗΣ:  Θα προτιµούσαµε  να είναι  µια πιο  µόνιµη  δοµή . 

Έχουµε  κάνει  κάποιες συζητήσεις µε  το  Πολυτεχνείο  και  

προσπαθούµε  να  βρούµε  τον τρόπο  συνεργασίας σε  τεχνικό  

επίπεδο . ∆ηλαδή  συµβατικό  επίπεδο .  
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Αυτό  µπορώ να σας πω αυτή  τη  στιγµή . Είναι  κάτι  που  µας 

απασχολεί  και  εµάς  αρκετά.  

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ:  Καληµέρα και  από  εµένα.   

 Προφανώς θα ενηµερώσω την Επιτροπή  Παρακολούθησης σε 

σχέση  µε  τις δράσεις του  Κοινωνικού  Ταµείου , σε  αυτό  που  

αναφέρθηκε  ο  κύριος Τασκούδης,  για τα voucher που  έχουν να 

κάνουν µε  τους Βρεφονηπιακούς  Σταθµούς, είτε  τους κανονικούς, 

είτε  των ΑΜΕΑ .  

 Σε  αυτό  λοιπόν το  πλαίσιο  και  κατόπιν συνεννόησης µε  την 

ΕΥΣΕΚΤ , έχουµε  προϋπολογίσει  περίπου 77 εκατοµµύρια από  την 

επενδυτική  προτεραιότητα 9.1 και 9.3, να διατεθούν σε  όλη  την 

προγραµµατική  περίοδο  προς αυτή  την κατεύθυνση .   

 Η κατανοµή  είναι  προφανώς υπέρ της 9.1, που  έχει  να κάνει  

µε  τους κλασικούς Παιδικούς  Σταθµούς, δηλαδή  µε  τους 

Βρεφονηπιακούς , δηλαδή  προς γονείς οι  οποίοι  εµπίπτουν στις  

ευάλωτες κοινωνικές οµάδες που  θα προκύψουν και  από  τον Χάρτη  

Φτώχειας που  γίνεται , από  τη  στρατηγική  για την κοινωνική  ένταξη .  

Είναι  76 εκατοµµύρια λοιπόν για τις υποδοµές, για τα voucher των 

Βρεφονηπιακών Σταθµών που  απευθύνονται  σε  αυτές τις  

κοινωνικές οµάδες και  περίπου ένα  εκατοµµύριο  για τους  

Βρεφονηπιακούς  που  απευθύνονται  σε  ειδικότερες κοινωνικές  

οµάδες, που  έχουν να  κάνουν µε  ΑΜΕΑ  και  τα λοιπά.  

 Αυτός λοιπόν είναι  ο  προγραµµατισµός µας.   

 Ως προς τις υπόλοιπες δύο  δράσεις, είναι  ήδη  υπό  εκπόνηση  

και  σε  τελικό  στάδιο  ολοκλήρωσης η  Περιφερειακή  Στρατηγική  για 

την κοινωνική  ένταξη  από  την πλευρά  της Περιφέρειας. Αναµένουµε  

ότι  εντός του  καλοκαιριού , δηλαδή  στον τρέχοντα µήνα, θα έχουµε  

και  την αναγκαία έγκριση  από  το  αρµόδιο  Περιφερειακό  Συµβούλιο . 

Προφανώς θα υπάρχει  διαβούλευση  µε  τους κοινωνικούς  φορείς για 

το  περιεχόµενο  αυτής της στρατηγικής. Ήδη  έχει  γίνει  µεγάλη  

προσπάθεια για  ενηµέρωση  και  επικοινωνία για αυτή  την εκπόνηση  
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και  θεωρώ ότι  µπορείτε  να συµφωνήσετε  τουλάχιστον σε  αυτή  την 

κατανοµή . 

 Ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστούµε  την κυρία Μαυρογονάτου .  

 Παρακαλώ,  για να  κλείνουµε  λιγάκι  αν γίνεται  τον πρώτο  

κύκλο  αυτό , έχουµε  πολλή  δουλειά ακόµη , οι  χρόνοι  είναι  πιεστικοί 

και  οι  υποχρεώσεις  πάρα πολλές.  

 Παρακαλώ. 

Χ . ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ:  Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε . Είµαι  ο  Χρήστος ο 

Κύρκογλου από  την Ειδική  Υπηρεσία Συντονισµού  του  Ευρωπαϊκού  

Κοινωνικού  Ταµείου . Μια Υπηρεσία που  τώρα πλέον ανήκει  στο 

Υπουργείο  Οικονοµίας.  

 Απλά ήθελα προς πληροφόρηση  των  µελών της Επιτροπής,  

να  αναφέρω ότι  η  διαβούλευση  που  ανέφερε  ο  κύριος Τασκούδης 

πριν για τις κοινωνικές δράσεις , η  οποία είναι  µια αυτοδέσµευση 

γραµµένη  µέσα  σε  όλα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα, γίνεται  κεντρικά από  την Υπηρεσία µας   για το  λόγο  

ότι  οι  δράσεις κάπου  είναι  όµοιες, παρόµοιες, στα 13 Περιφερειακά 

Προγράµµατα, οπότε  για αυτό  το  λόγο  έχει  αναληφθεί  κεντρικά η  

διαβούλευση  αυτή  µε  την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  όπως  ανέφερε  ο  

κύριος Τασκούδης ,  έχει  ήδη  ολοκληρωθεί  για τη  µία δράση  των 

Παιδικών Σταθµών.   

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Υπάρχει  κάτι  άλλο ; Ορίστε . 

Γ. ΠΑΠΑΡΙ∆ΟΥ:  Σε  σχέση  µε  αυτό  που  είπατε  πριν για τη  

συνεργασία, µια µόνιµη  συνεργασία µε  το  Πολυτεχνείο , θα  ήθελα να 

πω ότι  τα ακαδηµαϊκά µας ιδρύµατα είναι  πάρα πολύ  καλά στο  να 

κάνουµε  συνεργασίες µαζί  τους για έρευνα και  καινοτοµία, αλλά αν 

πρόκειται  για κάποιες δραστηριότητες οι  οποίες είναι  λειτουργικές 

σε  µόνιµη  βάση , δεν είναι  ο  ρόλος  των δηµοσίων ακαδηµαϊκών 

ιδρυµάτων αυτό .  
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 Οπότε  θα πρότεινα αν θέλετε  στο  κοµµάτι  το  να έχετε  µια  

µόνιµη  δοµή  η  οποία λειτουργεί  για να κάνει  κάποιες 

δραστηριότητες για την Περιφέρεια, αυτή  δεν θα έπρεπε  να είναι  το  

Πολυτεχνείο . Θα έπρεπε  να είναι  είτε  κάποιος άλλος φορέας, είτε  

κάποια δοµή  δική  σας,  είτε  κάποια  επιχείρηση  µετά από  κάποιο  

διαγωνισµό  ή  οτιδήποτε  άλλο . Όχι  όµως τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, 

γιατί  αυτά χρηµατοδοτούνται  για πολύ  συγκεκριµένους σκοπούς.  

 Και  κάτι  που  θα ήθελα να  πω,  επειδή  θα κληθούµε  σε  λίγο  να 

πάρουµε  µια απόφαση  να εγκρίνουµε  ή  όχι , επειδή  έγιναν κάποιες  

προτάσεις για να συµπεριληφθούν κάποιοι  δικαιούχοι  καινούργιοι , 

όπως παραδείγµατος χάριν το  Παιδείας, για το  πολύ  αξιόλογο  έργο  

και  τα λοιπά,  θα έλεγα λίγο  να  τα συνοψίσουµε  αυτά ώστε  να  τα  

συµπεριλάβουµε  στην απόφαση ,  να  ξέρουµε  για τι  πράγµα 

αποφασίζουµε .  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Υπάρχει  κάποιος άλλος, κάποια άλλη , από  τα µέλη  

µε  δικαίωµα ψήφου  που  θα ήθελε  να  συµπληρώσει ;  

 Λοιπόν,  να περάσουµε  λίγο  στους προσκεκληµένους µας  εδώ 

πέρα που  θα ήθελα  να έχουν κάποια παρέµβαση .  

 Ο κύριος Φιλίππου , Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής 

και  δεν ξέρω κάποιος άλλος, κάποια άλλη ;  

Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ:  Καταρχάς καληµέρα σε  όλους. Πραγµατικά είναι 

σηµαντική  η  στιγµή  που  γίνεται  η  1η Συνεδρίαση  της Επιτροπής  

Παρακολούθησης, για πάρα πολλούς  λόγους.  Βέβαια δεν είναι  ο  

χώρος εδώ  για τέτοιου  είδους εισηγήσεις.  

 ∆ύο  παρατηρήσεις  ως  προς την εισήγηση  ήθελα να κάνω.  

Μάλλον δύο  προτάσεις ως προς την εισήγηση .  

 Πρώτα  από  όλα,  δεν είδα µέσα στο  πρόγραµµα  κάποια 

αναφορά για τον πρωτογενή  τοµέα, που  είναι  πάρα πολύ  

σηµαντικός σήµερα  στην Αττική . Είδα  κάποιες  σηµειώσεις ότι  τον 

καλύπτει  εν πάση  περιπτώσει  το  Υπουργείο  Γεωργίας , όπως το  λέει  

εδώ, µε  το  Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Θάλασσας και  Αλιείας  ή  µε  το 
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Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταµείο  Αγροτικής Ανάπτυξης. Όµως είναι 

τόσο  πολλοί  οι  περιορισµοί  και  τόσες πολλές οι  απαγορεύσεις για 

την Αττική  που  υπάρχει  στον πρωτογενή  τοµέα, και  όταν µιλάω 

πρωτογενή  τοµέα εννοώ και  γεωργία και  κτηνοτροφία και  αλιεία, 

που  νοµίζω ότι  θα έπρεπε  να υπήρχε  χώρος σε  εµάς και  ειδική 

πρόταση , την οποία και  αυτή   ακόµα  πιθανόν θα έπρεπε  να  την 

εντάξουµε  ή  να τη  διεκδικήσουµε  από  το  πρόγραµµα όπως… το 

όποιο  πρόγραµµα  εν πάση  περιπτώσει  υλοποιεί  για τη  χώρα µας το  

Υπουργείο  Γεωργίας και  νοµίζω ότι  είναι  όσο  ποτέ  άλλοτε  

απαραίτητος ο  πρωτογενής τοµέας να δώσουµε  σήµερα… ∆εν ξέρω  

βεβαίως αν κάποιοι  χώροι  είναι  κρυµµένοι  πίσω εκεί  που  λέει  για 

µικρές επιχειρήσεις , για έξυπνους επιχειρηµατίες και  τα λοιπά, κατά 

πόσο  µπορούν και  αγρότες,  εν πάση  περιπτώσει  πρωτογενής 

τοµέας, να ενταχθούν, δεν το  ξέρω. Αλλά νοµίζω ότι  θα πρέπει  σαν 

χωριστό  τοµέα να  το  δούµε  πάρα πολύ  σοβαρά. 

 Και  ένα δεύτερο που  επίσης απασχολεί  την Αττική  και  είναι  

στην επικαιρότητα το  τελευταίο  διάστηµα, είναι  η  διαχείριση  των 

απορριµµάτων. Σαφώς υπάρχει  το  Π∆Ε , υπάρχουν τα χρήµατα της 

Περιφέρειας, υπάρχουν και  ειδικευµένα προγράµµατα  εν πάση  

περιπτώσει , είτε  του  Υπουργείου Περιβάλλοντος ή  των άλλων   

Υπουργείων, για την διαχείριση  των απορριµµάτων. Είναι  όµως ένα 

τόσο  µεγάλο  θέµα που  αγγίζει  όλη  την κοινωνία, που  δεν µπορεί  να  

µην είναι  µέσα και  ενταγµένο  µέσα στο  νέο  ΠΕΠ.  

 Τώρα, από  εκεί  και  πέρα µε  µια  παρατήρηση  θέλω να 

τελειώσω. Συµφωνώ απόλυτα µε  την εισήγηση  έτσι  όπως είναι  

διατυπωµένη  και  µε   το  πολιτικό της σκεπτικό , ότι  αυτή  η 

µακροχρόνια πενταετής κρίση  είναι  ένας παράγοντας  που  έχει  

αναστείλει  πάρα  πολλές  δραστηριότητες από   τη  στιγµή  που  δεν 

γίνονται  στον ιδιωτικό  τοµέα επενδύσεις, τεράστια ανεργία και  όλα 

αυτά. Είναι  σηµεία που  φέρνουν πίσω και  την υλοποίηση  του 

προγράµµατος. Και  συµφωνώ απόλυτα  µε  την εισήγηση .  
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 Υπάρχει  όµως και  ένας άλλος  διαχρονικός παράγοντας,  που  

δεν τον άγγιξε  ποτέ  καµία κυβέρνηση , καµία διοίκηση , τίποτα από  

όλα αυτά και  εξακολουθεί  να είναι  ισχυρός . Είναι  η  τεράστια 

γραφειοκρατία που  διέπει  την υλοποίηση  αυτών των  

προγραµµάτων.  

 ∆εν είναι  θέµα απόφασης, σίγουρα, να  πεις  τι  γίνεται  και  τι 

δεν γίνεται . Όµως  κατά τη  δική  µου  γνώµη  θα έπρεπε  πριν 

ξεκινήσει  η  ενηµέρωση  για το  καινούργιο  πρόγραµµα, να υπήρχε  

µια ενηµέρωση  για το  παλιό  πού  βρίσκεται , όχι  µε  την πολιτική  

έννοια ποιος είναι  ο  πιο  καλός Περιφερειάρχης ή  ποιος είναι  ο  

καλός διαχειριστής ή  ο  ένας ή  ο  άλλος. Με  την έννοια των 

δυσκολιών που  συναντήσαµε , γιατί  αυτές οι  δυσκολίες είναι  µια 

εµπειρία και  ένα όπλο  για το  τι  µπορούµε  να  αποφύγουµε .  

 Τεράστιοι έλεγχοι  που  γίνονται  από  δεκάδες… Πρώτα  από 

όλα εµεί  εδώ υπηρεσιακά αντιµετωπίζουµε  τεράστια… και  ο  

καθένας  στον χώρο  του  χωριστά, τεράστια γραφειοκρατικά 

προβλήµατα προκειµένου  να προχωρήσει  το  όποιο πρόγραµµα  

θέλει  να υλοποιήσει .  

 Από  τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή , έλεγχοι . Από  τα ευρωπαϊκά 

όργανα, έλεγχο . Από  δεκάδες ελεγκτικούς µηχανισµούς , που  και  

µόνο  για να δικαιολογήσει  ο  κάθε  µηχανισµός την ύπαρξή  του , 

υπάρχω, µην µε  καταργείς, θα πρέπει  και  αυτός κάτι  να  

καταγράψει .  

 Πολύ  εύκολες είναι  οι  απεντάξεις και  πολύ  πιο  εύκολοι  οι 

καταλογισµοί . Τρέχουµε  να δούµε  πώς απεντάχθηκαν και  γιατί 

απεντάχθηκαν.  Ήταν κακοί  οι  διαχειριστές; Υπήρξαν εξωγενείς 

παράγοντες στο  έργο , π.χ. µια οδοποιία δεν το  άφησε  η  

Αρχαιολογία να γίνει  και  απεντάχθηκε  ή  δεν το  άφησε  το  ∆ασαρχείο 

και  τα λοιπά;  

 Τέτοια πράγµατα δεν έχει  γίνει  ποτέ  ένας απολογισµός. 

Μπορεί  να γίνεται  σε  υπηρεσιακό  επίπεδο  από  τη  ∆ιαχειριστική 
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Αρχή  στον Περιφερειάρχη  ή  δεν ξέρω και  τα λοιπά, είναι  όµως ένα 

τεράστιο  εργαλείο  που  θα µας δώσει  την εµπειρία.  

 ∆υστυχώς βλέπω  και  αυτό  αναφέροµαι , κυρία Προεδρεύουσα, 

και  ως πολιτική  ηγεσία, αυτή  η  γραφειοκρατία που  διαχρονικά έχει 

ταλανίσει  και  έχει  φέρει  πολλές φορές πίσω  προγράµµατα και  τη  

χώρα µας να  επιστρέψει  λεφτά και  σήµερα πλανάται  γύρω από  εδώ,  

δηµιουργεί  ένα τεράστιο  οικονοµικό  παρακύκλωµα . Είναι  τεράστια 

τα χρήµατα  που  θα πρέπει  εµείς οι  χαζοί  να δώσουµε  στους  

έξυπνους, για τις έξυπνες, για τις καινοτόµες και  όλες  αυτές τις 

δραστηριότητες, που  όπως λέω εγώ  γιατί  δεν µπορούµε  να  τις 

αντιληφθούµε  και  αυτό  από  ότι  φαίνεται  θα διαιωνίζεται  και  θα 

συνεχίζεται .  

 Κάποιος τρόπος πρέπει  να βρεθεί , είτε  βελτίωσης, είτε 

απλούστευσης, είτε  απλοποίησης των διαδικασιών, χωρίς να 

σηµαίνει  ότι  δεν θα γίνονται  οι  απαραίτητοι  έλεγχοι  και  τα λοιπά,  

γιατί  αυτό  το  τεράστιο  παρακύκλωµα, που  το  γνωρίζαµε  όσοι 

ήµαστε  στα πράγµατα και  πώς έβγαιναν τα έργα και  ποιοι  βγαίνανε  

και  ποιοι  κάνανε  και  ποιοι δεν κάνανε , εκτιµώ ότι  θα συνεχίζεται  για 

πολύ  και  πρέπει  να  το  δούµε .  

 Αυτή  είναι  µια παρατήρηση . ∆εν είναι  θέµα Συµβουλίου , αλλά  

νοµίζω ότι  θα πρέπει  µια συνεδρίαση  να κάνουµε  έναν απολογισµό  

µε  τη  διοικητική , τη  γραφειοκρατική  έννοια του  όρου , η  πολιτική  

γίνεται  αλλού , που  είναι  ένα όπλο  και  µια εµπειρία πώς θα  

προχωρήσουµε  πιο  εύκολα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Και  εµείς ευχαριστούµε  τον Αντιπεριφερειάρχη  

Ανατολικής Αττικής  που  µας έδωσε  την πολύτιµη  εµπειρία του .  

 Νοµίζω ότι  πρέπει  να  κλείσουµε  αν δεν υπάρχει  κάποια άλλη  

συµβολή , εγκρίνοντας τα  δύο  αυτά σηµεία, Εξειδίκευση  του  

Επιχειρησιακού  Προγράµµατος 2014-2020 και  Μεθοδολογία και 

Κριτήρια Επιλογής  Πράξεων, που  πρέπει  να τα εγκρίνουµε  και  να 
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κάνουµε  ένα µικρό  διάλειµµα και  να επανέλθουµε  µετά, διότι  νοµίζω  

ότι  µας χρειάζεται .  

 Εάν δεν έχετε  αντίρρηση , αγαπητές κυρίες, κύριοι , εγκρίνουµε  

και  προχωράµε .  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Θα έρθει  ο  κύριος ∆ρόσης, γιατί  έχουµε  και  τα 

συµπεράσµατα στο  τέλος. Μα προφανώς, διότι  ακριβώς , όλη  αυτή  η  

διαβούλευση  και  συζήτηση , εκεί  πέρα κατατείνει .  

 Παρακαλώ,  θέλετε  κάτι ; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ωραία.  

 Λοιπόν, εγκρίνουµε . Στα συµπεράσµατα στο  τέλος τα 

ενσωµατώνουµε .  Πίνουµε  ένα καφέ  και  επανερχόµαστε .  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ . 

 

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Αγαπητές κυρίες  και  κύριοι , ήδη  ο  εκπρόσωπος  του  

Οικονοµικού  Επιµελητηρίου  Ελλάδας,  ο  κύριος Λιάπης, ο  κύριος 

Κωνσταντίνος Λιάπης, µας είπε  ότι  έπρεπε  να φύγει  δεδοµένου ότι 

πρέπει  να κάνει  ταξίδι  διότι  ψηφίζει µεθαύριο  ως πολίτης και  δη  

ενεργός πολίτης. Άρα δεν έχουµε  πάρα πολύ  µεγάλα περιθώρια. 

Πρέπει  µε  κάποιον συνοπτικό , σοβαρό  και  δηµοκρατικό  παράλληλα  

τρόπο , να τελειώσουµε  κάποια ώρα συγκεκριµένη  και  θα ήθελα από  

την άποψη  αυτή  τη  βοήθεια του  κυρίου  ∆ρόση , να µας παρουσιάσει 

λιγάκι , έχουµε  πάρα πολλά θέµατα ακόµα, αλλά  να µας 

παρουσιάσει  λιγάκι  τη  γνώµη  του  και  την πρότασή  του  για το  πώς 

θα χειριστούµε  από  εδώ και  µετά το  περιεχόµενο  και  τους χρόνους 

µας.  

∆. ∆ΡΟΣΗΣ: Εγώ  προτείνω να  προχωρήσουµε  στην παρουσίαση 

των δύο  Περιφερειακών Στρατηγικών,  τις RIS και  του  λεγόµενου  

Χάρτη  Φτώχειας. Εν συνεχεία να πάµε… αυτό  που  έχει  αρκετά 
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ενδιαφέρον είναι  η  παρουσίαση  για τις ΟΧΕ, να έχουµε  µια µικρή  

παρουσίαση  από  την κυρία Κωστοπούλου  για το  σχέδιο  εγκυκλίου 

και  τις τρεις παρουσιάσει  των προτάσεων Βιώσιµης Αστικής  

Ανάπτυξης,  από  τους ∆ήµους,  Αθήνα, Πειραιά και  ΑΣ∆Α . Και  µια 

πολύ  εµβόλιµη  τοποθέτηση  από  την κυρία Μητσούλα , από  την 

ΕΥΣΑ ,  όσον αφορά  την πρόοδο  των αιρεσιµοτήτων.  

 Αν δεν υπάρχει  αντίρρηση , για να επισπεύσουµε  λίγο  και  να  

καταλήξουµε  στα συµπεράσµατα, να ενσωµατώσουµε  και  να δούµε  

αυτά τα πράγµατα που  συζητήσαµε  το  πρωί .  

 Αν δεν υπάρχει  αντίρρηση , να προχωρήσουµε  σε  αυτό το… 

Ωραία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Από  το  Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης , η  κυρία 

Πουρνάρα, ήθελε  κάτι  να πει  επ ’  αφορµή  ένα θέµα για τον 

πρωτογενή  τοµέα που  αναπτύχθηκε  από  τον κύριο  Φιλίππου . 

Σ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ:  Ευχαριστώ πολύ . 

 Θα ήθελα να πω  σχετικά µε  τον πρωτογενή  τοµέα,  υπάρχει 

ένα εθνικό  πρόγραµµα, το  Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, το 

οποίο   δεν έχει  εγκριθεί  ακόµα από  την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή , 

είµαστε  στις διαπραγµατεύσεις και  περιλαµβάνει  όλα τα µέτρα τα  

οποία αφορούν τον πρωτογενή  τοµέα, καθώς  και  τα δασικά µέτρα. 

 Θα γίνουν εκχωρήσεις στις Περιφέρειες. Αυτή  η  στιγµή  ισχύει  

για τις εκχωρήσεις  και  για τα µέτρα ότι  ακριβώς γράφεται  στο νέο  

ΕΣΠΑ , στη  Σύµβαση  Εταιρικής Σχέσης  δηλαδή .  

 Ευχαριστώ. 

∆. ∆ΡΟΣΗΣ:  Μια  παρατήρηση  µόνο . Τα tablet που  είναι  στο 

τραπέζι  είναι  για χρήση  στο  πλαίσιο  της  Επιτροπής 

Παρακολούθησης και  πρέπει  να επιστραφούν στο  τέλος. Να 

χαλαρώσουµε  και  λίγο . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  ∆εν είναι  σουβενίρ πάντως.  

 Προχωράµε  όπως λοιπόν µας πρότεινε  ο  κύριος ∆ρόσης, αν 

δεν υπάρχει  αντίρρηση . Άρα έχουµε  τον κύριο  Σταµπουλή  και  τον 

κύριο  Στρογγυλόπουλο .  
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 Ο κύριος Σταµπουλής. Για την Έξυπνη  Εξειδίκευση . 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:  Γεια σας. 

 Θα προσπαθήσουµε  να είµαστε  σύντοµοι  και  περιεκτικοί  στην 

παρουσίαση .  

 Η Έξυπνη  Εξειδίκευση  είναι  µια αιρεσιµότητα, έχει  

προχωρήσει  και  έχει  κατατεθεί  από  την Περιφέρεια πρόσφατα. Η  

διαδικασία της όµως δεν  σταµατά µε  την παρουσίαση  αυτή  και  την 

αναφορά αυτή , το  report αυτό , αλλά πρόκειται  να συνεχιστεί  µέσα 

στους επόµενους µήνες έντονα, συνδέοντας και  αναπτύσσοντας 

περισσότερο  τη  διαδικασία της επιχειρηµατικής ανακάλυψης.  

 Θα σας  παρουσιάσουµε  κάποια στοιχεία τα οποία οδηγούν 

στους χώρους ανάπτυξης και  τα πεδία ανάπτυξης και  ταυτόχρονα ο  

Γιώργος ο  Σταµπουλής θα σας παρουσιάσει  τα βασικά σηµεία του 

σχεδίου και  των προτάσεων που  υπάρχουν µέχρι  σήµερα ,  οι  οποίες 

κατατίθενται . 

 Μιλάµε  λοιπόν για  την Περιφέρεια της Αττικής, ένα ισχυρό  

οικονοµικό  δυναµικό , µια γεωγραφική  περιφέρεια η  οποία 

χαρακτηρίζεται  από  µια µεγάλη  πληθυσµιακά… ένα πολύ  µεγάλο  

αριθµό , αλλά ταυτόχρονα αυτός ο  αριθµός συρρικνώνεται , παράγει 

σχεδόν το  48% του  ΑΕΠ της χώρας,  µεγάλη  ανεργία και  αυτή  η 

ανεργία έχει  χτυπήσει  πάρα πολύ  όλο  το  κοινωνικό  σύστηµα της 

Περιφέρειας αυτής.  

 Ταυτόχρονα όµως εδώ µαζεύεται  ένας… έχουµε  πολύ  µεγάλη 

πυκνότητα του  ερευνητικού δυναµικού , ανθρώπων δηλαδή  οι  οποίοι 

ασχολούνται  γύρω από  τα ερευνητικά ινστιτούτα και  τα 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Άρα λοιπόν έχουµε  ισχυρές  δεξιότητες 

και  γνωσιακό  δυναµικό  και  αυτό  υπάρχει  βέβαια και  στον ιδιωτικό  

χώρο  σε  πολύ  µεγάλο  βαθµό . 

 Αν κάποιος δει  την (…) διάρθρωση ,  τότε  θα δει  σαφώς τον 

τριτογενή  τοµέα ο  οποίος χαρακτηρίζει . Αν δει  επίσης την 

απασχόληση , τότε  επίσης θα δούµε  περίπου τα ίδια 

χαρακτηριστικά.  
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 Βλέποντας και  (…) και  τις υπόλοιπες Περιφέρειες της 

Ελλάδας όσον αφορά την εξαγωγική  δραστηριότητα, είναι  µια 

Περιφέρεια η  οποία συνεισφέρει  σχεδόν στο  50% των εξαγωγών, µε  

ένα  αρνητικό  όµως  ισοζύγιο . Ουσιαστικά εισάγει  περισσότερο  από  

ότι  καταναλώνει . Βέβαια αυτό  είναι  χαρακτηριστικό  διότι  είναι  πύλη 

της Ελλάδας προς  τον εξωτερικό  κόσµο , τον υπόλοιπο  κόσµο , µε 

βασικά χαρακτηριστικά τα πετρελαιοειδή , τα χηµικά,  πλαστικά, 

µέταλλα και  µηχανές και  συσκευές , που  είναι  τα πρώτα εξαγώγιµα 

προϊόντα.    

 Αν κάποιος  δει  τις καινοτοµικές επιδόσεις µε  βάση  το  

ευρωπαϊκό  score board, παρουσιάζεται  µια κατάσταση , η  συνήθης 

που  παρουσιάζεται  στις περισσότερες ελληνικές Περιφέρειες, του 

modest innovator, δηλαδή  αυτού  που  χρειάζεται  αρκετά µεγάλη  

προσπάθεια για  να µπορέσει  να  κάνει  catch up µε  τις υπόλοιπες 

Περιφέρειες τις πιο  ανεπτυγµένες. 

 Αν κάποιος δει  και  συσχετίσει  µε  το  ανθρώπινο  και  το  

ερευνητικό  δυναµικό , βλέπει  ότι  σε  σχέση  µε  τις υπόλοιπες χώρες 

το  ερευνητικό  δυναµικό , το  επιστηµονικό  δυναµικό , σε  αριθµό  είναι 

αρκετά υψηλό ,  αλλά όχι  όµως.. σε  συσχέτιση , αλλά έχουµε  ένα 

πάρα πολύ  µικρό  ποσοστό  έρευνας και  ανάπτυξης στο  ΑΕΠ της 

χώρας. 

 Αυτό  σηµαίνει  δηλαδή  ότι  αυτό  το  δυναµικό  δεν υποβοηθείται 

οικονοµικά και  µε  βάση  τις υποδοµές που  θα µπορούσε  να  έχει .  

 Αν δει  τις επιδόσεις, δεν θα πάµε  βέβαια ένα προς ένα σε  όλα  

αυτά, αν δει  τις επιδόσεις της Αττικής γενικότερα στον χώρο  της  

έρευνας, τεχνολογίας, λόγω του  µεγάλου  αριθµού  των υποδοµών 

που  υπάρχουν  στην Περιφέρεια αυτή , παραδοσιακά, οι 

απορροφήσεις είναι  πολύ  µεγαλύτερες από  τις υπόλοιπες 

Περιφέρειες και  σαφέστατα αν δούµε  και  το  τελευταίο  bullet,  έχουµε  

ουσιαστικά πολύ  µεγάλη , τη  µεγαλύτερη , σχεδόν στο  70% φτάνει , η  

απορρόφηση  κονδυλίων από  το  7ο  Πρόγραµµα Πλαίσιο  από  

Ινστιτούτα και  Οργανισµούς στην Περιφέρεια της Αττικής.   
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 Αν δούµε  τους χώρους των επιδόσεων των καινοτοµικών 

όσον αφορά τα έργα που  έχουν προκηρυχθεί  και  έχουν  αναληφθεί 

από  οργανισµούς στην Αττική  όσον αφορά την έρευνα και  την 

τεχνολογία, της ΓΕΓΕΤ  δηλαδή , της Γενικής Γραµµατείας  Έρευνας  

Τεχνολογίας,  τότε  θα δούµε  ότι  δεσπόζουν οι  χώροι  της  

πληροφορικής και  της υγείας, βιοϊατρικής και  στη  συνέχεια έχουµε  

τα θέµατα της ενέργειας, της βιοτεχνολογίας  στα αγροτικά,  του 

περιβάλλοντος  και  τα προηγµένα  υλικά.  Τεχνολογίες,  

νανοτεχνολογίες και  νανοεπιστήµες.  

 Αν κάποιος δει  ολόκληρη  την ελληνική  πραγµατικότητα  και 

την καινοτοµία στην ελληνική  πραγµατικότητα, τότε θα παρατηρήσει  

κάτι . Η Ελλάδα αποτελεί  έναν αρκετά ενδιαφέροντα καινοτόµο… µια 

καινοτοµούσα  χώρα όσον αφορά την οργανωτική  καινοτοµία, πάνω 

από  τον µέσο  όρο  της Ευρώπης. Αυτό  όµως δεν µεταφράζεται  πολύ  

όµορφα όταν κάποιος δει  κάποιους άλλους παράγοντες.  

 Έτσι  λοιπόν βλέποντας αυτό  το  διάγραµµα, τις καινοτοµικές 

δραστηριότητες σαν ποσοστό  των επιχειρήσεων που  τις 

εφαρµόζουν, βλέπουµε  ότι  η  αγορά των µηχανηµάτων,  εξοπλισµού , 

λογισµικού  και  τα λοιπά και  κτιρίων, είναι  η  κύρια µορφή  

καινοτοµικότητας, ενώ όσον αφορά τις στρατηγικές των καινοτόµων 

επιχειρήσεων, µε  στοιχεία που  είναι  πριν από  κάποιους µήνες, η  

µείωση  του  κόστους λειτουργίας και  η  µείωση  του  κόστους των 

υλικών αποτελούν τους κύριους παράγοντες. 

 Άρα λοιπόν οι  ελληνικές επιχειρήσεις έχουν µια αµυντική  

πολιτική  που  ακολουθούν,  µια φοβική  πολιτική  όσον αφορά την 

καινοτοµία και  αυτό  καλείται  να το  ανατρέψει  µια καινούργια 

στρατηγική .  

 Εκεί  που  υστερεί  ουσιαστικά, είναι  στη  δηµιουργία νέων 

προϊόντων. Ανάπτυξη  και  δηµιουργία νέων προϊόντων, καινοτόµων, 

οι  οποίες να µπορέσουν να λειτουργήσουν και  να πουληθούν στην 

εγχώρια αγορά, αλλά και  φυσικά  αυτό  που  ενδιαφέρει  πρώτιστα, 

διεθνώς και  να  αλλάξουν γενικότερα τον παραγωγικό  ιστό .  
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 Αν δούµε  όσον αφορά την προώθηση , ανάπτυξη  και  

εισχώρηση , διείσδυση  των τεχνολογιών της πληροφορικής σε  

επαγγελµατικές και  κοινωνικές χρήσεις, τότε  τα επίπεδα είναι  πάρα  

πολύ  ικανοποιητικά  για την Περιφέρεια της Αττικής,  µε  µόνο  

δύσκολο  σηµείο , είναι  τη  χρήση  της πληροφορικής σε  σχέση  µε  την 

ικανοποίηση  αναγκών από  τον δηµόσιο  τοµέα. ∆ηλαδή  εγώ ο  

πολίτης να χρησιµοποιώ το  internet για να µπορέσω να 

ικανοποιήσω ανάγκες µου  οι  οποίες  σχετίζονται  µε  τον δηµόσιο  

τοµέα.  

 Έτσι  λοιπόν, τα  πεδία εξειδίκευσης της Αττικής αν κάποιος τα 

µαζέψει  µέσα από  την ανάλυση  που  γίνεται , θα µπορούσε  να  τα δει  

σε  τρία group. 

 Το  πρώτο  group, είναι  το  group της γαλάζιας οικονοµίας, 

όπου  µέσα συσχετίζονται  τα νέα  υλικά, η  πληροφορική , η  

αγροδιατροφή , ένα  κοµµάτι  της ναυπηγικής, µικρών σκαφών και  οι 

ευφυείς και  βιώσιµες µεταφορές. 

 Ένα δεύτερο  κοµµάτι , που  έχει  σχέση  µε  τη  δηµιουργική 

οικονοµία, δηλαδή  την οικονοµία η  οποία βασίζεται  στο  µυαλό  και  η 

οποία… στο  σχέδιο , και  η  οποία περιλαµβάνει  χώρους όπως είναι  ο  

πολιτισµός και  τα media, ο  κινηµατογράφος,  οι  κλάδοι  έντασης  

σχεδίου, όπως είναι  η  χειροτεχνία , το  κόσµηµα, συσχέτιση  µε  τα 

νέα  υλικά, εναλλακτικές µορφές τουρισµού  οι  οποίες σχετίζονται  µε  

αυτή  την οικονοµία . ∆ηλαδή  ο  σκοπός  είναι  η  χρήση  ουσιαστικά του  

πολιτισµού  έτσι  ώστε  να αυξήσει  την προστιθέµενη  αξία στο 

τουριστικό  προϊόν.  Μεγαλύτερη  παραµονή  των ανθρώπων εδώ και  

για λόγους οι  οποίοι  δεν συσχετίζονται  µόνο  µε  τον ήλιο , τη  

θάλασσα και  ένα ενδιαφέρον ξενοδοχείο .  

 Τρίτος χώρος, τρίτο  group, είναι  η  βιώσιµη  οικονοµία των 

αναγκών, όπου  τεχνολογίες οι  οποίες συσχετίζονται  µε  ζωτικές, 

ζωτικούς  χώρους ,  πεδία, τα οποία αποτελούν ανάγκες  του  

ανθρώπου και  όλου  του  κοινωνικού  ιστού  της Αττικής, σχετίζονται  
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δηλαδή  µε  την υγεία και  τα  φάρµακα,  µε  την ενέργεια, 

περιβαλλοντικές τεχνολογίες, πάλι  σχέση  πληροφορικής,  νέα υλικά.  

 Αυτοί  δηλαδή  είναι  οι  τρεις χώροι  οι  οποίοι  συνδυαστικά 

δηµιουργούν τις νέες ευκαιρίες οι  οποίες αφορούν την έξυπνη  

εξειδίκευση  όπως αναλύθηκε  µέχρι  σήµερα.  

 Αυτοί  οι  χώροι  αν κάποιος θα δει  και  τους συσχετίσει  µε  τα 

πεδία της έξυπνης  εξειδίκευσης σε  εθνικό  επίπεδο , όπως έχουν 

αναπτυχθεί  από  την Γενική  Γραµµατεία Έρευνας Τεχνολογίας, σε  

µια εθνική  πολιτική  η  οποία κατατέθηκε  σήµερα το  πρωί  µετά από  

τα revisions τα οποία έγιναν, τότε  θα δούµε  ότι τα χαρακτηριστικά 

τους είναι  πάρα πολύ  κοινά.  

 Έτσι  λοιπόν, έχουµε  οκτώ χώρους σαν πεδία εξειδίκευσης σε  

εθνικό  επίπεδο , τα  οποία αν πάµε  στο  προηγούµενο  διάγραµµα, θα 

τα δείτε  µέσα ουσιαστικά στους τρεις  κύκλους  τους οποίους είδαµε  

προηγουµένως. Και  αυτό  βέβαια είναι  απόλυτα φυσικό  αφού  η  

οικονοµία της Αττικής αποτελεί  µια µικρογραφία της εθνικής.  

 Αν δούµε  την εστίαση  κάτω από  κάθε  έναν από  αυτούς  τους 

τρεις κύκλους,  πολύ  γρήγορα  κάποιος θα  έβλεπε  τη  χειροτεχνία, 

όσον αφορά τη  δηµιουργική  οικονοµία, χειροτεχνία,  κόσµηµα, 

εφαρµογές παιγνίων, εργαλεία και  µέθοδοι  όσον αφορά την 

εκπαίδευση  και  τις εκπαιδευτικές εφαρµογές, όπως είπαµε  τα 

media, ο  κινηµατογράφος και  όλη  η  ενδυνάµωση  του  στοιχείου  του 

πολιτισµού  για µεγαλύτερη  προστιθέµενη  αξία µέσα στον τουρισµό .  

 Η γαλάζια οικονοµία αφορά περιβαλλοντικές τεχνολογίες, 

υδάτινες βιοτεχνολογίες, ναυτιλία και  έξυπνες µεταφορές , µέρος της 

ναυπηγικής και  ο  θαλάσσιος τουρισµός, εναλλακτικές µορφές του . 

Φάρµακα, υγεία, όπως ακριβώς  τα είπαµε  προηγουµένως.  

 Μέσα από  αυτό  ξεπηδούν και  καινούργιοι  συνεργατικοί 

σχηµατισµοί , δηλαδή  κάποια καινούργια clusters. ∆εν είναι  µόνο  

αυτά τα οποία  έχουµε  δει  και  έχουµε  ανακαλύψει , αλλά  ξεπηδούν 

νέες µορφές συνεργασιών οι  οποίες διαφαίνονται  πάρα πολύ  

ενδιαφέρουσες αυτή  τη  στιγµή . Υπάρχει , λόγω και  προσωπικής 
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εµπειρίας, υπάρχει  µια ολόκληρη  ανάπτυξη  του  χώρου  του  

κινηµατογράφου  και  των παραγωγών στην Ελλάδα, µια ολόκληρη  

κίνηση  που  γίνεται  µε  συµβάσεις οι  οποίες υπογράφονται . Υπάρχει  

µια ολόκληρη  κίνηση  της ανάπτυξης του  κοσµήµατος και  της  

χειροτεχνίας στην Αττική , µε  σκοπό  την αύξηση  των πωλήσεων 

µέσα από  νέους τρόπους πώλησης και  νέα σχεδιαστικά µοντέλα τα 

οποία να συσχετίζονται  άµεσα  µε  το  πολιτισµικό  στοιχείο . Και  µια 

σειρά από  άλλα πεδία εξειδίκευσης τα οποία θα µπορείτε  να τα 

δείτε  και  µόνοι  σας διαβάζοντας αυτή  την παρουσίαση  ή  όλη  την 

πολιτική  RIS την οποία έχουµε  καταγράψει .  

 Στο  σηµείο  αυτό θα ήθελα να δώσω τον λόγο  στον Γιώργο  τον 

Σταµπουλή , γιατί  όλα αυτά τα έχουµε  σχηµατοποιήσει  σε  µια 

διαδικασία, µια λογική  παρέµβασης, η  οποία µεταφράζεται  και  σε 

δράσεις και  µέτρα τα οποία προτείνονται  να αναληφθούν σε  

περιφερειακό  καταρχήν,  αλλά και  σε  εθνικό  επίπεδο . 

Γ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ:  Καληµέρα σας.  

 Οι  προκλήσεις που  έχουµε  να  αντιµετωπίσουµε  στον 

σχεδιασµό  της πολιτικής είναι  τρεις. Η πρώτη  είναι  να 

θεραπεύσουµε  αυτές τις αδυναµίες που  περιέγραψε  προηγουµένως  

ο  κύριος Στρογγυλόπουλος, δηλαδή  το  να µπορέσουµε  να δώσουµε 

ιδιαίτερα στο  παραγωγικό  δυναµικό  τη  δυνατότητα να αξιοποιήσει 

τα αποτελέσµατα της έρευνας και  το  ανθρώπινο  δυναµικό  που  

παράγεται  από  το  δηµόσιο  εκπαιδευτικό  και  ερευνητικό  σύστηµα, 

ώστε  να µπορέσει  να ενισχύσει  την καινοτοµία προϊόντος και  όχι 

απλώς την καινοτοµία παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή  τη 

δυνατότητα να παράγει  νέα αξία και  µέσα από  αυτό  από  τη  µια 

µεριά να δηµιουργήσει  θέσεις εργασίας, αλλά κυρίως στρατηγικά 

πρώτα από  όλα να µπορέσει  να αναστρέψει  το  κύµα φυγής 

επιστηµονικού  δυναµικού , που  είναι  και  η  σηµαντικότερη  επένδυση  

αυτή  τη  στιγµή  εθνικά και  στην Περιφέρεια Αττικής.  

 Η δεύτερη πρόκληση  αφορά  στη  δυνατότητα να  

αξιοποιήσουµε  τη  RIS για αυτό  που  λέµε  τον παραγωγικό  
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µετασχηµατισµό  της οικονοµίας  της Περιφέρειας.  Και  αυτό 

εξυπηρετείται  βέβαια από  τη  στόχευση  στους τοµείς που  είδαµε  και 

στη  δυνατότητα να  µπορέσουµε  µε  συνοχή  να συνδέσουµε  αυτούς 

τους τοµείς και  τους κλάδους  µεταξύ τους, ώστε  να µπορέσουµε  να 

δηµιουργήσουµε  αυτό  που  λέµε  κάθετες αλυσίδες αξίας , οι  οποίες 

από  τη  µια µεριά θα αξιοποιούν αυτό  που  έχουµε  αναπτύξει  ως  

ερευνητικό  δυναµικό , αλλά από  την άλλη  θα  µπορέσουν να 

αξιοποιούν τις κοινωνικές ανάγκες δηµιουργώντας αγορές οι  οποίες 

θα µπορέσουν να αποτελέσουν και  το  εφαλτήριο  για τη δίοδο  στις 

διεθνείς αγορές.  

 Το  τρίτο  είναι  να  µπορέσουµε  να  συντονίσουµε  την εθνική  RIS 

µε  την Περιφερειακή . Νοµίζω ότι  σε  αυτό  η  Περιφέρεια Αττικής αν 

δεν είναι  η  µοναδική , είναι  από  τις λίγες Περιφέρειες που  το  έχουν 

καταφέρει  σε  τόσο  µεγάλο  βαθµό , να  υπάρχει  µια συνοχή  και  

συµπληρωµατικότητα ανάµεσα στις δύο  στρατηγικές.  

 Πολύ  συνοπτικά αυτό  το  σχήµα τι  περιγράφει . Περιγράφει  ότι 

στην πρώτη  φάση  αυτό  που  έχουµε  είναι  η  επένδυση  στην 

ανάπτυξη  του  δυναµικού , κυρίως στη  δηµόσια σφαίρα. Εδώ πέρα η  

εθνική  πολιτική  έχει  µεγαλύτερο  ρόλο  να παίξει  από  ότι  την 

περιφερειακή  και  οι  δράσεις της περιφερειακής πολιτικής είναι  

κυρίως συµπληρωµατικές στον τοµέα της ανάπτυξης, της  δηµόσιας 

σφαίρας, του  συντονισµού  των κοινωνικών εταίρων,  ώστε  να 

µπορέσουµε  να συνδέσουµε  και  να  δηµιουργήσουµε  ένα χώρο  

συζήτησης και  σχεδιασµού  γύρω από  το  δηµόσιο  δυναµικό  και  την 

ανάγκη  ενίσχυσης του  δυναµικού  στον παραγωγικό  τοµέα.   

 Το  δεύτερο στάδιο  είναι  να µπορέσουµε  να δηµιουργήσουµε 

νέα  υποκείµενα,  να δηµιουργήσουµε  νέους παραγωγικούς 

σχηµατισµούς και  αυτό  θα το  κάνουµε  µέσα από  τους µηχανισµούς  

εκκόλαψης  νέων επιχειρήσεων,  µέσα  από  σχεδιασµένες δράσεις 

αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων, µέσα από  έργα τα 

οποία θα µπορέσουν να αποδείξουν ότι  είναι  υλοποιήσιµα και  αξίζει 

τον κόπο  να αξιοποιηθούν συγκεκριµένα  έργα  και  βεβαίως και  µέσα  
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από  τη  δυνατότητα των φορέων στον ιδιωτικό  και  στον δηµόσιο  

τοµέα, να µπορέσουν να  στρέψουν ένα  µεγάλο  κοµµάτι  του 

ερευνητικού δυναµικού  στην εξεύρεση  λύσεων που  αφορούν είτε  τα 

κοινωνικά προβλήµατα, είτε  τα προβλήµατα του  παραγωγικού  

ιστού . Να µπορέσουµε  να δηλαδή  να δηµιουργήσουµε  ένα  

µηχανισµό  έλξης µεταξύ αυτού  που  υπάρχει   σαν δυναµικό  στο  

ερευνητικό  σύστηµα και  των αναγκών,  των πραγµατικών αναγκών 

στην ελληνική  οικονοµία, διότι  αυτό  το  πρόβληµα που  έχουµε  τώρα 

είναι  ότι  ελλείψει  της απορροφητικής και  της αφοµοιωτικής 

ικανότητας στο  εγχώριο  σύστηµα, το  σύστηµα το  πανεπιστηµιακό , 

το  ερευνητικό , έχει  στραφεί  σε  µεγάλο  βαθµό  σε  ευρωπαϊκά και 

διεθνή  προγράµµατα τα οποία το εντάσσουν σε  διεθνείς να το 

πούµε  έτσι  αλυσίδες (…), σε  διεθνείς σχηµατισµούς γνώσης,  οι 

οποίες όµως δεν συνδέονται  και  δεν έχουν τις εκχυλίσεις γνώσης,  

τα spi l lovers δηλαδή  στα αγγλικά,  µε  το  τοπικό  παραγωγικό 

δυναµικό .  

 Με   βάση  αυτούς τους µηχανισµούς λοιπόν, ο  σκοπός είναι  να 

δηµιουργήσουµε  έναν ικανό  αριθµό  νέων  παραγωγικών 

υποκειµένων, επιχειρήσεων, τεχνοβλαστούς που  αξιοποιούν 

ερευνητικά αποτελέσµατα, αλλά και  εν γένει  νεοφυείς επιχειρήσεις,  

startups, δηλαδή  επιχειρήσεις µε  έντονο  το  δυναµικό  της 

ανάπτυξης , της  δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας,  που  θα 

βασίζονται  όχι  µόνο  απλά στην τεχνολογία, αλλά και  στη 

δηµιουργικότητα του  ανθρώπινου  δυναµικού , στη  δυνατότητα να 

παράγουν νέες λύσεις και  να  αναµοχλεύσουν το  παραγωγικό  

δυναµικό . 

 Μαζί  µε  την επένδυση  στις υφιστάµενες  δυναµικές 

επιχειρήσεις, µικροµεσαίες, που  έχουν την εµπειρία, το  παραγωγικό  

δυναµικό  και  θέλουµε  να προκαλέσουµε  και  σε συνεργασία βέβαια 

µε  τις δράσεις σε εθνικό  επίπεδο , την ανάπτυξη  πρώτον, της  

έρευνας και  ανάπτυξης, κυρίως βέβαια της ανάπτυξης προϊόντος 

στις επιχειρήσεις, ώστε  να µπορούν να δραστηριοποιούνται  και  να  
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µπορούν ενεργά  να αφοµοιώνουν αυτό  που  παράγεται  στο 

ερευνητικό  δυναµικό , άρα  και  για να το  κάνουν  αυτό  να  

ενισχύσουµε  την απασχόληση  επιστηµονικού  δυναµικού  στις 

επιχειρήσεις, έτσι  ώστε  να έχουν  συνοµιλητές οι  επιχειρήσεις 

ικανούς ώστε  να µιλήσουν και  να κατανοήσουν αυτό  που  γίνεται  

στο  ερευνητικό  επίπεδο , που  είναι  η  µεγάλη  αδυναµία αυτή  τη 

στιγµή  του  συστήµατος καινοτοµίας στην Ελλάδα. 

 Και  βεβαίως, εφόσον αυτό  θα συµβεί , θα µπορέσουµε  να 

δηµιουργήσουµε  και  clusters, δηλαδή  συνεργατικούς σχηµατισµούς 

που  θα εµπλέκουν και  το  δηµόσιο  ερευνητικό  σύστηµα και  τις 

παραγωγικές επιχειρήσεις, σε  σχηµατισµούς που  θα έχουν 

µακροχρόνιες συνεργασίες και  σύνδεση  των στρατηγικών  τους, που 

δεν θα περιορίζονται  µόνο  σε  λίγους τοµείς υψηλής τεχνολογίας,  

εντός εισαγωγικών υψηλή  τεχνολογία, αλλά θα αναβαθµίσουν 

συνολικά το  παραγωγικό  σύστηµα,  διότι  δεν υπάρχουν τοµείς  

υψηλής και  χαµηλής τεχνολογίας, υπάρχουν επιχειρήσεις υψηλής  

και  χαµηλής τεχνολογίας και  ο  στόχος  είναι  να κάνουµε  όσο  γίνεται  

περισσότερες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας , δηλαδή 

υψηλότερης  δαπάνης στην έρευνα και  ανάπτυξη  και  υψηλότερου 

ρυθµού  ανάπτυξης  νέων προϊόντων και  εσόδων, µεγαλύτερο  µέρος 

των εσόδων τους να είναι  από  νέα προϊόντα, άρα προϊόντα που  θα 

είναι  και  πιο  επίκαιρα κοινωνικά  και  ανταγωνιστικά.  

 Και  τέλος, θέλουµε  να δηµιουργήσουµε  τις προϋποθέσεις 

ώστε  συντονισµένα, έχοντας αξιοποιήσει  αυτό το δυναµικό  και  

έχοντας αξιοποιήσει  και  ως πεδίο  µάθησης τις εγχώριες ανάγκες  

στο  βαθµό  που  µπορούµε  να το  κάνουµε , να δηµιουργήσουµε  µια 

εξωστρέφεια η  οποία περιλαµβάνει  τη  δυνατότητα των εξαγωγών,  

αλλά και  τη  δυνατότητα να αξιοποιήσουµε  αυτό  που  συµβαίνει  σε  

ευρωπαϊκό  και  παγκόσµιο  επίπεδο  όσον αφορά  την παραγωγή  

γνώσης, ώστε  να  µπορούµε  να αξιοποιούµε  µέσα από  αυτή  τη  

σύνδεση  και  αυτό  που  παράγεται  σε  παγκόσµιο  επίπεδο .  
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 Από  κάτω βλέπετε  µια σειρά από  µηχανισµούς οι  οποίοι 

προβλέπονται  είτε  σε  περιφερειακό , είτε  σε  εθνικό  επίπεδο  και  οι 

οποίοι  µπορούν ο  καθένας στον  τοµέα να ενισχύσουν, να 

υποστηρίξουν αυτή  την προσπάθεια . Είναι  σηµαντικό  να έχουµε  

αυτούς τους µηχανισµούς που  θα πυκνώνουν το  σύστηµα 

καινοτοµίας και  θα δηµιουργούν όλους αυτούς τους  δίαυλους 

επικοινωνίας και  συνεργασίας  µεταξύ  των µελών του  συστήµατος 

καινοτοµίας.   

 Πολύ  συνοπτικά και  θα το  πάω  πολύ  γρήγορα.  Αυτό  

συνοψίζεται  σε  κάποιες δράσεις,  οι  οποίες εκτείνονται  κυρίως  

στους τρεις θεµατικούς στόχους τους  οποίους έχει  υποχρέωση  η  

RIS να αξιοποιήσει , όµως η  RIS δεν αφορά µόνο  αυτό  που  έχουµε  

συνηθίσει  να λέµε ,  το  επιχειρησιακό  σχέδιο  για την καινοτοµία και  

την έρευνα και  την παραγωγικότητα, που  είναι  το  ΕΠΑΝΕΚ , αλλά 

επεκτείνεται  και  σε  άλλα επιχειρησιακά σχέδια, όπως  είναι  το 

ΕΠΑΝΑ∆ και  τα λοιπά, στα τοµεακά δηλαδή  τα λεγόµενα.  

 Το  πρώτο  που  κοιτάζουµε  είναι  η  δυνατότητα να 

δηµιουργήσουµε  υποδοµές και  δοµές, πάντα σε  συνέργια µε  τον 

εθνικό  σχεδιασµό , στην Περιφέρεια και  η  αιχµή  στο  πρώτο  κοµµάτι 

που  αφορά τον θεµατικό  στόχο  1 και  την επενδυτική  προτεραιότητα 

1Α , είναι  ένα  κέντρο  στρατηγικού  σχεδιασµού  που  θα αξιοποιήσει 

τα εργαλεία συνεχούς σχεδιασµού  ώστε  να µπορέσει  αυτή  η 

διαδικασία επιχειρηµατικής ανακάλυψης που  είπε  ο  κύριος 

Στρογγυλόπουλος,  να έχει  πραγµατικούς µηχανισµούς µε  τους  

απαραίτητους πόρους, ώστε  να  δηµιουργήσει  θεσµικά στην 

Περιφέρεια ένα εργαλείο  το  οποίο  θα είναι  ένα  εργαλείο 

συµµετοχικού  σχεδιασµού  και  ταυτόχρονα ένα εργαλείο  πρακτικής 

αποτίµησης του  τι  συµβαίνει  συλλογικά και  όχι  µόνο  να 

σχεδιάζουµε  πράγµατα χωρίς να  τα αποτιµούµε  και  να προχωράµε .  

 Και  το  δεύτερο που  έχει  να κάνει  µε  τα ζητήµατα κουλτούρας 

και  νοοτροπίας, που  πρέπει  να δώσουµε  την έµφαση  καταρχήν στη  

νέα γενιά στη  δηµιουργικότητα, µια νοοτροπία δηµιουργικότητας και  
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στο  ευρύ κοινό  την κατανόηση  να µπορέσει  να δει  πώς πραγµατικά 

η  τεχνολογική  εξέλιξη  µπορεί  να λύσει  προβλήµατα ή  µπορεί  βέβαια 

και  να δηµιουργήσει  προβλήµατα, άρα οι  λύσεις πρέπει  να µπουν  

σαν µια κουλτούρα αντικειµένου  συζήτησης στις κοινότητες των 

χρηστών, είτε  αυτές είναι  τοπικές κοινωνίες, είτε  είναι  βιοµηχανικοί  

κλάδοι  και  ούτω καθεξής, ώστε  να µπορούν να αποτιµούν κριτικά 

αυτό  που  έρχεται  από  το  ερευνητικό  δυναµικό . 

 Η δεύτερη δέσµη  δράσεων, είναι  αρκετές, πολλές από  αυτές 

όµως έρχονται  και  κουµπώνουν από  το  εθνικό  σχέδιο . Αφορούν την 

έµφαση  στην ανάπτυξη  του  νέου δυναµικού , δηλαδή  από  τη  µια 

µεριά στην ανάπτυξη  των νέων επιχειρήσεων, που  βλέπετε  κυρίως 

στα πρώτα, και  δεύτερον, στην ενίσχυση  της δραστηριότητας της 

καινοτοµικής στις  υφιστάµενες επιχειρήσεις, µε  έµφαση  στις 

µικροµεσαίες παραγωγικές  επιχειρήσεις.  

 Από  το  θεµατικό  στόχο  2, δηλαδή  την ψηφιακή  στρατηγική , ο  

στόχος είναι  να αξιοποιήσουµε  όσο  γίνεται  το  ισχυρό  πλεονέκτηµα 

και  δυναµικό  που  έχει  αυτή  τη  στιγµή  η  Περιφέρεια και  ιδιαίτερα 

συγκριτικά µε  τις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας , ώστε  να  

ενισχύσουµε  την ανάπτυξη  δραστηριοτήτων ανάπτυξης νέων 

εφαρµογών, υπηρεσιών,  όχι  απλώς στον αµιγώς  στενά ορισµένο  

κλάδο  των τεχνολογιών πληροφορικής και  επικοινωνίας, αλλά 

συνολικά σε  όλο  το  φάσµα της  οικονοµίας, από  την αγροδιατροφή 

µέχρι  τον τουρισµό , την εκπαίδευση  και  τα λοιπά και  στο  πεδίο 

εφαρµογής του  e government, δηλαδή  των υπηρεσιών  προς τον 

πολίτη , στην εκπαίδευση , στην υγεία, στην εξυπηρέτηση  του 

πολίτη , δηµιουργώντας εργαλεία τα οποία θα µπορούν να είναι  

εύκολα στην αξιοποίηση  από  τις επιχειρήσεις, αλλά και  ταυτόχρονα  

από  τις νέες οµάδες.  

 Έχει  το  καλό  αυτός ο  τοµέας ότι  εν γένει  έχει  µικρό  κόστος 

αρχικής επένδυσης , έχει  ένταση  εργασίας στην ανάπτυξη  των νέων 

δραστηριοτήτων και  είναι  και  ταυτόχρονα ένα στοίχηµα , ιδιαίτερα 

αυτός ο  τοµέας, διότι  έχουµε  εκεί  ένα  δοµικό   ζήτηµα µε  το  γεγονός 
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ότι  έχουµε  αρκετό  ανθρώπινο  δυναµικό , δεν είναι  επαρκές ποσοτικά 

για να καλύψει  τις ανάγκες που  συνεχώς αυξάνονται  λόγω του 

δυναµισµού  των σχετικών κλάδων.  

 Ταυτόχρονα θέλουµε  να ενισχύσουµε ,  να αξιοποιήσουµε  τους 

πόρους αυτούς για να ενισχύσουµε  τις ψηφιακές  υποδοµές και  τη   

διασύνδεση  µεταξύ των φορέων, των µελών του  συστήµατος 

καινοτοµίας και  να δώσουµε  τη  δυνατότητα οι  νέοι  θεσµοί  που 

σχετίζονται  µε  τη  χρηµατοδότηση ,  µε  την συνάρθρωση  των 

κοινοτήτων της  νέας επιχειρηµατικότητας, να έχουν τα  κατάλληλα 

εργαλεία, να αναπτύξουν τα κατάλληλα εργαλεία,  ψηφιακά  

εργαλεία, που  θα διευκολύνουν τη  λειτουργία τους.  

 Και  στον τρίτο  άξονα, η  έµφαση  δίνεται  πλέον στην 

υποστήριξη  των επιχειρήσεων νέων και  παλιών, µε  την ενίσχυση  

της καινοτοµικής δραστηριότητας και  εδώ έχει  γίνει  προσπάθεια και  

στο  εθνικό  επίπεδο  να έχουµε  ολοκληρωµένα  εργαλεία 

παρέµβασης, τα οποία θα δίνουν τη  δυνατότητα στις επιχειρήσεις 

να  αξιοποιούν τους  πόρους δίνοντας έµφαση  στην απασχόληση  του  

δυναµικού  και  ταυτόχρονα  δίνοντας  και  ένα ευέλικτο  εργαλείο  και  

αξιοποιώντας καλές πρακτικές όπως είναι  τα κουπόνια καινοτοµίας  

µε  πιο  δυναµικό  τρόπο , ώστε  να µπορούν να αξιοποιούν το 

ερευνητικό  δυναµικό  και  δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα  µηχανισµό  

µέσα από  τον οποίο  θα µπορούµε  να στρέψουµε  πιο  κοντά στο  

ελληνικό  παραγωγικό  σύστηµα το  ερευνητικό  δυναµικό  µέσα από  

έναν µηχανισµό  έλξης, δηλαδή  µέσα από  τη  λειτουργία µιας οιονεί  

αγοράς,  η  οποία θα λειτουργεί  µέσα από  τα κουπόνια καινοτοµίας, 

διότι  θα µπορούν να έχουν πόρους οι  φορείς παροχής 

τεχνολογικών υπηρεσιών είτε  στον ιδιωτικό  είτε  στον δηµόσιο  

τοµέα, µέσα από  αυτό  το  σύστηµα κουπονιών καινοτοµίας που  

κυρίως θα διαχειρίζεται , από  ότι  έχουµε  καταλάβει ,  η  Γενική 

Γραµµατεία Έρευνας και  Τεχνολογίας.  

 Σηµαντικό  σε  αυτό  το  κοµµάτι επίσης, είναι  το  θεσµικό  

πλαίσιο  που  αφορά  τους µηχανισµούς κινητοποίησης  του  δυναµικού  
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αυτού . ∆εν είναι  µε  τον στενό  όρο  οι  θερµοκοιτίδες που 

γνωρίζουµε . Μιλάµε  κυρίως για  προγράµµατα και  δοµές 

επιτάχυνσης και  κινητοποίησης , που  σκοπό  έχουν όχι  απλώς να 

µειώσουν το  κόστος ίδρυσης ή  της λειτουργίας στα πρώτα στάδια  

νέων επιχειρήσεων , αλλά συνολικά να  υποστηρίξουν νέες , αλλά και 

παλιότερες επιχειρήσεις, µέσα από  µέντορες, µέσα από  δίκτυα 

συνεργασίας και  υποστήριξης, έτσι  ώστε  να µπορούν να έχουν 

δοµές οι  οποίες θα λειτουργούν και  θα τις υποστηρίζουν σε  όλα τα 

στάδια της λειτουργίας τους και  να τους υποστηρίζουν όχι  µόνο  

στην έναρξη , αλλά από  πριν, από  την εκκόλαψη , µέχρι  το  πέρασµα  

της λεγόµενης κοιλάδας του  θανάτου .   

 Στο  πλαίσιο  αυτό ,  τόσο  στην Αττική , όσο  και  στο  εθνικό  

επίπεδο , έχουµε  προσπαθήσει  να σχεδιάσουµε  πρωθύστερα 

εργαλεία χρηµατοδοτικά. Εδώ χρειάζεται  το  θεσµικό  πλαίσιο  να 

επικαιροποιηθεί  γρήγορα για να µπορέσουµε  να έχουµε  και  

σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία αποτιµώντας και  την εµπειρία 

των Jeremy funds που  λειτούργησαν τα τελευταία χρόνια. Να 

έχουµε  και  περιφερειακή  στρατηγική  για τη  δηµιουργία των clusters, 

η  οποία θα συµπληρώνει  και  θα αλληλοσυµπληρώνεται  µε  την 

εθνική  στρατηγική .  Και  µια δράση  η  οποία έχει  υιοθετηθεί  και  σε 

εθνικό  επίπεδο , είναι  η  δράση  ενός σχηµατισµού  πρωτοκόλλων ή  

σηµάτων, η  οποία θα συνδυάζει  κάθετα τοµείς, δεν θα περιορίζεται 

σε  κλάδους, αλλά  θα αγκαλιάζει  αλυσίδες αξίες, παραδείγµατος 

χάριν στον τουρισµό  ένα µπλε  ας πούµε  αστέρι  θα αφορά το  

σύνολο  του  περιεχοµένου των υπηρεσιών, από  το  πολιτισµικό 

περιεχόµενο  που  µπορεί  να  περιέχει  φιλοξενία,  µέχρι  την 

αγροδιατροφή , θα  έχεις το  µπλε  αστέρι , στο  βαθµό  που  έχεις 

εγχώριο  προϊόν και   αντίστοιχα στο  πράσινο  ανάλογα µε  την 

περιβαλλοντική  και  όχι  µόνο  απλώς την ενεργειακή  επίδοση .  

 Αυτό  έχει  και  σκοπό  να ενισχύσει , αλλά και  να ελκύσει  στην 

καινοτοµική  προσπάθεια την αλυσίδα αξίας, έτσι  ώστε  να µην 

επαφίεται  στην απλή  µεταπρατική  σχέση , αλλά να µπορέσουµε  να 
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δηµιουργήσουµε  σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ χρηστών και  

παραγωγών, οι  οποίες θα δίνουν πάντα το  ερέθισµα και  την ώθηση  

στους παραγωγούς  να επενδύσουν στην ανάπτυξη  του  προϊόντος 

τους.  

 Το  ίδιο  προσπαθούµε  να κάνουµε  και  στις δηµόσιες 

προµήθειες, όπου  αξιοποιώντας το  θεσµικό  πλαίσιο που  πλέον 

υπάρχει  στην Ευρώπη  για τις προ  εµπορευµατικές καινοτοµίες, 

θέλουµε  να  δώσουµε  τη  δυνατότητα στους δηµόσιους οργανισµούς  

να προκηρύσσουν έργα στα οποία θα προσκαλούν τις ελληνικές  

επιχειρήσεις να προτείνουν λύσεις καινοτόµες για προβλήµατα και  

να  χρηµατοδοτείται η  ανάπτυξη  των λύσεων.  

 Το  σχετικό  θεσµικό  πλαίσιο  υπάρχει  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο . 

Πρέπει  άµεσα και  ελπίζουµε  πολύ  γρήγορα, να ενταχθεί  και  στο 

εθνικό  θεσµικό  πλαίσιο .  

 Έχοντας δώσει  την έµφαση  στην καινοτοµία προϊόντος  και  

στην ανάπτυξη  νέας παραγωγικής δραστηριότητας, δεν πρέπει  να 

υποτιµήσουµε  και  τις ανάγκες καταρχήν του  υφιστάµενου  

παραγωγικού  δυναµικού , οι  οποίες έχουν κυρίως να κάνουν µε  το  

να  µπορέσουν στην ανάπτυξη  της  καινοτοµίας προϊόντος, να 

µπορέσουν να κάνουν και  τη  συµπληρωµατική  επένδυση  στην 

παραγωγική  διαδικασία. Να… τους δίνουµε  δηλαδή  τη  δυνατότητα 

να εκσυγχρονίσουν, να το  πούµε  έτσι , αλλά όχι  µε  στοιχεία µείωσης 

του  κόστους, αλλά αύξηση  της αξίας του  προϊόντος  τους, να 

επενδύσουν  στην ανάπτυξη  της καινοτοµικής διαδικασίας και  να 

µπορέσουν επίσης  σε  κλάδους οι  οποίοι  έχουν περάσει  σε  µια 

περίοδο  ύφεσης ή  κορεσµού , να περάσουν  σε  σχέδια 

αναδιάρθρωσης είτε  µεµονωµένα , είτε  συνεργατικά σαν οµάδες 

επιχειρήσεων, και  να µπορέσουν να αξιοποιήσουν την απασχόληση  

του  ανθρώπινου  δυναµικού  για να δηµιουργήσουν επίσης  

µακροπρόθεσµα έργα έρευνας και  ανάπτυξης, βέβαια πάντα , αυτό  

θα απαιτήσει  ιδιαίτερα τον πρώτο  καιρό , συνεργασία µε  το 

ερευνητικό  δυναµικό  της χώρας.  
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 Και  τέλος, έχει  σχεδιαστεί  ένα πλέγµα δράσεων, αρκετά 

πυκνών, που  αφορούν την εξωστρέφεια αυτού  του  παραγωγικού  

δυναµικού . Ο στόχος εδώ είναι  από  τη  µια πλευρά να 

καταστήσουµε  την Αττική , η  οποία έχει  και  µια ιστορική  ας την 

πούµε  παράδοση  σε  κάποιους τοµείς, σηµείο  αναφοράς σε  

κάποιους τοµείς, δηλαδή  να δούµε  σε  ποιους τοµείς η  Αττική 

µπορεί  να έχει  διεθνείς  εκθέσεις, οι  οποίες θα αποτελούν πόλο  

αναφοράς για την  περιοχή  την ευρύτερη  της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου  και  ούτω καθεξής και  από  την 

άλλη  πλευρά να  δώσουµε  τη  δυνατότητα στο  επιχειρηµατικό 

δυναµικό  να  µπορέσει  οργανωµένα  και  µε  την κατάλληλη  

υποστήριξη  και  εργαλεία, να περάσει  στις αγορές που  θέλουµε , 

νέες και  παλιές, µε  την κατάλληλη  υποστήριξη .  

 Αυτό  σηµαίνει  ότι  θα πρέπει  να  έχουν εκπονηθεί  και 

οργανωθεί  µε  τους κατάλληλους πόρους οργανωµένα σχέδια 

εξωστρέφειας κλαδικά ή  τοµεακά  και  θα  πρέπει  να έχουν 

αναπτυχθεί  και  τα αντίστοιχα σχέδια προβολής των προϊόντων.  

 Προτείνεται  επίσης  στο  πλαίσιο  και  του  δυναµισµού  που  έχει 

και  της κινητικότητας που  έχει  αναπτυχθεί  τον τελευταίο  καιρό  και  

της πολιτικής της Περιφέρειας και  της κυβέρνησης, να δηµιουργηθεί 

ένα γραφείο  το  οποίο  θα υποδέχεται  παραγωγές που  θα θέλουν να  

υλοποιηθούν στην Περιφέρεια ή  και σε  συνεργασία και  µε  άλλες 

Περιφέρειες. 

 Και  τέλος, όσον  αφορά τη  νέα  επιχειρηµατικότητα, θα 

υποστηριχθούν δράσεις οι  οποίες αφορούν τη  δικτύωση  των 

θερµοκοιτίδων, της συλλογικής οργάνωσης της νέας  και  της 

αλληλέγγυας  επιχειρηµατικότητας και  δράσεις διευκόλυνσης της  

πρόσβασης σε  άλλες αγορές, δηλαδή  η  δυνατότητα οι  δοµές οι 

οποίες θα αναπτυχθούν στην Αττική , να έχουν άµεσα τη 

δυνατότητα, το  σχεδιασµό , τους πόρους και  τις διασυνδέσεις, ώστε  

να  εξυπηρετήσουν µια επιχείρηση  να απευθυνθεί  άµεσα σε  µια 

αγορά στην Ολλανδία, σε  οποιαδήποτε  χώρα εν πάση  περιπτώσει 
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της Ευρώπης,  των Ηνωµένων Πολιτειών ή  σύντοµα  και  της  

Ανατολικής Ασίας .  

 Να τονίσω εδώ  ότι  ο χωρικός  σχεδιασµός όπως τον 

αντιλαµβανόµαστε  για τις δοµές στήριξης της νέας και  της 

αλληλέγγυας επιχειρηµατικότητας,  θα πρέπει  να είναι 

συµπληρωµατικός του  δυναµισµού  που  έχουµε  µέχρι  τώρα. οπότε  

λογικά θα πρέπει  να  συνδεθεί  και  µε  τις χωρικές παρεµβάσεις, τις 

ολοκληρωµένες χωρικές παρεµβάσεις  που  θα ακολουθήσουν, αλλά  

και  µε  το  σχεδιασµό  ο  οποίος θα καλύπτει  κενά που  δεν µπορεί  να  

καλύψει  η  αγορά.  

 Νοµίζω ότι  τελείωσα και  σας ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Κύριε  Σταµπουλή ,  ευχαριστούµε  πάρα  πολύ , κύριε 

Στρογγυλόπουλε , οµοίως. 

 Θα παρακαλούσαµε  τον κύριο  Τσάµη  όµως, που  θα  µας 

παρουσιάσει  τη  στρατηγική  για την κοινωνική  ένταξη  και  τον κύριο  

Τσίµπο , αν είναι  δυνατόν λιγάκι  πιο  συνοπτικά, διότι  πρέπει  να  

προσέξουµε  τους χρόνους µας λόγω  και  της πραγµατικότητας που  

λέει  ότι σε  δύο µέρες έχουµε  ένα δηµοψήφισµα  και  η  Περιφέρεια 

έχει  την ευθύνη  της  οργάνωσης  αυτής  της διαδικασίας, µαζί  µε  τους 

∆ήµους. Ευχαριστώ πάρα  πολύ  για την κατανόησή  σας.  

 Παρακαλώ.   

ΡΟΚΙ∆ΗΣ:  Λέγοµαι  Ροκίδης, είµαι  από  την ΕΑΣ, από  τις κρατικές  

ενισχύσεις. Θα είµαι  πολύ  σύντοµος, γιατί  όπως λέτε  ο  χρόνος είναι  

πολύ  πιεστικός.  

 Απλά να επισηµάνω την σηµαντικότητα  του  ζητήµατος των 

κρατικών ενισχύσεων στην υλοποίηση  της RIS. Όλα αυτά  που  µόλις 

είδαµε  και  κατά την διάρκεια που  θα υλοποιηθούν, επειδή 

εµπλέκονται  τα θέµατα των κρατικών ενισχύσεων που  πρέπει  να 

είναι  συµβατές σύµφωνα µε  το  Κοινοτικό  ∆ίκαιο , το άρθρο  107, θα 

πρέπει  να είµαστε  σε  επαφή  προκειµένου  να βρούµε  τον τρόπο  

υλοποίησης, τον συµβατό  τρόπο  υλοποίησης, για να είµαστε  εντάξει  

µε  το  δίκαιο  του  ανταγωνισµού  και  τις κρατικές ενισχύσεις .  
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 ∆εν θέλω να επεκταθώ άλλο . Θα είµαστε  σε  επαφή  για να  

δούµε  πώς θα  το  κάνουµε  αυτό  εφικτό .  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Παρακαλώ .  

Α.  ΣΠΗΛΙΩΤΗ:  Ευχαριστώ και  συγνώµη  για τη  σύντοµη  παρέµβαση . 

Αγνή  Σπηλιώτη ,  από  τη  Γενική  Γραµµατεία Έρευνας  και 

Τεχνολογίας.  Μια πολύ  µικρή  ενηµέρωση   σχετικά µε  την πρόοδο  

της εφαρµογής και  του  σχεδιασµού  της εθνικής στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης και  τη  συνεργασία που  απαιτείται  να 

στήσουµε  ανάµεσα  στο  κέντρο  και  στην Περιφέρεια και  ειδικότερα 

στην Περιφέρεια Αττικής.  

 Καταρχήν όπως  είπε  και  ο  κύριος  Στρογγυλόπουλος , το 

νεότερο  επικαιροποιηµένο  της εθνικής RIS, ήδη  κατατέθηκε , το 

οποίο  περιλαµβάνει  και  απαντήσεις  στα σχόλια της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής επί  του  πρώτου σχεδίου που  είχε  ήδη  υποβληθεί .  

 Όπως ξέρετε , η  εθνική  RIS δεν είναι  µια απλά µια πρόσθεση , 

ένα  άθροισµα των  δεκατριών Περιφερειακών Στρατηγικών,  αλλά 

προσπαθεί  να ολοκληρώσει  τις προτεραιότητες που  έχουν 

εντοπιστεί  σε  περιφερειακό  επίπεδο  και  να τις εναρµονίσει  µε  τις 

εθνικές.  

 Για αυτό  το  λόγο ,  µέσα από  το  σύστηµα διακυβέρνησης που  

έχει  προταθεί , πιστεύουµε , ευελπιστούµε  ότι πραγµατικά θα 

αναπτυχθούν αυτές οι  συνέργιες που  απαιτούνται  έτσι  ώστε  να  

έχουµε  το  µέγιστο  δυνατό  αποτέλεσµα και  να αποφύγουµε  

επικαλύψεις ή  διπλοχρηµατοδοτήσεις.  

 Ήδη  σε  ότι  αφορά τη  διαδικασία  της επιχειρηµατικής 

ανακάλυψης, όπως  ξέρετε  έχει  ήδη πραγµατοποιηθεί  ένας πρώτος 

κύκλος µέσα από  τις πλατφόρµες καινοτοµίας που  έχει  

ενεργοποιήσει  η  Γραµµατεία µας στους οκτώ  τοµείς προτεραιότητας 

της εθνικής RIS, ωστόσο  επειδή  είναι  µια δυναµική  διαδικασία που  

συνεχώς αναθεωρείται  και επικαιροποιείται , έχουµε  ήδη  προβλέψει  

ένα δεύτερο κύκλο  επιχειρηµατικής ανακάλυψης , ο  οποίος θα 
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πραγµατοποιηθεί  τον Σεπτέµβριο . Εδώ ευελπιστούµε  ότι  θα έχουµε  

πολύ  µεγάλη  και  στενή  συνεργασία µε  την Αττική , µε  την 

Περιφέρεια Αττικής.  

 Όπως είπατε  και  εσείς, η  Αττική  είναι  ο  πρωταθλητής 

ανάµεσα στις ελληνικές Περιφέρειες σε  ότι  αφορά τις επιδόσεις σε  

έρευνα και  καινοτοµία και  εµπεριέχει  όλα εκείνα τα στοιχεία που  αν 

ενεργοποιηθούν σωστά µπορούν να  δώσουν τη  δυνατότητα στο 

τρίγωνο  της γνώσης να λειτουργήσει  αποτελεσµατικά. Έχουµε  

πανεπιστήµια, έχουµε  ερευνητικά κέντρα, έχουµε  παραγωγικό  ιστό . 

 Για αυτό  λοιπόν θα ήθελα πραγµατικά να σας καλέσω να 

συµµετάσχετε  στις πλατφόρµες καινοτοµίας τις καινούργιες που  θα 

ενεργοποιηθούν,  διευρυµένες και  µε  µεγαλύτερη… πιο  

αντιπροσωπευτικές . Και  να συνεργαστούµε  στενά, τόσο  µέσα από  

τα όργανα της διακυβέρνησης, αλλά και  σε  ad hoc επίπεδο , όποτε  

χρειαστεί , όποτε  θέλετε  να  συζητήσουµε  και  πραγµατικά βλέπουµε  

ότι  οι συνέργιες αυτές υπάρχουν και  µπορούν να γίνουν και  πιο 

συγκεκριµένες  µέσα από  τη  φιλοσοφία  και  τις δράσεις  που  ήδη 

προτείνετε  στο  ΠΕΠ και  στη  RIS. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Και  εµείς ευχαριστούµε .  

 Η κυρία Bourdy θα ήθελε  να έχει  µια παρέµβαση . Παρακαλώ. 

S. BOURDY:  Έχουµε  µια κατάσταση  όπου  η  Ελλάδα στο  67% του  

ΑΕΠ αφιερώνεται  στην έρευνα  και  στην τεχνολογία και  το  0,67% 

του  ΠΕΠ αφιερώνεται  εκεί .  

Η Περιφέρεια παίζει  σηµαντικό  ρόλο  για να πετύχει  τα απτά 

αποτελέσµατα και  υπάρχει  αρκετό  επίπεδο  ικανότητας έρευνας 

στην Περιφέρεια. Ακόµα και  αν δεν φαίνεται  εδώ, θα  έχετε  το 

µερίδιο  του  λέοντος  σε  εθνικό  επίπεδο .   

Είναι  πολύ  σηµαντικό  να επενδύσετε λοιπόν σε  αυτή  την 

πλατφόρµα που  αναφέρατε  προηγουµένως.  

Επίσης, αυτή  τη  στιγµή  έχω καταλάβει  ότι έχετε  λάβει  υπόψη  

τα δεδοµένα από  το  προηγούµενο  RIS, που  είναι  το  τελευταίο . Θα 
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ήθελα να  σας  προσκαλέσω  να  αρχίσετε  να  δουλεύετε  κατά τη  

διάρκεια του  καλοκαιριού . Υπάρχει  εµπλοκή  όλων των 

επιχειρηµατικών εκπροσώπων  για την ανακάλυψη  των 

επιχειρηµατιών και  χρειάζεται  να ανταποκριθεί  τις ανάγκες όλων 

όσον αφορά την ενσωµάτωση  στα πλαίσια του  ESF και  ο  κύριος 

Κοµνηνός µπορεί  να παρέχει  την απαραίτητη  στήριξη . Η τεχνολογία 

είναι  µια πολύ  καλή  επιλογή  και  βεβαίως είναι  ένας τοµέας που  η  

Περιφέρεια µπορεί  να τα πάει  καλύτερα και  υπάρχουν και  πολλές 

ευκαιρίες για εύρεση  θέσεων και  δηµιουργία θέσεων εργασίας.  

Υπάρχει  µια δυνατότητα δηµιουργίας 16.000 νέων θέσεων 

εργασίας, αν κάποιοι  τοµείς αυτή  τη  στιγµή  προσεγγιστούν από  µια 

πιο  καινοτόµο  πτυχή . 

Θα θέλαµε  επίσης η  Περιφέρεια να υιοθετήσει  το  Συµβούλιο  

Καινοτοµίας και  µπορείτε  να το  ξεκινήσετε  και  να το  βελτιώσετε 

τους επόµενους  µήνες,  όσον αφορά τους δείκτες, την 

παρακολούθηση , αλλά αυτό  που  είναι  σηµαντικό  είναι  όλη  η  χώρα 

να  κερδίσει . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστούµε  την κυρία Bourdy; 

 Υπάρχει  κάτι  άλλο ; Παρακαλώ. 

ΤΣΑΜΗΣ:  Καλησπέρα. Θα είµαι  σύντοµος για να προλάβουµε  τα 

χρονικά  περιθώρια.   

 Η Περιφερειακή  Στρατηγική  για την Κοινωνική  Ένταξη  και  την 

Καταπολέµηση  της  Φτώχειας, είχε  ένα βασικό  αντικείµενο , της 

χωρικής ανάλυσης  σε  επίπεδο  ∆ήµων και  ταχυδροµικού  κωδικού.  

Επιχειρήθηκε  µια χαρτογραφική  αποτύπωση  των δοµών και  των 

ωφελουµένων, προσδιορίζοντας και  κατηγοριοποιώντας τους  

δυνητικούς ωφελούµενους, αλλά και  εξειδικεύοντας τις ανάγκες  

τους ανά κατηγορία .  

 Είχε  το  σχεδιασµό  παρεµβάσεων της καταπολέµησης και  την 

εµβάθυνση  της κοινωνικής συνοχής, αλλά και  ταυτόχρονα  την 

υποστήριξη  της ενσωµάτωσης όλων των προτάσεων σε  µια 

στρατηγική  που  ήδη  η  Επιτροπή  παρακολουθεί  σήµερα.  
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 Στόχοι  ξεκάθαροι . Τεκµηρίωση  και  εξειδίκευση  των δράσεων 

του  ΠΕΠ Αττικής  για την αντιµετώπιση  της φτώχειας και  του  

κοινωνικού  αποκλεισµού  και  διαµόρφωση  του  στρατηγικού  πλαισίου 

περιφερειακής πολιτικής κοινωνικής ένταξης.  

 Πριν δώσω τον λόγο  στον κύριο  Τσίµπο , τον Καθηγητή  

Στατιστικής του  Πανεπιστηµίου  Πειραιώς, για να µας παρουσιάσει 

τα αποτελέσµατα σε  επίπεδο  χωρικής ανάλυσης,  θα πω µόνο  το  

εξής. Ότι  η  ΠΕΣΚΕ , η  Περιφερειακή  Στρατηγική , θέλουµε  κατ ’  

επέκταση  της εθνικής στρατηγικής  να αποτελέσει  τη  γέφυρα 

µετάβασης από  την εποχή  όπου  το  άτοµο  ήταν απλά  και  µόνο  

παθητικός λήπτης , σε  πιο  ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής  

ένταξης.  

 Για το  σκοπό  αυτό  και  επειδή  ουσιαστικά αποτελεί  η  ΠΕΣΚΕ  

µια συνεχή  προσπάθεια και  η  οποία χρειάζεται  να ανατροφοδοτείται 

µε   στοιχεία τα οποία θα είναι  όσο  το  δυνατόν επίκαιρα,  

αξιοποιήθηκαν µεθοδολογίες και  τεχνολογικά εργαλεία προς την 

κατεύθυνση  αυτή . Για πρώτη  φορά λοιπόν θα σας παρουσιάσει  και 

ο  κύριος Τσίµπος σε  λίγο , δείκτες στέρησης και  δείκτες ανθρώπινης  

φτώχειας  σε  επίπεδο  Αττικής, προκειµένου  να συνεκτιµήσουµε  την 

κατάσταση  και  να αναδείξουµε  ανάγκες και  θύλακες φτώχειας.  

 Κύριε  Τσίµπο . 

ΤΣΙΜΠΟΣ:  Ευχαριστώ πολύ . 

 Η δουλειά µας βέβαια στον τοµέα των χωρικών ανισοτήτων 

είναι  αρκετά τεχνική  και  προφανώς δεν θα αναφερθώ  σε  τέτοιου 

είδους λεπτοµέρειες. Ωστόσο  θα ήθελα πραγµατικά να  σηµειώσω 

ότι  τουλάχιστον από  µεθοδολογικής πλευράς είναι  αρκετά  

ενδιαφέρουσα  και  έχουµε  κάνει  µία… θα κάνουµε  µια σύντοµη 

παρουσίαση , αλλά  η  δουλειά που  έχουµε  κάνει  είναι… περιλαµβάνει 

υπολογισµό  καταρχήν βεβαίως κάποιων καθιερωµένων δεικτών, 

ωστόσο  δεν είναι  τόσο  απλός ο  υπολογισµός τους δεδοµένου ότι  σε  

κάποια από  αυτά τα µέτρα έχουµε  κατασκευάσει  και  πίνακες 

επιβίωσης σε  επίπεδο  ∆ήµου  Καλλικράτη , για να µπορέσουµε  να  
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χρησιµοποιήσουµε  εν πάση  περιπτώσει  αυτές τις συναρτήσεις για 

να  υπολογίσουµε  αυτά τα µέτρα.  

 Προφανώς ο  ορισµός της φτώχειας  είναι  λίγο  σχετικός και  

κατά συνέπεια µε  αυτή  την έννοια προσπαθούµε  να την 

αναλύσουµε . Πάντως έχουµε  κάνει  τρεις δουλειές. Στην 

πραγµατικότητα έχουµε  υπολογίσει  έναν δείκτη , όπως λέγεται  

Townsend, ο  οποίος στην πραγµατικότητα είναι  δείκτης στέρησης 

υλικών αγαθών και  αυτό  το  έχουµε  κάνει  σε  επίπεδο  ∆ήµου 

Καλλικράτη .  

 ∆εύτερον, έχουµε  υπολογίσει  ένα δείκτη  που  έχει  προτείνει  ο 

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, φτώχειας, δείκτη  φτώχειας που  έχει  

προτείνει  ο  Οργανισµός Ηνωµένων  Εθνών, επίσης σε  επίπεδο 

Καλλικράτη .  

 Αλλά επειδή  οπωσδήποτε  οι  ∆ήµοι  και  ορισµένοι  ∆ήµοι  είναι  

αρκετά µεγάλες περιοχές και  πολυπληθείς, έχουµε  κάνει  και  µια 

ανάλυση  των εισοδηµάτων σε  επίπεδο  Τ .Κ . µε όσο  το  δυνατόν 

περισσότερα στοιχεία από  αυτά που  είναι  διαθέσιµα.  

 Όλα τα  στοιχεία που  έχουµε  χρησιµοποιήσει  είναι  επίσηµες 

στατιστικές που  έχουµε  λάβει  από  τη  Στατιστική  Υπηρεσία, από  την 

Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  ή  από  το  ΚΕΠΥΟ και  έχουµε 

χρησιµοποιήσει  στην πραγµατικότητα  και  ληξιαρχικά δεδοµένα για  

την περίοδο  2010-2012 και  απογραφικά δεδοµένα  για την 

περίοδο… βάσει  της απογραφής του  2011, αλλά  επίσης  και  στοιχεία 

εισοδήµατος για το  2012.  

 Ο δείκτης, ο  πρώτος ο  δείκτης  που  ανέφερα, που  θεωρείται 

ως δείκτης στέρησης βασικών τέλος πάντων υλικών αγαθών, είναι  

στην πραγµατικότητα ένας  γραµµικός µετασχηµατισµός κάποιων 

επιµέρους δεικτών,  όπως είναι  το  ποσοστό  ανέργων στο  σύνολο  

του  οικονοµικά ενεργού πληθυσµού , το  ποσοστό  των νοικοκυριών 

που  δεν έχουν δικό  τους αυτοκίνητο ,  το  ποσοστό  των νοικοκυριών 

που  δηλώνουν ότι  δεν έχουν δική  τους κατοικία και  την πυκνότητα  

του  νοικοκυριού  διότι  είναι  ένας δείκτης αν θέλετε  οικονοµικής 
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ανάπτυξης  της περιοχής. Και  όλοι  αυτοί  είναι  καθιερωµένοι  δείκτες, 

δηλαδή  η  πυκνότητα υπολογίζεται  σαν ποσοστό  των νοικοκυριών 

που  έχουν περισσότερα από  ένα άτοµο  ανά δωµάτιο . 

 Βέβαια εδώ πέρα θα πρέπει  να πούµε  και  θα το  δούµε  λίγο 

και  στα αποτελέσµατα, ότι  θα πρέπει  µε  αρκετά µεγάλη  προσοχή  να  

εξετάσουµε  την ανάλυση  των στοιχείων, να τη  θεωρήσουµε , 

δεδοµένου ότι  τα στοιχεία παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα και  

κατά συνέπεια θα πρέπει  να ξέρουµε  ίσως και  τις επιµέρους 

περιοχές για να µπορέσουµε  να βγάλουµε  καλύτερα αποτελέσµατα.  

 Εδώ πέρα  είναι  δύο  χάρτες οι  οποίοι  δεν δείχνουν ακόµα  τους 

δείκτες, απλώς δείχνουν στον αριστερό  χάρτη  τέλος πάντων, το  

ποσοστό  της ανεργίας, στο  δεξιό  µέρος είναι  οι  ∆ήµοι  της 

Περιφέρειας που  το  ποσοστό  των νοικοκυριών που  δεν έχουν Ι .Χ.  

Όσο  πιο  βαθύ  είναι  το  χρώµα, τόσο  µεγαλύτερο  είναι  το  ποσοστό  

στη  µία περίπτωση της ανεργίας, στην άλλη  περίπτωση  των ατόµων 

χωρίς Ι.Χ.. 

 Εδώ πέρα επίσης  είναι  οι  επιµέρους δείκτες,  δηλαδή  στην 

αριστερή  πλευρά βλέπουµε  το  ποσοστό  των νοικοκυριών που  δεν 

έχουν, που  δηλώνουν ότι  δεν έχουν  δικό  τους σπίτι  και  δεξιά το 

ποσοστό  των νοικοκυριών που  έχουν µεγάλη  πυκνότητα και  εδώ 

πάλι  τα έντονα  χρώµατα σηµαίνουν µεγαλύτερα ποσοστά, άρα εν 

πάση  περιπτώσει  κάποιο  αν θέλετε  µειονέκτηµα. 

 Και  φτάνουµε  στο  τελευταίο , που  στην πραγµατικότητα εδώ 

είναι  ο  συνδυασµός όλων αυτών των προηγουµένων, όπως σας 

είπα, µε  κάποιο  γραµµικό  µετασχηµατισµό  και  βλέπετε  ότι  έχω 

γράψει , έχουµε  γράψει  εδώ δεξιά λίγο  τα πολύ… σύντοµα τα  

αποτελέσµατα. Ότι  αυτός ο  δείκτης  του  Townsend δηλαδή  που  

είπαµε  ότι είναι  ένας δείκτης στέρησης αγαθών, υλικών αγαθών, 

δείχνει  πολύ  µεγάλες τιµές στους  ∆ήµους της Ύδρας, Αθηναίων και  

Καλλιθέας,  ενώ  έχει  χαµηλές  σχετικά τιµές σε  όλους τους 

υπόλοιπους ∆ήµους που  αναφέρονται  εκεί . Για να  µην σας 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 1
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 

ΑΘΗΝΑ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

82 

κουράσω δεν τους  διαβάζω. Ωστόσο  βλέπετε  ότι  πρόκειται  κυρίως  

για τα βόρεια προάστια. 

 Να κάνω µια µικρή  παρατήρηση  εδώ πέρα.  Ότι  αυτός ο  

δείκτης προφανώς  παίρνει  τιµές από  µηδέν έως εκατό ,  εποµένως  

όσο  µεγαλύτερο  είναι  το  νούµερο , τόσο  µεγαλύτερη  είναι  και  η  

στέρηση  των αγαθών.  

 Και  επίσης να πω  ότι  αυτό  που  ανέφερα προηγουµένως για 

την ιδιαιτερότητα των στοιχείων και  των περιοχών, βλέπετε  ότι  η  

Ύδρα βέβαια περιλαµβάνεται  µέσα στις περιοχές µε  πολύ  αν θέλετε  

υψηλές τιµές του  δείκτη , ωστόσο  µην ξεχνάτε  ότι  η  Ύδρα δεν έχει 

αυτοκίνητα, εποµένως το  ποσοστό , ένα από  τα συστατικά αυτά που 

ανέφερα προηγουµένως, στην πραγµατικότητα εδώ πέρα έχει  

κάποιο  θέµα. Προφανώς όµως δεν µπορούµε  να αποκλείσουµε 

κάποιες περιοχές από  τη  συγκεκριµένη… σε  ορισµένο  ορισµό  των 

δεικτών.  

 Εδώ είναι  ένας δεύτερος δείκτης ο  οποίος ορίζεται  σαν 

δείκτης φτώχειας. Περιλαµβάνεται  εδώ η  πιθανότητα µη  επιβίωσης 

από  τη  γέννηση  µέχρι  την ηλικία των 60 ετών. Αυτό  δεν το  έχουµε 

ορίσει  εµείς, το  έχει  ορίσει  ο  Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών.  Στην 

πραγµατικότητα µιλάµε  για θνησιµότητα  αν θέλετε .  

 Επίσης, βασίζεται  στο  ποσοστό  όσων   δεν γνωρίζουν γραφή 

και  ανάγνωση  και  το  ποσοστό  των ανέργων.   

 Να κάνω µια παρένθεση  εδώ πέρα,  ότι  ο  αρχικός δείκτης, 

αυτό  το  Π3 που  λέµε  εµείς έχουµε  υπολογίσει  το  ποσοστό  των 

ανέργων, στην ουσία προτείνει  το  ποσοστό  των µακροχρόνιων  

ανέργων. Ωστόσο  στην Ελλάδα τα δικά µας στοιχεία σε  επίπεδο 

∆ήµο  Καλλικράτη  δεν είναι  διαθέσιµα σε  ότι  αφορά το  ποσοστό  των 

µακροχρόνων ανέργων, το  οποίο  προκύπτει  µόνο  από  την έρευνα  

εργατικού  δυναµικού  που  είναι  σε  επίπεδο  Περιφέρειας.  

 Είναι  δύο  διαφορετικές εκφράσεις. Ο  πρώτος είναι  λίγο  πιο 

έντονος γιατί  έγινε  σε  µια µη  γραµµική  αν θέλετε   σχέση , ωστόσο 
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πάνω-κάτω τα ίδια αποτελέσµατα δείχνουν τουλάχιστον διαχωρικά 

και  οι  δύο  δείκτες.  

 Πάλι  στις δύο  αυτές διαφάνειες, µάλλον στους χάρτες, 

αριστερά είναι  η  πιθανότητα µη  επιβίωσης,  δηλαδή  η  θνησιµότητα  

στην πραγµατικότητα από  τη  γέννηση  µέχρι  την ηλικία των 60 ετών 

και  είναι  αυτό  ακριβώς το  συστατικό  το  οποίο  υπολογίζεται  αφού  

έχουµε  ήδη  κατασκευάσει  πίνακες επιβίωσης περιφερειακούς. ∆εξιά 

είναι  το  ποσοστό  του  πληθυσµού  που  δεν γνωρίζει  γραφή  και  

ανάγνωση .  

 Και  εδώ πέρα είναι  οι δείκτες αυτοί  οι  οποίοι , ο  αριστερός  

είναι  αυτός τέλος πάντων ο  λίγο  πιο  δύσκολος τύπος και  ο  δεξής 

είναι  ο  λίγο  πιο  απλός τύπος, ο  τελείως γραµµικός. Αλλά παρ ’  όλο  

που  υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, ίσως παρατηρείτε  ότι οι 

διαφοροποιήσεις δεν είναι  πάρα πολύ  µεγάλες και  έντονες, 

εποµένως στην πραγµατικότητα είτε  τον έναν χρησιµοποιήσουµε , 

είτε  τον άλλον, ίσως εξυπηρετήσει  στην ανάλυση  και  στην 

περαιτέρω επιχειρηµατολογία.  

 Τώρα, µε  βάση  αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων που  έχουµε  

υπολογίσει  και  παρουσιάσει , το 20% του  πληθυσµού  της 

Περιφέρειας Αττικής µε  µεγαλύτερη  ανθρώπινη  φτώχεια, δηλαδή  

µεγάλες τιµές, παρουσιάζεται  στους ∆ήµους Φυλής, Ασπροπύργου,  

Αγίας Βαρβάρας, Μεγαρέων, Τροιζηνίας και  Αθηναίων,  όπου  είναι  

πολύ  µεγάλος ∆ήµος και  από  εκεί  και πέρα το  20% του  πληθυσµού  

της Περιφέρειας µε  χαµηλότερες τιµές δείκτη  είναι  στους ∆ήµους, 

παρουσιάζεται  στους ∆ήµους Παλλήνης, Γαλατσίου , Κρωπίας, όλων 

αυτών, Χολαργού ,  Παπάγου  και  εν πάση  περιπτώσει  αυτών που  

βλέπετε , για να µην σας κουράσω.  

 Τέλος πάντων, η  εντύπωση  που  παίρνουµε  εκ πρώτης όψεως  

και  µε  βάση  τον δείκτη  στέρησης, και  µε  βάση  δείκτη  φτώχειας, 

παρ ’  όλο  που  πρέπει  µε  µεγάλη  προσοχή  να τα εξετάσουµε  αν 

θέλετε  λεπτοµερειακά, δείχνουν κάποια πρότυπα, χωρικά πρότυπα 
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τα οποία πάνω-κάτω παρουσιάζουν κάποια αν θέλετε  σαν 

οµοιογένεια.  

 Τώρα, έχουµε  το  εξής πρόβληµα. Ότι  όπως  είπα 

προηγουµένως, οι  ∆ήµοι  είναι  αρκετά µεγάλες περιοχές,  ορισµένοι 

είναι  µάλιστα και  πολυπληθείς, έχουν και  µεταξύ τους κάποιες 

διαφοροποιήσεις και  ιδιαιτερότητες και  µάλιστα σύµφωνα µε  τη  

θεωρία και  την πρακτική  τέλος πάντων των χωρικών αναλύσεων, 

είναι  σαφές ότι  όσο  µικρότερο  είναι  το  χωρικό  επίπεδο  ανάλυσης, 

τόσο  µεγαλύτερες είναι  οι  αντιθέσεις οι  οποίες φαίνονται  και  πιο  

εύγλωττα, είτε  οικονοµικές, είτε  κοινωνικές ή  οτιδήποτε  άλλο ,  

δεδοµένου ότι  όσο  µεγαλύτεροι  είναι  οι  πληθυσµοί  και  όσο  

µεγαλύτερες  είναι  οι  περιοχές,  υπάρχει  µια τάση  εξισορρόπησης  

των θετικών και  αρνητικών αποτελεσµάτων.  

 Ως εκ  τούτου , αυτούς τους  συγκεκριµένους δείκτες  προς το  

παρόν τουλάχιστον, δεν ήταν δυνατόν να τους υπολογίσουµε  σε 

επίπεδο  Τ .Κ ., όµως πήραµε  κάποια στοιχεία εισοδήµατος, δηλαδή  

δηλωθέντος εισοδήµατος σε  επίπεδο  Τ .Κ . και  τα έχουµε  κάπως  

αναλύσει .  

 Βέβαια εδώ πέρα πάλι  πρέπει  να κάνουµε  κάποιες αναλύσεις 

οι  οποίες βασίζονται  σε  µέσες τιµές ή  διάµεσες τιµές και  γενικώς  

πάντως παρατηρείται  ότι  στο  60% περίπου των ∆ήµων της Αττικής, 

δηλώνουν ένα εισόδηµα το  οποίο  είναι  µικρότερο  από  το  µέσο 

επίπεδο  της Περιφέρειας, αλλά θα δούµε  και  λίγες διαφοροποιήσεις 

λίγο  πιο  µετά.  

 Εδώ πέρα έχουµε  το  µέσο  δηλωθέν εισόδηµα σε  επίπεδο Τ .Κ . 

και  εκτός από  βέβαια τους ∆ήµους, περιοχές  Τ .Κ . των ∆ήµων που  

υπάγονται  στους ∆ήµους Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, που  ούτως ή  

άλλως είναι  από  τους πιο  φτωχούς  αν θέλετε , φτωχές περιοχές της  

Αττικής, υπάρχουν και  άλλοι  αρκετοί  που  υπάγονται  στον ∆ήµο  

Αθηναίων, αλλά και  στο  Σαρωνικό  και  στον αντίποδα  υπάρχουν 

αρκετές τιµές εισοδήµατος υψηλές σε  Τ .Κ ., που  προφανώς είναι  

µέσα.. υπάγονται  στους ∆ήµους Κηφισιάς, Φιλοθέης, αλλά και  στο  
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∆ήµο  Αθηναίων.  Βέβαια  αναφερόµαστε  στην περιοχή  των 

ανακτόρων και  πλατείας Κολωνακίου .  

 Και  εδώ πέρα όσο  πιο  έντονο  είναι  το  χρώµα, τόσο 

µεγαλύτερο  είναι  το  µέσο  δηλωθέν εισόδηµα.  

 Και  η  τελευταία νοµίζω από  πλευράς χωρικής ανάλυσης 

διαφάνεια,  είναι  αυτή  εδώ πέρα που  θέλουµε  να  δείξουµε  ότι  το 

µικρότερο  εισόδηµα στο  ∆ήµο  Αθηναίων είναι  περίπου 10.500, 

10.439 για την ακρίβεια, ευρώ, που  αντιστοιχεί  σε  περιοχές του  

Σταθµού  Λαρίσης, Αχαρνών και  το  υψηλότερο  είναι  προφανώς στην 

περιοχή  πλατείας Κολωνακίου  και  ανακτόρων,  που  είναι  χοντρικά 

77.500 €. Μιλάω για το  µέσο  δηλωθέν  του  έτους 2012 που  πήραµε  

από  το  ΚΕΠΥΟ. 

 Ευχαριστώ πολύ . 

ΤΣΑΜΗΣ:  Συνεχίζοντας λίγο  την αποτύπωση  ουσιαστικά των δοµών 

που  πραγµατοποιήθηκε  κατά τη  φάση  α ’  της εκπόνησης της 

στρατηγικής και  στην οποία συµµετείχαν µέσω ενός διαδικτυακού 

εργαλείου, το  οποίο  αποτελεί  και  ουσιαστικά ένα παραδοτέο  της 

ίδιας της Περιφερειακής Στρατηγικής. Φαίνεται  µια πρώτη  

καταγραφή  των δοµών όπως έχουν δηλωθεί  από  τους φορείς που 

είναι  οι  Οργανισµοί  Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά βάση ,  αλλά  και  

όλοι  οι  υπόλοιποι κοινωνικοί  φορείς που  έχουν υπευθυνότητα 

άσκησης πολιτικών ένταξης  και  σε  πρώτη  φάση  βλέπουµε  ότι 

υπάρχουν 695 δοµές καταγεγραµµένες, µε  το  Βόρειο  Τοµέα να 

φαίνεται  ότι  έχει  τις  περισσότερες δοµές.  

 Αυτοί  οι  αριθµοί  είναι  αριθµοί  οι  οποίοι  αλλάζουν συνεχώς. Η 

πηγή  που  υπάρχει  διαθέσιµη και  στο  διαδίκτυο  είναι  στην 

ιστοσελίδα social.pepattikis.gr, όπου  αποτυπώνονται  κάθε  µέρα και  

περισσότερα στοιχεία, πιο  επίκαιρα  στοιχεία.   

 Τα είδη  δοµών έτσι  όπως έχουν καταγραφεί  σε  πρώτη  φάση , 

είναι  ουσιαστικά αυτά που  εµφανίζονται  στη  διαφάνεια µε  τους 

Παιδικούς, Βρεφικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, να αποτελούν 

το  14% των δοµών και  τις δοµές των ΚΑΠΗ περίπου στο  13%. 
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Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ  που  αφορούν σε  προνοιακά 

επιδόµατα ακολουθούν και  στη  συνέχεια κατατάσσονται  οι  γνωστές 

δοµές που  διαχειρίζονται  προγράµµατα σαν το  Βοήθεια στο  Σπίτι , 

τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και  ούτω καθεξής.  

 Οι  οµάδες ωφελουµένων. Οι  οµάδες ωφελουµένων όπως έχει  

προκύψει  από  την οµαδοποίηση  και  την πρώτη  καταγραφή , κυρίως 

το  µεγαλύτερο  ποσοστό  καταλαµβάνεται  από  τους  φτωχούς 

εργαζόµενους µε  οικογενειακό  εισόδηµα µικρότερο , κάτω από  

12.000, σε  ποσοστό  23%. Είναι  οι  ηλικιωµένοι , 

συµπεριλαµβανοµένων και  των φτωχών συνταξιούχων, περίπου στο 

ίδιο  ποσοστό , και  τα ανήλικα παιδιά.  

 Κατ ’  ουσία αυτές οι  οµάδες είναι  αυτές οι  οποίες 

τεκµηριώνουν άλλωστε  και  την απαίτηση  της εµπροσθοβαρούς 

δράσης των επενδυτικών δραστηριοτήτων οι  οποίες  εξειδικεύονται 

και  σήµερα.  

 ∆εν θα µείνω  στα δυνατά και  αδύνατα σηµεία, ευκαιρίες και  

απειλές, γιατί  είναι  νοµίζω και  προχωρηµένη  η  ώρα. Απλά θα πω 

ότι  το  πλαίσιο  πολιτική  για να διαµορφωθεί  η  Περιφερειακή 

Στρατηγική  βασίστηκε  στη  Στρατηγική  Ευρώπη  2020, είκοσι-είκοσι , 

στην ευρωπαϊκή  πλατφόρµα για την καταπολέµηση  της  φτώχειας, 

στη  στρατηγική  για τους Ροµά της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το  

Εταιρικό  Σύµφωνο  για το  Πλαίσιο  Ανάπτυξης, το  ΕΣΠΑ , εθνική  

στρατηγική  για τους Ροµά και  το  Εθνικό  Στρατηγικό  Πλαίσιο  για την 

Κοινωνική  Ένταξη .  

 Οι  στόχοι  είναι  ξεκάθαροι . Ο βασικός  στόχος  είναι  η  µείωση  

του  αριθµού  των ανθρώπων που  απειλούνται  από  τη  φτώχεια κατά 

450.000 µέχρι  το  2020.  

 Κεντρικός στόχος της Περιφερειακής Στρατηγικής. Σύντοµα. Η 

προώθηση  του  σχεδιασµένου  συνεκτικού  συστήµατος κοινωνικής  

προστασίας, µε  ενιαίες αρχές και  αποκεντρωµένες πολιτικές και  όλο  

αυτό  στη  βάση  της κοινωνικής δικαιοσύνης.  
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 Θέλουµε  µετρήσιµους και  ορατούς στόχους. ∆ύο  πράγµατα. 

Σε  πρώτο  χρόνο  την άµεση  ανάσχεση  της ανθρωπιστικής κρίσης και  

σε  δεύτερο χρόνο  την οικονοµική  ανάκαµψη  µε  δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης και  κοινωνική  αλληλεγγύη . 

 Τέσσερις οι  πυλώνες οι  οποίοι  εξειδικεύουν τον κεντρικό 

στόχο . Καταπολέµηση  της ακραίας  φτώχειας , άρση  εµποδίων 

πρόσβασης σε  βασικές υπηρεσίες υγείας και  πρόνοιας,  

αντιµετώπιση  κάθε  µορφής διακρίσεων και  προώθηση  ισότητας των 

ευκαιριών και  πρόσβαση  στην αγορά εργασίας.  

 Οι  πυλώνες εφαρµόζουν άξονες προτεραιότητας οι  οποίοι 

αντιστοιχούν σε  µέτρα πολιτικής.  Προτεραιότητες  και  µέτρα 

πολιτικής. ∆εν υπεισέρχοµαι  σε  λεπτοµέρεια. Απλά τα κοκκινισµένα 

µέτρα αφορούν ουσιαστικά τις εµπροσθοβαρείς δράσεις, την 

αντιστοίχιση  δηλαδή  της περιφερειακής στρατηγικής ουσιαστικά µε 

τις αυτοδεσµεύσεις της Περιφέρειας για την τρέχουσα περίοδο . Το 

µέτρο  1.1.4 αφορά  σε  πρόσβαση  στη  στέγη . Θα το  δούµε  και  πιο 

κάτω.  

 Ο δεύτερος άξονας προτεραιότητας µε  την πρόληψη  

καταπολέµηση  του  αποκλεισµού  παιδιών, δύο  µέτρα που  αφορούν 

στις εµπροσθοβαρείς δράσεις.  Πρόσβαση  σε  υπηρεσίες 

προσχολικής αγωγής και  ειδική  αγωγή  των παιδιών µε  αναπηρία.  

 Ο τρίτος άξονας αφορά περισσότερο  σε  ενεργητικές  πολιτικές 

και  ουσιαστικά στην ένταξη  των ευπαθών και  ευάλωτων οµάδων 

στην αγορά εργασίας.  

 Και  κλείνουµε  µε  τη  διακυβέρνηση  της στρατηγικής,  τον 

συντονισµό , την ποιότητα και  την εφαρµογή  της στρατηγικής, 

προσπαθώντας να  έχουµε  µια συµβατή  στρατηγική  µε  την εθνική  

στρατηγική  για να µπορέσουµε  να οριοθετήσουµε  τους δείκτες.  

 Η εξειδίκευση  των εµπροσθοβαρών δράσεων. Τις είδαµε στην 

αρχή  της παρουσίασης από  τον κύριο  Σπηλιώτη . Απλά και  µόνο  

είναι  η  επενδυτική  προτεραιότητα 9.Ι. µε  τιµές στόχους αντίστοιχα 

13.000 και  7.000 για άνεργους και  άλλα µειονεκτούντα άτοµα. Το  
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µέτρο  2.1.1. που  είναι  Εναρµόνιση  Επαγγελµατικής και  

Οικογενειακής Ζωής, µε  τα αντίστοιχα ποσά. Η επενδυτική  

δραστηριότητα 9.Ι.Ι.Ι. µε  τους δείκτες εκροής τους συµµετέχοντες  

µε  αναπηρία και  άλλα µειονεκτούντα  άτοµα, όπως εξειδικεύονται  

για τρεις διαφορετικές δράσεις , µέτρο  1.1.4., µέτρο  2.2.2 και  µέτρο 

2.1.1. Αντιστοιχούν στα ποσά που  ήδη  αναλύθηκαν στην αρχή .  

 Κλείνουµε  µε  το  ότι  η  Περιφερειακή  Στρατηγική , ένα από  τα 

µέτρα πολιτικής προτεραιότητας που  έχει  σχεδιάσει  είναι  και  ο  

περιφερειακός µηχανισµός, προκειµένου  να µπορέσουµε  σε  τρία 

επίπεδα να έχουµε  το  συντονισµό  και  της χάραξης πολιτικής από  το  

Περιφερειακό  Συµβούλιο , την κυρία Περιφερειάρχη  και  τους 

αρµόδιους Αντιπεριφερειάρχες. Την τεκµηρίωση  και  τον σχεδιασµό  

από  το  Περιφερειακό  Συµβούλιο  Κοινωνικής Ένταξης που  µπορεί 

να  συσταθεί  σαν συµβουλευτικό  όργανο . Και  την υλοποίηση  της 

πολιτικής µε  τη  διαχείριση  των δράσεων µε  ευθύνη  των αρµόδιων 

∆ιευθύνσεων. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Και  εµείς ευχαριστούµε .  

 Να συνεχίσουµε  µε  την κυρία Μητσούλα, Εθνική  Αρχή  

Συντονισµού . Εν συντοµία και  ευχαριστούµε  πάρα πολύ .  

ΜΗΤΣΟΥΛΑ:  Και  εγώ σας ευχαριστώ,  κυρία Πρόεδρε .   

 Είχαµε  οργανώσει  µια παρουσίαση  για τις εκ των προτέρων 

αιρεσιµότητες αρκετά αναλυτική , δυστυχώς ο  χρόνος δεν το  

επιτρέπει . Θα πω δυο  κουβέντες για αυτό .  

 Μέσα στο  φάκελο  της Επιτροπής που  έχετε  στη  διάθεσή  σας, 

υπάρχει  µια αναλυτικότατη  και  εκτενής αναφορά στην εκπλήρωση 

των εκ  των προτέρων αιρεσιµοτήτων, όπου  εκεί  µπορείτε  να  

ενηµερωθείτε  αναλυτικά για κάθε  µια από  αυτές, την εκπλήρωσή 

της, τα κριτήρια, την πρόοδο  και  τα χρονοδιαγράµµατα.  Απλά εγώ 

θέλω να πω ότι  στα πλαίσια του  Περιφερειακού  Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος της Αττικής έχουν ενσωµατωθεί  30 εκ των προτέρων 

αιρεσιµότητες, επτά γενικές και  είκοσι  τρεις θεµατικές, µε  βάση  τις 
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επενδυτικές προτεραιότητες και  τους ειδικούς στόχους του  

προγράµµατος και  µε  βάση  αυτή  την διαδικασία όσον αφορά την 

εκπλήρωσή  τους,  έχω να πω ότι  από  αυτές 12 θεωρούνται  

εκπληρωµένες,  έχουν το  σηµείο  εκπλήρωσης ναι , που  σηµαίνει  ότι  

εκπληρώνουν όλα τα κριτήρια που  αφορούν τις αιρεσιµότητες. Από  

αυτές οι  7 είναι  θεµατικές αιρεσιµότητες και  οι  5 είναι  γενικές και 

από  αυτές οι  5 αφορούν το  ΕΤΠΑ  και  το  Ταµείο  Συνοχής και  οι  δύο  

το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταµείο .  

 Όσον αφορά τις αιρεσιµότητες οι  οποίες θεωρούνται  µερικώς 

εκπληρωµένες, που  αυτό  σηµαίνει  ότι  κάποια από  τα επιµέρους 

κριτήρια δεν εκπληρούνται , δεν εκπληρούνται  όλα τα κριτήρια, από  

αυτές, αυτές οι  µερικώς εκπληρωµένες στο  πρόγραµµα  είναι  12. 

Από  αυτές οι  11 είναι  θεµατικές, 4 για το  ΕΤΠΑ  και το  Ταµείο 

Συνοχής και  7 για το  ΕΚΤ και  µία στο  πλαίσιο  των γενικών 

αιρεσιµοτήτων. 

 Και  τέλος, αυτές που  αφορούν τις αιρεσιµότητες που  δεν 

υπάρχει  εκπλήρωση , το  σύνολό  τους είναι  6. Από  αυτές οι  5 είναι  

θεµατικές προτεραιότητες, µε  τις 5 συνολικά στο  ΕΤΠΑ  και  το  

Ταµείο  Συνοχής και  µια είναι  γενική .  

 ∆υο  κουβέντες για την πρόοδο  ανάπτυξη  του  ενιαίου 

συστήµατος παρακολούθησης των δεικτών του  ΕΣΠΑ , που  αφορά 

την αιρεσιµότητα 7, που  είναι  η  µία γενική  αιρεσιµότητα η  οποία δεν 

εκπληρώνεται .  

 Με  βάση  τους κανονισµούς  λοιπόν των (…) εισάγεται  για  όλα 

τα επιχειρησιακά προγράµµατα η  προϋπόθεση  εκπλήρωσης της  

γενικής αιρεσιµότητας 7 που  αφορά τα στατιστικά συστήµατα, όπου  

για κάθε  κράτος µέλος απαιτείται  να  εφαρµόζονται  ρυθµίσεις για 

την έγκαιρη  συλλογή  και  συγκέντρωση  των στατιστικών δεδοµένων 

των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Για την εκπλήρωση  

της αιρεσιµότητας 7 στο  νέο  ΕΣΠΑ  2007-2013 και  στα προγράµµατά  

του , προβλέπεται  σχέδιο  δράσης το  οποίο  υλοποιείται  από  τον 

Μάιο  του  2014 µε  ορίζοντα  εκπλήρωσης τον Απρίλιο  του  2016. 
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 Στην παρούσα φάση  η  συγκεκριµένη  αιρεσιµότητα όπως σας 

είπα, θεωρείται  ως  µερικώς  εκπληρούµενη  για όλα τα εγκεκριµένα 

προγράµµατα καθώς ικανοποιούνται  οι  απαιτήσεις µόνο  των 

κριτηρίων 3 και  5 και  υπάρχουν 18 κοινές δράσεις µεταξύ των… 

ενέργειες, µε  συγχωρείτε , του  σχεδίου δράσης µεταξύ των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων που  είναι  κοινές και  από  τις οποίες 

έχουν ήδη  υλοποιηθεί  οι  8. 

 Στο  πλαίσιο  του  σχεδίου δράσης  καταρτίστηκε  και  απεστάλη  

άτυπα στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  ένα  σχέδιο  εγγράφου  µε  τίτλο  

Ενιαίο  Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ  2014-2020. 

Αποτελεί  ένα έγγραφο  µε  δυναµικό  χαρακτήρα και  µε  συνεχή  

επικαιροποίηση . Είναι  ένα  υλικό  το  οποίο  το  δουλεύει  οµάδα 

εργασίας η  οποία έχει  συγκροτηθεί  στο  Υπουργείο  Οικονοµίας  και  

περιλαµβάνει  άτοµα από  διάφορες ∆ιαχειριστικές Αρχές µε  την 

υποστήριξη  της ΕΥΣΑ  και  της ΕΥΣΕΚΤ  και  αυτή  τη στιγµή  σε  

εξέλιξη  ενέργειες βρίσκονται  σε  σχέση  µε  τη σύνδεση  µε  το 

σύστηµα διαχείρισης και  ελέγχου,  για την προσαρµογή  του  

ολοκληρωµένου  συστήµατος του  πληροφοριακού  του  ΕΣΠΑ  και  

συνεργασία της ΕΑΣ µε  την Αρχή  Προστασίας Προσωπικών 

∆εδοµένων για τον καθορισµό  των σχετικών ρυθµίσεων στην 

παρακολούθηση  των δεικτών του  ΕΚΤ .   

 Παράλληλα είναι  ιδιαίτερα σηµαντικό  να αναφερθεί  ότι  ο 

προτεινόµενος µηχανισµός στατιστικής (…) δεικτών θα επικυρωθεί  

άµεσα, µεταξύ άλλων µε  σύναψη  συµφωνίας συνεργασίας µε  την 

ΕΛΣΤΑΤ  και  άλλους φορείς που  παρέχουν διοικητικά δεδοµένα.   

 Ήθελα επίσης να συµπληρώσω ότι  στο  πλαίσιο της 

εξειδίκευσης των επιχειρησιακών προγραµµάτων και  της 

προετοιµασίας των προσκλήσεων, επειδή  το  σύστηµα, το  ενιαίο 

σύστηµα, δεν έχει  ολοκληρωθεί , είναι  δυναµικό  χαρακτήρα, έχει  

δυναµικό  χαρακτήρα όπως  είπαµε  και  είµαστε  σε  φάση  εξειδίκευσης 

και  περαιτέρω κάλυψης όλων των απαιτήσεων του  σχεδίου δράσης, 

όλες οι  ∆ιαχειριστικές Αρχές και  απευθύνοµαι  και  στην 
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∆ιαχειριστική  Αρχή  της Περιφέρειας Αττικής, να επικοινωνεί  µαζί  

µας για οποιεσδήποτε  ανάγκη  διευκρινίσεων, συζητήσεων και  

συνεργασίας, έτσι  ώστε  να προσδιοριστούν τα στοιχεία τα δεικτών 

που  αφορούν την κάλυψη  της στατιστικής αιρεσιµότητας,  έτσι  ώστε 

οι  προσκλήσεις που  θα βγαίνουν στον αέρα να είναι  σύµφωνα µε  το 

σχέδιο  δράσης και  τους δείκτες που  έχουν περιληφθεί  µέσα στο 

Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα.  

 Και  µια τελευταία κουβέντα για το  σχέδιο  της αξιολόγησης. Το 

σχέδιο  της αξιολόγησης είναι  µια απαίτηση  για την επόµενη  

προγραµµατική  περίοδο  και  αυτό  είναι  ένα  υλικό  το  οποίο  η  

Επιτροπή  Παρακολούθησης εξετάζει  το  αργότερο  ένα χρόνο  µετά 

την έγκριση  του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος.  

 Ο σκοπός του  είναι  να βελτιωθεί  η  ποιότητα των 

αξιολογήσεων, ο  σχεδιασµός και  η  υλοποίησή  τους και  να 

διασφαλιστεί  η  διαθεσιµότητα των στοιχείων που  θα  πρέπει  να 

τροφοδοτήσουν τις ετήσιες εκθέσεις και  τις εκθέσεις προόδου.  

 Τα σηµαντικότερα  στοιχεία που  θα πρέπει  να περιλαµβάνει  

είναι  η  ενδεικτική  λίστα των αξιολογήσεων που  σχεδιάζονται  να  

πραγµατοποιηθούν και  οι  µέθοδοι που  θα χρησιµοποιηθούν.  

∆ιατάξεις για τη διασφάλιση  της διαθεσιµότητας των δεδοµένων 

που  είναι  απαραίτητα για τη  διενέργεια των αξιολογήσεων.  

Χρονοδιάγραµµα και  ενδεικτικό  προϋπολογισµό  των αξιολογήσεων.  

Τρόπους παρακολούθησης και  διάδοσης των ευρηµάτων των 

αξιολογήσεων και  τους ανθρώπινους πόρους  που  είναι  

απαραίτητοι . 

 Σε  αυτό  το  πλαίσιο  η  ΕΥΣΑ  και  η  ΕΥΣΕΚΤ  προγραµµατίζουν 

µέχρι  το  τέλος του  Σεπτεµβρίου  τις ακόλουθες ενέργειες  έτσι  ώστε  

να υποστηριχθεί  και  ο  συντονισµός των ∆ιαχειριστικών Αρχών στην 

κατάρτιση  των σχεδίων αξιολόγησης , έτσι  ώστε  να υπάρχει  µια 

προσέγγιση  που  να είναι  όσο  το  δυνατόν πιο  χρήσιµη  για την 

υλοποίηση  των αξιολογήσεων των προγραµµάτων.   
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 Έτσι , προβλέπεται  αποστολή  οδηγιών για τη  διαµόρφωση  των 

σχετικών σχεδίων.  Η πρώτη  συνάντηση  του  Εθνικού  ∆ικτύου  

Αξιολόγησης για την περίοδο  2014-2020. Είναι  ένα ∆ίκτυο  το  οποίο 

εµείς στο  Υπουργείο  Οικονοµίας έχουµε  ιδρύσει  από  την περίοδο 

του  2000-2006 και  στην ουσία συµµετέχουν όλοι  οι  εκπρόσωποι  

των ∆ιαχειριστικών Αρχών, έτσι  ώστε  να συζητούµε  θέµατα 

δεικτών, αξιολόγησης, να γίνεται  διαβούλευση , να ανταλλάσσονται  

εµπειρίες και  τα λοιπά και  υπάρχει  σαν διαδικασία έτσι  ώστε  µπορεί 

να  βοηθήσει  τις ∆ιαχειριστικές Αρχές,  άρα µπορεί  να βοηθήσει  και  

στην οργάνωση  και  δηµιουργία και  υλοποίηση  του  σχεδίου 

αξιολόγησης, και  παράλληλα να διοργανωθούν, συνδιοργάνωση  

επίσης ηµερίδων και  σεµιναρίων σε  θέµατα αξιολόγησης όσον 

αφορά τις µεθόδους και  τα εργαλεία.  

 ∆εν θέλω να  προχωρήσω παραπέρα . Νοµίζω ότι 

προσπάθησα να είµαι  όσο  πιο  σύντοµη  γίνεται . 

 Σας ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Και  εµείς ευχαριστούµε .  

 Η κυρία Μαυρογονάτου  για την στρατηγική  για την 

πληροφόρηση  και  επικοινωνία… 

∆. ∆ΡΟΣΗΣ:  Εγώ θα πρότεινα… 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Να υπάρξει  κάτι  άλλο ; 

∆. ∆ΡΟΣΗΣ:  Όχι . Έχουµε  ετοιµάσει  µια παρουσίαση , το  υλικό  έχει 

δοθεί . Αν δεν υπάρχει  κάποια παρατήρηση , επειδή  πρέπει  να  

εγκριθεί , η  στρατηγική  της πληροφόρησης, να πάµε  σε  έγκριση . 

Εκτός αν υπάρχει  κάποιος λόγος  να  γίνει  παρουσίαση , αν έχουµε  

κάτι . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Υπάρχει  κάποιο  σχόλιο , οτιδήποτε , που  νοµίζετε  ότι 

πρέπει  να µας απασχολήσει  στην κουβέντα εδώ;  

 Αν δεν υπάρχει  κάτι  άλλο  εγκρίνεται  και  προχωράµε . Έχουµε  

περάσει  τον χρόνο  ούτως ή  άλλως, η  ώρα είναι  δύο . Εµένα θα µου  

επιτρέψετε  στη  συνέχεια θα αποχωρήσω διότι  υπάρχει  το  θέµα µε  

την ευθύνη  που  έχουµε  και  τις υποχρεώσεις που  έχουµε  σαν 
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Περιφέρεια στη  διοργάνωση  του  δηµοψηφίσµατος µεθαύριο  και  σε 

συνεργασία µε  τους ∆ήµους µας . Εποµένως θα συνεχίσει  ο  κύριος 

∆ρόσης να προεδρεύει  της δηµοκρατικής µας διαβούλευσης και  ο 

οποίος είναι  και  εξουσιοδοτηµένος να συνοψίσει  µετά τα 

συµπεράσµατα της κουβέντας.  

 Οπότε  καλή  συνέχεια και  καλές εργασίες και  στη  συνέχεια.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ (∆.  ∆ΡΟΣΗΣ):  Παρακαλώ.  

F. BUSZ:  …µε  την περιφερειακή  πολιτική  για την κοινωνική  ένταξη , 

αλλά δεν είµαι  σίγουρος ότι  οι  άνθρωποι  που  έκαναν την 

παρουσίαση  είναι  ακόµη  εδώ µαζί  µας.   

 Καταλαβαίνω απόλυτα πόσο  δύσκολο  και  πόσο  σύνθετο  είναι  

αυτό  το  ζήτηµα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη  διαθεσιµότητα των 

δεδοµένων, αλλά και  πάλι  θα ήθελα να γνωρίζω πότε  πιστεύετε  ότι 

θα ολοκληρωθεί  η  στρατηγική . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Καταρχήν να πούµε  ότι  κάναµε  µια είδους καινοτοµία 

σε  αυτό , διότι  ενεργοποιήσαµε  συγκεκριµένους ακαδηµαϊκούς για 

να  βοηθήσουν στον ρόλο , να µην υπάρχει  µόνο  ένας εξωτερικός 

σύµβουλος.  

Το  πρώτο  παραδοτέο  το  οποίο  αποτελεί  και  το  µεγαλύτερο 

όγκο  της τελικής δουλειάς έχει  ήδη  υποβληθεί , είναι  αυτό  που 

παρουσιάστηκε  σήµερα. Υπάρχει  µια καταρχήν γνωµοδότηση  από 

την αρµόδια Υπηρεσία του  Υπουργείου και  της  σχετικής Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

Και  το  δεύτερο παραδοτέο  και  το  τελικό  θα είναι  έτοιµο 

υπολογίζουµε  στα  µέσα Ιουλίου , (…) και  θα δροµολογηθεί  η 

έγκρισή  του  από  το  Περιφερειακό  Συµβούλιο . 

F. BUSZ:  Εποµένως προβλέπετε  ότι  η  τελική  υιοθέτηση  θα γίνει  

έως τέλη  Ιουλίου .  

S. BOURDY:  Εάν µπορώ να  πω κάτι  σε  σχέση  µε  το  6.1 και  την ex 

ante αιρεσιµότητα, την εκ των προτέρων αιρεσιµότητα. Όσον αφορά 

τη  διαχείριση  των στερεών αποβλήτων και  την εθνική  στρατηγική  η  

οποία έχει  ήδη  ένα προσχέδιο .  
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 Πότε  θα υιοθετηθεί  αυτό από  την Περιφέρεια; Αυτό  το 

προσχέδιο ; Και  σκοπεύετε  να χρησιµοποιήσετε  κάποια παρέκκλιση  

ούτως ώστε  να ξεκινήσετε  ήδη  τη  χρηµατοδότηση  του  project, όπως  

αναφέρθηκε  νωρίτερα, σε  σχέση  µε  την ανακύκλωση  συγκεκριµένα  

ώστε  να βελτιωθεί  η  κατάσταση  των απορριµµάτων και  των 

στερεών απορριµµάτων στην Περιφέρεια;  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός είναι  σε  φάση  ριζικής 

αναµόρφωσης. Το  χρονοδιάγραµµα είναι  τέλος Σεπτεµβρίου . Ως εκ  

τούτου  και  επειδή  πρόκειται  για ριζική  αναµόρφωση , δεν µπορούµε  

να προβούµε  σε  οποιεσδήποτε  εµπροσθοβαρείς ή  άλλες δράσεις, 

σε  χρηµατοδότησή  τους. Παρ ’  όλα αυτά κάναµε   µια… επειδή  η 

Αττική  χωρίζεται  σε  δύο  διαχειριστικές ενότητες όσον αφορά τα  

σκουπίδια, τη  διαχείριση  των απορριµµάτων, κάναµε  µια ένταξη  στο  

2007-2013 ενός έργου phasing, είχαµε  σκοπό  να το  παρουσιάσουµε 

κιόλας σήµερα στο  τέλος της ηµέρα ,  που  είναι  η  διαχείριση  των 

απορριµµάτων των  Κυθήρων και  είναι  η  ολοκληρωµένη  διαχείριση , 

όχι  µόνο  αποκατάστασης του  ΧΑ∆Α ,  όχι  µόνο  δηµιουργία χώρου  

υγειονοµικής ταφής , όχι  µόνο  µπλε  κάδοι , και  περαιτέρω διαχείριση 

του  οργανικού  κλάσµατος των απορριµµάτων και  οικιακό  και  σε  

τοπικό , σε  οικιακό  επίπεδο , αλλά και  γενικότερα. 

 Άρα συνοψίζοντας ,  το  deadline παραµένει  ως έχει  προφανώς.  

∆εν είναι  εύκολη  η  διαδικασία της αναµόρφωσης . Η ∆ιαχειριστική 

Αρχή  δεν εµπλέκεται  σε  αυτό . είναι  δουλειά του  ειδικού, του  φορέα 

διαχείρισης εν πάση  περιπτώσει  και  εγκρίνεται  αυτή  από  το  

Περιφερειακό  Συµβούλιο .  

 Αυτά. ∆εν έχω κάτι  άλλο  να  προσθέσω . 

 Η κυρία  Κωστοπούλου  θα µας πει  συνοπτικά το  σχέδιο 

εγκυκλίου που  είναι  υπό  έκδοση  για τις ολοκληρωµένες χωρικές 

επενδύσεις. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  Ευχαριστώ πολύ . Εγγυούµαι  ότι θα είναι 

συνοπτικά ειλικρινά .  
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 Η ολοκληρωµένη  χωρική  ανάπτυξη  και  το πλαίσιο  του 

εταιρικού  συµφώνου  για το  πλαίσιο  ανάπτυξης ΕΣΠΑ  2014-2020.  

 Οι  ολοκληρωµένες  χωρικές επενδύσεις σε  αυτή  την περίοδο 

εκτιµούµε  ότι είναι  πραγµατικά µια καινοτοµία και  µάλιστα µια 

καινοτοµία από  τις θετικές καινοτοµίες, η  οποία θα δώσει  µία 

δυνατότητα θεσµική  πλέον να υλοποιήσουµε  ολοκληρωµένες 

χωρικές επενδύσεις.  

 ∆ηλαδή  πρόκειται  ουσιαστικά για ένα εργαλείο . Η πολιτική 

υπάρχει , αλλά το  θεσµικό  νέο  πλαίσιο  µας παρέχει  αυτό  το  νέο  

εργαλείο  και  είναι  πολύ  σηµαντικό  αυτό  να δούµε  πώς θα το 

διαχειριστούµε .  

 Για να καταλήξουµε  στο  περιεχόµενο  της εγκυκλίου, η  αλήθεια 

είναι  ότι  ταλαιπωρηθήκαµε  αρκετά. Είναι  το  κανονιστικό  πλαίσιο 

περίπλοκο , έτσι  ώστε  να  µην µπορεί  να  αποσαφηνιστεί  µε  ευκολία. 

Ωστόσο  ελπίζω  ότι  µέσα στην εγκύκλιο  καταφέραµε  να 

αποτυπώσουµε  µε  σαφήνεια τα βήµατα τα οποία θα πρέπει  να 

ακολουθήσει  η  ∆ιαχειριστική  Αρχή , ώστε  να καταλήξει  στην επιλογή  

ενός σχεδίου.  

 Καταρχήν οι  ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις έρχονται  

να… ή  να λύσουν συγκεκριµένα προβλήµατα σε  έναν γεωγραφικό  

χώρο  ή  να αναδείξουν πλεονεκτήµατα που  έχει  ο  συγκεκριµένος  

αυτός γεωγραφικός χώρος, ώστε  να έχουµε  καλύτερα 

αποτελέσµατα στην ανταγωνιστικότητα της περιοχής  και  στην 

ευηµερία της περιοχής.   

 Και  λέω αυτό  γιατί  πρόκειται  η  ολοκληρωµένη  χωρική  

επένδυση  να είναι  πολυταµειακή  και  πολυτοµεακή . ∆ηλαδή  κάνει  

τον συνδυασµό  των επενδύσεων και  των υποδοµών µέσω του  

ΕΤΠΑ , αλλά και  των κοινωνικών δράσεων µέσω του  ΕΚΤ . Και  αυτό  

είναι  το  πλεονέκτηµα που  θα  πρέπει  να  προωθήσουµε  στη  νέα 

προγραµµατική  περίοδο , να προτείνουµε  τέτοια σχέδια τα οποία να 

συµπεριλάβουµε  επενδυτικές δράσεις  και  από  τα δύο  αυτά ταµεία. 
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 Επιπλέον βέβαια έρχεται  και  το  Ταµείο  Αγροτικής Ανάπτυξης  

και  Αλιείας. Υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα. Σηµασία έχει  να την 

εκµεταλλευτούµε .  

 Και  εδώ θέλω να το  συνδυάσω βέβαια και  µε  τις στρατηγικές  

έξυπνης εξειδίκευσης, όπου  το  ιδανικό  θα ήταν οι  ολοκληρωµένες 

αυτές επενδύσεις  να λαµβάνουν υπόψη  τους τις προτεραιότητας της 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, γιατί  η  στρατηγική  έξυπνης  

εξειδίκευσης στη νέα προγραµµατική  περίοδο  µέσα από  τις 

διαδικασίες της επιχειρηµατικής ανακάλυψης,  µε  τη  συνεργασία 

πραγµατικά του  επιχειρηµατικού  κόσµου  και  του  ερευνητικού 

κόσµου , µπορεί  να δώσει  νέες προοπτικές.  

 Λοιπόν, να επανέρθουµε  στις ΟΧΕ. Οι  ΟΧΕ τις διακρίνουµε  

σε  δύο  κατηγορίες για να διευκολυνθούµε . Μιλάµε  για τις  ΟΧΕ  που  

αφορούν τις αστικές περιοχές,  βιώσιµη  λοιπόν αστική  ανάπτυξη  και  

έχουµε  και  τις άλλες ΟΧΕ για τις άλλες  χωρικές στρατηγικές.  

 Προφανώς  µια ΟΧΕ που  περιλαµβάνει  τις υπόλοιπες  

περιοχές, µπορεί  να περιλαµβάνει  και  κάποια περιοχή  αστική . 

Ωστόσο  προσπαθούµε  να κάνουµε  αυτή  τη  διάκριση  γιατί  υπάρχει  

και  µια θεσµική  κανονιστική  υποχρέωση  που  προβλέπει  ότι  οι 

Ολοκληρωµένες  Χωρικές Επενδύσεις για τη  βιώσιµη  αστική  

ανάπτυξη , ειδικά για τη  βιώσιµη αστική  ανάπτυξη , σχεδιάζονται  και 

ιδιαιτέρως επιλέγονται  οι  πράξεις από  τις αστικές Αρχές.  

 Λοιπόν, αυτό  είναι  ιδιαίτερο , το  καταλαβαίνετε . ∆ηλαδή  

αστικές Αρχές ανάλογα το  θεσµικό  πλαίσιο  της κάθε  χώρας, πάντως  

στο  επίπεδο  των Νοµών ή  των Κοινοτήτων ή   µιας 

υποπεριφερειακής περιοχής, σε  αυτή  την περίπτωση  θα πρέπει 

αυτή  η  αστική  Αρχή  να επιλέξει  τις πράξεις.  

 Σε  αντίθεση  βέβαια µε  τις άλλες  Ολοκληρωµένες  Χωρικές 

Επενδύσεις, οι  οποίες µπορούν και  να  σχεδιαστούν και  να  

υλοποιηθούν από  φορείς και  της κεντρικής κυβέρνησης και  της  

Περιφέρειας και  αναπτυξιακών εταιριών και  άλλων φορέων. 
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 Αυτή  είναι  η  ουσιαστική  διάκριση  µεταξύ των Ολοκληρωµένων 

Χωρικών της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης και  των άλλων χωρικών 

επενδύσεων.   

 Λοιπόν,  οι  περιοχές παρέµβασης,  τις ανέφερα λιγάκι , είναι  οι 

υποπεριφερειακές περιοχές,  είναι  διαπεριφερειακές, συνεργασία  

περιφερειών, είναι  περιοχές τοµεακών παρεµβάσεων,  θα γίνουν 

ολοκληρωµένες χωρικές µε  τοµεακή  παρέµβαση , ή  περιβάλλον ή  

τουρισµός, παρ ’  όλο  που  στο  σχεδιασµό  µέχρι  τώρα τουλάχιστον 

µόνο  το  Επιχειρησιακό , Τοµεακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα το  

ΕΠΑΝΕΚ  έχει  προβλέψει  πόρους για βιώσιµη  αστική  ανάπτυξη . ∆εν 

ξέρω στο  µέλλον θα υπήρχε  αυτή  η  δυνατότητα και  από  Τοµεακά 

Προγράµµατα, βέβαια µε  µια τροποποίηση  του  προγράµµατός τους,  

να προβλέψουν πόρους για ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις. 

Πάντως δίνεται  αυτή  η  δυνατότητα και  για τοµεακές παρεµβάσεις 

και  φυσικά από  περιοχές που  ορίζονται  στα περιφερειακά πλαίσια 

χωροταξικού σχεδιασµού  και  αειφόρου  ανάπτυξης.  

 Λοιπόν, υπάρχει  ένας περιορισµός για τις αστικές περιοχές  

να είναι  πάνω από  10.000 κατοίκους πληθυσµό  και  αυτό  για να 

µιλάµε  για αστικό  χώρο , γιατί  καταλαβαίνετε  ότι  είναι  δύσκολο  να 

θεωρήσουµε  αστικό  χώρο  µια περιοχή  λιγότερο  από  10.000 

κατοίκους.   

 Βέβαια υπάρχει  η  εξαίρεση  για κάποιες νησιωτικές  περιοχές,  

αν αυτές… τεκµηριωθεί  η  εξαίρεση  αυτή .  

 Ποιος είναι  ο  αρµόδιος φορέας;  Στην περίπτωση  των 

Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων η  ∆ιαχειριστική  Αρχή  παίζει 

έναν πολύ  σηµαντικό  ρόλο . Η ∆ιαχειριστική  Αρχή  είναι  που  

καταρχήν σχεδιάζει , η  ∆ιαχειριστική Αρχή  είναι  που  προτείνει  

κριτήρια στην Επιτροπή  Παρακολούθησης, όπου  εγκρίνονται  από  

την Επιτροπή  Παρακολούθησης. Μπορεί  να προτείνει  συγκεκριµένα  

σχέδια ολοκληρωµένης χωρικής επένδυσης ή  µπορεί  να  επιλέξει  τη  

διαδικασία της επιλογής µέσα από  προσκλήσεις.  
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 Λοιπόν, υπάρχουν δύο  άρα δυνατότητες. Είτε  να επιλέξει  

συγκεκριµένη  χωρική  επένδυση  σε  ένα συγκεκριµένο  γεωγραφικό  

χώρο , µε  ένα συγκεκριµένο  φορέα διαχείρισης, µπορεί  όµως και  να 

επιλέξει  µε  προσκλήσεις, όπου  µέσα  από  συγκεκριµένα κριτήρια 

που  εγκρίνονται  στην Επιτροπή  Παρακολούθησης,  θα επιλέξει  και  

το  σχέδιο  αυτό . 

 Πάντως και  στη  µία περίπτωση  και  στην άλλη  έχει  πολύ 

µεγάλη  σηµασία ότι  ο  ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι 

πολύ  σηµαντικός .   

 Το  σηµαντικότερο  είναι  βέβαιο  όλα αυτά υλοποιούνται  µέσα 

στο  πλαίσιο  του  συστήµατος διαχείρισης και  ελέγχου.  

 Επίσης, πολύ  σηµαντικό  πράγµα είναι  η  διαβούλευση  που  θα 

πρέπει  να υπάρξει  πριν και  κατά τη  διάρκεια της υλοποίησης των 

σχεδίων αυτών.  

 Όσον αφορά τη  διαχείριση , θέλω να διευκρινίσω και  εδώ ότι 

είναι  επιλογή  της ∆ιαχειριστικής Αρχής αν θα το  δώσει σε  φορέα 

διαχείρισης, αν θα  δώσει  µέρος της διαχείρισης ή  ολόκληρου  του  

σχεδίου να διαχειριστεί .   

 ∆ηλαδή  έχει  τη  δυνατότητα η  ∆ιαχειριστική  Αρχή  να κρατήσει 

τη  διαχείριση . Αν εξαιρέσουµε  µόνο  την περίπτωση  των αστικών 

που  την επιλογή  των πράξεων την κάνουν οι  αστικές  Αρχές. Από  

εκεί  και  πέρα θα µπορούσε  η  ∆ιαχειριστική  Αρχή  να επιλέξει  να 

διαχειριστεί  το σχέδιο . Θα µπορούσε  να επιλέξει  να διαχειριστεί 

µέρος του  σχεδίου ή  να δώσει  εκχώρηση  σε  έναν ενδιάµεσο  φορέα 

να  διαχειριστεί  το  σύνολο  του  σχεδίου.  

 Και   αυτό  το  λέω  γιατί  υπάρχουν διαφορετικές ∆ιαχειριστικές 

Αρχές, µε  διαφορετικά δεδοµένα, Περιφέρειες,  ορισµένες 

Περιφέρειες που  έχουν προβλέψει  πολύ  µικρό  ποσό  για τις 

Ολοκληρωµένες  Χωρικές Επενδύσεις  και  σε  αυτή  την περίπτωση  

επιλέγουν να το  διαχειριστούν εκείνες το  σχέδιο  αυτό . 

 Τέλος, να πω ότι  στην εγκύκλιο  έχει  και  κάποια παραρτήµατα 

που  εκτιµούµε  ότι  θα είναι  ιδιαίτερα χρήσιµα.  
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 Το  πρώτο  παράρτηµα έχει  κάποια κριτήρια που  ορίζει  τις 

λειτουργικές περιοχές. Σίγουρα στην Ελλάδα οι  συνθήκες είναι  

διαφορετικές και  µπορούµε  να λάβουµε  υπόψη  µας και  κάποιον  

παλαιότερο  ορισµό  της Ελληνικής  Στατιστικής Υπηρεσίας, ωστόσο  

είναι  πολύ  χρήσιµο  να δούµε  τι  κριτήρια µπορούµε  να  

ακολουθήσουµε  για  να ορίσουµε  µια λειτουργική  περιοχή .   

 Επίσης έχει  ένα παράρτηµα που  αναφέρεται  στο  δίκτυο και  

µιλάω για το  δίκτυο µεταξύ των ∆ιαχειριστικών Αρχών και  όλων των 

αρµόδιων Υπηρεσιών, των Υπουργείων και  άλλων φορέων, που  

εµπλέκονται  στη  διαχείριση  των Ολοκληρωµένων Χωρικών 

Επενδύσεων. Το  δίκτυο  αυτό  είχε  συνεδριάσει  και  αρκετές φορές 

πριν βγει  η  εγκύκλιος αυτή , έτσι  ώστε  να ωριµάσει  η  εγκύκλιος και  

θα συνεχίσει  να λειτουργήσει  και  µετά από  την εγκύκλιο  φυσικά.  

 Έχει  ένα υπόδειγµα γραπτής συµφωνίας για τη  βιώσιµη 

αστική  ανάπτυξη , που  µπορεί  να είναι  χρήσιµο . 

 Και  τέλος έχει  ένα περιεχόµενο  σχεδίου ΟΧΕ, τι  περιµένουµε 

δηλαδή  από  ένα  τέτοιο  σχέδιο , ποια είναι  τα κεφάλαια, τα 

δεδοµένα, το  περιεχόµενο  αυτής της στρατηγικής.  

 Αυτά θα ήθελα να πω. Είµαι  στη  διάθεσή  σας για  κάθε  

διευκρίνιση .  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστούµε  πολύ  την κυρία Κωστοπούλου  και  να 

περάσουµε  άµεσα σε  δύο-τρεις περιπτώσεις που  θα  παρουσιάσουν 

το  σχέδιο  βιώσιµης αστικής ανάπτυξης .  

 Να ξεκινήσουµε  από  τους εκπροσώπους, τον κύριο  Κοκάρα  

και  τον κύριο  Ψυρρή , από  τους εκπροσώπους της Αναπτυξιακής 

του  ∆ήµου  Αθηναίων.   

 Παρακαλώ πολύ  µόνο  όσο  το  δυνατόν πιο  σύντοµα , δεν 

κάνουµε  εδώ πέρα,  δεν θα κάνουµε  προεπιλογή  προτάσεων. Απλά  

να  έχουµε  µια εικόνα  όλοι  περί  τίνος πρόκειται  γιατί  είναι  ένα 

καινούργιο  εργαλείο  για πολλούς από  εµάς.  

 Ευχαριστώ. 
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Ι. ΚΟΚΑΡΑΣ:  Καλησπέρα και  από  εµένα. Είµαι  ο  Κοκάρας  ο  

Γιάννης, είµαι  ο  Προϊστάµενος του  Ενδιάµεσου  Φορέα ∆ιαχείρισης 

του  ∆ήµου  Αθηναίων,  που  λειτουργεί  ως  µια ∆ιεύθυνση  της  

Εταιρείας Ανάπτυξης και  Τουριστικής Προβολής Αθηνών.   

 Η ΕΑΤΑ  ασκεί  καθήκοντα ενδιάµεσου  φορέα διαχείρισης για 

πράξεις του  ΠΕΠ  Αττικής για το  2007-2013 και  του  ΕΠΑΝΑ∆,  

ουσιαστικά από  τις αρχές του  2013.  

Κύριος σκοπός του  ενδιάµεσου  φορέα διαχείρισης είναι  η  

διαχείριση  των δράσεων του  ΠΕΠ Αττικής που  υλοποιούνται  στα  

διοικητικά όρια του ∆ήµου  Αθηναίων και  εντάσσονται  στο  ευρύτερο 

αναπτυξιακό  πρόγραµµα που  ονοµάζουµε  Έργο  Αθήνα και  ιδιαίτερα 

για την προγραµµατική  περίοδο  του  2007-2013. 

 Το  Έργο  Αθήνα είναι  ουσιαστικά ο  σχεδιασµός 

παρακολούθησης  και  υλοποίηση  του  10ετούς στρατηγικού  

αναπτυξιακού  προγράµµατος του  ∆ήµου  Αθηναίων. Χωρίζεται  σε  

δύο  φάσεις. Στην πρώτη  φάση  του  2007-2013, όπου  ο  ∆ήµος 

Αθηναίων έχει  λειτουργήσει   ως συνδετικός κρίκος  µε  όλους τους  

παραγωγικούς φορείς της πόλης, των δηµόσιων οργανισµών, των 

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και  κλαδικών φορέων. Χαρακτηριστικό  εδώ 

είναι  να αναφέρουµε  ότι  έχουµε  22 δικαιούχους πέραν του  ∆ήµου . 

 Και  η  δεύτερη φάση  του  2014-2020, όπου  ο  ∆ήµος Αθηναίων  

βρίσκεται  σε  µια εκτεταµένη  φάση  διαβούλευσης µε  τους εταίρους 

για τη  δηµιουργία ενός συνεκτικού  προγράµµατος βιώσιµης αστικής 

ανάπτυξης .  

 Οι  άξονες του  Έργου  Αθήνα είναι  η  διαχείριση  της κοινωνικής 

κρίσης, όπου  ενδεικτικά έργα στο  ΕΣΠΑ  και  δη  στο  ΕΚΤ , είναι  οι  

δοµές υποστήριξης αστέγων, δοµές φτώχειας. Η  βελτίωση 

ποιότητας ζωής, µε  πάλι  ενδεικτικά έργα το  Συν Αθηνά , τους 

βυθιζόµενους  κάδους απορριµµάτων,  βιοκλιµατικούς 

Βρεφονηπιακούς Σταθµούς. Η αναζωογόνηση  του  αστικού  ιστού , µε 

το  Σεράφειο  Κολυµβητήριο  και  τις αναπλάσεις δηµοσίων χώρων. Η 

βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας και  επιχειρηµατικότητας, µε  έργα  
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που  ενισχύουν τον τουρισµό , την κοινωνική  επιχειρηµατικότητα και  

το  Κέντρο  Στήριξης  Επιχειρηµατικότητας ένα από  αυτά.  

 Τι  έχουµε  καταφέρει  από  τον Ιανουάριο  του  2013 που  

ουσιαστικά λειτουργούµε , που  είµαστε  λειτουργικοί , µέχρι  σήµερα.  

 Από  αρχικές εντάξεις περίπου 145 εκατοµµυρίων ευρώ, µετά 

την εξυγίανση  του  2014, υλοποιούµε  πλέον έργα ύψους 67,5 

περίπου εκατοµµυρίων στην τρέχουσα προγραµµατική , 51 

εκατοµµύρια µεταφερόµενα στην επόµενη  από  το  ΕΤΠΑ  και  2,5 

εκατοµµύρια από  το  ΕΚΤ , που  αντιστοιχούν σε  79 έργα συνολικά.  

 Αυτή  τη  στιγµή  συµβασιοποιηµένα  είναι  περίπου το  95% του 

προϋπολογισµού  και  το  υπόλοιπο  5% που  εκκρεµεί  λόγω µιας 

έγκρισης τέλος πάντων εξυγίανσης για γραφειοκρατικούς λόγους, 

ενώ έχει  υποβληθεί  από  τις αρχές του  2015. 

 Η απορρόφηση  κυµαίνεται  περίπου στο  30% των συµβάσεων,  

µε  τα γνωστά προβλήµατα χρηµατοδότησης που  υπάρχουν από  τις  

αρχές του  έτους για όλους µας. 

 Στο  σηµείο  αυτό  είναι  αξιοσηµείωτο  να πούµε  ότι  γίνεται  

χρήση  των δεδοµένων και  της εµπειρίας που  έχει  συγκεντρωθεί 

κατά τη  διάρκεια υλοποίησης του  Έργου  Αθήνα µέχρι  σήµερα.   

 Τα δεδοµένα, η  τεχνογνωσία και  οι  εν γένει  εµπειρίες από  τη 

διαχείριση  που  αποκτήθηκαν από  την τρέχουσα υλοποίηση  

χρησιµοποιούνται  για τον σχεδιασµό  της προγραµµατικής  περιόδου 

του  2014-2020, από  όπου  ο  ∆ήµος  Αθηναίων ανάµεσα στα άλλα 

έχει  αξιοποιήσει  τα στοιχεία και  τα αποτελέσµατα µελετών από  το  

Κέντρο  Στήριξης Επιχειρηµατικότητας του  ∆ήµου , το  οποίο  αποτελεί 

µια καινοτόµο  δράση  στον τοµέα της ελληνικής  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και  ιδρύθηκε  για να  υποστηρίξει  την 

επιχειρηµατικότητα και  την οικονοµική  ανάπτυξη  της πόλης.  Από  

αυτό  αντλούµε  στοιχεία για την επιχειρηµατικότητα, για τον 

τουρισµό , για το  χοντρικό  και  λιανικό  εµπόριο .  

 Τώρα, ειδικότερα για το  τι  έχουµε  σχεδιάσει  για… ήδη  από  

την πρώτη  φάση  τον Ιούνιο  2014 σε  µια αρχική  προσέγγιση  της 
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ΟΧΕ και  για τη  νέα προγραµµατική  περίοδο , θα µιλήσει  ο 

συνάδελφός  µου , ο  Θοδωρής ο  Ψυρρής, που  είναι  Προϊστάµενος  

της Μονάδας Προγραµµατισµού  Σχεδιασµού  του  ΕΦ∆ του  ∆ήµου  

Αθηναίων. 

Θ. ΨΥΡΡΗΣ:  Καλησπέρα σας και  από  εµένα. Ευχαριστούµε  πάρα 

πολύ  για την φιλοξενία και  την δυνατότητα που  έχουµε  να σας 

παρουσιάσουµε  το  πρόγραµµά  µας  για  την επόµενη  προγραµµατική 

περίοδο .  

 Θεωρούµε  ότι  την τρέχουσα προγραµµατική  περίοδο  

διαχειριστήκαµε  µια κοινωνική  κρίση ,  η  οποία φυσικά συνεχίζεται . 

Θέλουµε  όµως τώρα πλέον να περάσουµε  στην αστική  ανάπτυξη ,  

στη  βιώσιµη  και  αστική  ανάπτυξη  της πόλης.  

 Λοιπόν, τι  έχουµε  λάβει  υπόψη  για να σχεδιάσουµε  το 

ολοκληρωµένο  µας σχέδιο  για την βιώσιµη  αστική  ανάπτυξη . 

Καταρχάς έχουµε  στη  διάθεσή  µας, έχουµε  την τύχη  να έχουµε  στη  

διάθεσή  µας, όλα  τα αποτελέσµατα της πρώτης φάσης  του  Έργου  

Αθήνα , της περιόδου 2012-2014, 2015, αυτή  τη  στιγµή  αυτό  που  

διανύουµε .   

 Έχουµε  στοιχεία όπως το  Ρυθµιστικό  Σχέδιο , το  Γενικό  

Πολεοδοµικό  και  το  ΣΟΑΠ.  Για αυτό  θα µιλήσουµε  και  παρακάτω. 

Θα µιλήσουµε  λίγο  περισσότερο .  

 Έχουµε  φυσικά λάβει  υπόψη  τον Περιφερειακό  Σχεδιασµό  της 

Περιφέρειας και  όλες τις εθνικές και  ειδικές  στρατηγικές, όπως 

έξυπνη  εξειδίκευση , κοινωνική  ενσωµάτωση  και  ούτω καθεξής.  

 Λοιπόν, εδώ είναι  συνοπτικά πώς δοµείται  η  αναπτυξιακή 

στρατηγική  όλου  του  ∆ήµου . έχουµε  ξεκινήσει  από  τον στρατηγικό  

σχεδιασµό  που  µας έδωσε  το  ΣΟΑΠ. Έχουµε  δηµιουργήσει , η  

καρδιά όπως βλέπετε  είναι  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα του 

∆ήµου , µε  διάφορες δράσεις,  και  για την καθηµερινότητα αλλά  και  

για την ανάπτυξη ,  από  το  οποίο  έχει  γεννηθεί  το  σχέδιο  βιώσιµης 

αστικής ανάπτυξης.  Αυτό  δηλαδή  το  οποίο  θα παρουσιάσουµε  στην 

Περιφέρεια.  
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 Όλα αυτά έχουν γίνει  µέσα από  µια εκτεταµένη  διαβούλευση 

µε  τους φορείς, µε  τους παραγωγικούς φορείς  του  ∆ήµου  και  µέχρι  

και  σε  επίπεδο  πολιτών.  

 Όπως  σας  είπα, θα σας  πω περισσότερα για το  ΣΟΑΠ. Το  

Σχέδιο  Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης. Έχουµε  µελετήσει , 

όπως βλέπετε  στον χάρτη , πάρα πολύ  βαθιά µια συγκεκριµένη  

περιοχή  του  ∆ήµου , από  το  οποίο  έχει  σαν… Ο τελικός µας στόχος 

ποιος ήταν; Η µετατροπή  της Αθήνας σε  µια βιώσιµη  και 

ανταγωνιστική  µητρόπολη .  

 Το  ΣΟΑΠ έχει  7 στρατηγικούς στόχους. Έχει  εγκριθεί  από  17 

Υπουργεία και  την Περιφέρεια Αττικής . Είναι  ένα από  τα  βασικά µας 

εργαλεία για τον σχεδιασµό  της επόµενης προγραµµατικής 

περιόδου.  

 Είµαστε  ο  πρώτος  ∆ήµος που  υλοποίησε  ΣΟΑΠ και  αυτή  τη  

στιγµή  είµαστε και ο  µοναδικός που  έχει  εγκεκριµένο  ΣΟΑΠ. Είναι  

ένας νόµος από  το  1999 που  δεν είχε  ενεργοποιηθεί  µέχρι  τώρα.  

 Εδώ βλέπετε  τους θεµατικούς στόχους, για λόγους ταχύτητας 

δεν θα  τους αναφέρω.  

 Από  το  ΣΟΑΠ  προχωρήσαµε  στη  σχεδίαση  της 

Ολοκληρωµένης  Χωρικής Επένδυσης  του  ∆ήµου  Αθηναίων. Η βάση  

µας ήταν και  παραµένει  το  ΣΟΑΠ.  Γίνεται  όµως µε  εκτεταµένη  

διαβούλευση  και  µε  τους δηµότες  και  µε  τους κοινωνικούς  εταίρους, 

τα πανεπιστήµια, φορείς της πόλης, επιµελητήρια και  όλους όσους 

επιθυµούν να συµµετέχουν στην ανάπτυξη  της πόλης.  

 Η αλήθεια είναι  ότι  όταν τον Νοέµβριο  βγάλαµε  την πρώτη  

µας διαβούλευση , είχαµε  φορείς οι  οποίοι  ήρθαν χωρίς να  τους  

έχουµε  προσκαλέσει , χωρίς να το  ξέρουµε . Φυσικά ήταν ανοιχτή  για 

όλους.  

 Είναι  ουσιαστικά σε  µια bottom up approach που  λέµε . 

Θέλουµε  να… Για να πετύχουµε  τον τελικό  µας στόχο , που  είναι  ο 

µετασχηµατισµός της πόλης, να είναι  φιλική  στους κατοίκους, του  ς 

επισκέπτες και  τους επενδυτές .  
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 Κύριες αστικές λειτουργικές περιοχές. Εµπορικό  τρίγωνο ,  

µέχρι  την… Πλατεία Βάθης, Μεταξουργείο , Κεραµικός. Κοινό  

χαρακτηριστικό  όλων αυτών των περιοχών είναι  η  αστική, 

κοινωνική  και  εµπορική  υποβάθµιση . Θα σας δείξουµε  µετά πώς το  

έχουµε  µετρήσει  αυτό . Η δυσκολία προσβάσεων και  στάθµευσης και  

η  έλλειψη  σηµαντικών αστικών υποδοµών και  τοπόσηµων.   

 Έχουµε  και  επιπρόσθετες αστικές  λειτουργικές περιοχές, 

όπως είναι   η  Πλάκα, Θησείο , περίµετρος Ακρόπολης, ο  Εθνικός 

Κήπος, Παναθηναϊκό  Στάδιο , Μετς, οδός Πειραιώς, Βοτανικός, 

Λεωφόρος Αθηνών,  περιοχή  Ρουφ και  Πετραλώνων.  

 Στο  ΠΕΠ Αττικής  προδιαγράφονται  συγκεκριµένοι  τύποι  

περιοχών. Ο τύπος  1 και  ο  τύπος 2.  

 Στην πρόταση , σε  αυτό  το  οποίο σχεδιάζουµε  εµείς τώρα,  

ενσωµατώνουµε… ουσιαστικά θεωρούµε  ότι  η δική  µας 

ολοκληρωµένη  χωρική  επένδυση  είναι  τύπου 1, αλλά αξιοποιούµε 

και  τις  στρατηγικές του  τύπου 2. Η  Αθήνα  έχει  µια ιδιαιτερότητα. 

∆εν έχει  µόνο  700.000 κατοίκους, που  όπως αντιλαµβάνεστε  είναι  

µια από  τις… ο  κόσµος είναι  µεγαλύτερος και  από  µία απλή  

Περιφέρεια, από  τ ις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας. Κάθε  

µέρα υποδέχεται  και  εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες , είτε  σαν 

εργαζοµένους, είτε  σαν τουρίστες, είτε  σαν οτιδήποτε .  

 Εδώ είναι  οι  στρατηγικοί  µας στόχοι . Ας  µην σας  τους 

αναλύσω  για λόγους ταχύτητας.  

 Οι  άξονες προτεραιότητας. Τέσσερις άξονες προτεραιότητας.  

 Εδώ πέρα είναι  πώς συνδέονται  µεταξύ τους οι  στρατηγικοί 

στόχοι  µε  τους άξονες προτεραιότητας.  

 Τα πλεονεκτήµατά µας. Έχουµε  έναν ολοκληρωµένο  

σχεδιασµό . Οι  παρεµβάσεις οι  οποίες σχεδιάζουµε  είναι  απολύτως 

ώριµες και  χάρη  στο  ότι  αυτό  το  οποίο  σχεδιάζουµε  έχει  προέλθει 

από  µια εκτεταµένη  διαβούλευση , και  χάρη  στο  ότι  αυτό  προέρχεται  

από  την καρδιά, από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα του  ∆ήµου  

Αθηναίων. Έχουµε  την τύχη  να έχουµε  έναν ενδιάµεσο  φορέα 
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διαχείρισης µε  εµπειρία ήδη  στην υλοποίηση , στη  διαχείριση  

πολυτοµεακών και  πολυπρογραµµατικών, ενός  µεγάλου  

πολυπρογραµµατικού  έργου. Έχουµε  δύο  εκχωρήσεις αυτή  τη  

στιγµή .  

 Θεωρούµε  ότι  θα έχουµε  πολύ  υψηλό  βαθµό  συµβολής στους 

στόχους και  τους δείκτες του  ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.  

 Σχεδιάζουµε  να µην εξαντλήσουµε  τους πόρους  φυσικά  από  

το  ΠΕΠ  Αττικής. Θέλουµε  τη  συνεργασία της Περιφέρειας και  των 

υπολοίπων Τοµεακών Προγραµµάτων.   

 Και  επίσης σχεδιάζουµε  και  κινητοποίηση  και  µόχλευση  των 

ιδιωτικών πόρων.  

 Θέλω να σας πούµε  λίγα πράγµατα για τη  µεθοδολογία. Όπως 

και  οι  προηγούµενοι  συνεργάτες  εδώ πέρα είπαν αρκετά  πράγµατα  

και  για την επιχειρηµατικότητα, αλλά  και  για τη  φτώχεια, έχουµε  και  

εµείς κάνει  τη  δική  µας έρευνα, έχουµε  τα δικά µας στοιχεία και 

ξέρουµε  ακριβώς πού  υστερούµε .  

 Εδώ πέρα είναι  ένα πολύ… έχουµε  κάνει  µια εξέταση  µε 

στοιχεία από  τη  Γενική  Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, 

έχουµε  κάνει  µια πολύ  βαθιά έρευνα σε  ότι  αφορά τις  κοινωνικές  

ανισότητες.  

 Εδώ πέρα  µπορείτε  να δείτε , όσο  µικρότερος είναι  ο  κύκλος,  

πόσο  µειωµένα είναι  τα εισοδήµατα ανά κατηγορία επαγγελµάτων.  

Συνταξιούχοι , ελεύθεροι  επαγγελµατίες, µισθωτοί .  

 Επίσης εδώ πέρα φαίνεται  πώς έχουµε  εντοπίσει  τους 

ταχυδροµικούς κωδικούς, γιατί  από  εκεί  προέρχονται  οι  

πληροφορίες, όπως και  στους προηγουµένους, πού  έχουµε  το 

µεγαλύτερο  εύρος και  χωρική  συγκέντρωση  εισοδηµατικών 

ανισοτήτων. Έτσι  ξέρουµε  ακριβώς πού  πρέπει  να επέµβουµε .  

 Λοιπόν, αυτό  είναι .  Αυτό  εδώ είναι  το  όραµά µας. Μια Αθήνα , 

ένας προορισµός  για κατοίκους,  επισκέπτες,  επιχειρηµατίες και 

επενδυτές και  θέλουµε  αυτό  το… όπως το  ονοµάζουµε  Επιστροφή  

στην Αθήνα.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστούµε  πάρα πολύ  για την παρουσίαση .  

 Τώρα θα καλέσω τους εκπροσώπους του  ∆ήµου  Πειραιά για 

µια ελπίζουµε  πιο  συνοπτική  λίγο  παρουσίαση . Ξέρουµε  ότι  δεν 

λύνονται  αυτά τα θέµατα σε  πέντε-δέκα λεπτά. 

Α. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ:  Χαίρετε , ευχαριστούµε  πολύ  για την πρόσκληση , 

την Περιφέρεια Αττικής. Ονοµάζοµαι  Αλέξανδρος  Τσιατσιάµης, 

συνεργάτης του  ∆ηµάρχου  Πειραιά.  

 Θα σας παρουσιάσουµε  γρήγορα πράγµατι , το  σχέδιό  µας για 

την Ολοκληρωµένη  Χωρική  Επένδυση  στο  ∆ήµο .  

 Πρώτα πού  στηριχτήκαµε  για να κάνουµε  τον σχεδιασµό  µας.  

∆εν είχαµε  την εγκύκλιο  της ΟΧΕ .  Στηριχτήκαµε  σε  αυτό  που 

µπορούσαµε  να στηριχτούµε , στο  Επιχειρησιακό  της Αττικής, το 

Γενικό  Πολεοδοµικό  Σχέδιο , στο  Ρυθµιστικό , ότι  έχει  βγάλει  

guidance η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  στο  Επιχειρησιακό  

Πρόγραµµα του  ∆ήµου  Πειραιά.  

 Όλα ξεκινάνε  από  ένα όραµα. Το  όραµά µας για την πόλη 

είναι  η  ανάδειξή  της σε  σύγχρονο  διεθνές ναυτιλιακό  και  τουριστικό 

κέντρο  µε  κύρια χαρακτηριστικά την οικονοµική  ευηµερία, την 

ποιότητα ζωής, τη  δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική  

µέριµνα για τους πολίτες.  

 Αυτό  το  όραµα αποτέλεσε  το  όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής 

κατά τη  διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, αυτό  το  όραµα και  

στα προγραµµατικά κείµενα όπως το  Ρυθµιστικό , καταγράφεται , 

όπως το  είδατε .  

 Τα κριτήρια για την επιλογή , για την ΟΧΕ του  Πειραιά, µας τα 

δίνει  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα, το  ΠΕΠ Αττικής .  

∆εν θα µείνω πάρα πολύ  στις διαφάνειες  για να µπορέσουµε 

να  πάµε  γρήγορα. 

Προχωρήσαµε   σε  ένα urban audit. Urban audit είναι  η  

ανάλυση  της υφιστάµενης κατάστασης µε  χρήση  διαρθρωτικών 

δεικτών. Οι  άξονες  αξιολόγησης  έχουν να  κάνουν µε  την ιστορική 

εξέλιξη  του  Πειραιά, µε  δείκτες που  αναφέρονται  στο  περιβάλλον,  
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τις υποδοµές, την επιχειρηµατικότητα, τους κοινωνικούς δείκτες, 

την απασχόληση  και  την κοινωνική  συνοχή . 

∆ύο  κατευθύνσεις. Η ανάλυση  αναδεικνύει  κρίσιµα 

προβλήµατα του  Πειραιά στο  κτιριακό  απόθεµα, στους χωρικούς και  

κοινωνικούς  διαχωρισµούς, το  υποβαθµισµένο  αστικό  περιβάλλον 

και  το  θεσµικό  τοπίο .  

Από  την άλλη , η  επιλογή  των περιοχών παρέµβασης, µάλλον 

για την επίλυση  των προβληµάτων των περιοχών παρέµβασης, η  

ΟΧΕ είναι  ίσως η  τελευταία ευκαιρία για τον Πειραιά να λύσει  τα 

προβλήµατά του .  

Λίγα λόγια για την πόλη  του  Πειραιά. Όπως ξέρετε , είναι  ένα 

δεύτερο σηµαντικό , δεύτερο σε  σηµασία µητροπολιτικό  κέντρο , µε  

το  µεγαλύτερο  λιµάνι  και  πέµπτος µεγαλύτερος ∆ήµος σε  

πληθυσµό .  

Είναι  ένα από  τα είκοσι  µεγαλύτερα λιµάνια της Ευρώπης και  

είναι  από  τα µεγαλύτερα διακοµιστικά και  ναυτιλιακά κέντρα µε 

εθνική  και  διεθνή  εµβέλεια.  

Ο ∆ήµος είναι  ένας δύσκολος ∆ήµος. Βλέπετε , είναι  ένας 

∆ήµος που  έχει  το  κέντρο  του  Πειραιά και  έχει  και  τα Καµίνια, έχει  

την Καστέλα και  έχει  και  την Κοκκινιά. Έχει  πέντε  ∆ηµοτικές 

Ενότητες , αλλά µε  πολύ  έντονα και  πολύ  διαφορετικά κοινωνικά και 

οικονοµικά χαρακτηριστικά.  

∆εν έχει  πράσινο . Έχει  υποβαθµισµένα και  ανενεργά 

βιοµηχανικά  κτίρια.  Έχει  πολύ  έντονο  το  κυκλοφοριακό . Έχει  πάρα 

πολύ  µεγάλα προβλήµατα στο  δίκτυο  των δηµόσιων συγκοινωνιών.  

Τα προβλήµατα αυτά αναφέρονται  σε  σχέση  µε  τη  λειτουργία της 

πόλης.  

Ο πληθυσµός, θέλω λίγο  να µείνουµε  εδώ, ο  πληθυσµός  από 

το  1991 µέχρι  σήµερα έχει  µειωθεί  κατά 17% και  τη  µεγαλύτερη  

πτώση  την έχει  ο  πληθυσµός µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Αυτό  

το  επισηµαίνω για να  πω  ότι  ο  Πειραιάς σε  σχέση  µε  τους  

Ολυµπιακούς Αγώνες ωφελήθηκε  ελάχιστα.  
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Όπως είπα, έχει  χαθεί  το  20%, έχει  µετακινηθεί . Είναι  

αποτέλεσµα της υποβάθµισης που  έχει  ο  Πειραιάς.  

Επίσης, θα  τονίσω ότι  έχει  πάρα  πολύ  δόµηση , είναι  από  τους 

πιο  πυκνοκατοικηµένους ∆ήµους της χώρας, αλλά  και  της  

Ευρώπης.  

Εδώ βλέπετε  την µετακίνηση  του  πληθυσµού  σε  σχέση  µε  τις 

άλλες πόλεις και  τις περιοχές του  Λεκανοπεδίου. Βλέπετε  ότι  έχει 

µετακινηθεί  το  17% περίπου του  πληθυσµού  το  τελευταίο  διάστηµα.  

Σε  σχέση  µε  τις µεταβολές στις ηλικιακές οµάδες, έχουµε  µια 

αύξηση  των 60 και  πάνω και  µια µεγάλη  µείωση  των νέων,  άρα  και  

των γεννήσεων στον Πειραιά.  

Όλα αυτά τα στοιχεία τα συγκεντρώνουµε  σε  µια ανάλυση  που  

στόχο  έχει  να καταδείξουµε  τα προβλήµατα.  

Εδώ είναι  η  πυκνότητα του  πληθυσµού  στα σύγχρονα αστικά 

κέντρα. Είναι  η  πιο  πυκνοκατοικηµένη  πόλη .  

Όλα αυτά εµπίπτουν στα κριτήρια για τον προσδιορισµό  της 

ΟΧΕ, της αναγκαιότητας της σύνταξης  της ΟΧΕ.  

Επίσης ο  Πειραιάς έχει  πάρα πολύ  λίγο  πράσινο .  Ο Πειραιάς  

έχει  1,56 τετραγωνικά µέτρα πρασίνου  ανά κάτοικο  και  σε 

ορισµένες  ∆ηµοτικές Ενότητες είναι  στο  0,45.  

Πολύ  σοβαρή  ατµοσφαιρική  ρύπανση  και  κυρίως εκεί  που 

είναι  το  λιµάνι  της κρουαζιέρας .  

Όπως βλέπετε  εδώ, η  αναλογία κοινόχρηστων χώρων και  

αστικού  πρασίνου  ανά κάτοικο  σε  σχέση  µε  αυτές τις πόλεις, είναι  η  

πιο  χαµηλή .  

Η διαφάνεια αυτή  µιλάει  για τις τιµές των ρύπων σε  µεγάλα 

ευρωπαϊκά λιµάνια . Ο Πειραιάς σε  σχέση  µε  τα µεγάλα ευρωπαϊκά 

λιµάνια έχει  τη  µεγαλύτερη  ρύπανση . Αυτό  είναι  άλλο  ένα στοιχείο 

το  οποίο  συνηγορεί  στη  σύνταξη  των κριτηρίων για την ένταξη  σε  

ΟΧΕ.  

Οι  στόχοι  του  προτεινόµενου  σχεδιασµού  είναι  η  δηµιουργία 

πράσινων διαδρόµων και  αστικών πάρκων, η  ενίσχυση  
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προσβάσεων στο  κέντρο , η  παροχή  κινήτρων για  ενεργειακή  

αναβάθµιση  και  οι  δράσεις ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.   

Εδώ δεν θα επιµείνω πολύ . Είναι  οι  διάφορες περιοχές  του  

Πειραιά οι  οποίες σχεδιάζουµε , δυνητικές περιοχές παρέµβασης, 

όπως είναι  η  Πειραϊκή , η  περιοχή  του  ΟΣΕ  στη  Ρετσίνα, το  Στάδιο 

Ειρήνης και  Φιλίας . Είναι  περιοχές µε  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον για την 

αστική  επέµβαση  την οποία σχεδιάζουµε .  

Οικονοµική  δραστηριότητα. Εδώ βλέπετε  τους έξι  πιο 

σηµαντικούς κλάδους της οικονοµικής  δραστηριότητας του  Πειραιά. 

Το  εµπόριο , καταλαβαίνετε  γιατί , εφοδιασµός λιµανιού . Οι  

επαγγελµατικές, επιστηµονικές και  τεχνικές δραστηριότητες. 

Χαµηλό  ποσοστό  υπηρεσιών καταλύµατος και  εστίασης. Θα σας  

δείξουµε  και µετά πόσα λίγα ξενοδοχεία έχει  ο Πειραιάς. Και  άλλα 

δύο  οικονοµικά  στοιχεία που  έχουµε  από  το  ∆ήµο ,  είναι  η  πτώση 

των αδειών και  η  µεταβολή  του  αριθµού  καταστηµάτων, µε  έντονη  

πτώση  και  οι  δύο  δείκτες.  

Έχουµε  ένα  ξενοδοχείο  5στερο , ένα  4στερο  και  ο  Πειραιάς 

έχει  το  5,7 των ξενοδοχείων της Αττικής, το  οποίο  είναι  και  αυτό 

ένα  στοιχείο  οικονοµικής υποβάθµισης .  

Έχουµε  πτώση  στην επιβατική  κίνηση  του  λιµανιού . Έχουµε  

αύξηση  της διακίνησης των εµπορευµατοκιβωτίων στους προβλήτες 

που  έχει  πάρει  η  Cosco και  µείωση  στους προβλήτες που  είναι  ο  

ΟΛΠ. Αυτή  η  διαφάνεια έχει  σηµασία να την τονίσουµε , διότι 

παράλληλα µε  αυτή  την επένδυση  έχουµε  και  αύξηση  των κλάδων 

που  συσχετίζονται  µε  αυτήν την επένδυση , κυρίως  νοµικών 

υπηρεσιών, λογιστικών υπηρεσιών και  logistics.  

Ο στόχος µας είναι  η  δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου  

σχεδίου οικονοµικής ανασυγκρότησης,  µε  βασικές προτεραιότητες 

την αναβάθµιση  των υποδοµών, τη  στροφή  προς το  θαλάσσιο  

µέτωπο , την ανάπτυξη  πολιτιστικού  προϊόντος µέσα από  την 

ανάδειξη  των αρχαίων µνηµείων, την προώθηση  επιχειρηµατικών 

δικτυώσεων, την τόνωση  του  εµπορίου  και  χονδρεµπορίου .  
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Κοινωνία. Ο Πειραιάς βρίσκεται  στην ανεργία, στο  µέσο  όρο 

της ανεργίας που  έχει  αυτή  τη  στιγµή… Μάλλον λάθος. Ο Πειραιάς 

βρίσκεται… περισσότερη  ανεργία από  ότι  έχει  η Περιφέρεια το 

2011, µε  τα διαθέσιµα στοιχεία της Ελληνικής  Στατιστικής 

Υπηρεσίας. Το  2013 η  ανεργία ήταν 28,2. Εκτιµούµε , κάνουµε  ένα  

survey για αυτό , ότι  θα είναι  στον Πειραιά, κοντεύει  στο  30%. 

Έχουµε  µείωση  των εισοδηµάτων, και  των χαµηλών 

εισοδηµάτων και  των υψηλών εισοδηµάτων. 

Ένα  άλλο  χαρακτηριστικό  είναι  ότι  έχουµε  µείωση  οι  δείκτες, 

οι  κάτω δεξιά δείκτες, είναι  µείωση  και  του  αριθµού  και  του 

ποσοστού , αλλά και  των ποσών των κοινωνικών… τα προνοιακά 

επιδόµατα.  

Και  επίσης θέλω  να πω  ότι  ο  Πειραιάς, έχει  µια σηµασία για 

την ανάλυση ,  ότι  το  70% είναι  µισθωτοί  και  συνταξιούχοι .  

Ποια είναι  η  στρατηγική  της ΟΧΕ.  Τη  λέω γρήγορα . Πράσινη  

πόλη , γαλάζια πόλη , βιώσιµη  πόλη , έξυπνη  πόλη . Αυτοί  οι  τέσσερις 

κύκλοι  είναι  η  στρατηγική  µας για την ΟΧΕ. Αυτή  τη  στρατηγική  την 

εκφράζουν αυτοί  οι  στρατηγικοί  στόχοι . Μέσα  από  δύο  αστικές 

λειτουργικές περιοχές. Η µια αστική  λειτουργική  περιοχή  

περιλαµβάνει  τα τρία ∆ιαµερίσµατα, που  είναι  τα  χαµηλότερα σε  

εισοδήµατα και  µε τα µεγαλύτερα… Συγνώµη , η  πρώτη  αστική  

λειτουργική  περιοχή  χαρακτηρίζεται  από  έντονες και  άµεσες πιέσεις 

του  επιβατικού  λιµένα . Είναι  τα υψηλότερα οικονοµικά εισοδήµατα. 

Και  η  δεύτερη, που  είναι  τα Καµίνια  και  η  Παλιά Κοκκινιά, έχουν 

έντονα προβλήµατα µε  υψηλή  πυκνότητα, µεγάλους δείκτες 

φτώχειας , έλλειψη  ελεύθερων χώρων και  πάρα πολλά 

εγκαταλελειµµένα κτίρια.  

Στους άξονες προτεραιότητες έχουµε  εξειδικεύσει  ποσά 

περίπου που  διεκδικούµε . 

Τελειώνοντας θέλω  να πω ότι  όλη  αυτή  η  διαδικασία της ΟΧΕ 

έχει  πάρει  τη  µορφή  µιας δηµόσιας διαβούλευσης την οποία κάναµε  

στην πόλη  µε  τους  φορείς και  µε  τους πολίτες, όπου  µπορέσανε  και  
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λάβαµε  περίπου εκατόν είκοσι  προτάσεις από  υπηρεσίες και  φορείς 

και  περίπου διακόσιες προτάσεις από  πολίτες οι  οποίοι  µας 

καταθέσανε  σε  µια πλατφόρµα διαβούλευσης τις απόψεις τους για 

έργα στην πόλη . Αυτή  ήταν η  πλατφόρµα και  είναι  ακόµα  ενεργή .  

Αυτό  εδώ το  σχέδιο , είναι  ένα σχέδιο  µε  τις δύο περιοχές 

παρέµβασης,  τις τρεις και  τις δύο  επάνω, όπου  έχουµε  αρχίσει  να 

σκιαγραφούµε , έχουµε  δεξαµενές έργων, για τα οποία ζητάµε  τη 

χρηµατοδότηση  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα Αττικής και  από  

τα άλλα Τοµεακά Προγράµµατα, µια και  οι  ΟΧΕ είναι  πολυτοµεακές.  

Θα ήθελα να  σας δείξω λίγο  γρήγορα τελειώνοντας , αυτό  το 

σχέδιο  το  οποίο  έχουµε  συντάξει  και  θα υποβάλλουµε  σήµερα στην 

Επιτροπή  Παρακολούθησης, που  είναι  το  πρώτο  στάδιο, είναι  το 

στάδιο  της ανάλυσης και  του  στρατηγικού  σχεδιασµού  για την ΟΧΕ 

του  Πειραιά.  

Στην επόµενη  φάση  ολοκληρώνουµε  το  ΣΟΑΠ, το  Σχέδιο  της 

Ολοκληρωµένης  Αστικής Παρέµβασης και  ολοκληρώνουµε  την 

επιλογή  και  την κοστολόγηση  των έργων για να  τα υποβάλλουµε  

ολοκληρωµένα πια  ως ΟΧΕ  µε  βάση  τις διαδικασίες που  θα 

ακολουθήσει  το  ΠΕΠ Αττικής.  

Αυτή  είναι  η  προσέγγιση  που  έχουµε  ως  τώρα  και  νοµίζουµε  

ότι  στο  χρόνο  που  η  Περιφέρεια Αττικής θα κάνει  την προκήρυξη  

για τις ΟΧΕ, θα είµαστε  έτοιµοι  να υποβάλλουµε  µια ολοκληρωµένη  

πρόταση  για τον Πειραιά.  

Ευχαριστώ πολύ . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστώ πολύ  τον κύριο  Τσιατσιάµη .  

 Να περάσουµε  στην τελευταία παρουσίαση  για τη  βιώσιµη 

αστική  ανάπτυξη , τον κύριο  ∆ιαµαντόπουλο , παρακαλώ, από  τον 

ΑΣ∆Α , Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής… ∆ήµων Αθήνας, ∆υτικής 

Αθήνας. Κάπως έτσι . Θα µας το  πει  ο  ίδιος.  

Μ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:  Καλησπέρα σας.  Είναι  Αναπτυξιακός 

Σύνδεσµος ∆υτικής  Αθήνας, είναι  εντός Λεκανοπεδίου.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός µικροφώνου) 
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Μ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:  Όχι , η  ∆υτική  Αττική  είναι  εκτός 

Λεκανοπεδίου.  

 Πολύ  καλησπέρα  σας. Εκ µέρους του  Αναπτυξιακού  

Συνδέσµου της ∆υτικής Αθήνας , θα ήθελα να πω και  εγώ µερικά  

λόγια. Θα επιταχύνω όσο  µπορώ,  για να παρουσιάσω την 

προσπάθεια που  έχουµε  κάνει  σε  πρώτη  φάση  µε  το  ΣΟΑΠ που  

έχουµε  εκπονήσει  και  σε  δεύτερη µε  την ΟΧΕ, την οποία 

περιµένουµε  τις  προδιαγραφές για να δούµε  πώς θα  το 

υλοποιήσουµε  και  αυτό , προκειµένου  να  γίνουν µια σειρά  πράγµατα 

και  στη  δικιά µας την περιοχή  από  το  καινούργιο  το  ΕΣΠΑ .  

 Καταρχάς θα πρέπει  λίγο , επειδή  ίσως οι  περισσότεροι  να  

µην έχουν µια σαφή  εικόνα, τα ΣΟΑΠ  που  προβλέπονται  από  τον 

Ν.2742/99, αφορούν την προώθηση  ολοκληρωµένων στρατηγικών 

αστικού  σχεδιασµού  σε  πόλεις ή  και  σε  τµήµατά τους ή  ακόµα και 

σε  ευρύτερες αστικές περιοχές, που  παρουσιάζουν κρίσιµα και 

σύνθετα  προβλήµατα, αναπτυξιακής  υστέρησης, κοινωνικής  και  

οικονοµικής  συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθµισης  και  ποιότητας 

ζωής.   

 Παρ ’  όλο  που  εντάσσονται  στην Πολεοδοµική  Νοµοθεσία, δεν 

αποτελούν ένα σχέδιο  µε την έννοια των Γενικών Πολεοδοµικών,  

του  Ρυθµιστικού  και  τα λοιπά, από  την άποψη  ότι  είναι  χωρικά 

τοποθετηµένες  κάποιες δράσεις, κάποια συγκεκριµένα  πράγµατα,  

αλλά αποτελούν ένα γενικότερο  πλαίσιο  προγραµµατισµού  και 

υλοποίησης µιας σειράς δραστηριοτήτων.  

 Από  αυτή  την άποψη  θεωρήσαµε  ότι  εν όψει  και  της  νέας 

προγραµµατικής περιόδου, του  2014-2020, τα ΣΟΑΠ αποτελούν το  

κατάλληλο  νοµοθετικό  εργαλείο  για την αντιµετώπιση  των  

προβληµάτων της ∆υτικής Αθήνας , καθώς και  ένα πρόπλασµα τόσο 

για τη  βιώσιµη αστική  ανάπτυξη , όσο  και  για τις γενικότερες 

ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις. 

 Η περιοχή  της  ∆υτικής Αθήνας,  η  περιοχή  δηλαδή  του  ΑΣ∆Α , 

περιλαµβάνει  οκτώ ∆ήµους.  Αγία Βαρβάρα,  Άγιοι  Ανάργυροι-
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Καµατερό , Αιγάλεω, Ίλιον, Περιστέρι , Πετρούπολη , Χαϊδάρι , που  

αποτελούν και  την Περιφερειακή  Ενότητα ∆υτικού  Τοµέα της 

Περιφέρειας Αττικής, καθώς και  το   ∆ήµο  Φυλής.  

 Οι  κάτοικοι  υπολογίζονται , απογραφή  και  πραγµατικότητα, 

γύρω στις 700.000, µαζί  µε  τους µετανάστες και  µε  όλα αυτά τα 

στοιχεία.  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά της ∆υτικής Αθήνας, της περιοχής 

δυτικά του  Κηφισού , είναι  σε  όλους τους δείκτες, τους µεν θετικούς  

χαµηλότερα από  την υπόλοιπη  Αττική , στους δε  αρνητικούς 

ψηλότερα από  ότι  η  υπόλοιπη  Αττική . ∆ηλαδή  έχουµε  µεγαλύτερη  

πληθυσµιακή  εξασθένηση , χαµηλό  επίπεδο  ανάπτυξης, πολύ  υψηλή  

ανεργία, πολύ  υψηλά ποσοστά φτώχειας , έντονα  κοινωνικά 

προβλήµατα, µε  χαµηλό  µορφωτικό  επίπεδο , µειονότητες και  τα 

λοιπά, µεγάλα προβλήµατα στο  στεγαστικό  απόθεµα και  έντονα  

περιβαλλοντικά και  πολεοδοµικά προβλήµατα.  

 Ο κεντρικός  στόχος µέσα από  το  ΣΟΑΠ, αλλά και  µέσα  από  

την ΟΧΕ, είναι  ο  επαναπροσδιορισµός της ∆υτικής Αθήνας ως 

ισότιµου  τµήµατος της ευρύτερης Αθήνας, µε  υπέρβαση  του 

διαχρονικού  κοινωνικού  διαχωρισµού  και  της δοµικά δυσµενέστερης 

θέσης που  είχε  η  περιοχή . Αυτό  που  λέµε  το  δυτικά του  Κηφισού .  

 Από  αυτή  την άποψη , βασική  πολιτική  µας θέση  είναι  ότι  για 

µια πραγµατικά  ισόρροπη  ανάπτυξη , λέµε  όχι  στις  ισότιµες 

κατανοµές. Αλλά θα πρέπει  επιτέλους να δοθούν περισσότερα 

χρήµατα στις περιοχές που  αφενός µεν έχουν περισσότερα 

προβλήµατα, αφετέρου  έχουν παραγκωνιστεί  τόσα χρόνια όσον  

αφορά τις χρηµατοδοτήσεις.  

 Στρατηγικές κατευθύνσεις του  ΣΟΑΠ, πέρα από  το  βελτίωση 

της θέσης της ∆υτικής Αθήνας στο  Πολεοδοµικό  Συγκρότηµα, 

αποτελούν επίσης η  χωρική  και  κοινωνική  συνοχή ,  η  

αποτελεσµατική  διαχείριση  του  δηµόσιου  χώρου , η  υιοθέτηση 

καινοτόµων και  σύγχρονων µορφών διαχείρισης της πληροφορίας, 
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έξυπνη  πόλη , καθώς και  αναβάθµιση  της εικόνας και  ταυτότητας 

του  χώρου .  

 Παρ ’  όλο  π.χ. που  στη  ∆υτική  Αθήνα  βρίσκονται  σηµαντικές 

αρχαιολογικές και  ιστορικά σηµεία, αυτά είναι  στον πιο  πολύ  κόσµο  

άγνωστα. Ξεκινώντας από  την Ιερά Οδό , το  ∆αφνί , το  Ιερό  της 

Αφαίας, τα Παλαιά Τείχη  της Αρχαίας Αθήνας, µε  βυζαντινά µνηµεία 

και  τα λοιπά.  

 Για την υλοποίηση  αυτών έχουµε  ένα πρόγραµµα  δράσης  που  

εστιάζει  στη ∆υτική  Αθήνα και  στην αλληλεπίδραση  µε  την 

µητροπολιτική  περιοχή . Έχουµε  ένα µακροπρόθεσµο  ορίζοντα 

εφαρµογής.  ∆εν περιοριζόµαστε  µόνο  ούτε  στην 5ετία της θητείας  

των νυν ∆ηµοτικών,  άρα και  της ∆ιοίκησης του  ΑΣ∆Α  και  του 

Επιχειρησιακού , αλλά ούτε  και  στο  ΕΣΠΑ  2020.  

 Συνέργια µε  ευρύτερες πολιτικές  και  παρεµβάσεις και  

ολοκληρωµένος χαρακτήρας του  προγράµµατος που  απαιτεί  και 

ήδη  το  έχουµε  πετύχει  σε  σηµαντικό  σηµείο  αυτό  µε  τις διαδικασίες 

διαβούλευσης που  έχουν ήδη  γίνει , την εµπλοκή  πολλών φορέων,  

δηµόσιων και  ιδιωτικών.  

 Το  ΣΟΑΠ αποτελείται  από  6 άξονες και  55 ενέργειες 

αλληλένδετες µεταξύ τους, κοινωνική  συνοχή ,  οικονοµική  βάση , 

περιβάλλον, πολεοδοµικός χώρος, ακίνητα, ασφάλεια, συν την 

τεχνική  υποστήριξη  βέβαια.  

 Τέλος και  σηµαντικό  για την όλη  αυτή  διαδικασία και  σε  σχέση  

µε  την ΟΧΕ, είναι  το  πώς θέλουµε  να γίνει  η  παρακολούθηση  του 

ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, βιώσιµη  αστική  ανάπτυξη , όπως τέλος πάντων θα  

καθοριστεί  από  τις προδιαγραφές που  θα βγουν.  

 Καταρχάς να επισηµάνουµε  το  εξής .  Μιλάµε  για µια περιοχή  

στην οποία υπάρχουν οκτώ ∆ήµοι . Οκτώ διαφορετικοί  ∆ήµοι , µε 

διαφορετικές πολιτικές απόψεις,  διαφορετική  οικονοµική ,  

περιβαλλοντική , κοινωνική  ανάπτυξη  και  ούτω καθεξής .  Παρ ’  όλα 

αυτά, αυτοί  οι  οκτώ ∆ήµοι  στα 25 χρόνια στα οποία συνεργάζονται  

ήδη  στα πλαίσια του  ΑΣ∆Α , έχουν πετύχει  την αρχή  της οµοφωνίας.  
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 Από  αυτή  την άποψη , φορέας διαχείρισης του  προγράµµατος 

προτείνουµε  να είναι , προτείνουν να είναι  ο  ΑΣ∆Α , οµόφωνα, ενώ  

φορέας υλοποίησης των διαφόρων δράσεων, εκτός από  ορισµένες  

οι  οποίες έχουν ένα καθαρά διαδηµοτικό  χαρακτήρα, όπως π.χ. το  

Πάρκο  Αντώνης Τρίτσης, θα είναι  ο  ΑΣ∆Α . 

 Προβλέπεται  η  δηµιουργία µιας Επιτροπής Παρακολούθησης 

και  Αξιολόγησης του  Προγράµµατος,  σε  όλες τις φάσεις, ex ante, 

ongoing, ex post, µε  feedback σε  όλη  τη  διαδικασία και  

αναθεώρηση  τυχόν αναγκών του  προγράµµατος, στην οποία 

συµµετέχουν από  ένας εκπρόσωπος των ∆ήµων, της Περιφέρειας 

Αττικής και  του  ΑΣ∆Α . 

 Θα πρέπει  να  τονίσω εδώ ότι  αυτή  η  πρόταση  η  οποία  έχει  

βγει  αυτή   τη  στιγµή  και  η  οποία είναι  πολύ  κοντά στο  να γίνει  ΚΥΑ ,  

καθώς έχει  ήδη  περάσει  από  όλα τα ∆ηµοτικά Συµβούλια και  από  το  

Περιφερειακό  Συµβούλιο , ενώ αρχή  της εβδοµάδας είχαµε  µια 

συνάντηση  στο  ΥΠΑΠΕΝ µαζί  µε  όλα τα υπόλοιπα συναρµόδια 

Υπουργεία, ευτυχώς δεν είναι  18 πια, πόσα ήταν, στην περίπτωση  

(…) του  ∆ήµου  Αθήνας, είναι  µόνο  8 τώρα. Αυτό  διευκολύνει  από  

ότι  καταλαβαίνετε . Και  όπου  συµφωνήσαµε  ότι  θα πρέπει  όλοι  αυτοί  

οι  φορείς να είναι  σε  αυτή   την Επιτροπή  Αξιολόγησης  και  έχουµε 

και  µια πάρα πολύ  στενή  συνεργασία τόσο  µε την Περιφέρεια 

Αττικής, όσο  και  µε  το  Υπουργείο . 

 Τέλος, προβλέπεται  σύµφωνα και  µε  τη  νοµοθεσία  περί  

ΣΟΑΠ, µια Επιτροπή  Συντονισµού  µε  εκπροσώπους  όλων των 

συναρµοδίων Υπουργείων, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, 

της Περιφέρειας Αττικής, του  ΑΣ∆Α  και  των ∆ήµων.  

 Ευχαριστούµε  πολύ  για την προσοχή  σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστούµε  πολύ  και  τον κύριο  ∆ιαµαντόπουλο .  

 Να πω ότι  όπως καταλάβατε  όλοι , το  θέµα των 

Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων έχει  µεγάλο  ενδιαφέρον για 

το  ΠΕΠ  Αττικής και  για διαχειριστικούς, αλλά και  για ουσιαστικούς 

λόγους. Για το  λόγο  αυτό  ήδη  έχουµε κάνει  µια πρώτη  επαφή  µε  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 1
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 

ΑΘΗΝΑ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 

116 

τους φορείς που  παρουσιάσανε  σήµερα και  στο  πλαίσιο  της 

επόµενης Επιτροπής Παρακολούθησης και  µετά  από  την 

ενεργοποίηση  της  εγκυκλίου και  όλων των απαιτούµενων, θα  

κοιτάξουµε  να το  εξειδικεύσουµε  και  να το  προχωρήσουµε , γιατί 

όλα αυτά έχουν µεγάλο  χρόνο  ωρίµανσης, όλες αυτές  οι  

παρεµβάσεις.  

 Προτείνω λοιπόν τώρα να πάµε  κατευθείαν στα 

συµπεράσµατα, ώστε  να έχουµε  µια… 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  (εκτός µικροφώνου) 

ΖΟΡΜΠΑΛΑ:  Θα είµαι  πολύ  σύντοµη .  Καταρχήν θα θέλαµε  να σας 

ευχαριστήσουµε  για τις ωραίες παρουσίες που  µας κάνατε  για τις 

Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις  στους αστικούς χώρους και  να  

ευχαριστήσουµε  και  για τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  που  είχε  την ιδέα να 

µας παρουσιάσει , να  µας δώσει  µια πρόγευση  της ποικιλοµορφίας 

των προβληµάτων και  των τρόπων αντιµετώπισης  που  υπάρχουν 

κατά περίπτωση .  

 Όπως  ξέρετε , η  χωρική  συνοχή  πια  είναι  υποχρεωτική  στον 

ίδιο  βαθµό που  είναι  η  οικονοµική  και  η  κοινωνική  συνοχή , γιατί  

έχει  τροποποιηθεί  η  Συνθήκη  της Λισαβόνας και  έχει  εντάξει  και  τη 

διάσταση  της χωρικής συνοχής.   

 Η ολοκληρωµένη  προσέγγιση  βέβαια, δεν είναι  κάτι  νέο . Ήδη  

και  πριν τη  Συνθήκη  της Λισαβόνας και  µάλιστα µε  την 

πρωτοβουλία της Επιτροπής, αρχίσανε  να εφαρµόζονται  σε  όλη  την 

Ευρώπη  αυτό  που  λέµε  ολοκληρωµένες προσεγγίσεις στους 

αστικούς χώρους.  

 Με  τον Κανονισµό  για την περίοδο  2014-2020, έχουµε  πια και  

ειδικά εργαλεία. Έχουµε  την ΟΧΕ, το  ITI και  το ΤΑΠΤΟΚ, το  CLLD. 

Εδώ µιλάµε  πιο  πολύ  στο  πρόγραµµα  της Αττικής βεβαίως για την 

ΟΧΕ και  όχι  για το  ΤΑΠΤΟΚ.  

 Θέλω να σας πω ότι  από  τα προγράµµατα που  πήραµε , από  

τα ελληνικά Περιφερειακά Προγράµµατα που  πήραµε , είδαµε 

διάφορες ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις. Είδαµε  ένα πρόγραµµα να  
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έχει  αφιερωµένο  µια ΟΧΕ στα αρχαία  θέατρα, σε  περιπάτους στα 

αρχαία θέατρα, είδαµε  άλλο  να έχει  θεµατικό  στόχο  τις λίµνες της  

περιοχής. Είδαµε  προγράµµατα να έχουν διαπεριφερειακές ΟΧΕ,  

της Στερεάς Ελλάδας, για τη  διαχείριση  της βιοµηχανικής περιοχής  

των Οινοφύτων και  βλέπουµε  τώρα και  σε  εσάς τ ις αστικές 

παρεµβάσεις που  θέλετε  να κάνετε .  

 Βεβαίως αυτό  είναι  πάρα  πολύ  ωραίο  όταν το  βλέπει  κανείς  

στο  χαρτί , αλλά πρέπει  να πάρει  σάρκα και  οστά  και  κάπου  να 

γίνουν οι  ωραίες ιδέες, πρέπει  να  γίνονται  και  πραγµατικότητα. 

 Είναι  πολύ  θετικό  το  ότι  αυτή  τη  στιγµή  ολοκληρώνεται  η 

εγκύκλιος,  ελπίζουµε  σύντοµα  να είναι  γιατί  νοµίζω ότι  θα βοηθήσει 

στο  να επιταχυνθούν οι  διαδικασίες. Θεωρούµε  ότι  είναι  πολύ  

σηµαντικό  ότι  οι  ∆ήµοι  γίνονται  ενδιάµεσοι  φορείς. Είναι  σωστό . Με  

τους ελέγχους φυσικά της ∆ιαχειριστικής Αρχής, οι  ∆ήµοι  να  είναι  

υπεύθυνοι  τουλάχιστον για την επιλογή  των έργων. Όταν 

παρουσιάζει  κάποιος µια ολοκληρωτική  στρατηγική , δεν µπορεί  να 

έχει  µόνο  τον τίτλο  του  στρατηγού , πρέπει  να έχει  και  τα βάρη  και  

τις ευθύνες του  στρατηγού .  

 Και  θα καλούσαµε  πραγµατικά την ∆ιαχειριστική  Αρχή , τη  

∆ιαχειριστική  Αρχή  του  προγράµµατος να βοηθήσει  στο µέτρο  του  

δυνατού να υλοποιηθούν αυτά.  

 Οι  ΟΧΕ είναι  ένα  εξαιρετικό  εργαλείο , βοηθά καταρχήν να 

υπάρχουν οικονοµίες κλίµακος, µια καλύτερη  στρατηγική , να  

υπάρχει  µια διακυβέρνηση  σωστή . Το  από  κάτω προς  τα πάνω  

µέθοδος, που  είδαµε  και  στα τρεις παρουσιάσεις, είναι  πάρα πολύ  

σηµαντικό  αυτό , γιατί  βοηθά και  αλλάζουν και  λίγο  οι  απόψεις των 

ανθρώπων όταν αρχίζουµε  και  µπαίνουµε  σε  συζήτηση  και  τα 

βλέπουµε  τα πράγµατα λίγο  και  από  τη  σκοπιά του  άλλου . Και  

υποθέτω ότι  σε  µια περίοδο  κρίσης και  είναι  ιδιαίτερα αισθητή  η 

κρίση  στους αστικούς χώρους, ακριβώς µπορούν να βρεθούν 

εκείνες οι  παρεµβάσεις οι  οποίες κάπως µπορεί  να βοηθήσουν στο  

να  αµβλυνθεί  η  κρίση .  
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 Θέλω να σας πω ότι  θεωρούµε  πάρα πολύ  σηµαντικό  

γρήγορα  να  αρχίσουν να  υλοποιούνται  αυτές οι  παρεµβάσεις. Μην  

κάνετε  πολύ  περιπεπλεγµένα σχέδια. Πρέπει  να είναι  γρήγορα, 

απλά σχέδια, που  όµως να  υλοποιούνται  γρήγορα.  

 Και  θα ήθελα να  σας πω, όπως λέµε  συνήθως,  ότι  η  Επιτροπή  

είναι  πάντοτε  στη  διάθεσή  σας. Έχουµε  Υπηρεσίες οι  οποίες είναι  

εξειδικευµένες σε  θέµατα αστικής ανάπτυξης. Θα είναι  µεγάλη  µας  

χαρά αν θέλετε  να βοηθήσουµε  και  εµείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστούµε , κυρία Ζορµπαλά, για την παρατήρηση  

και  την επισήµανση .  

 Παρακαλώ. 

Π. ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ:  Παύλος Λαουτάρης από  τη  ΜΟ∆. Ήθελα µόνο  

πραγµατικά επιγραµµατικά να πω,  επειδή  βλέπω ότι  κλείνει  

ουσιαστικά, φτάσαµε   στην ώρα των συµπερασµάτων, για δύο  

θέµατα ήθελα απλά  να αναφερθώ.  

 Το  ένα είναι  στη  δυνατότητα υποστήριξης αδύναµων 

δικαιούχων από  τις οµάδες υποστήριξης της ΜΟ∆, το  οποίο  είναι  

πάρα ανοιχτό . Υπάρχουν πέντε  εξειδικευµένες  οµάδες  της ΜΟ∆, 

ανάλογα  µε  τα θέµατα του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού  Ταµείου , του  

ΕΤΠΑ  και  άλλων θεµάτων, που  δεν άπτονται  αυτού  του  τραπεζιού, 

που  µπορούν να  υποστηρίξουν αδύναµους δικαιούχους  στην 

υλοποίηση , καθώς  επίσης και  στην δυνατότητα της ΜΟ∆ στην 

εκπαίδευση  και  κατάρτιση  των δικαιούχων, µέσα από  ένα  σύστηµα 

που  έχουµε  εγκαταστήσει  σύγχρονης και  ασύγχρονης  

τηλεκπαίδευσης, που  µπορεί  να εκπαιδεύσεις το  προσωπικό  των 

δικαιούχων πια, εκτός από  τα στελέχη  των ∆ιαχειριστικών Αρχών 

και  των Ενδιάµεσων Φορέων, σε  όλα τα θέµατα διαχείρισης που  

αφορούν την νέα προγραµµατική  περίοδο , καθώς και  σε  γενικότερα 

θέµατα, όπως project management, διαχείριση  αλλαγών ή  

οτιδήποτε  τέτοιου  είδους επιστηµονικά  θέµατα.  

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστούµε , κύριε  Λαουτάρη . Πολύ  σηµαντική  

παρέµβαση , γιατί  και  στην αρχή  της κουβέντας ζητήθηκε  η  βοήθεια, 

τεχνική  και  όχι  µόνο , από  τη  ∆ιαχειριστική  Αρχή . Οπότε  πρέπει  να  

ξέρουµε  και  αυτά τα εργαλεία που  είναι  διαθέσιµα και  έχουν 

αποτελέσµατα πραγµατικά δώσει  µέχρι  τώρα καλά .  

 Πάµε  λοιπόν αν δεν υπάρχει  κάποια  άλλη  παρατήρηση , θα 

πρότεινα  να  πάµε  στα συµπεράσµατα  και  να  κλείσουµε  τη  σηµερινή  

1η Συνεδρίαση  του  νέου ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.  

 Σας είχε  δοθεί  το  κείµενο  µε  το  σχέδιο  συµπερασµάτων.  

Έχουν ήδη  µπει  τα στοιχεία που  προέκυψαν από  τη  σηµερινή  µας 

συζήτηση . Θα ήθελα µόνο  να προσθέσουµε  το  εξής ειδικότερα σε  

σχέση  µε  τα τυπικά ζητήµατα που  αφορούν την εξειδίκευση , τους  

άξονες και  αυτά.  

 Εγκρίνουµε  λοιπόν την µεθοδολογία,  τη  διαδικασία και  το 

περιεχόµενο  της εξειδίκευσης του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος 

και  προτείνουµε  να  ληφθούν υπόψη  οι  εισηγήσεις, επισηµάνσεις και  

παρατηρήσεις, που  διατυπώθηκαν τόσο  για την τωρινή , αλλά και  

κυρίως για την περαιτέρω εξειδίκευση  του  ΠΕΠ Αττικής στην 

επόµενη  Επιτροπή  Παρακολούθησης.  

 Και  όσον αφορά τη  µεθοδολογία και  τα κριτήρια, προσθέτουµε  

το  εξής: Η Επιτροπή  Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί  την Ειδική  

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της  Περιφέρειας Αττικής να προβαίνει  σε  

ήσσονος σηµασίας µικρές αλλαγές στην εξειδίκευση  των κριτηρίων, 

προκειµένου  να καθίστανται  πιο  σαφή  και  αποτελεσµατικά εκείνα .  

 Τώρα, αν δεν υπάρχει  κάτι  άλλο , µπορούµε  να  

προχωρήσουµε  στην έγκριση  και  στο  κλείσιµο  της πρώτης  

συνεδρίασης.  

Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ:  Κύριε  ∆ρόση , εκλαµβάνω ως θετικό  το  ότι  κάποιες 

παρατηρήσεις που  έγιναν και  από  την ΠΕ∆Α  και  από  την ΚΕ∆Ε, θα  

συζητηθούν, θα ληφθούν υπόψη  και  θα δούµε  τι  µπορούµε  να 

κάνουµε  σχετικά µε  αυτά.  
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 Έχω όµως… Καταρχήν υπάρχουν δύο  παρατηρήσεις πάνω  

στον Κανονισµό  Λειτουργίας, οι  οποίες είναι  ήσσονος σηµασίας, 

αλλά τις  προτείνουµε . ∆ηλαδή  βάζουµε  τουλάχιστον δύο  φορές τον 

χρόνο  για την καλύτερη  λειτουργία, αντί  για µία, παρότι 

προβλέπεται  µια φορά από  το  νόµο , αλλά εµείς  κάνουµε  την 

πρόταση . ∆εν είναι  κάτι  στο  οποίο  θα  επιµείνουµε . Είναι  τελείως… 

 Όπως επίσης τα πρακτικά, µπαίνω τώρα σε  λεπτοµέρειες, τα 

πρακτικά να εγκρίνονται  άµεσα και  όχι… Γιατί  αν συνεδριάζουµε 

µια φορά το  χρόνο  και  ερχόµαστε  µετά από  ένα χρόνο  να 

εγκρίνουµε  πρακτικά, τι  θα εγκρίνουµε ; Ποιος θυµάται ; Τι  θυµάται ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  (εκτός µικροφώνου) 

Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ:  Εντάξει , ναι , ωραία.  

 Άρα παραµένουµε  σε  αυτά και  τέλος, διαβάζοντας τις οµάδες 

κριτηρίων, στην τρίτη  οµάδα κριτηρίων και  πλέον η  παρατήρηση 

έχει  πολιτικό  χαρακτήρα και  όχι  τεχνικό , να το  πω έτσι , µπαίνει  ένα  

ζήτηµα, η  σκοπιµότητα υλοποίησης κάποιας πράξης.  

 Θα έλεγα ότι  αυτό  πρέπει  να το  ξανά δούµε . ∆ηλαδή  αν 

θέλετε  και  ως ΠΕ∆Α  έχουµε  µια… τη  λέω τη  λέξη  σε  εισαγωγικά,  

«αλλεργία» στη  λέξη  σκοπιµότητα, έλεγχος σκοπιµότητας . Πολιτικά 

το  βάζω και  όχι  τεχνικά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Πείτε  όµως ποιος είναι  ο  προβληµατισµός στη 

σκοπιµότητα. Ότι  δεν ελέγχεται  ή  ότι  θα πρέπει  να ελέγχεται  πιο   

αυστηρά. 

Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ:  Ότι  ειδικά η  Τοπική Αυτοδιοίκηση  µέχρι  σήµερα 

είναι  καµένη  από  τους ελέγχους σκοπιµότητας, κυριολεκτώ και  

προγράµµατα,  δράσεις, που  θα  µπορούσαν να  ενταχθούν οι  ∆ήµοι , 

θα µπορεί  κάποιος να  πει  όχι , δεν το  εγκρίνω, εν τω θεωρώ  

σκόπιµο , ενώ για τον ίδιο  τον φορέα θα είναι  σκόπιµο . Με  αυτή  την 

έννοια µπαίνει . 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Απλά να πω ότι  το  ΠΕΠ είναι  ένα εργαλείο  που 

χρηµατοδοτεί  τα έργα προτεραιότητας  µετά από  ένα σχεδιασµό  και 

µια ιεράρχηση , άρα και  µια σκοπιµότητα αυτών και  η  σκοπιµότητα 
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δεν είναι  ένα γενικό  κείµενο . Πάντα  συνδέεται  µε  κάποιο  στρατηγικό  

κείµενο . ∆ηλαδή  στα ακάθαρτα για παράδειγµα, ακολουθούµε  τους 

οικισµούς β ’  και  γ ’  προτεραιότητας. Ο οποιοσδήποτε  ∆ήµος ή  µια 

µικρή  Κοινότητα µπορεί  να θέλει  δίκτυο  αποχέτευσης ακαθάρτων. 

∆εν σηµαίνει  ότι  επειδή… ∆εν είναι   σκόπιµο  µε  βάση  το  

εγκεκριµένο  πρόγραµµα, δεν µιλάµε  αν είναι  σκόπιµο  σαν έργο . Το  

ίδιο  υλοποιούµε  και  στο  κοµµάτι  της ύδρευσης. Το  ίδιο  υλοποιούµε 

και  στα κοµµάτια τα ενεργειακά. Εκεί  η  σκοπιµότητα και  η 

αναγκαιότητα που  µπήκε  και  µάλιστα ένα τρισέλιδο  χθες  µετά από  

τη  συζήτηση  µε  την Επιτροπή ,  που  να τεκµηριώνει  την 

αναγκαιότητα και  σκοπιµότητα των έργων, λέει  ξεκάθαρα  µε  ποιον 

τρόπο  τεκµηριώνεται  αυτό . Θέλει  το  πιστοποιητικό  ενεργειακής  

αξιολόγησης του  κάθε  κτιρίου . Όλα γενικά.  Ή  στον επόµενο  άξονα,  

στον 7, που  θα  ενεργοποιήσουµε  στο  επόµενο  διάστηµα. Η 

σκοπιµότητα και  η  ιεράρχηση  έχει  γίνει  ήδη  µέσω του  στρατηγικού  

πλαισίου  εθνικών µεταφορών. Ο Χάρτης Φτώχειας, η  RIS, όλα αυτά 

είναι  κείµενα που  προσδίδουν, προσδιορίζουν τη  σκοπιµότητα και 

την αναγκαιότητα παρεµβάσεων.  

 Σε  καµία περίπτωση  δεν λέµε  ότι  κάποιες… Σε  σχέση  µε  το 

εγκεκριµένο  πρόγραµµα και  τις δεσµεύσεις, λέω πάλι . Όχι  σε  σχέση  

µε  τις δράσεις. Και  λέω χαρακτηριστικό  το  παράδειγµα, ένας  

οικισµός αποµακρυσµένος, που  έχει  µικρότερους από  2.000 

κατοίκους, που  δεν είναι  σε  σκοπιµότητα του  ΠΕΠ, γιατί  δεν είναι  

β ’ ,   γ ’  προτεραιότητας, δεν θα χρηµατοδοτηθεί  από  το ΠΕΠ. ∆εν 

µπορούµε  να το  αλλάξουµε  αυτό . Το  έργο  µπορεί  να είναι  σκόπιµο  

για τους κατοίκους.  ∆εν µπορεί  να χρηµατοδοτηθεί  από  το  ΠΕΠ.   

 Εγώ στα πρώτα δύο  δεν έχω κάποια  αντίρρηση  προσωπικά. 

Σε  αυτή  την τελευταία τοποθέτηση  δεν µε  βρίσκετε  σύµφωνο , στη  

σκοπιµότητα. Εγώ  θεωρώ ότι  την έχουµε  δροµολογήσει  και  την 

έχουµε  δέσει  αρκετά καλά. Σίγουρα µπορούµε  να την 

εξειδικεύσουµε , να  την προσδιορίσουµε  ακόµα περισσότερο  γιατί 

πολλές στρατηγικές, πολλές αιρεσιµότητες, όπως παρουσιάστηκαν 
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σήµερα, είναι  σε  εξέλιξη , αλλά θεωρώ ότι  πρέπει  να υπάρχει  έντονα 

αυτό  το  κριτήριο  της σκοπιµότητας των έργων.  

 Ευχαριστώ.  

Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:  Να πω κάτι . Ότι  έργα τα οποία δεν µπορούν 

να  χρηµατοδοτηθούν από  το  εργαλείο  του  ΠΕΠ Αττικής, είµαστε  

ανοικτοί  στη   συζήτηση , µιλάω εκ µέρους της Περιφέρειας, ως 

εντεταλµένη  Περιφερειακή  Σύµβουλος της Περιφέρειας Αττικής, 

ανοιχτοί  να συνεννοηθούµε  µε  τους ∆ήµους και  να δούµε  

σκοπιµότητα ένταξης τέτοιων πράξεων από  ίδιους πόρους της  

Περιφέρειας. ∆ηλαδή  δεν είναι  ο  µοναδικός φορέας… ή  άλλα  που  

µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από  τα Υπουργεία. ∆εν είναι  το  

µοναδικό  εργαλείο  χρηµατοδότησης όλων των έργων των ∆ήµων 

και  το  τελευταίο  διάστηµα και  των Υπουργείων έτσι  όπως έχει  

εξελιχθεί  η  κατάσταση , το  ΠΕΠ Αττικής .  

 Άρα εγώ νοµίζω ότι  η  έννοια της σκοπιµότητας πρέπει  να  

παραµείνει  όπως  είναι  γιατί  ακριβώς  στηρίζεται  πάνω σε  αυτή  την 

ανάλυση  που  έβαλε  ο  κύριος ∆ρόσης και  να δούµε  τι  άλλο 

συµπληρωµατικό  µπορεί  να γίνεται  µε  τα αιτήµατα των ∆ήµων.  

 Την Πέµπτη  θα εγκριθεί  καινούργιο  πρόγραµµα εκτελεστέων 

έργων της Περιφέρειας Αττικής  µε  ίδιους πόρους, 390 

εκατοµµυρίων ευρώ, που  έχουν µέσα  τα έργα των ∆ήµων, τα οποία 

είναι  µε  κριτήρια των δικών τους σκοπιµοτήτων.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Η κυρία Γερογιαννάκη  που  ζήτησε  πρώτα  και  µετά η 

κυρία Μητσούλα. 

Σ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ:  Γερογιαννάκη  Σοφία από  την Ειδική  Υπηρεσία 

Θεσµικής Υποστήριξης.  

 Σχετικά µε  την οµάδα κριτηρίων σκοπιµότητας θα ήθελα να  

δώσω κάποιες διευκρινίσεις.  

 Αυτή  η  οµάδα κριτηρίων υπήρχε  και  στην προηγούµενη  

περίοδο . Απλά σε  αυτή  τη περίοδο  έγινε  µια µεγαλύτερη  

εξειδίκευση  στις οδηγίες που  έχουν σταλεί  και  προτείνουµε  να δοθεί 
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και  µεγαλύτερη  βαρύτητα προκειµένου  αυτά τα κριτήρια να είναι  

συµβατά µε  τη  φιλοσοφία  των καινούργιων Κανονισµών που  δίνουν 

πάρα πολύ  µεγάλη  βαρύτητα στα αποτελέσµατα.  

 Αυτό  που  θα ήθελα να πω,  το  ότι  ένα  έργο  είναι  σκόπιµο , 

αυτό  που  είπε  και  ο  κύριος ∆ρόσης, για το  Επιχειρησιακό  

Πρόγραµµα… Μάλλον όταν ένα  έργο  δεν είναι  σκόπιµο , δεν 

εµπίπτει  στην σκοπιµότητα του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος, δεν  

σηµαίνει  ότι  δεν είναι  σκόπιµο  γενικά.  

 Το  κριτήριο  σκοπιµότητας συναρτάται  άµεσα από  την 

πρόσκληση  από  την οποία θα  προκύψει  και  η  πρόσκληση  εξαρτάται  

άµεσα από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα.  

 Εποµένως η  σκοπιµότητα ενός έργου κρίνεται  σε  σχέση  

έµµεσα τελικά µε  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα που  έχει  εγκριθεί. 

Αυτό  δεν σηµαίνει  ότι  δεν υπάρχουν δράσεις  που  είναι  πολύ  

σηµαντικές για τους κατοίκους µιας περιοχής, οι  οποίες όµως για 

τους άλφα ή  βήτα λόγους δεν µπορούν  να χρηµατοδοτηθούν από  τα 

διαρθρωτικά ταµεία.  

 Αυτό  που  θέλουµε  εµείς να είµαστε  σίγουροι , είναι  ότι  τα έργα 

τα οποία θα επιλεγούν, δεν θα είναι  αυτά τα οποία θα φέρουν 

γρήγορα  την απορρόφηση . Θα  είναι  αυτά τα οποία θα είναι 

προσανατολισµένα  στο  αποτέλεσµα, γιατί  όπως προφανώς  

γνωρίζετε  γενικώς , η  επίτευξη  των αποτελεσµάτων  έχει  και 

κάποιους  χρηµατικούς όρους στη  συνέχεια της αξιολόγησης 

συνολικά του  προγράµµατος και  είναι  στην αρµοδιότητα της 

∆ιαχειριστικής Αρχής αυτά τα κριτήρια της κρισιµότητας, της  

αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας, της καινοτοµίας, που  

υπάρχουν µέσα, να τα προσαρµόσει  ανάλογα µε  το  είδος της 

δράσης που  προκηρύσσεται  στην πρόσκληση .  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ευχαριστούµε .  

 Η κυρία Μητσούλα.  
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ΜΗΤΣΟΥΛΑ:  Εγώ απλά θα ήθελα να πω συµπληρωµατικά σε  αυτά 

που  είπε  η  κυρία Γερογιαννάκη , ότι  η  συµβολή  στα αποτελέσµατα 

είναι  πάρα πολύ  κρίσιµη  για την επόµενη  προγραµµατική  περίοδο . 

Μετράται  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα όχι  της Αττικής, αλλά σε  

όλα τα προγράµµατα που  θα υλοποιηθούν στη  χώρα  την περίοδο  

2014-2020 και  µε δείκτες αποτελέσµατος οι  οποίοι  στην ουσία 

δείχνουν αυτό  που  θέλουµε  να αλλάξουµε  στην Περιφέρεια και  οι 

δείκτες αποτελέσµατος έχουν ιδιαίτερη  σηµασία για το  πρόγραµµα  

και  για την υλοποίησή  του .  

 Και  επίσης, ένα  πολύ  σηµαντικό  και  βασικό  στοιχείο  που  είναι  

καινούργιο  πια και  θα πρέπει  να το  έχουµε  όλοι  υπόψη  µας, είναι  η  

συµβολή  στους στόχους  και  στους δείκτες του  πλαισίου  επίδοσης. 

Το  πλαίσιο  επίδοσης έχει  για το  2018 µία δέσµευση  επίτευξης, η 

οποία εάν δεν επιτευχθεί  διακυβεύει  το  αποθεµατικό  επίδοσης του  

προγράµµατος, το  οποίο  αντιστοιχεί  στο  6% των πόρων της  

κοινοτικής συνδροµής και  της εθνικής συµµετοχής.  

 Καταλαβαίνετε  λοιπόν ότι  το  κριτήριο  της σκοπιµότητας έχει  

µια επιπλέον σηµασία για την επόµενη  προγραµµατική  περίοδο 

όσον αφορά την επιτευξιµότητα των δεικτών του  προγράµµατος και  

την επιλογή  έργων τα οποία θα είναι  κατάλληλα για το 

Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα, να συµβάλλουν στην επίτευξη  των 

στόχων, που  θα  του  δώσουν τη  δυνατότητα να  πάρει  το  

αποθεµατικό  επίδοσης που  του  αναλογεί  και  όπως είπαν και  οι 

συνάδελφοι , όλα τα υπόλοιπα έργα  τα οποία µπορεί να είναι 

κρίσιµα, όπως είπατε , για τους ∆ήµους και  για την Περιφέρεια 

γενικότερα, να µπορούν να καλυφθούν από  άλλου  τύπου δράσεις 

και  πιθανά και  από  το  ίδιο το  πρόγραµµα, αλλά µέσα στο  πλαίσιο 

του  κριτηρίου  σκοπιµότητας, το  οποίο  θα πρέπει  να  καλύπτουν µε  

βάση  τους όρους που  έχει  προσδιορίσει  η  διαδικασία των κριτηρίων 

επιλογής πράξεων στο  συγκεκριµένο  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα.  

 Αυτό  θα ήθελα να πω απλά συµπληρωµατικά, για τις 

υποχρεώσεις που  έχουµε  σε  σχέση  µε  το  πακέτο  των δεικτών για  
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την επόµενη  περίοδο  και  την επίτευξη  αποτελεσµάτων, που  είναι  η  

σοβαρή  διαφορά που  έχουµε  και  η  έµφαση  στα αποτελέσµατα, σε  

σχέση  µε  την τρέχουσα προγραµµατική  περίοδο . 

 Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Κύριε  Καµπέρη , θέλουµε  κάτι  άλλο  να  προσθέσουµε ;  

Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ:  Πρέπει  να σας πω δεν καλύφθηκα, γιατί  θεωρώ ότι  

η  λέξη  σκοπιµότητα ερµηνεύεται  λάθος. ∆εν είναι  δηλαδή  στην 

ελληνική  γλώσσα.  

 Εσείς και  πολύ  καλά  κάνετε , µιλάτε  και  σωστά 

τοποθετηθήκατε , για το  αν κάποιο  έργο  προς επιλογή , κάποια 

δράση  προς επιλογή , εκπληρώνει  ή  δεν εκπληρώνει  τους όρους . 

Συµφωνούµε  σε  αυτό . ∆εν υπάρχει  σε  αυτό  αντίθεση . ∆εν είναι  

όµως σκοπιµότητα για την εκτέλεση  του  έργου αυτό . Αυτό  είναι…  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  (εκτός µικροφώνου) 

Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ:  Τα ελληνικά το  λένε . Με  συγχωρείτε .  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός  µικροφώνου) 

Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ:  Αυτό  είναι  λοιπόν συµβατότητα, όπως άκουσα µια 

φωνή  από  πίσω,  του  έργου µε  το  πρόγραµµα.  ∆εν είναι  

σκοπιµότητα. Η σκοπιµότητα υποκρύπτει  και  έχει  υποκρύψει  µέχρι  

τώρα πολλές φορές άλλα πράγµατα. Υπάρχουν οι  αρχές  

νοµιµότητας των πράξεων των ∆ήµων,  οι  οποίες έχουνε  εξελιχθεί  

σε  αρχές ελέγχου σκοπιµότητας των πράξεων των ∆ήµων .  

 Προσέξτε  τη  λέξη .  ∆εν διαφωνούµε  στο  περιεχόµενο .  Στο 

περιεχόµενο  συµφωνούµε , ότι  δεν µπορεί  ένας µικρός  ∆ήµος ο  

οποίος δεν εµπίπτει  στα κριτήρια, να  διεκδικήσει  έργο  και  µάλιστα  

να πει  όχι , θα το  πάρω. ∆εν θα το  πάρει , είναι  απλό .  Πρέπει  να 

εκπληρώνει  όλα τα κριτήρια. Αυτός όµως δεν είναι  σκοπιµότητα. 

Είναι  συµβατότητα του  έργου µε  το  πρόγραµµα. Η σκοπιµότητα έχει  

άλλο  νόηµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Εγώ  προτείνω λοιπόν,  για να  το  λύσουµε  το  θέµα, 

µια και  καταλαβαίνω ότι  προς την ίδια κατεύθυνση  είµαστε , στο  
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κείµενο  των κριτηρίων να αναφέρεται  και  η  συµβατότητα µέσα στην 

περιγραφή  του  κριτηρίου  αυτού . 

Σ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ:  Συγνώµη  και  πάλι . Η συµβατότητα της πράξης  

αναφέρεται  σε  ένα  προηγούµενο  στάδιο . ∆ηλαδή  καταλαβαίνω ότι 

υπάρχει  ένα πρόβληµα µε  το  πώς ακούγεται  η  λέξη  σκοπιµότητα, 

αλλά αν δούµε  τα κριτήρια, τα βασικά κριτήρια στα οποία αναλύεται  

η  σκοπιµότητα, νοµίζω ότι  δεν υπάρχει  κάποια ένδειξη  για κάποια 

αρνητική  θέση , ας το  πω έτσι. ∆ηλαδή  αποδοτικότητα, 

αποτελεσµατικότητα, κρισιµότητα και  τα λοιπά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Παρακαλώ . 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Απλώς θέλω να πω ότι  αυτή  τη  στιγµή  το  ΠΕΠ Αττικής  

είναι  το  προτελευταίο  ΠΕΠ στο  οποίο  γίνεται  Επιτροπή  

Παρακολούθησης.  Έχει  µείνει  άλλο  ένα  και  έχουν γίνει  και  

Επιτροπές Παρακολούθησης και  για τη  Μεταρρύθµιση  ∆ηµόσιου  

Τοµέα και  για το  ΕΠΑΝΕΚ . Παντού  αναφέρεται  η  λέξη  σκοπιµότητα.  

 Μπορεί  να έχετε  απόλυτο  δίκιο  στο  πώς την αναλύουµε ,  αλλά 

αυτή  τη  στιγµή  εφόσον δεν υπάρχει  δυνατότητα εδώ  να  κάνουµε  

κάποια διαφοροποίηση , λέγεται  σκοπιµότητα παντού . Εφόσον όλοι  

κατανοούµε  τι  θέλει  να  πει  αυτή  η  λέξη , νοµίζω ότι  µπορούµε  µε  

αυτή  τη  βάση  να κινηθούµε  και  όχι  µε  τον ακριβή  όρο , ο  οποίος 

ούτως ή  άλλως είναι  κοινός σε  όλους  τους υπόλοιπους.  Οι  ∆ήµοι 

δηλαδή  ανά την Ελλάδα θα κινηθούν µε  αυτό  σε  όλες τις  υπόλοιπες 

Περιφέρειες. Νοµίζω ότι  θα είναι  κατανοητό  αυτό  το  θέµα. ∆ηλαδή 

και  να βάλουµε  και  κάτι  άλλο  δίπλα, δεν έχει  νόηµα , γιατί  από 

παντού  έχει  περάσει  µε  αυτή  τη  λογική . 

 Να ρωτήσω και  κάτι , επειδή  είπατε προηγουµένως για την 

έγκριση  στα συµπεράσµατα και  είπατε ότι  θα ληφθούν υπόψη . Αυτά 

τα οποία λέµε  ότι  θα ληφθούν υπόψη , θα τα δούµε  στα πρακτικά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Βεβαίως, ναι . 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:  Εντάξει , ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Κύριε  Καµπέρη , θέλουµε  κάτι  άλλο ; Όχι .  

Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ:  (εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Όχι , δεν… Ο.Κ ., ήταν σαφώς. 

 Έχουµε  κάτι  άλλο ;   

Χ . ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ:  Νοµίζω καλύφθηκε  το  θέµα. Απλά και  εγώ µια 

διευκρίνιση  επί  των κριτηρίων, επειδή  έχουµε  συνεργαστεί , έχουµε  

δουλέψει  σαν Υπηρεσία του  ΕΚΤ µε την Περιφέρεια και  όλες τις 

Περιφέρειες, ότι  η  έννοια σκοπιµότητα, ειδικά αν δείτε  και  τα έξι  

υποκριτήρια στα οποία αναλύεται , έχει  διαχειριστική  χροιά, 

διαχειριστική  υφή . ∆εν έχει  πολιτική  µέσα στα προγράµµατα. Γιατί  η  

σκοπιµότητα, τα κριτήρια, συνοδεύουν µια πρόσκληση . Εκ των 

πραγµάτων αυτή  η  πρόσκληση  όταν πηγαίνει  για παράδειγµα σε  

∆ήµους ή  σε  Νοµικά Πρόσωπα , αν δεν ήταν οι  ∆ήµοι  επιλέξιµοι  δεν 

θα έβγαινε  πρόσκληση  για τους συγκεκριµένους εν  δυνάµει  

δικαιούχους.  

 ∆ηλαδή  αυτό  το  οποίο  φοβάστε , είναι  καλυµµένο  από  πριν, 

µέσα στα πλαίσια του  προγράµµατος.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Αν δεν έχουµε  κάποια άλλη  παρατήρηση ...  

Χ . ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ:  (εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:  Ωραία. Έχουµε  κάποια άλλη  παρατήρηση ; Αλλιώς  

προχωράµε  στην έγκριση  και  των συµπερασµάτων. 

 Και  σε  αυτό  το  σηµείο  κλείνουµε  την 1η  Επιτροπή 

Παρακολούθησης του  νέου ΠΕΠ. Ευχαριστώ πολύ  όλους για τη  

συµµετοχή  και  την υποµονή  σας. Ευχαριστούµε  πολύ  και  τους 

συναδέλφους από  την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  τους µεταφραστές 

µας που  κουράστηκαν αρκετά.  

 Ανανεώνουµε  σύντοµα στην επόµενη  Επιτροπή  

Παρακολούθησης.   

Ευχαριστώ πολύ .  

 

 

 


