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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

4ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» 2007 - 2013» 

∆ράµα, 9 Νοεµβρίου 2012 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, η οποία συγκρο-

τήθηκε µε την υπ. αρίθµ. 4166/ΕΥΣ/530/30.01.2008 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οι-

κονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 214/Β/11-02-2008) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµε-

ρα, συνήλθε σε 4η Συνεδρίαση στις 09 Νοεµβρίου 2012 στη ∆ράµα, µετά την µε αρ. πρωτ. 

7597/22-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Αριστείδη Γιαννακίδη, Περιφερειάρχη Ανατο-

λικής Μακεδονίας – Θράκης, µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1 ∆ιαπίστωση απαρτίας 

2 Έγκριση ηµερήσιας διάταξης 

3 Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

4 
Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειάρ-

χη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Αριστείδη Γιαννακίδη 

5 Τοποθέτηση Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, κ. Γ. ∆ακή 

6 
Τοποθέτηση Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Κεντρικής Μα-

κεδονίας, κ. Ε. Φωτόπουλου 

7 Παρουσίαση προόδου υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

8 Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

9 Τοποθετήσεις Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης - Συζήτηση 

10 Τοποθετήσεις Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

11 Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014 – 2020 

12 Ειδικά Θέµατα 

13 Λοιπά Θέµατα 

14 
Αποφάσεις – Συµπεράσµατα 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθη-

σης 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν µέλη µε δικαίωµα ψήφου και χωρίς δικαίωµα ψήφου ως εξής: 

Μέλη µε δικαίωµα ψήφου 
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1. Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Α. Γιαννακίδης 

2. Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Ε. Φωτόπουλος 

3. Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, Γ. ∆ακής 

4. Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, Γ. Λογοθέτης 

5. Εκπρόσωπος Αρχής Πιστοποίησης, Κ. Κουτσούµπα 

6. Προϊστάµενος Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης, Β. Πιτσινίγκος 

7. Προϊσταµένη Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Α. 

Ωραιοπούλου 

8. Προϊστάµενος Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Χ. 

.Κιουρτσίδης 

9. Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», 

Ζ. Παπασιώπη 

10. Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατι-

κότητα», Χρ. ∆ρυµούσης 

11. Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκληση, Η. Καστρίτης 

12. Εκπρόσωπος Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Μεταφορών, Π. Σαπουντζή 

13. Εκπρόσωπος Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Λ. 

Ρίζου 

14. Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Η. Θεοδωρίδης 

15. Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων του Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Χρ. Κούρτελη 

16. Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού & Τουρισµού, Κ. Ντέντε 

17. Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007 – 2013», Λ. Αβδελάς  

18. Εκπρόσωπος Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, Τ. Καφατσάκη 

19. Εκπρόσωπος Μ.Ο.∆. ΑΕ, Μ. Πουλάκη 

20. Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , Ε. Κουρούση 
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21. Εκπρόσωπος ΕΝ.ΠΕ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Περιφερειακός 

Σύµβουλος, Γ. Παυλίδης 

22. Εκπρόσωπος ΕΝ.ΠΕ. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Περιφερειακός Σύµβουλος,  Ι. 

Παπαϊορδανίδης 

23. Εκπρόσωπος ∆ήµων Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ∆ήµαρχος Τοπείρου, Σ. Χατζηευαγγέλου 

24. Εκπρόσωπος ∆ήµων Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ∆ήµαρχος Καβάλας, Κ. Σιµιτσής 

25. Εκπρόσωπος ∆ήµων Π.Ε. ∆ΡΑΜΑΣ, ∆ήµαρχος Προσοτάνης, Α. Λύσσελης 

26. Εκπρόσωπος ∆ήµων Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ήµαρχος Κορδελιού - Ευόσµου, Ε. Λαφαζα-

νίδης 

27. Εκπρόσωπος ∆ήµων Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, ∆. Τερζίδης 

28. Εκπρόσωπος ∆ήµων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ∆ήµαρχος Αλµωπίας, ∆. Πασόης 

29. Εκπρόσωπος ∆ήµων Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κατερίνης, Ν. Μηλιώτης 

30. Εκπρόσωπος ∆ήµων Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ∆ήµαρχος Γρεβενών, ∆. Κιουπτσίδης 

31. Εκπρόσωπος ∆ήµων Π.Ε. Κοζάνης, ∆ήµαρχος Εορδαίας Π. Βρυζίδου 

32. Εκπρόσωπος Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), Γ. Ευσταθίου 

33. Εκπρόσωπος Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος, Γ. Σταύρου 

34. Εκπρόσωπος Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Στ. Βαβίας 

35. Εκπρόσωπος Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, Κ. Αποστολίδης 

Μέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου 

1. Εκπρόσωπος Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), Σ. Τερεζάκη 

2. Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων, Ι. ∆ηµητρέλος 

3. Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Ο.Π.Σ, Α. Συνανίδης 

4. Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης, Γ.Μιχαηλόπουλος 

5. Εκπρόσωπος Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Πολιτικής, Μ. Ζορµπαλά 

6. Εκπρόσωπος ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ανατολικής Μα-

κεδονίας – Θράκης, Β. Αγγελίνα 

7. Εκπρόσωπος ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας, Α. Παπαλεξίου 
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8. Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας ∆υτικής Μακε-

δονίας , Ζ. Πιτσέλης 

9. Εκπρόσωπος Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ, Γ. Αµανατίδης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καληµέρα σας. Ξεκινάει η 

4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδο-

νία – Θράκη» 2007-2013. Ένα θερµό καλωσόρισµα προς όλους σας. Ένα θερµό καλωσόρισµα 

στο Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων κ. Ευστράτιο Σιµόπουλο που στη µικρή του θεσµική 

παρουσία έχει επιδείξει µία αξιοζήλευτη αποτελεσµατικότητα.  

Ένα θερµό καλωσόρισµα στους άξιους συναδέλφους µου και τους καλούς φίλους της Κεντρι-

κής Μακεδονίας και της ∆υτικής Μακεδονίας.  

Ξεκινάµε µε  χαιρετισµό από το Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων. Κύριε Γενικέ. 

Γ.Γ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ κ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καληµέρα σε όλους. Χαιρετίζω καταρχήν 

τον οικοδεσπότη µας, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εγώ θα ήθελα 

σήµερα να µιλήσω πολιτικά, χωρίς αριθµούς, γιατί νοµίζω ότι τα προβλήµατα είναι πρωτίστως 

πολιτικά.  

Περνάµε µια δύσκολη φάση στη χώρα. Πιστεύω ότι µας έφτασαν εδώ όλοι αυτοί που είχαν 

οράµατα και δεν είχαν την παραµικρή δυνατότητα ή θέληση να τα υλοποιήσουν. Μας έφτα-

σαν εδώ όλοι εκείνοι που υποσχόταν τα πάντα στους πάντες. Μας έφτασε εδώ µια νοοτροπία 

η οποία καταδυνάστευε οποιονδήποτε συναλλασσόταν µε το δηµόσιο και φτάσαµε ενώ είµα-

στε σε έναν ευλογηµένο τόπο στον οποίο κατοικούν άνθρωποι µε εξαιρετικές δυνατότητες να 

δίνουµε σαν χώρα µάχη επιβίωσης. 

Απόλυτα πιστεύω ότι αυτή η περίοδος πέρασε, είναι πίσω µας και µπροστά µας µε πολλή προ-

σπάθεια, επιµονή και υποµονή έρχονται τα καλύτερα. Η χώρα µπορεί και θα τα καταφέρει.  

Όσον αφορά τη βόρειο Ελλάδα, η παρουσία µου εδώ δείχνει και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον µου. 

∆εν είναι τυχαίο ότι την πρώτη µου επίσκεψη ως Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων την 

έκανα στη Θράκη. Είδα τα θέµατα από κοντά. Είδα τα µεγάλα και τα µικρά και δροµολογήσα-

µε µαζί, µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, λύσεις. Λύσεις που είναι χειροπιαστές. Αυτό 

χρειάζεται η χώρα, αυτό χρειάζεται ο τόπος.  

Η ειδική υπηρεσία για τα αντιπληµµυρικά του Έβρου ήδη µε ταχύτατους ρυθµούς στελεχώνε-

ται. Προβλήµατα που υπήρχαν στους κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού λύνονται. Το έργο 

του λιµανιού της Αλεξανδρούπολης εντάσσεται στα προγράµµατα του Υπουργείου. Πρόσφα-

τα, λύσαµε επίσης µε όλους τους εµπλεκόµενους τα θέµατα τα οποία είχαν σταµατήσει τις 
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εργασίες στο λιµάνι της Καβάλας. Ενώ ερχόµουν πληροφορήθηκα ότι τα προβλήµατα που 

αφορούν τους δανειοθαλάµους στον άξονα Φλώρινα-Νίκη και αυτά λύθηκαν.  

Με αυτές τις απλές αναφορές απλώς θέλω να δείξω το δρόµο τον οποίο ακολουθούµε στο 

Υπουργείο. Είναι ο δρόµος της πολλής προσπάθειας και δουλειάς, ο δρόµος που λύνει προ-

βλήµατα, ο δρόµος της ευθύνης. Γιατί ένας άλλος λόγος για τον οποίο µέχρι σήµερα είχαν 

πολύ χαµηλή απορροφητικότητα ήταν η έλλειψη ευθύνης εκ µέρους των πολιτικών ηγεσιών. 

Οι πολιτικές ηγεσίες είναι στη θέση που βρίσκονται για να λαµβάνουν ευθύνες και να υπογρά-

φουν, όχι να µην υπογράφουν. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για δηµόσιο συµφέρον και να αρ-

νούµαστε να βάλουµε την υπογραφή µας. ∆εν µπορεί να υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις 

εναντίον του δηµοσίου  3,5 εκατοµµυρίων ευρώ για µια απαίτηση µιας εργολάβου εταιρίας 

500.000 ευρώ πριν 10 χρόνια γιατί κάποιος από εµάς αρνήθηκε να υπογράψει. 

Προσωπικά αλλά και όλοι στο Υπουργείο είµαστε µε τα έργα και τους τελικούς χρήστες. Εκεί-

νο που µας ενδιαφέρει είναι να προχωρούν τα έργα. Ποιος µπορεί να µιλήσει για δηµόσιο 

συµφέρον στις µανάδες αυτών που σκοτώνονται στην παράκαµψη του ∆ιδυµοτείχου; Τι είναι 

δηµόσιο συµφέρον; Να γίνει η παράκαµψη του ∆ιδυµοτείχου και όχι να µην µπαίνουν οι υπο-

γραφές και το έργο να καθυστερεί. Τέτοια παραδείγµατα έχω πάρα πολλά. Αν και είµαι 3 µή-

νες στη θέση αυτή, πιστεύω ότι έχω κάνει την ακτινογραφία των προβληµάτων. Εκείνο που 

ζητώ από όλους τους παρευρισκοµένους είναι να πάρουµε τις ευθύνες, να προσπαθήσουµε να 

λύσουµε προβλήµατα, να έχουµε µια διαφορετική άποψη πιθανώς για την έννοια του δηµοσί-

ου συµφέροντος και του χρόνου να εκτοξεύσουµε την απορροφητικότητα. 

Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρχουνε και λιγότερα έργα γέφυρες ώστε τα υπόλοιπα προγράµµα-

τα τα οποία θα υπάρχουν από το 2014 µέχρι το 2020 να µπορέσουµε να τα απορροφήσουµε 

όλα έχοντας δηµιουργήσει κι ένα διαφορετικό περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον το δηµιουρ-

γούµε στο Υπουργείο έχοντας πάντα στο µυαλό µας τον τρόπο µε τον οποίο θα απορροφού-

νται οι πόροι και τα έργα θα γίνονται γρήγορα.  

Προχωρούµε σε νοµοθετικές ρυθµίσεις οι οποίες θα µας επιτρέψουν αυτό να γίνεται. Π.χ. 

δροµολογούµε µία διαδικασία µέσα από την οποία θα είναι δύσκολο να υπάρχουν ενστάσεις 

σε προσυµβατικό στάδιο όχι εναντίον του κύρους του διαγωνισµού αλλά αφού γίνει ο διαγω-

νισµός να είναι δύσκολο να προσφύγει κάποιος εναντίον του µειοδότη ή όταν προσφεύγει να 

έχει βάσιµες ενδείξεις ότι θα κερδίσει.  

Πώς θα γίνει αυτό; Για να προσφύγει κάποιος εναντίον ενός µειοδότη, θα πρέπει να καταθέσει 

µία εγγυητική η οποία θα είναι σε υψηλό επίπεδο. Έτσι, λοιπόν, η βιοµηχανία των ενστάσεων 

θα πάψει να υπάρχει.  
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Ταυτόχρονα, όµως, κάνουµε και κάτι άλλο για να δηµιουργήσουµε ρευστότητα στην αγορά, 

για τα έργα πάντα. Τι είναι αυτό; Θα µειώσουµε το ύψος των αντεγγυήσεων. Οι αντεγγυήσεις 

µπήκανε για να µην υπάρχουν µεγάλες εκπτώσεις. Ναι, αλλά σε µία περίοδο όπου η αγορά 

βάλλεται, πρέπει να κάνουµε µία κίνηση που θα αποδεσµεύσει πόρους κυρίως από τις εργολη-

πτικές επιχειρήσεις.  

Άρα, από τη µία µεριά αποδεσµεύουµε πόρους, από την άλλη όµως βάζουµε και φραγµούς 

στην παραγωγή ενστάσεων. Το ίδιο περίπου θα συµβεί, δροµολογείται, να µην έχουν τη δυ-

νατότητα οι αναθέτουσες αρχές να ακυρώνουν έναν διαγωνισµό για ψύλλου πήδηµα ή για 

µικρή έκπτωση. Τι θα πει µικρή έκπτωση; Βγαίνει ένα έργο ακριβώς για να γίνει µε έναν προϋ-

πολογισµό. ∆εν είναι δουλειά µας να προσφεύγουµε εµείς οι ίδιοι εναντίον ενός διαγωνισµού 

γιατί έχει µικρή έκπτωση. Τι νόηµα έχει; Το έργο θέλουµε. Να απορροφήσουµε πόρους θέ-

λουµε. 

Με τα λόγια αυτά, ελπίζω να έχω δώσει στην οµήγυρη να καταλάβει πώς σκεφτόµαστε. Νοµί-

ζω ότι πνέει ένας διαφορετικός άνεµος, ένας άνεµος που όλοι µπορείτε να εκµεταλλευτείτε. Το 

γνωρίζουν όσοι έχουν έρθει στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων. Οι πόρτες είναι ανοιχτές 

για όλους και πολλές φορές χωρίς καν ραντεβού. Είµαστε εκεί για να βλέπουµε όλους εσάς 

γιατί εσείς είστε στην πρώτη γραµµή και ξέρετε τα προβλήµατα πολύ καλύτερα από εµάς. 

Εµείς εκείνο που πρέπει να κάνουµε είναι να δηµιουργούµε το περιβάλλον ώστε να τα λύνετε 

και να απορροφώνται πόροι. Αυτό να έχουµε στο µυαλό µας. Είµαστε εδώ για να απορροφώ-

νται πόροι. Αυτό είναι το νόηµα, όχι να βάζουµε προβλήµατα και να µην προχωρούν τα έργα. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Χαιρετισµό θα απευθύνει ο 

Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Σιµιτζής 

Κωνσταντίνος. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ κ. Κ. ΣΙΜΙΤΣΗΣ: Καλή σας µέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συνεδρί-

αση αυτή γίνεται σε µία θλιβερή συγκυρία. Βλέπω τους αριθµούς που µας δόθηκαν στα διά-

φορα έντυπα και δεν µπορώ παρά να είµαι χαρούµενος και να δηλώσω και προσωπικά και θε-

σµικά την ευαρέσκειά µου προς όλους όσοι βοήθησαν ώστε να βελτιωθούν τα πράγµατα. 

Πράγµατι, τα έργα προχωρούνε. Πράγµατι, υπάρχει καλύτερη απορροφητικότητα. Πράγµατι, 

αποφασίζει επιτέλους η πολιτεία να βελτιώσει το σύστηµα στους διαγωνισµούς όπως ακούω 

µε ενδιαφέρον τον Γενικό να δηλώνει ότι θα βελτιωθούν τα πράγµατα στους διαγωνισµούς και 

γενικά στην αντιµετώπιση που έχουµε από την υπηρεσιακή γραφειοκρατία.  
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Αλλά εγώ αναρωτιέµαι. Αυτή τη βελτίωση του κλίµατος, αυτή τη βελτίωση στην πρόοδο των 

έργων, ποιος την έχει κάνει; Την έχει κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, την έχει κάνει η περιφε-

ρειακή αυτοδιοίκηση µε τα στελέχη τους, µε τις διαχειριστικές αρχές και συγχαρητήρια. 

Και για ανταπόδοση, λοιπόν, απέναντι σε αυτό το τεράστιο έργο που έχει αναλάβει η τοπική 

και περιφερειακή αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια έχουµε τα τελευταία µέτρα, τα οποία µει-

ώνουν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιορίζουν το ρόλο των αιρετών, εξευτελίζουν 

τελικά τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών και του λαού.  

Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη τις τελευταίες µέρες. Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το ζοφερό κλίµα, 

καλείται πάλι η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, καλούνται να δώσουν τη µάχη τους. 

Εγώ προσωπικά δηλώνω και εκ µέρους και όλων των ∆ηµάρχων της περιφέρειάς µας ότι θα 

συνεχίσουµε να δίνουµε τον αγώνα µας µέχρι εκεί που πάει, µέχρι την προθεσµία που µας έχει 

δώσει ο νοµοθέτης.  

Γι’ αυτό το λόγο, εύχοµαι τα πράγµατα να πάνε καλύτερα έστω και χωρίς εµάς και εύχοµαι το 

συνέδριο αυτό να πετύχει το ρόλο του σήµερα και να δώσει επίσης το µήνυµα εκεί που χρειά-

ζεται ότι χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, χωρίς τους 

συµβούλους που µας στηρίζουν και βοηθάνε στο έργο µας εµάς τους ∆ηµάρχους και τους Πε-

ριφερειάρχες, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καµία περαιτέρω βελτίωση στο ΕΣΠΑ και στην 

επόµενη προγραµµατική περίοδο 2014-2020. 

Καλή επιτυχία. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η γραµµατεία µας ενηµε-

ρώνει ότι υπάρχει απαρτία. Ζητώ, λοιπόν, έγκριση από το σώµα της ηµερήσιας διάταξης. Ε-

γκρίνεται.  

Επίσης, ζητώ την έγκριση των πρακτικών της προηγούµενης, της τρίτης συνεδρίασης της Επι-

τροπής Παρακολούθησης που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Εγκρίνεται.  

Κυρίες και κύριοι, η ιστορική εµφάνιση της νέας αυτοδιοικητικής αναδόµησης της χώρας ήρθε 

να καλύψει µια µεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα. Η περιεκτική ταυτοποίηση και η αποδόµηση 

του κεντρικού πολιτικού συστήµατος, ο εκχυδαϊσµός των αξιακών προτύπων, η αποστασιο-

ποίηση των πολιτών από τα κοινωνικοπολιτικά δρώµενα αναγκάζει το συγκεντρωτικό κράτος 

που κατέρρεε να αναζητά ως αναγεννητική ελπίδα, ως υπερδιατακτική εικόνα αναφοράς τη 

νέα αυτοδιοικητική καλλικρατική δοµή. 

Αντί όµως για ρηξικέλευθες αναδιαρθρώσεις, εκχωρήσεις πόρων, αρµοδιοτήτων, το χθες ανα-

κυκλώνει εσωστρέφεια, παλινωδίες, στρεβλώσεις του παρελθόντος στοχεύοντας στην ακύρω-
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ση ενός θεσµού που η ιστορική του διαδροµή είναι συνυφασµένη µε το µετασχηµατισµό της 

κοινωνίας σε κοινωνία ενεργών συµµετοχικών πολιτών. 

Σε τούτη τη συγκυρία της αποσάθρωσης της παραγωγικής βάσης, της απτής αποβιοµηχάνι-

σης, στη συγκυρία του ανθρώπινου δράµατος που η φτώχεια βαθαίνει, όλο και περισσότερες 

κοινωνικές οµάδες περιθωριοποιούνται, εµείς οι αυτοδιοικητικοί έχουµε επωµιστεί το ρόλο του 

επιδιαιτητή ανάµεσα στο απρόσωπο κράτος και στον πολίτη. 

Έχουµε ηθική και θεσµική υποχρέωση να αναδείξουµε ότι πέρα από τα νούµερα τα λογισµικά 

και τους αριθµούς, υπάρχουν άνθρωποι. Έχουµε ηθική και θεσµική υποχρέωση να αναδείξου-

µε ότι το κυρίαρχο πρόβληµα της πατρίδας µας είναι κοινωνία συνοχής η φτώχεια, το δικαίω-

µα του πολίτη στη ζωή. 

Αν στη δεκαετία του ’60 µετανάστευε στις φάµπρικες των προηγµένων χωρών το ανειδίκευτο 

εργατικό δυναµικό, τούτη την ώρα φεύγει από τη χώρα µας το ποιοτικότερο ανθρώπινο επι-

στηµονικό προσωπικό. Αυτό είναι τραγικό για την πατρίδα µας.  

Αλήθεια, διερωτώµαι γιατί να µην µπορώ ως αυτοδιοικητική αρχή να διαχειριστώ το Κοινωνικό 

Ταµείο, να εκπονήσω ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να κρατήσω τη νέα γενιά στην πατρίδα 

µας; Αλήθεια, διερωτώµαι γιατί τα διαχρονικά κοινωνικά υποκείµενα της δηµοσιονοµικής προ-

σαρµογής να είναι µόνο οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι; Αλήθεια, διερωτώµαι γιατί να στοχο-

ποιηθεί και να λοιδωρείται η πατρίδα µου; Γιατί καταρρακώνεται η εθνική αξιοπρέπεια των 

Ελλήνων πέρα από τις διαχρονικές διαρθρωτικές στρεβλώσεις και αδυναµίες που έχουµε; Ό-

µως, δεν είµαστε εµείς που επινοήσαµε και παράξαµε τα αίολα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια 

ή τα τοξικά τραπεζικά προϊόντα.  

Κυρίες και κύριοι, αποκαλύπτεται περίτρανα ότι στην Ευρώπη των λαών υπάρχει τεράστιο 

έλλειµµα κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, συναδέλφωσης. Υπάρχει τελικά έλλειµµα δη-

µοκρατίας.  

Το ΕΣΠΑ 2007-2013 αποτελεί για τη χώρα µας µία από τις σηµαντικότερες ευκαιρίες ανάπτυ-

ξης. Η ευκαιρία αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσµα της παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης όπως επίσης ιδιαίτερα σηµαντικός καθίσταται και ο ρόλος της τέταρτης συνεδρίασης 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος Μακεδονίας-Θράκης που 

διεξάγεται σήµερα στη ∆ράµα. 

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης παραµένει µε συνολικό προϋπολογισµό 3,1 

δις ευρώ για την ανάπτυξη της χωρικής ενότητας η οποία συγκροτείται από τις τρεις διοικητι-

κές περιφέρειες, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 



Ε.Π. «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ»  2007 – 2013 
4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.∆.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ -   Ε.∆.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Ε.∆.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΤΠΑ 
  

- 9 / 111 - 

Η ενιαία αναπτυξιακή προσέγγιση του βορειοελλαδίτικου χώρου ανταποκρίνεται στην ανάγκη 

ύπαρξης ελάχιστης κρίσιµης µάζας σε επίπεδο εδαφικού πληθυσµιακού παραγωγικού διοικητι-

κού και τεχνολογικού δυναµικού ώστε να εδράζεται µία βιώσιµη στρατηγική περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας µε ευοίωνες προοπτικές. 

Το αναπτυξιακό όραµα στρατηγικός στόχος της Μακεδονίας-Θράκης για την τρέχουσα Προ-

γραµµατική Περίοδο είναι η δηµιουργία µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονο-

µίας µε έντονο εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική οικονοµική κοινωνική και χωρική 

διοικητική συνοχή. 

Οι γενικοί του στόχοι είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήµατος, 

η αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευ-

ρώπης, η ισόρροπη κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας. 

Η κατανοµή των πόρων: για την ενίσχυση των υποδοµών και υπηρεσιών προσπελασιµότητας 

607 εκατοµµύρια ή το 19,3% των πόρων. Για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την 

ψηφιακή σύγκλιση, 1,067 δις ευρώ ή το 33,9% των πόρων. Για την ενίσχυση της αειφορίας 

και ποιότητας ζωής 1,4 δις ευρώ ή το 45% των πόρων και για την τεχνική υποστήριξη της 

εφαρµογής ενίσχυσης των προγραµµάτων 56 εκατοµµύρια ή το 1,8% των διαθέσιµων πόρων.  

Η ενεργοποίηση του προγράµµατος ανέρχεται σε 5,4 δις ευρώ ή στο 171%, οι εντάξεις στο 

4,4 δις ευρώ ή στο 140% και οι συµβάσεις ανέρχονται σε 2,660 δις ευρώ ή στο 84,5% και οι 

πληρωµές στο 1,391 δις ή στο 44,2%. 

Ειδικότερα, για την Περιφέρεια ΑΜΘ η οποία ενισχύεται µε 564,7 εκατοµµύρια ευρώ µέσω 

διακριτών αξόνων προτεραιότητας, η ενεργοποίηση ανέρχεται σε 1,4 δις ευρώ, οι εντάξεις σε 

810,3 εκ. ευρώ, οι συµβάσεις σε 450,79 εκ. ευρώ και οι πληρωµές σε 208,8 εκ. ευρώ.  

Αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας ΑΜΘ κι εκεί περίπου θα εστιαστώ. Τις τεχνικές ανα-

φορές θα τις αναγνώσει ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής, ο κ. Πιτσινίκος.  

Με την απαρχή της θεσµικής µας παρουσίας, απευθύναµε ένα προσκλητήριο συµπόρευσης 

όλου του γηγενούς κοινωνικού δυναµικού σε µια κοινή πορεία χωρίς οριοθετήσεις, διακρίσεις 

και αποκλεισµούς. Και το λέω αυτό γιατί τα διαχρονικά στατιστικά ευρήµατα προσδίδουν στην 

Περιφέρειά µας περίοπτη θέση στο βάθρο της κοινωνικοοικονοµικής δυσπραγίας και της έλ-

λειψης του παραγωγικού δυναµικού.  

Άρα, είναι απαγορευτικό οι κοµµατικές εµπάθειες ή οι τµηµατικές αντιπαραθέσεις. Θέλω να 

δηλώσω ότι µέσα από αυτή τη θεσµική συνεργασία των δύο ετών προχωρήσαµε σε µια συ-

ντεταγµένη πορεία, όλοι αυτοί που συγκροτούµε τον κοινωνικό εταιρισµό, όλη η θεσµική κοι-

νωνία συνυπήρξαµε στο ίδιο τραπέζι του επικοινωνιακού διαλόγου, συνδιαµορφώσαµε και 
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συνδιαµορφώνουµε την αναπτυξιακή µας προοπτική, προσδιορίζουµε τον ίδιο βηµατισµό, εκ-

φράζουµε τον ενιαίο λόγο, και δεν είναι υπερφίαλο να πω ότι δηµιουργούµε µια παρακαταθή-

κη θεσµικής συνεργασίας για τις επόµενες γενιές και αυτή η αρµονικότητα να αποτελεί και µία 

σηµειολογία πως στην κεντρική πολιτική σκηνή ότι εµείς οι αυτοδιοικητικοί έχουµε άλλη φωνή 

και άλλη πορεία. 

Σε τούτο το χρόνο, στην Περιφέρεια ΑΜΘ εκπονείται ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδια-

σµός και παράλληλα προχωρούµε στην εκπόνηση του µακροπρόθεσµου στρατηγικού αναπτυ-

ξιακού σχεδιασµού. Στις 19/11 θα υπάρχει αναπτυξιακή µερίδα όπου θα υπάρχει το πρόπλα-

σµα του κειµένου προβληµατισµού και της διαβούλευσης όλης της θεσµικής κοινωνίας για να 

συνδιαµορφώσουµε την ταυτότητά µας την αναπτυξιακή, να προσδιορίσουµε τους πόρους και 

τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, να συγκεκριµενοποιήσουµε ένα εφικτό χρονοδιάγραµµα και τον 

καµβά αυτής της διαβούλευσης προσδιορίζει και αυτό που προσδίδει στην Περιφέρειά µας 

προστιθέµενη αξία και κοινωνικοοικονοµικό πλεόνασµα. 

Η Περιφέρεια, ως ένα κέντρο διαµετακόµισης προϊόντων και εµπορευµάτων, όπου τούτη τη 

στιγµή ο αποκλειστικός δίαυλος διαµετακίνησης των εµπορευµάτων είναι τα στενά του Βο-

σπόρου, σήµερα όµως εµφανίζει τεράστιο πρόβληµα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κόστος σε 

χρόνο και σε χρήµα, κι εµείς, όταν η Τουρκία αναζητά εναλλακτικές λύσεις προτείνουµε ως 

κορυφαίο γεγονός αναπτυξιακό όπου στην ανάδειξή του θα πρέπει να συγκλίνουν όλα τα 

χρηµατοδοτικά εργαλεία στην επόµενη Προγραµµατική Περίοδο η Περιφέρεια αξιοποιώντας τα 

δύο λιµάνια µε συνδυασµένες µεταφορές διασυνδεόµενα µε τα παραδουνάβια ποτάµια και τα 

παρευξείνια λιµάνια προσδίδει στον εθνικό κορµό στο βορειοελλαδίτικο χώρο, στην Περιφέ-

ρειά µας το µεγάλο αναπτυξιακό πλεόνασµα. 

Έχουµε ηθική υποχρέωση αυτόν τον περιφερειακό σχεδιασµό να συµπαρασύρουµε το εθνικό 

κράτος να το υιοθετήσει ως εθνική επιλογή και θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Σιµόπουλο από 

την ηµέρα της ανάληψης των καθηκόντων του έχει βάλει ως στόχο για την Περιφέρειά µας 

την ανάδειξη αυτού του αναπτυξιακού εγχειρήµατος, έχουµε συναντηθεί και θα ξανασυνα-

ντηθούµε την επόµενη µέρα πώς τα δυο λιµάνια να αποκτήσουν αυτό το δίαυλο επικοινωνίας 

και συνεργασίας µε τους κάθετους άξονες και τα µεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα.  

Ως Περιφέρεια, έχουµε συµµετοχή, συµπαρασύροντας και τις Περιφέρειες ολόκληρης της Ευ-

ρώπης στο να σχηµατοποιήσουµε τα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ως δεύτερη επιλογή αναπτυξια-

κή, είναι η Περιφέρεια των ενεργειακών κόµβων, φυσικό αέριο Τουρκίας Ελλάδος Ιταλίας, α-

γωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, αξιοποίηση των ΑΠΕ, αξιοποίηση της γεωθερµίας και 

είναι το πρώτο έργο στην Ελλάδα που θα αποτελεί πιλότο αναφοράς η αξιοποίηση του αδειο-

δοτηµένου γεωθερµικού πεδίου στο Ερατεινό και θέλω να ευχαριστήσω τον κ. ∆ήµαρχο για 
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την υποµονή του επί 10 χρόνια να προβαίνει σε όλες τις αδειοδοτήσεις για να έχει στην τρέ-

χουσα Προγραµµατική Περίοδο την ωρίµανση µε την ένταξή του. 

Ως τρίτη επιλογή αφορά την αξιοποίηση των συνόλων των ενδογενών αναπτυξιακών χαρα-

κτηριστικών της Περιφέρειας τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, όπως για παράδειγµα 

το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας που µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την 

ανάπτυξη του τουρισµού στις ορεινές και αγροτικές περιοχές διαµορφώνοντας τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις για τη δηµιουργία συµπληρωµατικού εισοδήµατος και απασχόλησης. 

Η επιλογή αυτή στοχεύει παράλληλα στην ενίσχυση κρίσιµων παραγόντων οικονοµικής ανά-

πτυξης όπου παρατηρούνται ελλείψεις που επιδρούν στις συνθήκες της ποιότητας ζωής και 

συνακόλουθα και στην ελκυστικότητα της Περιφέρειας µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα 

αστικά κέντρα και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου τους στο νέο πλαίσιο που διαµορ-

φώνουν οι ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή. 

Στο πλαίσιο της δεύτερης αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράµµατος 2007-2013 ενισχύ-

εται ο άξονας ψηφιακής σύγκλισης και επιχειρηµατικότητας µε 60 εκ. ευρώ γεγονός που θα 

συµβάλει στη βελτίωση του οικονοµικού περιβάλλοντος της Περιφέρειάς µας. 

Προτεραιότητες. Θέλω να είναι, θα παρακαλέσω να είναι απόφαση της Επιτροπής ότι στην 

επόµενη Προγραµµατική Περίοδο τα στοχευµένα νοµικά εργαλεία θα πρέπει να στοχεύουν και 

να αναδεικνύουν τις προστιθέµενες αξίες, τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες των κάθε Περιφε-

ρειών, να σταµατήσουµε τις οριζόντιες εκχωρήσεις που δεν αφήνουν πλεόνασµα αναπτυξιακό.  

Το όραµά µας το είχα προαναφέρει. Η σταδιακή ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισµός του 

παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας, η διατήρηση και κατά το δυνατόν εµβάθυνση της 

κοινωνικής συνοχής σε περιβάλλον αυξανόµενου ανταγωνισµού, ύφεσης και κρίσης µε την 

αξιοποίηση των πόρων της Περιφέρειας, την κινητοποίηση των υφισταµένων αλλά και νέων 

κοινωνικών συλλογικοτήτων και την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης. 

Τους στόχους, κ. Πιτσινίκο, θα τους γνωστοποιήσετε εσείς για να µην κουράζω τα µέλη της 

Επιτροπής. Εγώ κυρίως θα εστιαστώ για τις προτάσεις, για τη βελτίωση της διαχείρισης της 

νέας και επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου. 

Η ανάπτυξη και η προσπάθεια της Περιφέρειάς µας µπορεί και πρέπει να στηριχτεί στο πλαίσιο 

της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 µέσω ενός ολοκληρωµένου επιχειρησιακού 

προγράµµατος που θα διαχειρίζεται από την Περιφέρεια και θα περιλαµβάνει πόρους από όλα 

τα διαρθρωτικά ταµεία περιφερειακής ανάπτυξης, γεωργικής ανάπτυξης, αλιείας και αιολικού 

ταµείου έτσι ώστε να εξυπηρετείται συνεκτικά µια ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική για 

την Περιφέρεια.  



Ε.Π. «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ»  2007 – 2013 
4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.∆.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ -   Ε.∆.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Ε.∆.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΤΠΑ 
  

- 12 / 111 - 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι µία από τις σηµαντικότερες αδυναµίες του ΕΣΠΑ αφορά στην αρχιτε-

κτονική δοµή των επιχειρησιακών προγραµµάτων και ειδικά των περιφερειακών. Επιχειρησια-

κά προγράµµατα σε επίπεδο µείζονος Περιφέρειας, πλήθος ενδιάµεσων φορέων που διαχειρί-

ζονται πόρους χωρίς συντονισµό και έλεγχο της συνάφειας και της συµπληρωµατικότητας των 

παρεµβάσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση της ΕΕΤΑΑ. Πρόκειται για µια αστο-

χία που θα πρέπει να διορθωθεί.  

Αξιολογώντας την εµπειρία από την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων της τρέ-

χουσας Προγραµµατικής Περιόδου προκειµένου να αναζητήσουµε από τις υπηρεσίες του Υ-

πουργείου Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξουν τις θέσεις µας ώστε οι πα-

ρεµβάσεις για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο να υλοποιηθούν αν είναι δυνατόν µόνο µέσα 

από τα 13 Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα.  

Ζητούµε η διαχείριση των πράξεων, ήτοι η ένταξη, η χρηµατοδότηση, η παρακολούθηση της 

πορείας υλοποίησής τους και η ολοκλήρωση να γίνεται από την Περιφέρεια µε µοναδικό απο-

κλειστικό κριτήριο τη χωροθέτηση του έργου. Έργα που χωροθετούνται εντός των διοικητι-

κών ορίων της Περιφέρειας θα πρέπει να διαχειρίζονται από την αρµόδια διαχειριστική αρχή 

των Περιφερειών. 

Σε συνεργασία και µε τη σύµφωνη γνώµη του κατά τοµέα αρµόδιου Υπουργείου να διαµορ-

φώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας έτσι ώστε να εξυπηρετεί και τους εθνι-

κούς αναπτυξιακούς στόχους στους κατά τοµείς αρµοδιότητες του κάθε Υπουργείου. 

Επίσης, το Υπουργείο θα είναι αρµόδιο για την επιτάχυνση θεσµικών µέτρων, έκδοση κοινών 

Υπουργικών αποφάσεων ή άλλων ενεργειών που απαιτούνται για τη βέλτιστη υλοποίηση του 

προγράµµατος ενώ δύναται να συµµετάσχει στη διαµόρφωση των προσκλήσεων υποβολής 

προτάσεων ή και στην αξιολόγηση των προς χρηµατοδότηση πράξεων. 

Επίσης, σε όλη αυτή την εµβόλιµη χρονική περίοδο µέχρι την ενεργοποίηση της νέας Προ-

γραµµατικής Περιόδου θεωρώ ότι είναι επιτακτικό να υπάρχει χρηµατοδότηση των τελικών 

δικαιούχων για τη µελέτη και ωρίµανση µιας σειράς αναπτυξιακών έργων που συγκεκριµενο-

ποιεί και κατηγοριοποιεί η θεσµική κοινωνία. 

Επίσης, προτείνεται η περαιτέρω αποκέντρωση µε µεταβίβαση πρόσθετων αρµοδιοτήτων 

στην αιρετή Περιφέρεια µε ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσε-

ων όπου παρά την πρόοδο που υπήρξε µε νοµοθετική ρύθµιση παραµένει ακόµα ο συγκε-

ντρωτισµός σε επίπεδο Υπουργείου µε αποτέλεσµα τη σηµαντική δυσκολία και καρκινοβασία 

στην ωρίµανση των έργων. 
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Τέλος, προτείνεται η τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου των δηµοσίων έργων, η προ-

σαρµογή αυτού στα νέα δεδοµένα και η εισαγωγή συστήµατος ηλεκτρονικής δηµοπράτησης.  

Σας ευχαριστώ. 

Θα παρακαλέσω τον συνάδελφό µου στη ∆υτική Μακεδονία, τον Γιώργο ∆ακή για την τοπο-

θέτησή του.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συ-

νάδελφοι στον πρώτο και δεύτερο αυτοδιοικητικό θεσµό, αγαπητοί συνεργάτες, µε ιδιαίτερη 

χαρά είµαστε εδώ µαζί σας σήµερα σχεδόν όλος ο κορµός του άξονα της Εγνατίας Οδού µε 

ό,τι αυτό σηµατοδοτεί, µε ό,τι αυτό εκπέµπει στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της 

Εγνατίας της ανάπτυξης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της Εγνατίας της ιστορικής πε-

ρηφάνιας, της σιγουριάς των Ελλήνων και της αισιοδοξίας ότι µέσα από αυτή τη δύσκολη κρί-

ση θα πετύχουµε να είµαστε νικητές. 

Νιώθω την υποχρέωση να το πω αυτό γιατί πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες µας έχουµε πολλά 

κυρίαρχα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και ειδικά φέτος όπου σε ένα µεγάλο κοµµάτι του βορει-

οελλαδικού χώρου εορτάζουµε τον ένα αιώνα ελεύθερου βίου µε όλη την ιστορική αυτή γνώ-

ση, εµπειρία, αλλά και ωριµότητα.  

Πιστεύω ότι από εδώ, στους συµπατριώτες µας και σε όλη την Ελλάδα πρέπει να εκπέµψουµε 

ένα µήνυµα καθαρό ενότητας, οµοψυχίας, αισιοδοξίας και σιγουριάς για τον τόπο µας και να 

αναλογιστούµε ότι έναν αιώνα µετά τους αγώνες των προγόνων µας που µας δώσανε το δι-

καίωµα να είµαστε ελεύθεροι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε εµείς είναι εξαιρετικά µικρές 

και ότι παρά τα προβλήµατα ποτέ η πατρίδα µας µέχρι σήµερα µετά το 1821 δεν ήταν τόσο 

ισχυρή σε επίπεδο διεθνών παρεµβάσεων, υποδοµών, δυνατοτήτων και βιοτικού επιπέδου και 

είναι σίγουρο ότι χρωστάµε στη νέα γενιά, σε αυτούς που έρχονται για να διαχειριστούν τα 

πράγµατα του αύριο να δώσουµε µήνυµα αισιοδοξίας αλλά και στόχευση για να πετύχουµε. 

Σήµερα εδώ η συνεδρίαση εκτός από τα τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά πιστεύω ότι πρέπει να 

εστιαστεί στην ουσία των θεµάτων και στην εκποµπή ενός µηνύµατος σε όλους τους πολίτες 

των κοινωνιών τους οποίους εκπροσωπούµε ότι αυτά εδώ τα ζητήµατα δεν είναι απλά γρα-

φειοκρατικά αλλά ενδιαφέρουν τη ζωή του καθενός και της καθεµιάς από εµάς. Το αξιακό µας 

απόθεµα είναι µείζον και στενός συµπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια.  

Θέλω να χαιρετίσω σε αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης το ότι οι εκπρόσωποι των Περι-

φερειών είµαστε εκλεγµένοι. Τα πρακτικά της προηγούµενης της οποίας καλούµαστε να ε-

γκρίνουµε ήταν µε µια διαφορετική σύνθεση όπου οι εκπρόσωποι των Περιφερειών ήταν διο-

ρισµένοι. Πολλοί από εµάς συµµετείχαµε τότε µε άλλες ιδιότητες και αυτό το θεωρώ ένα εξαι-
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ρετικά µεγάλο και θετικό βήµα στα πλαίσια της εµπέδωσης της δηµοκρατίας και της αυτοδια-

χείρισης των κοινωνιών µε όρους ενότητας και σύνθεσης. 

Κυρίες και κύριοι, θέλω να χαιρετίσω ιδιαίτερα τις εξαγγελίες του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσί-

ων Έργων, του κ. Σιµόπουλου, για τις πολιτικές αποφάσεις να δοθεί επιτέλους λύση σε ζητή-

µατα που ταλανίζουν εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα την προώθηση των δηµοσίων έργων 

ευρύτερα και βέβαια και ειδικότερα των συγχρηµατοδοτούµενων.  

Κύριε Γενικέ, οι εξαγγελίες για τις αντεγγυήσεις που µας είπατε όπως και για τα θέµατα του 

περιορισµού των πολλές φορές προσχηµατικών ενστάσεων είναι σίγουρο ότι θα δώσει νέα 

ώθηση και θα µας βοηθήσει όλους να κερδίσουµε έδαφος µε το στόχο να γίνουν τα έργα, να 

δώσουν προστιθέµενη αξία στην κοινωνία µας και προφανώς και στη φάση υλοποίησής τους 

να δώσουν µια ανακούφιση στα εφιαλτικά ποσοστά ανεργίας να στηρίξουν την απασχόληση 

αλλά και να κάνουν ελκυστικότερο όλο το βορειοελλαδικό χώρο αλλά και όλη την Ελλάδα τό-

σο σε επίπεδο καθηµερινότητας όσο και σε επίπεδο ως ελκυστικού προορισµού επενδύσεων. 

Αγαπητά µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, η σηµερινή Επιτροπή διενεργείται σε µια χρο-

νική στιγµή που η χώρα µας καλείται να ασκήσει την αυστηρότερη δυνατή δηµοσιονοµική 

πολιτική και να εφαρµόσει πολύ συγκεκριµένα διαρθρωτικά µέτρα. Αντιλαµβανόµαστε πλέον 

όλοι ότι από τις νέες συνθήκες και τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου πολιτικής δεν εξαιρούνται 

τα συγχρηµατοδοτούµενα από τα διαρθρωτικά ταµεία επιχειρησιακά προγράµµατα των Περι-

φερειών. 

Λαµβάνοντας υπόψη το νέο κοινωνικό, οικονοµικό περιβάλλον όπως πλέον διαµορφώνεται 

αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα µνηµόνια οικονοµικής και χρηµατοπιστωτι-

κής πολιτικής και τις µεσοπρόθεσµες υποχρεώσεις µας, το επιχειρησιακό πρόγραµµα Μακεδο-

νίας-Θράκης 2007-2013 ως σύνολο αλλά και ως επιµέρους προγράµµατα είναι επιφορτισµένο 

µε έναν επιπλέον ρόλο, αυτόν της επίτευξης των στόχων του συµφώνου σταθερότητας και 

ανάπτυξης. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, θα πρέπει να δούµε την εικόνα των Περιφερειών µας 

σήµερα. Ειδικότερα, για την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, τα διαρθρωτικά προβλήµατα της 

περιφερειακής οικονοµίας παραµένουν. Αµβλύνονται καθηµερινά µε τις συνεχείς παρεµβάσεις 

και προσπάθεια όλων µας και έχουν οδηγήσει σε ένα εύθραυστο ανταγωνιστικό περιβάλλον το 

οποίο υποστηρίζεται από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, 30% το δεύτερο τρίµηνο το 2012 και 

σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Αρχή χθες εκτοξεύθηκε ακόµα περισ-

σότερο. ∆ιάλυση της κοινωνίας, πλήρης αποσάθρωση.  
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Κι εδώ µεγάλο ζήτηµα που έθεσε και ο κ. Γιαννακίδης είναι αδιανόητο η πολιτική και η χρηµα-

τοδότηση του ΕΠΑΝΑ∆ να γίνεται σε κεντρικό επίπεδο χωρίς να λαµβάνει υπόψη τα δεδοµένα 

της κοινωνίας. Αναφέρω ότι η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας λόγω του ότι είµαστε στατιστι-

κή σύγκλισης εξόδου υποχρηµατοδοτείται εξαιρετικά ελάχιστα στα προγράµµατα για την α-

ντιµετώπιση της ανεργίας παρότι έχουµε µία από τις κορυφαίες ανεργίες σε επίπεδο ΕΕ και 

προφανώς τη µεγαλύτερη µακράν της χώρας. 

Η εξάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας από συµβατικούς κλάδους επίσης παραµένει και επι-

δεινώνεται από το γενικότερο οικονοµικό κλίµα. Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Μακεδονία-Θράκη η συνολική δηµόσια δαπάνη του Προγράµµατος για τη ∆υτική Μακεδονία 

ανέρχεται σε 495 εκ. ευρώ. Ένα ποσοστό του Προγράµµατος, 68%, έχει εκχωρηθεί στην εν-

διάµεση διαχειριστική αρχή της ∆υτικής Μακεδονίας ενώ το υπόλοιπο 32% έχει εκχωρηθεί σε 

άλλους φορείς µε τους οποίους χωρίζεται και η ευθύνη διαχείρισης και εφαρµογής του προ-

γράµµατος. 

Είναι προφανές ότι είναι πάνδηµο το αίτηµα, το αυτονόητο, στην επόµενη Προγραµµατική 

Περίοδο η διαχείριση να γίνεται καθαρά σε επίπεδο εδαφικής αρµοδιότητας και τοπικότητας 

και εγγύτητας της λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών. 

Συνολικά η πορεία του Προγράµµατος µέχρι 31/10/2012 έχει ως εξής: έχουν γίνει 281 προ-

σκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 710 εκατοµµυρίων, στο 143% του Προγράµµατος. Έχουν 

ενταχθεί 1702 πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 585 εκ. στο 118% από τα 

οποία 365 πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 138 εκ. ευρώ στο 23,5% του 

Προγράµµατος έχουν ολοκληρωθεί. 1088 πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 

224,5 εκ. ευρώ το 38,3% είναι στο στάδιο υλοποίησης. 249 πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης 

δηµόσιας δαπάνης 223 εκ. ευρώ, το 38,1% του Προγράµµατος είναι στο στάδιο δηµοπράτη-

σης συµβατοποίησης. 

Έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις σε 1452 πράξεις συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δη-

µόσιας δαπάνης 310 εκ. ευρώ, 62,6%. Έχουν πραγµατοποιηθεί πληρωµές 204,4 εκ. ευρώ στο 

41,3%. Η εικόνα του προγράµµατος ∆υτικής Μακεδονίας σε σχέση µε το ΕΣΠΑ θεωρείται ικα-

νοποιητική. Το ποσοστό απορρόφησης του ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας είναι στο 41,3%, δηλαδή 

στο ίδιο ποσοστό µε το µέσο όρο απορρόφησης των περιφερειακών προγραµµάτων της χώ-

ρας µας που ανέρχεται περίπου στο 30% και είναι λίγο µεγαλύτερο από το ποσοστό απορρό-

φησης του ΕΣΠΑ που ανέρχεται περίπου στο 38%. 

Ειδικότερα, το συνολικό ποσό των εκχωρήσεων στη ∆υτική Μακεδονία ανέρχεται στα 342,5 

εκ. ευρώ. Από αυτά, έχουν γίνει συνολικά 50 προσκλήσεις δηµόσιας δαπάνης 521,4 εκ. ευρώ, 
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το 152% του προγράµµατος της εκχώρησης, έχουν ενταχθεί 160 έργα συγχρηµατοδοτούµε-

νης δαπάνης 352 εκ. ευρώ, το 103% της εκχώρησης, έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις 

συγχρηµατοδοτούµενης δαπάνης δηµόσιας 125,5 εκατοµµύρια, το 37% της εκχώρησης και 

έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες 81,5 εκ. ευρώ, το 24% της εκχώρησης. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν εκχωρηθεί πόροι 47 εκ. ευρώ από το ΕΠΠΕΡΑΑ 

και από το ΕΠΑΝΑ∆ προς την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µε πλήρη ενεργοποίηση των 

αντίστοιχων προσκλήσεων. Έχει ενταχθεί το σύνολο των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων 

και ήδη καταγράφονται νοµικές δεσµεύσεις στο 100% των ενταγµένων έργων περιβάλλοντος 

µε υψηλά ποσοστά απορρόφησης. 

Συνοψίζοντας πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται ως ένα 

πρόγραµµα που πραγµατοποιείται µε ορθολογικά διαχειριστικά χαρακτηριστικά, διακρίνεται για 

τον προσεκτικό προγραµµατισµό ενεργειών και αναµένεται να είναι εντός των στόχων ν+2 και 

ν+3, στόχους του Μνηµονίου 2013-2015. 

Με τον Νόµο 3852, τον γνωστό ως «Καλλικράτη», θεσπίστηκε ο ρόλος της αιρετής Περιφέ-

ρειας. Ένας θεσµός αποτέλεσµα χρόνιων αγώνων της αυτοδιοίκησης, ένας θεσµός που στην 

υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Είναι πεποίθησή µου, όπως και όλων όσοι είµα-

στε στο θεσµό, ότι ο Νόµος διοικητικής µεταρρύθµισης αποτελούσε αναγκαιότητα για τη χώ-

ρα µας. Έρχεται όµως µέσα σε ένα ζοφερό περιβάλλον λόγω της οικονοµικής κρίσης.  

Πιστεύουµε ότι έχει ατέλειες και παραλείψεις, ότι πρέπει να διευκρινιστεί µε µεγαλύτερη σα-

φήνεια το θέµα των πόρων και των αρµοδιοτήτων, όµως θέτει τις βάσεις για τη δηµιουργία 

ισχυρής αυτοδιοίκησης µε ουσιαστικές αρµοδιότητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολί-

τη, µε διεύρυνση της δηµοκρατίας, µε συµµετοχή, µε διαφάνεια, µε έλεγχο και λογοδοσία. 

Ταυτόχρονα, το πλεονέκτηµα της νέας αρχιτεκτονικής είναι η αναπτυξιακή προοπτική. Η συ-

γκρότηση και η λειτουργική αυτοδυναµία των νέων αυτοδιοικητικών οργανισµών τους καθι-

στά ικανούς να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν την ανάληψη τοπικών πρω-

τοβουλιών ως βασικοί συντελεστές τοπικής ανάπτυξης. Πρόκειται για µια ανάπτυξη που τα 

κύρια χαρακτηριστικά της βασίζονται στην αξιοποίηση των τοπικών και περιφερειακών συ-

γκριτικών πλεονεκτηµάτων, στο σεβασµό στο περιβάλλον και στην ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής. 

Η αιρετή Περιφέρεια ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων την 

1/7/2011 και επιτέλεσε σηµαντικό έργο σε συνεργασία µε την κεντρική διοίκηση µε στόχο την 

αποτελεσµατικότερη δυνατή υλοποίηση αυτών. Στη διάρκεια της µετάβασης από την καποδι-

στριακή στην καλλικρατική αυτοδιοίκηση υπήρξαν πλείστα όσα προβλήµατα που επηρέασαν 
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σε ένα βαθµό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Προβλήµατα που ανα-

φέρονταν στις νέες διοικητικές και αυτοδιοικητικές δοµές, τη στελέχωση και γενικότερη διάρ-

θρωση του ανθρώπινου δυναµικού, την αλλαγή των φορέων υλοποίηση, τη µεταφορά αρµο-

διοτήτων. 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι µόλις πριν λίγες µέρες ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε το Προε-

δρικό διάταγµα, σχεδόν δυο χρόνια µετά, για τα αποφαινόµενα όργανα, όπως είναι το Συµ-

βούλιο ∆ηµοσίων Έργων. Αντιλαµβανόµαστε όλοι το µέγεθος των προβληµάτων που έχουµε 

βιώσει για το προχώρηµα των έργων και των ΠΕΠ και των άλλων.  

Πιστεύω ότι µε την επίµονη προσπάθεια και τη συνδροµή όλων καταφέραµε να ξεπεράσουµε 

και να επιλύσουµε τα περισσότερα εξ αυτών αλλά και να αποφύγουµε λάθη σοβαρά που εκ 

των πραγµάτων θα αποδεχόµασταν σε µια τόσο µεγάλη διοικητική µεταρρύθµιση.  

Στη νέα Περίοδο 2007-2013 εισήγαγε θεσµικά µε το Νόµο 3614/2007 για πρώτη φορά σε επί-

πεδο διαχείρισης την έννοια της εκχώρησης των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων. Ποιος, 

όµως, ήταν ο πραγµατικός ρόλος ή στόχος της διαδικασίας εκχώρησης;  

Είναι γνωστό ότι η συνήθης πρακτική στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έως τη δεκαετία 

του ’80 ήταν η κεντρική διοίκηση να αναλαµβάνει και να χρηµατοδοτεί η ίδια αναπτυξιακές 

δράσεις της Περιφέρειας. Όµως, η πλέον αποτελεσµατική περιφερειακή πολιτική είναι εκείνη 

που βασίζεται στη συµµετοχή των τοπικών εταίρων. Αυτό συµβαίνει όχι µόνο διότι οι τοπικοί 

φορείς γνωρίζουν κατά τεκµήριο καλύτερα τις ανάγκες και τις προοπτικές των περιοχών τους 

αλλά και γιατί η συµµετοχή τους διασφαλίζει τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση του όλου εγχειρή-

µατος και άρα συµβάλλει στη µέγιστη δυνατή κινητοποίηση όλων των τοπικών κοινωνιών. 

Παρά την αρχική πρόθεση για αποτελεσµατικότερη και ορθολογικότερη διαχείριση πόρων, η 

διαδικασία των εκχωρήσεων αντί να βελτιώσει τη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών και των 

αρχών που εµπλέκονται στο ΕΣΠΑ αλλά και το πλαίσιο υλοποίησης των έργων ανέδειξε σε 

ακόµα µεγαλύτερο βαθµό την πολυπλοκότητα υλοποίησης του συστήµατος των επιχειρησια-

κών προγραµµάτων σε συνδυασµό µε τη γραφειοκρατική και συγκεντρωτική εφαρµογή της 

και έχει οδηγήσει σε σοβαρές δυσλειτουργίες σοβιετικού τύπου θα έλεγα και καθυστερήσεις 

στην υλοποίηση των στόχων της και βέβαια και στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων 

από τα ταµεία της ΕΕ.  

Με το Νόµο 3840/2010 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο 3614/2007, η προ-

ηγούµενη κυβέρνηση προσπάθησε να υλοποιήσει τη δέσµευσή της ώστε να λάβει άµεσα όλα 

τα αναγκαία διαρθρωτικά µέτρα για να επιτευχθεί η αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, 

η απλοποίηση των εφαρµοζόµενων διαδικασιών και η αποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή 
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των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µε στόχο την ταχεία απελευθέρωση των κοινο-

τικών κονδυλίων και τη διοχέτευσή τους σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέ-

σµατος. 

Πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων ανέλαβαν να επιτελέσουν οι επιχει-

ρησιακές συµβάσεις υλοποίησης που είχαν συναχθεί µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Α-

νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Υπουργών και Γενικών Γραµµατέων των Περιφε-

ρειών στους οποίους υπάγονταν τότε οι διαχειριστικές αρχές και οι ενδιάµεσες διαχειριστικές 

αρχές των επιχειρησιακών προγραµµάτων.  

Η πρόθεση ήταν να περιοριστεί η εµπλοκή των κεντρικών φορέων κατά τη διαχείριση των 

πόρων του ΕΣΠΑ, να καταργηθεί ο µέχρι σήµερα εφαρµοζόµενος συντονισµός και να ακυρω-

θεί ο συγκεντρωτισµός και οι εµπλοκές στην εφαρµογή των προγραµµάτων. 

Παρά τις ειλικρινείς διαθέσεις και τις όποιες φιλότιµες προσπάθειες, το αποτέλεσµα είναι προ-

φανές. Ύπαρξη αποσπασµατικών αποφάσεων εκχώρησης που δηµιουργούν τεράστια γραφει-

οκρατία, εµπλοκές και καθυστερήσεις στην εφαρµογή των προγραµµάτων αλλά κυρίως κατα-

κερµατισµό του αναπτυξιακού προγραµµατισµού. 

Αυτό το ζήτηµα το θεωρώ το κορυφαίο πολιτικό πρόβληµα της τρέχουσας περιόδου. Το έχω 

θέσει και στο σηµερινό Πρωθυπουργό και στον κ. Παπαδήµο, και στον κ. Παπανδρέου και το 

θεωρώ κι ένα ζήτηµα στο οποίο επειγόντως η χώρα, κ. Γενικέ Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων, 

πρέπει να βρει λύση. Είναι κορυφαίο πολιτικό πρόβληµα δηµοκρατικής λειτουργίας και αποτε-

λέσµατος. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τουλάχιστον ατυχές για το ΕΣΠΑ στο σύνολό του, ενώ υπάρχει 

ήδη διαπιστωµένη άποψη ότι ο υπερβολικός αριθµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης δηµι-

ουργεί εµπλοκές και καθυστερήσεις στην εφαρµογή των προγραµµάτων και δεν προάγεται η 

αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης αυτών, από την άλλη πλευρά για λόγους που κανείς δεν 

γνωρίζει να δηµιουργούνται νέοι ενδιάµεσοι φορείς, π.χ. ΕΕΤΑΑ. Οµόφωνη απόφαση του ∆Σ 

της Ενώσεως Περιφερειών Ελλάδος για την κατάργησή της χθες, οι οποίοι διαχειρίζονται πό-

ρους που είναι από υπερδέσµευση σε θεµατικές προτεραιότητες εκχωρηµένες στις αιρετές 

περιφέρειες χωρίς την παραµικρή στρατηγική ή κανένα στόχο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ζη-

τούµε άµεσα την κατάργηση όλων αυτών των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης.  

Η γραφειοκρατία όπως και η καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δράσεων παραµένουν. Είναι 

σαφές ότι για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη, καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση 

των πόρων του ΕΣΠΑ απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις σε επίπεδο κυβέρνησης και συµµαχίες 

περιφερειών µε ταυτόσηµα συµφέροντα όπως σήµερα είµαστε εδώ εµείς του άξονα της Εγνα-
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τίας Οδού και προανέφερα που θα συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις διεργασίες µε παράλληλη 

απλοποίηση διαδικασιών διαχείρισης και θεσµικού πλαισίου όπου αυτό απαιτείται αλλά δεν 

δηµιουργεί ενδογενή προβλήµατα στην υλοποίηση των αντιστοίχων έργων. 

Η πολιτική συνοχής δεν θα έχει αποτέλεσµα για τις περιφέρειές µας αν το ΕΣΠΑ υπάρχει για 

να δηµιουργεί ρόλους, δυσλειτουργίες και όγκο γραφειοκρατίας και όχι µε σκοπό να οδηγήσει 

αυτή τη χώρα στην έξοδο από το τούνελ της ύφεσης και της ανασφάλειας. 

Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός ότι η πολιτική συνοχής έχει συµβάλει σηµαντικά στην εξά-

πλωση της ανάπτυξης και της ευηµερίας σε ολόκληρη την Ευρώπη µειώνοντας παράλληλα τις 

οικονοµικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες. Όµως, σήµερα που µιλάµε οι πολιτικές συ-

νοχής τροποποιούνται. Οι συνεχιζόµενες επιπτώσεις της κρίσης και η πρωτοβουλία για την 

εκµετάλλευση και του τελευταίου ευρώ επιβάλλουν µια φιλόδοξη µεταρρύθµιση των πολιτι-

κών αυτών. 

Για να πετύχει η Ευρώπη και οι περιφέρειές της να διατηρήσουν το κοινωνικό µοντέλο της 

χρειάζεται περισσότερη οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερες νέες επιχειρήσεις, περισσότερους 

επιχειρηµατίες και περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις υψηλής απόδοσης. 

Οι δράσεις ανάπτυξης και ιδιαίτερα εκείνες για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της 

απασχόλησης αποτελεί ιερό καθήκον να δώσουν µια ολοκληρωµένη απάντηση άµεσα στην 

κρίση περιορίζοντας αποφασιστικά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ο κύριος στόχος µας µε την 

επικείµενη αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράµµατός µας είναι η τόνωση, η ενίσχυση 

της επιχειρηµατικότητας που απευθύνεται σε νέους και νέες. 

Η προσπάθειά µας επικεντρώνεται στο να πειστούν οι νέοι να αποτελέσουν µέρος µιας και-

νούργιας εποχής, δηµιουργική και καινοτόµα επιχειρηµατικότητα που υποστηρίζει, δηµιουργεί 

και προωθεί νέες θέσεις εργασίας σύµφωνα µε µια νέα και προκλητική δηµόσια διοίκηση, α-

πλή, γρήγορη και αποτελεσµατική και όχι εχθρική για τον πολίτη όπως βιώνει οποιοσδήποτε 

έχει στοιχειώδη εµπειρία ενασχόλησης µε την επιχειρηµατικότητα από την αγορά από την 

πλευρά του διοικούµενου και όχι της σοβιετικής διοίκησης του σήµερα. 

Η νέα Προγραµµατική Περίοδος για τη ∆υτική Μακεδονία κατά κεφαλή ΑΕΠ 85,6 του αντί-

στοιχου της ΕΕ για το 2007-2009, κατατασσόµεθα στις περιφέρειες µετάβασης δηλαδή µε 

ΑΕΠ µεταξύ 75 και 90 γεγονός που πρόκειται να οδηγήσει σε µικρότερη χρηµατοδότηση στα 

διαρθρωτικά ταµεία.  

Εδώ να τονίσω ότι είµαστε µια εξαιρετική περίπτωση πλασµατικότητας δεδοµένου ότι τα δύο 

τρίτα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της πατρίδας µας παράγεται στη ∆. Μακεδονία και 

πιστώνεται στο ΑΕΠ ενώ διαχέεται ως όφελος και δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας και 
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αυτή η διαδικασία στα νέα δεδοµένα και µετρήσεις, αν υπάρξουν και χρησιµοποιηθεί, θα επι-

δεινωθεί γιατί ο κύριος όγκος των ενεργειακών επενδύσεων στην Ελλάδα έχει σχεδιαστεί και 

γίνεται στη ∆. Μακεδονία λόγω της ύπαρξης των δικτύων µεταφοράς υπερύψηλης τάσης και 

των κέντρων υπερύψηλης τάσης και της διασύνδεσής τους µε όλες τις χώρες, Ιταλία, Αλβανί-

α, ΦΥΡΟΜ, Βουλγαρία, Τουρκία, µε τις οποίες η Ελλάδα κάνει ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργει-

ας. Μείζον πολιτικό πρόβληµα, καταγεγραµµένο και σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η κατάταξη λοιπόν αυτή δεν έχει καµία σχέση µε τη σηµερινή πραγµατικότητα και η πρωτο-

φανής κρίση που πλήττει την Ελλάδα µετά το 2009 έχει οδηγήσει σε σηµαντική ύφεση και την 

ελληνική αλλά έχει επηρεάσει καθοριστικά αρνητικά και το ΑΕΠ της Περιφέρειας ∆. Μακεδονί-

ας διαµορφώνοντάς το σε ακόµα χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τον αντίστοιχο δείκτη της 

ΕΕ των 27. 

Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ πιο εµφανείς στον τοµέα της απασχόλησης καθώς η α-

νεργία έχει φτάσει στο 30%, το έχει ήδη υπερβεί µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αποδει-

κνύει έτσι ότι η ένταξη της ∆. Μακεδονίας στις phasing out περιφέρειες µέσω της µονοδιά-

στατης προσέγγισης που ερµηνεύει το επίπεδο ευηµερίας µιας περιοχής αποκλειστικά και µόνο 

µε το παραγόµενο κατά κεφαλή ΑΕΠ αποδείχθηκε λόγω της κρίσης ότι δεν ανταποκρίνεται 

στην πλήρη αναπτυξιακή πραγµατικότητα αφού οι προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναµίες 

της οικονοµίας συνέβαλαν πολλαπλασιαστικά στην επιδείνωση της κατάστασης. 

Στο πλαίσιο σχεδιασµού των επιχειρησιακών προγραµµάτων λαµβάνοντας υπόψη την υφιστά-

µενη κατάσταση της ∆. Μακεδονίας όπως διαµορφώθηκε στο νέο δυσµενές εξαιτίας της οικο-

νοµικής κρίσης κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον καθώς και τις προτεραιότητες που τίθενται σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2020 γίνεται κατανοητό ότι χρειάζεται ένα νέο αναπτυξι-

ακό πρότυπο προσανατολισµένο σε επενδύσεις βασισµένες σε νέες τεχνολογίες και στην και-

νοτοµία που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής. 

Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας θα πρέπει να βασίζεται στην υιο-

θέτηση της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης που αποτελεί και απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο. Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός για το 2014-

2020 πρέπει να απαντά κατά προτεραιότητα στα κρίσιµα ερωτήµατα που αφορούν στην ενί-

σχυση της επιχειρηµατικότητας, στην καταπολέµηση της ανεργίας και στην προστασία, ανά-

δειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της ιστορικής πολιτικής κληρονοµιάς µας µε όρους έξυ-

πνης, διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης. 

Για το 2014-2020 για τη ∆. Μακεδονία το όραµά µας είναι δηµιουργία µιας διατηρήσιµης α-

νταγωνιστικής περιφερειακής οικονοµίας µε βιώσιµες θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή µε 
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τις ακόλουθες προτεραιότητες: την αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ανταγωνι-

στικό επίπεδο µε έµφαση την κλαδική και χωροθετηµένη εξειδίκευση -µείζονες παράµετροι 

γούνα και ενέργεια- στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην καινοτοµία, στην ποιότητα 

και στον εξαγωγικό προσανατολισµό. 

∆εύτερον, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής η οποία απειλείται από την πολύ υψηλή 

ανεργία µέσω δράσεως στήριξης της απασχόλησης, καταπολέµησης της φτώχειας και ενίσχυ-

σης της κοινωνικής οικονοµίας και των υποδοµών στήριξης αυτών στην παιδεία, υγεία και 

πρόνοια.  

Τρίτον, την προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων 

στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητάς τους η οποία µπορεί να συµβάλει στη διεύρυνση των 

δυνατοτήτων παραγωγής και απασχόλησης. 

Τέταρτον, τις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο.  

Μέχρι σήµερα, έχει συσταθεί οµάδα σχεδιασµού, έχουν γίνει διαβουλεύσεις µε τους φορείς 

της περιφέρειας και έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης η αρχική πρόταση για τη δια-

µόρφωση των κατευθύνσεων της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής στα πλαίσια της σύµβα-

σης της εταιρικής σχέσης για το 2014-2020. 

Το επόµενο διάστηµα πρόκειται να συσταθούν οι θεµατικές οµάδες για την εξειδίκευση των 

προτεραιοτήτων στους επιµέρους θεµατικούς τοµείς.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνταξη µελέτης που εκπονείται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερεια-

κής Πολιτικής της ΕΕ για την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας 

∆. Μακεδονίας Regional smart specialization strategy. 

Παράλληλα, στο επόµενο διάστηµα πρόκειται να δροµολογηθεί και η ανάθεση της κατάρτισης 

του επιχειρησιακού προγράµµατος 2014-2020 σε εξωτερικούς συµβούλους που µαζί µε την 

ανάθεση εκπόνησης εξειδικευµένων µελετών, εµπειρογνωµοσυνών σε επιµέρους τοµείς όπως 

για τη στρατηγική για την εξειδίκευση στην ανάπτυξη της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας για 

το ολοκληρωµένο σχέδιο τουριστικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς θα οδηγήσει στην καλύτε-

ρη προετοιµασία της ∆. Μακεδονίας στις απαιτήσεις της νέας Περιόδου. 

Αγαπητοί συµπατριώτες, η χώρα βιώνει µια πρωτοφανή κρίση. Έχουµε υποχρέωση ενωτικά µε 

οµόνοια µε καθαρή στόχευση να αγωνιστούµε για να συνθέσουµε και να δώσουµε χειροπια-

στά αποτελέσµατα. Μέχρι σήµερα, η κοινωνία πιστεύει ότι όλα αυτά τα οποία συζητάµε εµείς 

αποτελούν χαρακτηριστικά της ελληνικής γραφειοκρατίας στην οποία κατά το µάλλον ή ήττον 

µας εντάσσει.  
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Το διακύβευµα και το αιτούµενο είναι να µπορέσουµε να περάσουµε τη συνείδηση στο µέσο 

πολίτη στον Έλληνα ότι όλα αυτά έχουν στόχο, έχουµε στόχευση να εξυπηρετήσουν τον ίδιο 

Έλληνα. Γι’ αυτό έχουµε πολύ µεγάλο βήµα. Πιστεύω ότι οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και 

δυσλειτουργίες που δίνουν ρόλους και θέσεις πρέπει γρήγορα να παραµεριστούν και να δούµε 

το διά ταύτα, πώς θα µπορέσουµε να δώσουµε αποτέλεσµα χειροπιαστό για τον κάθε συµπα-

τριώτη µας αυτή τη δύσκολη περίοδο. Σε άλλη κατεύθυνση, όσο κι αν ευηµερούν οι αριθµοί 

και οι δείκτες, η ιστορία θα µας καταγράψει µε αρνητική προσέγγιση. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Μια µικρή παρέµβαση από 

τον κ. Σιµόπουλο. 

Γ.Γ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ κ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν, γίνεται µια συζήτηση για τις ανα-

θέτουσες αρχές. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να µειωθούν και να συγκεκριµενοποιηθούν. 

Αυτό γίνεται στα πλαίσια µίας προσπάθειας που καταβάλλεται κυρίως από εµάς, το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου να υπάρχει µία ενιαία αρχή προµηθειών. Η ενιαία 

αυτή αρχή προµηθειών θα µπορέσει να µειώσει αρκετά τις δαπάνες του κράτους αλλά κυρίως 

θα βάλει µέσα σε ένα πλαίσιο τις διάσπαρτες αναθέτουσες αρχές. 

Θα µπορεί, παραδείγµατος χάρη, να υπάρχει ένας διαγωνισµός για τους συµβούλους. Όπως 

ξέρετε, η λέξη «σύµβουλος» είναι συνυφασµένη πολλές φορές µε κάποιες υπηρεσίες οι οποίες 

είναι απαραίτητες ή δεν είναι απαραίτητες. Θα πρέπει να αφαιρεθεί η δυνατότητα να προσ-

λαµβάνονται σύµβουλοι ανεξάρτητα από κάποια ενιαία αρχή. 

Βέβαια, δεν σηµαίνει ότι θα προσληφθεί µέσα από την ενιαία αρχή προµηθειών ένας σύµβου-

λος. Θα υπάρχει όµως ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο θα µπορούν να υπάρχουν πάρα πολλοί 

σύµβουλοι αλλά µέσα από ένα διαγωνισµό. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και µε τα έργα, βέβαια 

είναι µια άλλη διαδικασία πολύ πιο δύσκολη. Πάντως, θέλω να πω ότι πηγαίνουµε προς µία 

ηλεκτρονική δηµοπράτηση και προς µία ενιαία αρχή. 

Παραδείγµατος χάρη, στη Φιλανδία, και αυτό αφορά τους Περιφερειάρχες και τους ∆ηµάρ-

χους, δεν µπορείς να κλείσεις ξενοδοχείο όπου θέλεις κι ας είναι το φθηνότερο. Υπάρχει ένας 

κεντρικός διαγωνισµός ο οποίος βάζει µε lots και χωρίζει σε κατηγορίες διάφορα ξενοδοχεία, 

γίνεται διαγωνισµός και γίνεται κεντρικός από την ενιαία αρχή προµηθειών όπου είναι αναγκα-

σµένοι όλοι όσοι υπηρετούν το δηµόσιο να εντάσσονται εκεί. Πηγαίνουµε σε τέτοιες κατα-

στάσεις, άρα λοιπόν πρέπει να προετοιµαζόµαστε. 

Κι ένα άλλο θέµα που θέτω και το οποίο πρέπει να σας απασχολήσει είναι στα έργα τα οποία 

εκτελούν οι Περιφέρειες τι γίνεται µε την προϊσταµένη αρχή. ∆εν µπορεί να αποφασίζει η οι-
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κονοµική επιτροπή της Περιφέρειας γιατί αποτελείται από εκλεγµένους που δεν γνωρίζουν και 

τα θέµατα.  

Έτσι, έχουµε περιπτώσεις όπου έργα καρκινοβατούν γιατί η προϊσταµένη αρχή ουσιαστικά 

είναι η οικονοµική επιτροπή και δεν µπορεί να είναι ούτε αποκεντρωµένη η οποία δεν έχει τη 

δυνατότητα. 

Άρα, στα πλαίσια µπορεί να µην φαίνεται ότι είναι δουλειά των διαχειριστικών αρχών αλλά 

είναι σίγουρα των Περιφερειαρχών. Είναι µια συζήτηση που γίνεται στη Γ.Γ. ∆ηµοσίων Έργων 

και πρέπει να δώσουµε τη λύση µαζί µε το Υπουργείο Εσωτερικών, θέλουµε τις προτάσεις σε 

αυτή την κατεύθυνση. 

Η εµπειρία µου λέει ότι η οικονοµική επιτροπή που αποτελείται από εκλεγµένους δεν µπορεί 

να αποφασίζει για διεκδικήσεις, παραδείγµατος χάρη, τεχνικών εταιριών κάποιων εκατοµµυρί-

ων ευρώ. ∆ικαίως οι άνθρωποι λένε «δεν µπορεί να είµαστε εµείς αρµόδιοι».  

Άρα, δεν ξέρω αν είναι θέµα της σηµερινής συζήτησης, αλλά περιµένουµε και τις προτάσεις 

σας και για τις αναθέτουσες αρχές και για την ενιαία αρχή προµηθειών που θα βάλει οµπρέλα 

σε πολλές προµήθειες και για το θέµα που είπα πριν όσον αφορά τις οικονοµικές επιτροπές. 

Πρέπει να φύγω. Θα πάω στο λιµάνι της Καβάλας γιατί έχουν κάποια θέµατα εκεί. Ευχαριστώ 

πολύ που µε δεχτήκατε και µε ακούσατε. Είµαι στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε. Το έχουµε 

αποδείξει ως Υπουργείο.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ: Κύριε Γενικέ, πριν αναχωρή-

σετε και ευχαριστούµε για την παρουσία σας, το θέµα που θέτετε είναι εξαιρετικά σοβαρό και 

δεν έχει να κάνει µόνο µε την οικονοµική επιτροπή των αιρετών περιφερειών στις οποίες 

προΐστανται οι Περιφερειάρχες οι οποίες προΐστανται και στις ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές, 

αλλά στα έργα που φέρουν στη διαδικασία εξέλιξης, υλοποίησης και άλλοι φορείς, π.χ. οι ∆ή-

µοι, είναι οι οικονοµικές επιτροπές των ∆ήµων. ∆εν είναι µόνο των Περιφερειών. Το µεγαλύ-

τερο πρόβληµα είναι στις οικονοµικές επιτροπές των ∆ήµων και το έχουµε βιώσει. Άρα είναι 

ένα ζήτηµα ευρύτατο στο οποίο θα πρέπει το Υπουργείο και εσείς ως έχοντα ουσιαστική συµ-

µετοχή να το συζητήσουµε µε την εκτελεστική επιτροπή και τα διοικητικά συµβούλια της Ε-

νώσεως Περιφερειών και της ΚΕ∆Ε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα βοηθήσει πολύ την 

απορροφητικότητα των έργων.  

Τοποθέτηση του Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Φωτό-

πουλου Ευθύµη. 
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ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Ε. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ 

πολύ, κ. Περιφερειάρχη. Θα είµαι όσο γίνεται πιο σύντοµος.  

Κύριε Γενικέ Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων, κύριοι Περιφερειάρχες, κυρίες και κύριοι συνάδελ-

φοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού, κύριε Γενικέ ∆ιευθυντή του Α-

ναπτυξιακού Προγραµµατισµού, κύριες εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριοι εκπρό-

σωποι κοινωνικών και οικονοµικών φορέων, αγαπητοί συνεργάτες των διαχειριστικών αρχών, 

θα µου επιτρέψετε πριν µπω στο κείµενο να πω µόνο µία λέξη.  

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στη διαχειριστική µας αρχή τόσο στους συνεργάτες µου που αυτή την 

ώρα είναι σε αυτή την αίθουσα όσο και στους άλλους που είναι στα γραφεία τους και εργάζο-

νται γιατί το αποτέλεσµα αυτής της άριστης συνεργασίας είναι ορατό σε µας στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και θα σας πω µόνο ένα νούµερο που θα το δείτε στη συνέχεια ότι η 

απορροφητικότητα από τα 26% που ήταν πριν έρθει η αρµοδιότητα στην αιρετή Περιφέρεια 

έχει φτάσει αυτή την ώρα που µιλάµε στο 46%.  

Η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα µας 

πολιτική και οικονοµική συγκυρία, µια συγκυρία που προσδιορίζει και το πολιτικό πλαίσιο της 

λειτουργίας του συνόλου των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, καλούµαστε σήµερα να εξετάσουµε και να συζητήσουµε όλα τα θέµατα 

που εµφανίζονται στην ηµερήσια διάταξη. Είναι νοµίζω κρίσιµο να αντιληφθούµε τη θετική 

επίπτωση που έχει η πρόοδος υλοποίησης του προγράµµατος στην προσπάθεια της χώρας µας 

να ξεπεράσει τη δεινή οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.  

Η κοινοτική χρηµατοδότηση είναι ίσως η µοναδική πηγή χρηµατοδότησης της ανάπτυξης ε-

κτός των δανείων ενώ η κάλυψη του µνηµονιακού στόχου που σχετίζεται µε την εκταµίευσή 

της αποτελεί όρο για τη χρηµατοδοτική στήριξη της χώρας µας. 

Καλούµαστε, εποµένως, ως Επιτροπή να εξετάσουµε τόσο τα ζητήµατα του ΕΣΠΑ όσο και τα 

θέµατα της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου µε γνώµονα την επίτευξη των στόχων. Θεω-

ρώ χρήσιµο κάθε µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης να συνεισφέρει στη συζήτηση µε την 

εµπειρία του στη βάση του τοµέα ευθύνης του, σε ό,τι αφορά την αποτύπωση της υφιστάµε-

νης κατάστασης αλλά και τη συνδιαµόρφωση της προοπτικής για τη νέα Προγραµµατική Πε-

ρίοδο 2014-2020. 

Ως αιρετή Περιφέρεια, αναλάβαµε τον Ιούλιο του 2011 τη διαχείριση του κοµµατιού του ΕΣΠΑ 

που αφορά την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. ∆εν σας κρύβω ότι βρεθήκαµε µπροστά σε µια 

δυσάρεστη έκπληξη όσον αφορά το κοµµάτι του Προγράµµατος που διαχειριζόµαστε. 
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Αντιληφθήκαµε ότι ένα µέρος µόνο του προγράµµατός µας έχει εκχωρηθεί στη διαχειριστική 

µας αρχή ενώ το υπόλοιπο διοικείται από τα κεντρικά Υπουργεία, µια πολυδιάσπαση χωρίς 

συνοχή. 

Η ευθύνη της ανάληψης διαχείρισης του προγράµµατος έγινε µέσα σ’ ένα κλίµα που προσδιο-

ρίστηκε από κάποιους παράγοντες.  

Πρώτον, τις δυσλειτουργίες που επέφερε ο «Καλλικράτης» στις Περιφέρειες και στους ∆ή-

µους.  

∆εύτερον, την ανάγκη εξυπηρέτησης του σκληρού συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του 

ΕΣΠΑ.  

Τρίτον, τη δαιδαλώδη και ανασχετική της πρόοδο των έργων περιβαλλοντική νοµοθεσία αδει-

οδοτήσεων συχνά µε επικάλυψη ή απουσία αρµοδιοτήτων.  

Τέταρτον, την απαγορευτική για την πρόοδο των έργων νοµοθεσία και διαδικασία απαλλο-

τριώσεων.  

Πέµπτον, την αιφνιδιαστική εκχώρηση πόρων του προγράµµατος σε αναρµόδιους ενδιάµε-

σους φορείς, ΕΕΤΑΑ, για δράσεις αρµοδιότητας της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας. 

Σε αυτό λοιπόν το µη φιλικό για την πρόοδο του προγράµµατος περιβάλλον, επιλέξαµε ως 

εργαλεία για την επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων, 

Πρώτον, την ενηµέρωση όλων των δικαιούχων ανά περιφερειακή ενότητα µε στόχο την ωρί-

µανση και υποβολή προτάσεων. 

∆εύτερον, την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων ανά φάση υλοποίησης των έργων για την 

απρόσκοπτη υλοποίησή τους. 

Και τρίτον, τη στενή συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς πολιτικής για την επιτάχυνση των 

αδειοδοτήσεων. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας αποτυπώνονται στα οικονοµικά στοιχεία των δει-

κτών παρακολούθησης του προγράµµατος. Σήµερα είναι ενταγµένα στο πρόγραµµα 7.170 

δηµόσια έργα και έργα ενισχύσεων µε συνολικό προϋπολογισµό 3 δις. 

Οι υπογεγραµµένες συµβάσεις ανέρχονται στο 1,87 δις και οι πληρωµές σε 963 εκ. ευρώ. ∆η-

λαδή, ποσοστό απορρόφησης 46,1% της προγραµµατικής δέσµευσης. 

Σηµαντική πρόοδος επίσης σηµειώθηκε σε όλους τους τοµείς παρέµβασης του προγράµµατος 

µε την ανάληψη των καθηκόντων της αιρετής περιφέρειας. Κατά την περίοδο αναφοράς από 

1/7/2011 έως σήµερα, εντάχθηκε το 37,3% του συνολικού προϋπολογισµού των έργων ευ-
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θύνης της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στο πρόγραµµα, 

δηλαδή 200 νέες πράξεις συνολικού προϋπολογισµού 583,7 εκατοµµυρίων. 

Κατά την ίδια περίοδο, υπεγράφη το 49% του συνολικού ύψους συµβάσεων του προγράµµα-

τος και πραγµατοποιήθηκε το 43% των πληρωµών. 

Τώρα, η αναθεώρηση του προγράµµατος έρχεται να δώσει στροφή στην πραγµατική οικονο-

µία και την ανάσχεση της ύφεσης µε την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων για την τόνωση 

της απασχόλησης. Κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει σε αυτή τη λογική αυτή την κρίσιµη ώρα 

και αυτό πράξαµε και εµείς ως Περιφέρεια παρόλο που έχουµε υποστεί τη µείωση των πόρων 

που διαχειριζόµαστε για τις τεχνικές υποδοµές. 

Όµως, οι πιστώσεις αυτές που θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρή-

σεων θα πρέπει να διαχειριστούν από την Περιφέρεια και να µην συνεχιστεί η λογική της διοί-

κησης του κράτους των Αθηνών. 

Μέσα σε αυτό το τοπίο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, της οικονοµικής κρίσης και της ύφεσης 

καλούµαστε να ξεκινήσουµε τον σχεδιασµό της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου.  

Επιπλέον, οι στρατηγικές και οι στόχοι που µεταφράζονται στη συνέχεια σε επιλέξιµες δράσεις 

είναι θεαµατικά διαφοροποιηµένη σε σχέση µε την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο. Έχο-

ντας την εµπειρία σχεδιασµού και υλοποίησης από τα προηγούµενα ΚΠΣ αλλά και τις πιο απο-

τελεσµατικές εκτιµήσεις για την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης, οφείλουµε να σχεδιά-

σουµε ξεπερνώντας παλιές και πεπατηµένες λογικές, να σχεδιάσουµε µε όραµα στοχευµένο 

στη νέα πραγµατικότητα και µε απαραίτητη προϋπόθεση τη συνέργια όλων των οικονοµικών 

και κοινωνικών φορέων.  

Στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας µετά τη συγκρότηση οµάδας σχεδιασµού προγράµµατος και 

µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου προχωρήσαµε στην πρώτη προσέγγιση της ανα-

πτυξιακής στρατηγικής για την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο. 

Βασική κατεύθυνση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας που διαπνέει το σύνολο των παρεµβάσε-

ων που θα υλοποιηθούν στην Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 είναι η επιδίωξη µιας διε-

θνώς ανταγωνιστικής περιφέρειας στηριγµένης σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης 

αξίας µε έµφαση στην εξωστρέφεια, τη σύγχρονη επιχειρηµατικότητα της γνώσης και της και-

νοτοµίας και της ενσωµάτωσης των αρχών της αειφόρας διαχείρισης των πόρων. 

Η αναλυτική πρόταση της Περιφέρειας δεν θα την αναγνώσω διότι την έχουµε αναρτήσει στο 

διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας καθώς και σε αυτόν της διαχειριστικής αρ-

χής επίσης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.  
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Κλείνοντας θα ήθελα να καλέσω όλους σε µια κοινή πορεία συστράτευσης για την ανάπτυξη 

των Περιφερειών µε συνεργασία, εµπιστοσύνη και δηµιουργικότητα. Το µήνυµα που θα πρέ-

πει να δώσει αυτή η Επιτροπή Παρακολούθησης πιστεύω πως πρέπει να είναι ένα και µοναδι-

κό: οι Περιφέρειες µπορούν. Το απέδειξαν ότι µπορούν. 

Σας ευχαριστώ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε ήδη αποκλίνει από 

τον προβλεπόµενο χρόνο. Θα παρακαλέσω για µια σύντοµη τοποθέτηση τον Γενικό Γραµµα-

τέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, τον κ. Θεοδωρίδη. 

Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Η. ΘΕ-

Ο∆ΩΡΙ∆ΗΣ:  Σας ευχαριστώ πολύ.  

Είναι µια σηµαντική µέρα σήµερα να συνθέσουµε τις απόψεις και να ενώσουµε τις δυνάµεις 

ώστε να πραγµατοποιηθούν για τη χώρα οι ελπίδες που βγαίνουν µέσα από αυτό το αναπτυ-

ξιακό πακέτο. Το µόνο πακέτο στο οποίο η χώρα ελπίζει σε θέσεις εργασίας και σε αναπτυξια-

κό αποτέλεσµα. 

Προσωπικά, δεν είµαι ικανοποιηµένος από την ιστορική διαδροµή της ανάπτυξης στη χώρα 

ούτε είµαι περήφανος γι’ αυτό το µοντέλο. Το µοντέλο που ακολουθήθηκε στη χώρα µέχρι 

σήµερα δεν ήταν ευρωπαϊκό. Ήταν τριτοκοσµικό. Ο «Καλλικράτης» έπρεπε να δηµιουργηθεί 

30 χρόνια πριν, καθυστέρησε την περιφερειακή οργάνωση, το σχεδιασµό και την ανάπτυξη 

γύρω από τις ανάγκες τις περιφερειακές που είχε η χώρα. 

Η χώρα για 40 χρόνια αναπτύσσεται γύρω από την Αθήνα ενώ έπρεπε να αναπτύσσεται γύρω 

από τις εθνικές της περιφέρειες, τις ιστορικές περιφέρειες που έφεραν τη χώρα ως τα σήµερα. 

Μπλοκάρισε και το µοντέλο διεθνοποίησης της οικονοµίας της χώρας γιατί ο αθηνοκεντρισµός 

δεν ήταν διεθνοποιηµένη οικονοµία. Ήταν κλεισµένη στο µικρόκοσµο των εθνικών συνόρων. 

Η χώρα ζούσε τα τελευταία χρόνια χωρίς οικονοµικούς γεωπολιτικούς και γεωοικονοµικούς 

ορίζοντες.  

Πιστεύουµε σήµερα ότι αυτή η περιφερειακή δόµηση πλέον της χώρας στη διοίκηση, στην 

πολιτική, στο σχεδιασµό, στην ανάπτυξη, είναι άνευ ορίων. Πρέπει να συνεχίσει η µεταφορά 

αρµοδιοτήτων και πόρων προς τις Περιφέρειες. Το κράτος πρέπει να γίνει αυτό το κοµµάτι 

του το διαχειριστικό περιφερειακό. Στην Αθήνα παραµένει µόνο ένα στενό, µικρό επιτελικό 

κράτος. Αυτή τη λειτουργία το κράτος δεν ήταν σε θέση να την αναδείξει µέχρι σήµερα. 

Οι µεγάλες στρεβλώσεις γύρω από το ΕΣΠΑ η χώρα κινήθηκε µε κριτήριο την απορροφητικό-

τητα. Σήµερα στο νέο ΚΠΣ πρέπει να εγκαταλείψουµε αυτό το κριτήριο διότι αυτό είναι δευ-

τερεύον πλέον κριτήριο. Η απορροφητικότητα θα εξαρτάται πλέον από την αποδοτικότητα 
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του σχεδιασµού και των έργων τα οποία εντάσσουµε και οι αξιολογήσεις θα είναι πάρα πολύ 

σηµαντικές και δεν ξέρω αν αυτή η διοίκηση που διαθέτουµε µπορεί να ικανοποιήσει αυτά τα 

νέα ευρωπαϊκά κριτήρια για την υλοποίηση του επόµενου ΚΠΣ. 

Υπήρχε µια µεγάλη, βαριά ανισορροπία στη χώρα ανάµεσα στους δαπανώµενους πόρους και 

το αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό. Είναι η µόνη χώρα µε 

τέτοιο ύψος δαπανώµενων πόρων και τόσο δυσανάλογα µικρό αναπτυξιακό αποτέλεσµα γιατί 

εσπαταλώντο οι πόροι, κατασπατάληση πόρων, διαφθορά κ.λπ., και υπάρχει και κεφάλαιο µέ-

σα νοµίζω «καταπολέµηση της απάτης».  

Νοµίζω ότι πρέπει να σταθούµε σε κεντρικά ζητήµατα από εδώ και µπρος. Το κράτος πρέπει 

να αναδείξει τους τοµείς επιχειρηµατικότητας που είναι κορυφαίοι και µόνο αυτό µπορεί να το 

κάνει. Για παράδειγµα, χηµική βιοµηχανία στη χώρα. Η χώρα είναι δοµηµένη ως οικονοµία σε 

υπερκορεσµένο εµπόριο, ελλειµµατικές υπηρεσίες και χιλιάδες εταιρίες εισαγωγών. Αυτή ήταν 

η οικονοµία. 

Βάλτε την οικοδοµή, βάλτε και τον τουρισµό, βάλτε και µια αγροτική οικονοµία που ήταν βα-

ριά παθητική, εκτροχιασµένη στην κυριολεξία, τροφοδοτούνταν από επιδοτήσεις και χάσαµε 

τις αγορές στην Ευρώπη. Το επόµενο ΚΠΣ στήριξη της επιχειρηµατικότητας στον πρωτογενή 

τοµέα που µπορεί να γεννήσει θέσεις εργασίας κατά χιλιάδες, όχι επιδοτούµενη πλέον ανεργία 

αλλά δηµιουργία θέσεων εργασίας κατά χιλιάδες. Κι εδώ µπορεί να µπει η επαναξιολόγηση του 

πόρου της Κοζάνης, της ∆ΕΗ, πώς θα χρησιµοποιηθεί αυτός ο τεράστιος πόρος από εδώ και 

µπρος. 

Όπως επίσης µπορούµε να δούµε το ζήτηµα της προστιθέµενης αξίας πλέον της µεταποιητικής 

βιοµηχανίας δηλαδή στη χώρα. ∆εν πρόκειται να ξαναεξάγουµε προϊόντα χωρίς προστιθέµενη 

αξία από τη χώρα. Αυτό σηµαίνει µια διατροφική βιοµηχανία. 

∆εύτερο κοµµάτι είναι µια βιοµηχανία των ορυκτών, είτε αυτά είναι αδρανή υλικά, δεν έχουµε 

µια βιοµηχανία παραγωγής σε πλακάκια ενώ µπορούσαµε στα πλακάκια να παραγγέλνουµε τη 

µυθολογία µας και την ιστορία ολόκληρη γραµµένη πάνω εκεί και δεν έχουµε µια βιοµηχανία 

πλακακιών στη χώρα. Όλα εισαγωγής. 

Η υποκατάσταση των εισαγωγών είναι κύριο µέληµα αυτής της χώρας. ∆εν µπορεί να ζήσει η 

χώρα µε εισαγωγές. Τα µέταλλα, τα ορυκτά µέταλλα εκτός των ενεργειακών ορυκτών, αυτά 

θέλουν επίσης µια µεταποιητική βιοµηχανία ολοκληρωµένη γιατί αυτά είναι υψηλής προστιθέ-

µενης αξίας, τοµέας. 

Όσον αφορά την τεχνολογία, την καινοτοµία κ.λπ. είναι τυχερές οι περιφέρειες που έχουν ένα 

πανεπιστήµιο στην έδρα τους. Η χώρα έχει 8 πανεπιστήµια. Τα 6 περιφερειακά, τα 2 κεντρικά. 
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Όσες περιφέρειες έχουν πανεπιστήµια θα αναπτυχθούν. Οι άλλες δυστυχώς θα καθυστερή-

σουν γιατί έρευνα, τεχνολογία, καινοτοµία ενσωµατωµένη στην επιχειρηµατικότητα δεν µπο-

ρεί να βγει χωρίς πανεπιστηµιακούς πόλους.  

Υπάρχουν ορισµένα εµπόδια και κλείνω µε αυτό. Τα εµπόδια είναι οι ενστάσεις στη δηµοπρά-

τηση των έργων. Πρέπει να µπουν κανόνες εκεί και κόστος για τον ενιστάµενο. Κόστος. Να 

εκπίπτουν τα παράβολα από τη στιγµή που χάνει τη δίκη.  

∆εύτερον, απαλλοτριώσεις. Πρέπει να υπάρξει άµεση νοµοθετική ρύθµιση για τις απαλλοτριώ-

σεις τόσο όσον αφορά το κόστος όσο και την επίσπευση των διαδικασιών.  

Τρίτον, το ΑΕΠ που χαρακτηρίστηκε πριν όσον αφορά την εσωτερική κατανοµή των πόρων 

στην περιφέρεια, αν τώρα η Αθήνα µπει µε βάση τα σηµερινά κριτήρια σε αυτή τη µέτρηση 

του κατά κεφαλή ΑΕΠ, και αυτή θα πέσει από την κατηγορία στην οποία βρίσκεται σήµερα.  

Το κόστος των έργων είναι ένα τεράστιο ζήτηµα στο οποίο πρέπει να βρεθεί λύση διότι είναι 

απαράδεκτα υψηλό το κόστος κατασκευής των δηµοσίων έργων. Απαράδεκτο! Ανεπίτρεπτα 

υψηλό!  

Και από τη µεριά του κράτους είχαµε µια πρόταση που θα την καταθέσω κι εδώ. ∆ηµιουργία 

υπηρεσίας µιας στάσης για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Αν δεν γίνει αυτό, θα ταλαι-

πωρούµε τους επιχειρηµατίες και δεν θα έχουµε αναπτυξιακό αποτέλεσµα.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρίσταται στη συνεδρία-

ση εκπρόσωπος των Εργαζοµένων στις ∆ιαχειριστικές Αρχές, ο οποίος ζήτησε να κάνει µία 

τοποθέτηση. Θα τον παρακαλέσω να σεβαστεί το χρόνο γιατί κάποιοι από τους παριστάµε-

νους θα πρέπει να προλάβουν τις πτήσεις. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Σας ευχαριστώ.  

Κυρίες και κύριοι, µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σας ευχαριστούµε που µας δίνετε το 

λόγο να παρέµβουµε σε αυτή την κορυφαία εκδήλωση όπως συµβαίνει και πρέπει να είναι οι 

Επιτροπές Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

Γνώµονας και στόχος όλων µας πιστεύω ότι είναι η επιτυχής υλοποίηση του ΕΣΠΑ και ειδικό-

τερα η επιτυχής υλοποίηση των προγραµµάτων µας η οποία όµως συναρτάται άµεσα µε ένα 

αποτελεσµατικό και αξιόπιστο σύστηµα διαχείρισης βασική συνιστώσα του οποίου είναι οι ερ-

γαζόµενοι σε αυτό.  
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∆ράττοµαι λοιπόν της ευκαιρίας να θέσω ενώπιον του σώµατος ορισµένα από τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στις υπηρεσίες διαχείρισης και τα οποία συσσωρεύονται 

συν τω χρόνω δηµιουργώντας ασφυκτικές καταστάσεις γι’ αυτούς. 

Θυµίζουµε µε την ευκαιρία ότι οι διαχειριστικές αρχές συστάθηκαν το 2000 και είναι ουσιαστι-

κά υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα. Στελεχώθηκαν µε µερικά από τα ικανότερα στελέχη της 

δηµόσιας διοίκησης που αποσπάστηκαν σε αυτές και µε ικανότατα στελέχη του βιοτικού το-

µέα που ασχολούντο µε τα θέµατα αυτά και τα οποία προσλήφθηκαν από τη ΜΟ∆ και απο-

σπάστηκαν στις υπηρεσίες αυτές.  

Θα πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι για την πρόσληψη των στελεχών της ΜΟ∆ ακολουθήθη-

καν επίπονες διαγωνιστικές διαδικασίες τα αποτελέσµατα των οποίων ελέγχθηκαν από τον 

ΑΣΕΠ. 

Τα στελέχη που υπηρετούν στις ειδικές υπηρεσίες της διαχείρισης διαθέτουν κατά τεκµήριο 

πλούσια τεχνογνωσία, εµπειρία και πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών. Συγκεκριµένα, για να έ-

χουµε µια εικόνα του αριθµού των στελεχών, υπηρετούν 1630 περίπου στελέχη και ταυτό-

χρονα διαχειρίζονται όλα τα αναπτυξιακά έργα της χώρας.  

Ουσιαστικά το σύνολο του προγράµµατος επενδύσεων. Το 57,5% των στελεχών προέρχεται 

από τη ΜΟ∆ και το 42,5% από το δηµόσιο. Το 93% αυτών είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκ-

παίδευσης και το 50% αυτών κατέχουν τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών. Αντικειµενικά, λοιπόν, 

πρόκειται για ένα εξειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό το οποίο έχει άριστη γνώσης της εθνικής 

και της κοινοτικής νοµοθεσίας καθώς και πολυετή εµπειρία στη διαχείριση των συγχρηµατο-

δοτούµενων προγραµµάτων και έργων. 

Ως εργαζόµενοι στις δοµές διαχείρισης του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑΛ ερχόµαστε αντιµέτωποι µε τις 

δυσλειτουργίες και τα προβλήµατα που παράγει ένα βαρύ και γραφειοκρατικό σύστηµα δια-

χείρισης το οποίο ως ένα βαθµό απορρέει από τις απαιτήσεις των κοινοτικών κανονισµών αλλά 

επιβαρύνεται δοµικά και από το εθνικό θεσµικό πλαίσιο το οποίο θεσπίστηκε όπως θεσπίστη-

κε. 

Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες που έγιναν και στις οποίες έχετε αναφερθεί εσείς κ. Πρόεδρε 

αλλά και οι υπόλοιποι οµιλητές για την απλοποίηση του συστήµατος διαχείρισης, ήταν ως επί 

το πλείστον επιδερµικές ή καθυστερηµένες και µε περιορισµένα αποτελέσµατα.  

Ουσιαστικό όµως πρόβληµα υπήρξε και από την διάσπαση του συστήµατος διαχείρισης όπως 

σε ορισµένες περιπτώσεις που το βιώνουµε και τώρα, στο όνοµα της διάκρισης των καθηκό-

ντων, χάνεται ουσιαστικά η έννοια της ευθύνης που είναι πάρα πολύ σηµαντική για να τρέ-

ξουν αυτά τα προγράµµατα.  
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Αποτέλεσµα βεβαίως άλλων κατά βάση παραγόντων, όπως είναι η έλλειψη απαλλοτριώσεων, 

η έλλειψη πληρότητας των έργων, η συνεχής µείωση του προγράµµατος των επενδύσεων που 

διαπιστώνουµε τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι προαναφερόµενες δυσλειτουργίες του συ-

στήµατος διαχείρισης, έχουν σαν αποτέλεσµα να εµφανίζει αυτή την πορεία που εµφανίζει το 

ΕΣΠΑ.  

Ταυτόχρονα, οι ποιοτικοί στόχοι του προγράµµατος έχουν περάσει σε δεύτερη µοίρα και ως 

εκ τούτου η αναπτυξιακή διάσταση του ΕΣΠΑ έχει περιοριστεί. Τα παραπάνω βεβαίως δεν α-

ντιµετωπίζονται µε εγχειρήµατα όπως πολύ σωστά αναφέρατε, µε πυροτεχνήµατα τύπου ΕΕ-

ΤΑΑ. Θα συµφωνήσουµε απολύτως µαζί σας ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα, κανένα προ-

γραµµατικό προσανατολισµό και δεν συνδέονται µε ποιοτικούς στόχους.  

Οφείλουµε, όµως, να οµολογήσουµε ότι το σύστηµα διαχείρισης σε γενικές γραµµές παρά τα 

προβλήµατά του και τις υπερβολές του και τις δυσλειτουργίες του είναι επαρκές και αποτελεί 

αξιόπιστο θεµατοφύλακα νοµιµότητας και κανονικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων πρά-

ξεων κατά τέτοιο τρόπο µάλιστα που να ενεργοποιεί το στελεχιακό δυναµικό των υπηρεσιών 

διαχείρισης. 

Σε αυτή όµως τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διανύει η χώρα µας, θα πρέπει αυτό το 

στελεχιακό δυναµικό και αυτό το σύστηµα διαχείρισης που έχουµε όπως ανέφεραν κάποιοι 

από τους προλαλήσαντες να το βελτιώσουµε και να πάµε σε µια νέα Προγραµµατική Περίοδο 

2014-2020 κατά τρόπο που να διασφαλιστεί ένα σύγχρονο δοµικό και σταθερό σύστηµα δια-

χείρισης το οποίο θα διασφαλίζει πλαίσιο αρχών ενιαίας λειτουργίας των υπηρεσιών, θα εξα-

λείφει τα ελλείµµατα θεσµικής υπόστασής τους δηµιουργώντας ολοκληρωµένες δηµόσιες υ-

πηρεσίες και το οποίο θα συνδέεται µε το κοινοτικό και το εθνικό πρόγραµµα χρηµατοδότη-

σης όταν αυτό υπάρξει.  

Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύουµε ότι η συµβολή σας είναι καταλυτική ώστε να αποφευ-

χθούν παθογένειες προηγούµενων διαχειριστικών περιόδων και στη βάση των θετικών στοι-

χείων που αποκοµίστηκαν από τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους να δηµιουργηθεί 

ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό σύστηµα για την επόµενη Περίοδο. 

Κι ένα τελευταίο ζήτηµα που έχει να κάνει µε την ψήφιση του τελευταίου µεσοπρόθεσµου και 

την τεράστια µισθολογική υποβάθµιση που θα υποβληθούν τα στελέχη της ΜΟ∆, όπως επίσης 

έχουν υποβληθεί και αντίστοιχοι συνάδελφοι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρε-

σίες διαχείρισης. Συν αυτώ, υπάρχει και το πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε, και θα πρέπει να το 

γνωρίζετε κι εσείς, ότι πλέον µε αποφάσεις που έχει πάρει το ∆Σ της ΜΟ∆ έχουν καταργηθεί 

διοικητικά οι προϊστάµενοι που προέρχονται από τη ΜΟ∆ µε αποτέλεσµα να έχουµε ένα σύ-
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στηµα στο οποίο δεν υπάρχει καµία µισθολογική διαφοροποίηση για τους προϊσταµένους. Αυ-

τό αποτελεί κατά την άποψη του σωµατείου βόµβα στα θεµέλια της υλοποίησης των προ-

γραµµάτων γιατί συν το χρόνω θα δηµιουργήσει τα προβλήµατά του. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Η πρόοδος υλοποίησης 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας, ο προ-

γραµµατισµός για την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο θα παρουσιασθούν από τους Προϊ-

σταµένους των Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών. κ. Πιτσινίγκο έχετε το λόγο.  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε∆Α-ΠΑΜΘ κ. Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ: Καληµέρα σας, κυρίες και κύριοι, σε 

σχέση µε το τµήµα του προγράµµατος που αφορά την ΑΜΘ θα σας δώσουµε αρχικά κάποια 

στοιχεία πώς διαµορφώνεται σαν αποτέλεσµα της δεύτερης αναθεώρησης.  

Έχουµε 4 άξονες στο κοµµάτι της ΑΜΘ. Στον άξονα προτεραιότητας για υποδοµές και υπηρε-

σίες προσπελασιµότητας διαµορφώνεται πλέον η εκχώρηση στα 212,4 εκ. ευρώ. Στον άξονα 

6, ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα, αυξάνει στα 78,8 εκ. ευρώ. Στον άξονα 9, αει-

φόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στα 254,3 εκ. ευρώ και στον άξονα της τεχνικής υποστή-

ριξης στα 19.200.000 ευρώ.  

Πού βρίσκεται αυτή τη στιγµή το τµήµα του προγράµµατος που αφορά την Περιφέρεια ΑΜΘ; 

Η συνολική εκχώρηση του συνόλου των αξόνων είναι 564.705.000 ευρώ. Έχουµε ενεργοποί-

ηση, προσκλήσεις, που ανέρχονται στο 197% των πόρων. 1.112.000.000 εντάξεις στο 143% 

των πόρων, 810 εκ. οι εντάξεις είναι πάντοτε σε επίπεδο προϋπολογισµού, άρα µετά έχουν 

εκπτώσεις. Οι συµβάσεις αυτή τη στιγµή έφτασαν το 80%, 450 εκ. ευρώ και οι πληρωµές το 

39%, 218.800.000.  

Όλα τα στοιχεία τα οποία σας δίνουµε αφορούν ηµεροµηνία 31/10/2012 και αφορούν συγ-

χρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη.  

Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ΠΑΜΘ δεν διαχειρίζεται τον άξονα «ψηφιακή σύγκλιση και 

επιχειρηµατικότητα». Περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον άξονα θα δοθούν στη συνέ-

χεια στην παρουσίαση από το αρµόδιο τµήµα της ειδικής υπηρεσίας συντονισµού. 

Θα συνεχίσω από εδώ και πέρα να αναφέροµαι στους υπόλοιπους άξονες όπου έχουν ενταχθεί 

348 πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 740 εκ., συµβάσεων ύψους 380 εκ. 

και οι πληρωµές ανέρχονται στα 174 εκ.  

Πάντοτε αναφέροµαι στα ποσά αυτά περιλαµβανοµένου και του ποσού των 10 εκ. ευρώ που 

αφορά το χρηµατοδοτικό εργαλείο Jessica.  
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Εδώ βλέπετε µία διαχρονική εξέλιξη της προόδου του προγράµµατος τα τελευταία 4 χρόνια. 

Βέβαια, το τελευταίο κοµµάτι είναι µέχρι Οκτώβρη του 2012. Θα ανέβει σηµαντικά όσον αφο-

ρά το κοµµάτι των πληρωµών ως 31/12/2012. 

Τώρα, στον άξονα προτεραιότητας 3, «υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας», έχουµε 

ενεργοποίηση 415 εκ. ευρώ. Έχουµε εντάξεις 317 εκ. ευρώ, 149%. Συµβάσεις 206 εκ. ευρώ, 

97% και πληρωµές στα 98 εκ., 46%.  

Σε αυτή την εικόνα παρουσιάζεται το ποσό συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης των 

εντάξεων ανά θεµατική προτεραιότητα του συγκεκριµένου άξονα. ∆ηλαδή, βλέπουµε το σιδη-

ροδροµικό δίκτυο αρχικά, στη συνέχεια αυτοκινητοδρόµους, εθνικές οδούς, περιφερειακές 

οδούς, τοπικές οδούς και τέλος τους λιµένες. 

Εδώ θέλουµε να κάνουµε µία επιπλέον αναφορά σε παρεµβάσεις σε αυτό τον άξονα που αφο-

ρούν συνολικά την υποστήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας ορισµένες εκ 

των οποίων δεν χρηµατοδοτούνται από την παρούσα εκχώρηση, από το παρόν κοµµάτι του 

προγράµµατος, αλλά χρηµατοδοτούνται και από το επιχειρησιακό πρόγραµµα προσπελασιµό-

τητας. Είναι όµως οι πιο σηµαντικές παρεµβάσεις που έχουν σχέση µε την Περιφέρειά µας 

στην παρούσα Περίοδο.  

Έχουµε λοιπόν τον κάθετο άξονα Αρδάνι-Ορµένιο, ελληνοβουλγαρικά σύνορα, προϋπολογι-

σµού 77 εκ. ευρώ, προϋπολογισµού σε επίπεδο συµβάσεων πλέον, το οποίο χρηµατοδοτείται 

από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Έχουµε τον σηµαντικό άξονα Κοµοτηνή-Νυµφαία προϋπολογι-

σµού δηµοπράτησης 85 εκ. ευρώ που χρηµατοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα της 

προσπελασιµότητας. 

Έχουµε την εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή του οδικού άξονα ∆ράµας-Καβάλας, είναι ο 

αυτοκινητόδροµος Ε61, ο οποίος έχει εκτίµηση προϋπολογισµού 125 εκ. ευρώ και στην πα-

ρούσα φάση είναι ενταγµένη η πράξη χρηµατοδότησης της µελέτης αυτού του άξονα στο 

πρόγραµµα της Περιφέρειας έτσι ώστε να υποστηριχτεί µία µελέτη για ένα έργο της επόµενης 

Περιόδου σηµαντικό έργο. 

Έχουµε την αναβάθµιση και συµπλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Εχίνος-

ελληνοβουλγαρικά σύνορα, που πάλι χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα εδαφικής συνεργα-

σίας η µελέτη προϋπολογισµού 8 εκ. ευρώ. 

Είναι σηµαντικά για την Περιφέρεια όλα αυτά τα οδικά δίκτυα που είτε υλοποιούνται είτε σχε-

διάζονται καθώς αυτή µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο διακοµετακοµιστικό στην ευρύτε-

ρη περιοχή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µείωση των αποστάσεων που επιτυγχάνεται χάρη στην 

κατασκευή των κάθετων αξόνων µεταξύ σηµαντικών πόλεων στα Βαλκάνια και δίνουµε ενδει-
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κτικά την πληροφορία ότι µε την κατασκευή του άξονα Κοµοτηνής-Νυµφαίας, ελληνοβουλγα-

ρικά σύνορα, η απόσταση της Κοµοτηνής από τη Σόφια µειώνεται από τα 492 χλµ. στα 295. 

Έχουµε µια µείωση 60%. Είναι απλώς ενδεικτικό της σηµασίας αυτών των παρεµβάσεων που 

υλοποιούνται ή σχεδιάζονται. 

Επίσης, µεγάλη προτεραιότητα έχει δοθεί από την Περιφέρεια και στη σύνδεση της Εγνατίας 

Οδού µε την βιοµηχανική περιοχή Κοµοτηνής. Είχαµε ένα έλλειµµα εκεί. Το έργο έχει ενταχθεί 

στο επιχειρησιακό πρόγραµµα προσπελασιµότητας. 

Σε σχέση µε σιδηροδροµικά έργα, αναµένουµε ίσως και την επόµενη εβδοµάδα την υποβολή 

πρότασης για τη σιδηροδροµική σύνδεση µέσα στο λιµένα της Αλεξανδρούπολης. Είναι µία 

δαπάνη περίπου 4-5 εκ. ευρώ, είναι ένα σηµαντικό έργο που θα βοηθήσει την ανάπτυξη του 

λιµένα. Έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες. 

Επίσης, είναι σηµαντική και προκρίνεται η σύνδεση του λιµένα της Καβάλας µε τους Τοξότες 

έτσι ώστε και τα δύο σηµαντικά λιµάνια της Περιφέρειας να ενταχθούν στο σιδηροδροµικό 

δίκτυο. Μελλοντικά, είναι σαφές, ισχύει για όλη την Ελλάδα αυτό, είναι σηµαντικό να έχουµε 

µία πλήρη σιδηροδροµική διπλή γραµµή ηλεκτροκινούµενων τρένων στον όλο άξονα που δια-

τρέχει την Περιφέρεια.  

Τώρα, λίγα στοιχεία για τον επόµενο άξονα της αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Εδώ 

πέρα έχουµε 606 εκ. σε επίπεδο προσκλήσεων, 239% της εκχώρησης, 419 εκ. σε επίπεδο ε-

ντάξεων, 165% της εκχώρησης, 171 εκ. σε συµβάσεις, είµαστε στο 67% και 74,5 εκ. σε πλη-

ρωµές, είµαστε στο 29,3%. 

Λίγα στοιχεία σε σχέση µε τις επιµέρους θεµατικές προτεραιότητες που αφορούν αυτόν τον 

άξονα.  

Η πρώτη στήλη που βλέπετε, 8,5 εκ., είναι µικρή αλλά µε µεγάλες προοπτικές για την επόµενη 

Περίοδο για την Περιφέρειά µας. Χαρακτηρίζεται σαν ανανεώσιµη ενέργεια. Στην παρούσα 

φάση, αφορά µόνο ένα ενταγµένο έργο, σηµαντικό έργο για την Περιφέρεια. Είναι η αξιοποί-

ηση του γεωθερµικού πεδίου στον ∆ήµο Νέστου όπου προσδοκούµε να υποστηριχθούν πιλο-

τικά 1000 στρέµµατα αγροτικής γης µε διανοµή θερµότητας για να προχωρήσουµε σε αγροτι-

κές καλλιέργειες πρώιµων κηπευτικών. 

Είναι σηµαντικό για την Περιφέρεια γιατί το γεωθερµικό της απόθεµα είναι τεράστιο, είναι η 

δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, µετά τη ∆υτική Μακεδονία σε επιβεβαιωµένα γεωθερµικά πεδία. 

Ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος µε πρόσφατη κατακύρωση διαγωνισµών για εκµίσθωση 

δικαιωµάτων έρευνας γεωθερµικού πεδίου έχει προχωρήσει σε έργα 160 εκ. ευρώ που καλύ-

πτουν σχεδόν το σύνολο της Περιφέρειας και προσδοκούµε ότι µε αυτό το έργο, µε αυτή την 
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ενεργοποίηση της θεµατικής προτεραιότητας θα δώσουµε ένα πρώτο βήµα για να κινηθούµε 

ανάλογα στην επόµενη Περίοδο όπου και θα µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε µε αειφόρο τρόπο 

αυτό τον πόρο -γιατί η γεωθερµία είναι αειφορία-και ταυτόχρονα να ενισχύσουµε κατά το µέ-

γιστο δυνατόν την γεωργική παραγωγή αλλά και άλλες δράσεις που έχουν σχέση µε ιαµατικό 

τουρισµό, µε κέντρα αποκατάστασης, µε παραγωγή ενέργειας. 

Η επόµενη θεµατική προτεραιότητα αφορά τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Αυτή 

τη στιγµή έχουµε ενταγµένο έργο 24 εκ. ευρώ που δίνει τη δυνατότητα στο σύνολο της Πε-

ριφέρειας να έχουµε ανακύκλωση, προεπεξεργασία στερεών αποβλήτων πριν την τελική τους 

διάθεση και κοµποστοποίηση του οργανικού κλάσµατος. Είναι ένα κοµµάτι προκαταρκτικό 

ακόµη, ένα πρώτο βήµα, ή µάλλον ένα ενδιάµεσο βήµα προς την ολοκλήρωση του περιφερει-

ακού σχεδιασµού διαχείρισης αποβλήτων.  

Για τη διαχείριση ύδατος, του πόσιµου ύδατος, έχουµε το ποσό των 95 εκ. ευρώ σε επίπεδο 

εντάξεων. Για την επεξεργασία λυµάτων 36 εκ., για αντιπληµµυρικά στην κατηγορία πρόλη-

ψης κινδύνων 7.800.000, 810.000 αφορά την τουριστική προβολή, 15 εκ. προστασία πολιτι-

στικής κληρονοµιάς -έχει να κάνει µε έργα αρχαιολογίας που πάντοτε συνδυάζονται µε την 

υποστήριξη τουρισµού καθώς είναι έργα που καταλήγουν στο να έχουµε επισκέψιµους χώ-

ρους.  

15,5 εκ. για ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής, 34 εκ. σε επίπεδο εντάξεων για τα ολοκληρω-

µένα σχέδια αστικής ανάπτυξης των 6 µεγάλων πόλεων της Περιφέρειας, δηλαδή πρωτεύου-

σες περιφερειακών ενοτήτων και την Ορεστιάδα. Έχουµε 103 εκ. για υποδοµές εκπαίδευσης -

θα αναφερθώ πιο αναλυτικά πιο κάτω. 

Μέχρι στιγµής, οι υποδοµές υγείας 9.600.000. Εκεί υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό έλλειµµα ό-

σον αφορά την ωρίµανση των έργων αλλά και την δηµοπράτηση αυτών από τους φορείς υ-

γείας. Έχουµε 16 εκ. ενταγµένα έργα που αφορούν ή νέους βρεφονηπιακούς σταθµούς ή εξο-

πλισµό των υφιστάµενων βρεφονηπιακών και για άλλες κοινωνικές υποδοµές 30 εκ. 

Τώρα, απλώς κάποιοι δείκτες που είναι χρήσιµοι. Όσον αφορά τα δίκτυα ύδρευσης, έχουµε 

κατασκευή ή αναβάθµιση 1200 χλµ. Για τα δίκτυα αποχέτευσης, 65 χλµ πρόσθετα δίκτυα α-

ποχέτευσης και φυσικά κάποιες µονάδες βιολογικών καθαρισµών σε οικισµούς κάτω των 2000 

κατοίκων όπου τα αστικά λύµατα διατίθεντο ανεπεξέργαστα σε επιφανειακό αποδέκτη, δρού-

µε συµπληρωµατικά στη δράση του ΕΠΠΕΡΑΑ αλλά έπρεπε να καλυφθεί αυτό το έλλειµµα 

γιατί δηµιουργεί προβλήµατα στη δηµόσια υγεία και φυσικά στο µέλλον θα επισύρει και πρό-

στιµα στους ∆ήµους. 
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Όσον αφορά την εκπαίδευση, είναι ένα σηµαντικό έργο κατασκευής του νέου κτηρίου των 

πολιτικών µηχανικών στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, εξοπλισµός εργαστηριακός 5 εκ. 

στο Πανεπιστήµιο και εξοπλισµός εργαστηριακός 10 εκ. στο Τεχνολογικό Ίδρυµα της Καβά-

λας. 

Όσον αφορά την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, έχουµε είτε βελτίωση είτε κα-

τασκευή 400 αιθουσών διδασκαλίας στην πρωτοβάθµια και 250 αιθουσών διδασκαλίας στη 

δευτεροβάθµια. Ο αριθµός των ωφελούµενων µαθητών πλησιάζει τους 40.000 και προµήθεια 

εξοπλισµού σε 145 σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής έτσι ώστε να αναβαθµιστεί το σύστηµα 

εκπαίδευσης και να υποστηριχτεί η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Είναι σηµαντικό ότι σε οποιοδήποτε έργο πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχει 

χρηµατοδοτηθεί από το παρόν πρόγραµµα, έχει περιληφθεί ό,τι είναι απαραίτητο, όποιες πα-

ρεµβάσεις, κτηριακές, ή σε ηλεκτροµηχανολογικά είναι απαραίτητες για την πρόσβαση ατό-

µων µε ειδικές ανάγκες. 

Στην υγεία, αναφερόµαστε κυρίως σε προµήθεια εξοπλισµού στα νοσοκοµεία. Στην ενίσχυση 

του ΕΚΑΒ µε προµήθεια ασθενοφόρων, σε πολυδύναµα ιατρεία και σύντοµα ελπίζουµε σε α-

ναβάθµιση κέντρων υγείας και εδώ απλώς αναφέρουµε ότι υπάρχει ακόµα ένα κενό, υπάρχει η 

µεγάλη ανάγκη ο σχεδιασµός της Περιφέρειας να χρηµατοδοτήσει το νέο νοσοκοµείο Κοµοτη-

νής προϋπολογισµού 67,5 εκ. που στην παρούσα Προγραµµατική Περίοδο εκτιµούµε ότι θα 

αφορά 10 εκ. Άρα είναι έργο γέφυρα που θα δηµιουργηθεί. 

Όσον αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, οι παρεµβάσεις αφορούσαν 25 βρεφονηπια-

κούς σταθµούς ή καινούργιους ή υφιστάµενους που έχουν δυναµικότητα για 760 παιδιά. 

Όσον αφορά τα ολοκληρωµένα σχέδια αστικής ανάπτυξης θα αυξηθεί το ποσό των εντάξεων 

καθώς το όριο είναι στα 42 εκ. δηλαδή 7 εκ. ανά ∆ήµο και πηγαίνει αρκετά καλά το πρόγραµ-

µα. 

Υπάρχει επίσης κι ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα που έχει αναπτυχθεί µέσα στο τµήµα 

του προγράµµατος που διαχειρίζεται η Περιφέρεια. Είναι το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα 

βιώσιµης ανάπτυξης της οροσειράς της Ροδόπης που στοχεύει στην προστασία, ανάδειξη του 

φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυση της τοπικής οικονοµικής βάσης, βελτίωση της ποιότητας 

ζωής, αναβάθµιση και δηµιουργία αναγκαίων υποδοµών στην ορεινή Ροδόπη, προϋπολογι-

σµού 25 εκ.  

Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε µε πολύ καλές προοπτικές, έχοντας τις δεσµεύσεις και για εθνι-

κούς πόρους και στοχεύοντας να υπάρξουν πρόσθετοι πόροι από το πρόγραµµα «Μπαλτα-

τζής». ∆υστυχώς, είναι γνωστή η κατάσταση µε τους εθνικούς πόρους. ∆εν υπήρξε η δυνατό-
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τητα και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο που το πρόγραµµα «Μπαλτατζής» δεν υποστήριξε το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα οπότε σε αυτή τη φάση έχουµε µόνο χρηµατοδότηση δράσεων από 

το ΕΤΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δηλαδή από το παρόν πρό-

γραµµα. 

Παρόλ’ αυτά, έγινε µία προσπάθεια, γίνανε κάποια βήµατα, υπάρχουν αποτελέσµατα, θα υ-

πάρχει µάλιστα στο αµέσως επόµενο διάστηµα και µία µικρή προσαρµογή αυτού του προ-

γράµµατος. Θεωρούµε ότι αυτό είναι όµως βάση για την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο, 

αυτή η φιλοσοφία, αυτή η αντίληψη των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων.  

Για το λόγο αυτό, έχουµε ξεκινήσει και σύντοµα θα εισαχθούν προς έγκριση από το Περιφε-

ρειακό Συµβούλιο άλλα δύο προγράµµατα επιχειρησιακά που µέρος τους θα υλοποιηθεί στην 

παρούσα Περίοδο, το ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης για νησιωτικές και παράκτιες περιοχές και 

ειδικό πρόγραµµα για τις ιδιαίτερα υποβαθµισµένες περιοχές. 

Τέλος, θέλω να αναφέρω δύο λέξεις για την κοινοτική πρωτοβουλία Jessica όπου η Περιφέ-

ρειά µας συµµετέχει µε 10 εκ. ευρώ µε στόχο να υποστηρίξει παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης 

µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων, στην ανάπτυξη 

πολιτιστικών υποδοµών, µε ιδιαίτερη έµφαση επίσης και στους λιµένες Καβάλας και Αλεξαν-

δρούπολης που είναι και µία πύλη εισόδου.  

Έχουµε κάποια θετικά αποτελέσµατα. Υπάρχει µέχρι στιγµής µια πρόταση που αξιολογείται 

από το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης που έχει συσταθεί. Τύχαµε σε µία δύσκολη συγκυρία όσον 

αφορά τον τραπεζικό κλάδο, αλλά εκτιµούµε ότι θα καταφέρει τους στόχους του και αυτό το 

Ταµείο και αυτή πάλι η παρέµβαση είναι πιλοτική για την επόµενη Περίοδο καθώς το Jessica 

είναι δάνεια, δεν είναι επιχορηγήσεις. Είναι ανατροφοδοτούµενες πιστώσεις, είναι χρήµατα 

που ξαναγυρνάνε στο Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης και επανεπενδύονται. Είναι µία παρέµβαση η 

οποία έχει και τη λογική της µόχλευσης µέσα καθώς περιλαµβάνει επιπλέον δάνεια από την 

τράπεζα η οποία υποστηρίζει το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης. 

Τα έργα προτεραιότητας, τώρα, της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια έχει 5 από τα 181 έργα προ-

τεραιότητας της χώρας µας. Σαν σύνολο προϋπολογισµού είναι 209 εκ. αυτά τα έργα. Είναι 

209 εκ. από το πρόγραµµα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια, είτε αφορούν έργα που είναι ήδη 

ενταγµένα είτε είναι έργα που θα ενταχθούν όπως είναι το νοσοκοµείο Κοµοτηνής.  

Έχουµε λοιπόν δύο έργα µεταφορών µε προϋπολογισµό 118 εκ. Ένα έργο στον τοµέα διαχεί-

ρισης αστικών στερεών αποβλήτων όπου η δηµόσια δαπάνη είναι 17,5 εκ. Ένα έργο υγείας, 

αυτό που σας ανέφερα, 65 εκ. και το έργο πιλοτικής αξιοποίησης του γεωθερµικού πεδίου που 

έχει προϋπολογισµό 8,6 εκ. 
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Εδώ δίνονται κάποιες πληροφορίες αλλά να µην σας κουράζω παραπάνω για την τεχνική βοή-

θεια. Είναι πολύ σηµαντική η τεχνική βοήθεια, υποστηρίζει τη δηµοσιότητα, υποστηρίζει την 

ωρίµανση των έργων της επόµενης Περιόδου, υποστηρίζει τη λειτουργία µας, υποστηρίζει τη 

σηµερινή ηµερίδα.  

Επίσης, δυο πράγµατα για το τι υπάρχει αυτή τη στιγµή ανοιχτό. Σαν προσκλήσεις, εκτός από 

αυτές που σας ανέφερα, τα ειδικά προγράµµατα για τα οποία θα ανοίξουν προσκλήσεις πολύ 

σύντοµα για µικρό χρονικό διάστηµα βέβαια για ώριµα έργα που ήδη υπάρχουν. Είναι ακόµη 

ανοιχτή η πρόσκληση για τη διαχείριση των αστικών στερών αποβλήτων, αντιπληµµυρικών 

έργων, έργων τουριστικής προβολής, υποδοµών υγείας, κοινωνικών υποδοµών, πολιτιστικών 

υποδοµών και των βρεφονηπιακών σταθµών. 

Εδώ δίνονται απλώς οι χάρτες για τις περιοχές παρέµβασης των επιχειρησιακών προγραµµά-

των. Αυτή είναι η παράκτια περιοχή που βλέπετε και εδώ είναι η περιοχή παρέµβασης του 

προγράµµατος της ορεινής Ροδόπης.  

Τέλος, µία πρόσθετη αναφορά θα ήθελα να κάνουµε που αφορά το συνολικό πρόγραµµα Μα-

κεδονίας-Θράκης σε σχέση µε τους στόχους ν+2, ν+3 σε αθροιστική δαπάνη κοινοτικής συν-

δροµής για το 2012 ο στόχος είναι 758 εκ. και η δηµόσια δαπάνη είναι περίπου 826.458.000. 

Ήδη έχει καλυφθεί ο στόχος του 2012 και αντίστοιχα για το 2013 η κοινοτική συνδροµή α-

νέρχεται σε 1.652.000.000 ενώ η δηµόσια δαπάνη εκτιµάται σε 1.767.000.000. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ε∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κα Α. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ: Καληµέρα σας. 

Θα προσπαθήσω σε αντιστοίχηση µε το ρόλο της Επιτροπής Παρακολούθησης να κάνω µία 

παρουσίαση του προγράµµατος ευθύνης µας η οποία θα έχει να κάνει µε τρεις αναφορές.  

Η πρώτη αναφορά θα έχει να κάνει µε το µίγµα των δράσεων, η δεύτερη µε τα προβλήµατα 

και η τρίτη µε την εκπλήρωση της στοχοθεσίας. 

Ήθελα να πω ότι τα νούµερα των απορροφήσεων είναι απαραίτητα αλλά και στη χρονική 

στιγµή που είµαστε θα πρέπει να βλέπουµε το µίγµα των ενταγµένων έργων αν µπορεί να 

αντιστοιχηθεί στους στόχους εκροών του προγράµµατος βάση του οποίου θα αξιολογηθούµε 

και να πούµε ότι αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη και η ενδιάµεση αξιολόγηση των προγραµ-

µάτων. 

Χωρικά, στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας υπάρχει το µεγαλύτερο ποσό του προγράµµατος Μα-

κεδονίας-Θράκης όπως ήταν αναµενόµενο, 2,1 δις δηλαδή, µε ένα µεγάλο αριθµό ενταγµένων 

έργων, 7.170 ενταγµένα έργα, µέσα ιδιωτικές ενισχύσεις που στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 

και πάλι γίνεται αντιληπτό ότι είναι πάρα πολύ κοµβικός ο ρόλος τους και µε την αντιστοίχηση 
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των συµβάσεων και των πληρωµών που ανέφερε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κ. Μα-

κεδονίας. 

Ξεκινάω τώρα για το κοµµάτι που έχουµε την ευθύνη τόσο ως Περιφέρεια όσο και ως διαχει-

ριστική αρχή. Ο πρώτος άξονας περιλαµβάνει αυτό που λέµε τα έργα προσπελασιµότητας. 

Στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας µε ειδική στοχοθεσία µεγάλων έργων, σύνδεση µε διευρωπαϊ-

κά δίκτυα είτε µε µεγάλες εθνικές οδοποιίες και υψηλών προδιαγραφών έργα, έχουµε προσεγ-

γίσει πλέον ένα µίγµα έργων τέτοιων που σε ένα σηµείο µπορεί να συνταυτιστεί µε το πρό-

γραµµα προσπελασιµότητας.  

Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι παρουσιάζονται τα ίδια προβλήµατα που παρουσιάζονται στα 

µεγάλα έργα µεταφορών.  

Έχουµε τρία θέµατα κατά την υλοποίηση. Το πρώτο θέµα είναι ότι ο αντικατοπτρισµός της 

οικονοµικής συγκυρίας στις εργοληπτικές επιχειρήσεις σε σχέση µε τη ρευστότητα και µε τη 

δυνατότητα υλοποίησης µεγάλων έργων.  

Το δεύτερο ζήτηµα είναι το ζήτηµα των απαλλοτριώσεων. Με βάση τον «Καλλικράτη» υπήρχε 

η αναζήτηση επί διετία ποιος κηρύσσει τις απαλλοτριώσεις. ∆ύο χρόνια έψαχνε το ελληνικό 

κράτος ποιος τις κηρύσσει. Τώρα έχουµε βρει ότι τις κηρύσσει ο αποκεντρωµένος πρόσφατα, 

πάµε σε αυτή την πεπατηµένη και θα δούµε πού θα µας βγάλει.  

∆ικαστικές αναβολές, τιµές υπέρµετρες, ζήτηµα για το οποίο ελεγχόµαστε και θα ακούσετε 

µετά και από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι συντάσσεται ιδιαίτερη µελέτη για 

το κόστος των απαλλοτριώσεων στη χώρα. Κόστος απαλλοτριώσεων που καθιστά τα έργα µη 

δυνατόν να υλοποιηθούν. Κόστος απαλλοτριώσεων που στη δική µας περίπτωση σε συγκεκρι-

µένα έργα µας αναγκάζει να τροποποιήσουµε τις µελέτες έτσι ώστε να µικρύνουµε το κόστος 

τους.  

Χρονοβόρες διαδικασίες, µεγάλη επίπτωση. Και οι υπηρεσίες κυρίως αυτών των µεγάλων έρ-

γων της Περιφέρειας οι οποίες προήλθαν από την αλλαγή του «Καλλικράτη» µπήκανε σε ένα 

πολύ διαφορετικό πλαίσιο λογικής µε αποφάσεις περιφερειακών συµβουλίων, οικονοµικών 

επιτροπών και εγκρίσεις στη συνέχεια από την αποκεντρωµένη που έχει κάνει ένα µέσο χρονι-

σµό έργου προκειµένου να δηµοπρατηθεί στους 8,5 µήνες. 

Κάτω από αυτό το πλαίσιο υλοποιείται το κοµµάτι αυτό το µεγάλο, 628 εκ. είναι, και γίνεται η 

προσπάθεια να απεµπλέξουµε τις διαδικασίες. 

Σε επίπεδο αποτελεσµάτων, έχουν υπερκαλυφθεί οι στόχοι σε επίπεδο ένταξης και αυτό τι µας 

λέει; -γιατί στη συνέχεια θα σας µιλήσω για την αναθεώρηση και τον προγραµµατισµό- µας 

λέει ότι µε το µίγµα των έργων που είναι ενταγµένων σήµερα µπορεί το πρόγραµµα να αξιο-
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λογηθεί ως προς τις εκροές του ικανοποιητικά. Μας µένει λοιπόν η διαχείριση της ορθής υλο-

ποίησης. 

Ο επόµενος άξονας προτεραιότητας είναι ένας άξονας τον οποίο δεν διαχειριζόµαστε ως Περι-

φέρεια. Τον έχουµε συµπεριλάβει για να δείτε το υψηλό ποσοστό δέσµευσής του το οποίο και 

θα αυξηθεί µε την αναθεώρηση και είναι ένας άξονας για τον οποίο θα σας ενηµερώσουν οι 

συνάδελφοι των διαχειριστικών που έχουν την ευθύνη. 

Ο επόµενος άξονας είναι ο άξονας που λέµε ότι περιλαµβάνει το σύνολο όλων των κλασικών 

υποδοµών που ξέρουµε ότι υλοποιούνται από τα περιφερειακά προγράµµατα. Θα προσπαθή-

σουµε να τον αναλύσουµε ανά τοµέα. 

Στον πρώτο τοµέα του περιβάλλοντος βλέπουµε τα ποσά, τι περιλαµβάνεται και τι είναι σηµα-

ντικό. Περιλαµβάνονται όλες οι αναγκαίες πιστώσεις που χρειάζονται για την υλοποίηση του 

περιφερειακού σχεδιασµού στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Σε συνέργια µε το πρόγραµµα 

ΕΠΠΕΡΑΑ δεν υπάρχει δράση η οποία περιλαµβάνεται και είναι αναγκαία στον περιφερειακό 

σχεδιασµό η οποία δεν θα χρηµατοδοτηθεί. 

Έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος της ένταξης και εδώ να πούµε τα ιδιαίτερα προβλήµατα που υ-

πάρχουν, που είναι γνωστά σε όλους σας. Είναι το θέµα της κοινωνικής αντίστασης, να το πω, 

είναι και οι εκπρόσωποι εδώ των ∆ήµων της Περιφέρειάς µας οι οποίοι το έχουν βιώσει πάρα 

πολύ έντονα αυτό το θέµα. Είναι το θέµα των κοινωνικών αντιδράσεων που δεν επιτρέπουν 

την υλοποίηση κάποιων τέτοιων σηµαντικών έργων. Να πούµε όµως ότι χρηµατοδοτικά είναι 

εξασφαλισµένα.  

Η δεύτερη παρέµβαση αφορά στην ποιότητα του πόσιµου νερού µε πολύ καλά αποτελέσµατα 

και µε συνεργασία όλων των συναρµόδιων φορέων και των ∆ήµων µε εκπλήρωση των στό-

χων και στον τοµέα αυτό. 

Και η τρίτη παρέµβαση αφορά τη χρηµατοδότηση των φορέων διαχείρισης των περιοχών 

NATURA. 

Το επόµενο κοµµάτι αφορά τον πολιτισµό και τον τουρισµό. Ο πολιτισµός έχει µια επίδραση 

εκροής στην ανάπτυξη του τουρισµού γι’ αυτό αναφέρεται και έτσι γιατί οι δράσεις του του-

ρισµού δεν µας έχουν εκχωρηθεί. 

Εδώ µε ένα προγραµµατισµό του Υπουργείου Πολιτισµού κεντρικά πάρα πολύ σφιχτό ο ο-

ποίος υλοποιήθηκε και υπερκαλύφθηκε. Έχουµε τη συνεχή ροή των έργων του Υπουργείου 

Πολιτισµού η οποία είναι απρόσκοπτη, αδιάλειπτη, µε το ρυθµό βεβαίως που χαρακτηρίζει τα 

έργα του πολιτισµού. 
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Να πούµε ότι σε αυτό τον τοµέα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας είναι πολύ βασικό η χρηµα-

τοδότηση της διατήρησης των µνηµειακών συνόλων των Μονών του Αγ. Όρους. 

Ο επόµενος τοµέας της αστικής και αγροτικής αναγέννησης έχει δύο κατηγορίες δράσεων. Η 

µία αφορά αυτό που λέµε τις αστικές αναπλάσεις σε περιοχές άνω των 10.000 κατοίκων και η 

άλλη έρχεται συµπληρωµατικά να λειτουργήσει στα ολοκληρωµένα προγράµµατα του ΕΠΑΑ 

και να χρηµατοδοτεί βιολογικούς και αποχετευτικά δίκτυα κάτω των 2.000 κατοίκων. 

Έχουν ξεπεραστεί οι στόχοι της ένταξης και είµαστε στο κοµµάτι της υλοποίησης. Και να πού-

µε εδώ ότι το κοµµάτι των αστικών αναπλάσεων σε ένα κοµµάτι που οι ∆ήµοι το ξέρουν προ-

χωράει και είναι και δράση η οποία φέρνει και δαπάνες στο πρόγραµµα. 

Το κοµµάτι της εκπαίδευσης. Παρέµβαση πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια. Τριτο-

βάθµια έχουµε εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση και έχει πραγµατοποιηθεί κιόλας του συνόλου 

των αναγκών εργαστηριακού εξοπλισµού των ΑΤΕΙ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στα οποία 

καταλαβαίνετε ότι είναι µεγάλα ποσά γιατί είναι µεγάλα ιδρύµατα. 

Μία προσπάθεια των Πανεπιστηµίων να βρουν κτήρια προς αγορά δεν έχει ευοδωθεί ακόµη 

και το κοµµάτι των υποδοµών των κτηριακών αφού ξεπέρασε τα πρώτα προβλήµατα της ε-

ναρµόνισης µε τα κτηριολογικά προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας τώρα προχωράει κα-

νονικά µαζί µε τη χρηµατοδότηση που είναι µια οριζόντια δράση και την ξέρετε όλοι, πολύ 

σηµαντική αν και µικρού προϋπολογισµού, αλλά πολύ σηµαντική τον εξοπλισµό των ειδικών 

σχολείων σε εργαστηριακό εξοπλισµό.  

Υγεία, πρόνοια. Πολλές φορές έχουµε πει την αναγκαιότητα µεν των επενδύσεων κυρίως στο 

κοµµάτι της υγείας και της πρόνοιας, την τροµερή γραφειοκρατική αργοπορία των αδειοδοτή-

σεων και των συµβάσεων. 

Είµαστε τώρα σε µία κατάσταση όπου σχεδόν έχουν υποβληθεί οι προτάσεις που µπορούν να 

υποβληθούν εντός αυτής της Προγραµµατικής Περιόδου και µένει το κοµµάτι της υλοποίησης.  

∆υσκολία στη προνοιακές δοµές άλλης τυπολογίας δηλαδή απεξαρτητοποίηση, µονάδες ειδι-

κής στήριξης ειδικών ατόµων και όχι στις κλασικές µορφές που είχαµε ως τώρα, δυσκολία 

προσέγγισης. Το έχουµε ξεπεράσει και έχουµε εντάξει και τέτοιες δοµές οι οποίες πραγµατικά 

είναι αναγκαίες και λειτουργικές. 

Στην Κ. Μακεδονία η διαχειριστική αρχή έχει την ευθύνη 11 έργων προτεραιότητας. Τα 2 έ-

χουν ολοκληρωθεί. Είµαστε στη φάση των βεβαιώσεων περαίωσης. Βλέπετε τις κατανοµές 

ανά τοµέα. Η λογική µας και η προσπάθειά µας εκτός ανυπέρβλητων ζητηµάτων είναι να µην 

δηµιουργήσουµε έργα-γέφυρες και ιδιαίτερα στα έργα προτεραιότητας. Θα πάρουµε όλα τα 

αναγκαία µέτρα και όλες τις αναγκαίες κινήσεις ώστε να µην δηµιουργηθούν έργα-γέφυρες.  
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Πάµε τώρα στον προγραµµατισµό των ενεργειών. Το πρώτο θέµα είναι η επιτάχυνση της α-

πορρόφησης και το ξέρετε όλοι, διανύουµε το πιο δύσκολο δίµηνο της ετήσιας ζωής µας και 

εµείς ως διαχειριστικές αρχές αλλά και οι τελικοί δικαιούχοι. Επειδή η κατάσταση αντιλαµβα-

νόµαστε ότι είναι κατάσταση που δεν υπάρχει ρευστότητα και εµείς θέλουµε δαπάνες προκει-

µένου να δηµιουργήσουµε ρευστότητα εισροής κοινοτικών πόρων, αντιλαµβανόµαστε ότι εί-

ναι δύο συγκρουσιακές καταστάσεις αλλά θα πρέπει να καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια στο 

µέτρο του δυνατού δήλωσης δαπανών. 

Αυτό που κάνουµε, έχουµε επεξεργαστεί ένα στοχευµένο πρόγραµµα ανά έργο µε συγκεκρι-

µένες δαπάνες και µε ηµεροµηνίες και θα ξεπεράσουµε το σύστηµα δήλωσης δαπανών δηλα-

δή θα δηµιουργήσουµε ένα σύστηµα από την πηγή στο ΟΠΣ δηλαδή µε το που πληρώνεται η 

επιταγή θα εισάγεται το ∆εκέµβριο γιατί αλλιώς δεν θα µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε. 

Με το θέµα της αναθεώρησης, το κοµµάτι που διαχειρίζεται η Κ. Μακεδονία έχει την εξής µε-

ταβολή: 230 εκ. κόβονται από τους δύο άξονες που χρηµατοδοτούν τεχνικές υποδοµές και 

προστίθενται στο κοµµάτι της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας.  

Άρα, τι έχουµε να διαχειριστούµε; Έχουµε να διαχειριστούµε µια υπερδέσµευση µε βάση τα 

ενταγµένα έργα των δύο αξόνων αφού κόπηκαν οι πιστώσεις. Πώς θα τη διαχειριστούµε αυτή 

την υπερδέσµευση; Θα τη διαχειριστούµε µε το γνώµονα της εκτίµησης πού θα κλείσουν τε-

λικά τα έργα σε συµβάσεις µε το γνώµονα της µη επιβάρυνσης του κράτους µε εθνικούς πό-

ρους που δεν θα µπορέσουν να συγχρηµατοδοτηθούν.  

Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πρέπει να ακτινογραφήσουµε το πρόγραµµα και να δούµε τα 

ανενεργά έργα και τα ανενεργά συµβόλαια. Τι σηµαίνει αυτό για τους τελικούς δικαιούχους; 

Σηµαίνει ότι πρέπει να αφήσουµε το ζήτηµα που µέχρι τώρα µας διακατείχε να εντάξω το έρ-

γο και µετά η ζωή θα το υλοποιήσει όποτε θέλει και το πρόγραµµα θα περιµένει το 2015 για 

να τελειώσω εγώ. Σηµαίνει ότι πρέπει να έρθουµε µπροστά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 

διότι σε άλλη περίπτωση και είναι και η οδηγία του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Χατζηδάκη, 

τα ανενεργά έργα θα φύγουν. 

Άρα, ο προγραµµατισµός ενεργειών είναι επιτάχυνση της απορρόφησης, ανενεργά έργα, υλο-

ποίηση της αναθεώρησης στη βάση της ολοκλήρωσης των έργων και της µη επιβάρυνσης της 

εθνικής οικονοµίας. 

Το άλλο θέµα που θα διαχειριστούµε και έχουµε ξεκινήσει είναι ο σχεδιασµός της επόµενης 

Προγραµµατικής Περιόδου.  

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να κάνουµε µια µικρή δια-

φοροποίηση στο πρόγραµµα. Να δώσουµε το λόγο στο Γενικό ∆ιευθυντή Αναπτυξιακού Προ-

γραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, στον κ. Κουκολιά Κωνσταντίνο. 

ΓΕΝ. ∆/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ κ. Κ. ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Χαιρετίζω κι 

εγώ τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και να µην αναλώσουµε το χρόνο µας σε πα-

ρουσιάσεις θα ήθελα να είµαι πολύ άµεσος γιατί γίνεται σήµερα αυτή η Επιτροπή Παρακολού-

θησης και γιατί είναι σηµαντική. 

Σήµερα καλούµεθα να λάβουµε αποφάσεις ουσιαστικά για τρία θέµατα. Το πρώτο, µας αποµέ-

νουν δύο µήνες για τη φετινή χρονιά έως ότου επιτύχουµε τους µνηµονιακούς στόχους έτσι 

όπως παρουσιάζονται από τις διαχειριστικές αρχές µε τις οποίες έχουµε την καλύτερη συνερ-

γασία και αποτελούν ίσως και τις καλύτερες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προ-

γραµµάτων. 

∆εύτερον, πρέπει να φτιάξουµε έναν οδικό χάρτη ώστε να αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις 

του ν+2, ν+3 για το 2013.  

Τρίτον, σήµερα θα παρουσιαστεί ως εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων η αναθεώ-

ρηση του προγράµµατος η οποία απετέλεσε αντικείµενο µακροχρόνια διαβούλευσης τόσο µε 

τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και µέσω των αξιολογητών, συµβούλων που 

χρησιµοποιήσαµε προκειµένου να δουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προγραµµάτων, να 

επανεξετάσουν τους δείκτες και µέσα από αυτές τις διαδικασίες να χρησιµοποιήσουµε και να 

αξιοποιήσουµε αυτό το εργαλείο της αναθεώρησης προκειµένου να δώσουµε µία νέα επιτά-

χυνση στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. 

∆εν µπορούµε να κρύψουµε το γεγονός ότι αυτή τη στιγµή είµαστε πίσω. Αυτό φαίνεται και 

από τα νούµερα όπως παρουσιάστηκαν. Εκείνο όµως που ήθελα να σας πω είναι το εξής: θα 

µιλήσω τώρα από την πλευρά της χρηµατοδότησης του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσε-

ων. 

Εθίστε το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων να το αντιµετωπίζουµε ουσιαστικά σαν µια πηγή 

χρηµατοδότησης που πολλές φορές ικανοποιούσε επιθυµίες και όχι αναπτυξιακές λογικές. Με 

βάση την διαδικασία που αναπτύχθηκε τα τρία τελευταία χρόνια προχωρήσαµε σε µία ανα-

θεώρηση του τρόπου λειτουργίας του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και σαν παρά-

δειγµα της λογικής που αναφέρθηκε προηγουµένως του πώς αντιµετωπίσαµε τα ανενεργά 

έργα πέρυσι απεντάξαµε από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 9.000 έργα µετά από διε-
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τή διαβούλευση µε όλα τα Υπουργεία και όλες τις Περιφέρειες συνολικού προϋπολογισµού 17 

δις ευρώ. 

Ανακαλύψαµε δηλαδή ότι την τελευταία 15ετία είχαν µπει έργα που επιβάρυναν τον Έλληνα 

φορολογούµενο χωρίς να προωθούνται, χωρίς να υλοποιούνται, απλώς είχαν λάβει την προ-

καταβολή της έναρξης όταν κάποια πολιτική ηγεσία αποφάσισε την ένταξή τους. 

Με αυτή τη λογική θέλω να αντιµετωπίσετε κι εσείς τη λογική των ανενεργών έργων µε την 

έννοια ότι πλέον το εθνικό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων το εθνικό σκέλος του προγράµ-

µατος είναι πάρα πολύ περιορισµένο και η έµφαση που δίνεται στη χρηµατοδότηση των έρ-

γων έχει δύο σκέλη. 

Το πρώτο σκέλος αναφέρεται αποκλειστικά και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στη συγχρηµα-

τοδότηση των έργων του ΕΣΠΑ, του «Μπαλτατζή» και της αλιείας, δηλαδή των συγχρηµατο-

δοτούµενων, καθώς επίσης και στην εξόφληση οφειλών που προκύπτουν για την υλοποίηση 

των ηµιτελών έργων του Γ’ ΚΠΣ που µέχρι στιγµή φαίνεται ότι µε κάποια σχετική επιτυχία 

επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος. 

Βέβαια, τα έργα που θα κλείσουν 30 Μαρτίου και είναι τα µεγαλύτερα του τοµέα των υποδο-

µών κι έχουν πολύ µεγάλο προϋπολογισµό, θα πρέπει να επιστήσουµε την προσοχή πάνω σε 

αυτά για να µην υποστεί η χώρα δηµοσιονοµικές διορθώσεις που σηµαίνει ότι θα έχουµε πα-

ρακράτηση απολήψεων από τα κοινοτικά ταµεία για τα επόµενα χρόνια. 

Στα πλαίσια λοιπόν των διαδικασιών αυτών εκδώσαµε µία εγκύκλιο η οποία αναρτήθηκε στη 

∆ιαύγεια στις 22/10 µε αντικείµενο «Επιτάχυνση διαδικασιών εκτέλεσης συγχρηµατοδοτούµε-

νου Π∆Ε ΕΣΠΑ 2007-2013 και επίτευξη δηµοσιονοµικών στόχων».  

Ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι έχουµε φτιάξει ένα κεντρικό λογαριασµό. Ο κεντρικός αυτός 

λογαριασµός έχει στόχο την άµεση και γρήγορη χρηµατοδότηση των έργων. Εκείνο που πα-

ρατηρώ στον κεντρικό λογαριασµό είναι ότι ενώ ικανοποιούµε τα αιτήµατα χρηµατοδότησης 

και συνεπώς το κράτος, το Γενικό Λογιστήριο, µε τους περιορισµένους πόρους που υπάρχουν 

αυτή τη στιγµή καταθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσά σηµαντικότατα, οι υπηρεσίες -και 

δεν αναφέροµαι στις διαχειριστικές αρχές, αναφέροµαι στις υπηρεσίες του δηµοσίου, διευ-

θύνσεις οικονοµικού, τεχνικές υπηρεσίες, ∆ήµοι, Περιφέρεια, κεντρικά Υπουργεία - δεν προ-

σφεύγουν στην άµεση απορρόφηση αυτών των κονδυλίων πράγµα που σηµαίνει ότι αν αυτά 

είχαν απορροφηθεί σε συνέχεια µε τις διαδικασίες που περιγράφονται µέσα από τις εγκυκλίους 

του πληροφοριακού συστήµατος του ΕΣΠΑ αλλά της άλλης πληρωµής θα µπορούσαν να απέ-

διδαν πολύ µεγαλύτερες απορροφήσεις και απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
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Εγώ θεωρώ ότι µε τα νούµερα που είναι κατατεθειµένα αυτή τη στιγµή στην Τράπεζα της Ελ-

λάδος αν γινόταν πλήρης απορρόφηση καθώς και αυτά τα οποία δεν έχουν περάσει στο ΟΠΣ, 

θα µπορούσαµε άνετα να πούµε ότι πιάνουµε τους φετινούς µνηµονιακούς στόχους γιατί το 

ν+3 το έχουµε πετύχει. 

∆εν θέλω να πω περισσότερα γιατί νοµίζω ότι έπρεπε να επιστήσω την προσοχή σας σε δυο-

τρία στοιχεία. Εκείνο όµως που αποτελεί αντικείµενο της νέας προσέγγισης µε αυτή την εγκύ-

κλιο είναι η αυτόµατη ανακατανοµή των εγκεκριµένων πιστώσεων. 

Τι σηµαίνει αυτό; Βλέποντας πέρυσι ότι παρέµεναν πιστώσεις ανενεργές σε Περιφέρειες ή σε 

Υπουργεία, ψηφίστηκε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου από τον τότε Υπουργό κ. Σαχινί-

δη που δίνει το δικαίωµα αυτόµατα στο Υπουργείο το δικό µας στο βαθµό που οι ειδικές υπη-

ρεσίες θα µας γνωρίσουν ότι υπάρχουν πιστώσεις κατανεµηµένες σε Περιφέρειες ή σε Υπουρ-

γεία που παραµένουν ανενεργές ενώ αντίθετα υπάρχουν αιτήµατα από Υπουργεία ή από Πε-

ριφέρειες που έχουν µπροστά τους ανάγκες τιµολόγησης και εκταµίευσης σηµαντικών ποσών 

για το ΕΣΠΑ, να γίνει άµεσα αυτή η ανακατανοµή. Πράγµατι, αυτό σταδιακά έχει αρχίσει και 

ξεκινάει.  

Τελειώνω την εισήγησή µου µε την έννοια ότι η σηµερινή Επιτροπή είναι πάρα πολύ σηµαντι-

κή και θα επιθυµούσαµε κι εµείς από τις κεντρικές υπηρεσίες που συµµετέχουµε µέχρι το τέ-

λος να υπάρχει µία συµµετοχή όλων των φορέων ώστε και οι αποφάσεις και τα συµπεράσµα-

τα να βοηθήσουν τις διαχειριστικές αρχές να προχωρήσουν στο έργο τους.  

Σας ευχαριστώ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Προϊστάµε-

νος της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Χ. ΚΙΟΥΡΤΣΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κ. 

Πρόεδρε.  

Αγαπητά µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, κυρίες και κύριοι, σε συνέχεια των δύο συνα-

δέλφων µου, του κ. Πιτσινίγκου και της κας Ωραιοπούλου, θα κάνω κι εγώ µε τη σειρά µου 

µια σύντοµη παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράµµατος, της πορείας του επιχειρησιακού 

προγράµµατος ∆υτικής Μακεδονίας. 

Είναι γεγονός ότι εµείς ως υλοποιητές της διαχείρισης είµαστε λίγο-πολύ αριθµολάτρες. Οι 

αριθµοί όµως πάντοτε δεν λένε και την αλήθεια στο εύρος που όλοι εµείς θέλουµε. 

Υπάρχουν στα προγράµµατα και ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αναδεικνύουµε, πρέ-

πει να ονοµατίζουµε τα προβλήµατα και να επιζητούµε λύσεις. 
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Το πρόγραµµα της ∆. Μακεδονίας έχει κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως και τα πε-

ρισσότερα προγράµµατα. Είναι ένα πρόγραµµα µετάβασης, η Περιφέρεια είναι µια Περιφέρεια 

µετάβασης, εποµένως το πρόγραµµα είναι εµπροσθοβαρές. Σηµαίνει αυξηµένη απορρόφηση 

στα πρώτα έτη υλοποίησης. 

Μέχρι σήµερα η υλοποίησή του συνάδει παρά τα προβλήµατα κρίσης µε τους προγραµµατι-

κούς στόχους όπως αυτοί είχαν τεθεί κατά την περίοδο εκπόνησής του, του 2007, δεν αλλοι-

ώνεται η φυσιογνωµία του προγράµµατος, διατρέχει όλους τους τοµείς συνοχής, τηρεί τις 

δεσµεύσεις του, τον κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης ν+2 και ν+3, ακολουθεί µία ορθολογι-

κή υλοποίηση που ως κύριο χαρακτηριστικό έχει την ποιότητα των έργων όπως αποδεικνύεται 

και από τις εκθέσεις των οργάνων ελέγχουν, Ε∆ΕΛ, ΕΣΠΕΛ και τέλος δεν έχει έργα µεγάλου 

προϋπολογισµού, έργα άνω των 10 εκ. ευρώ. Έχει µόνο 2 και αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία 

για προγράµµατα µεσαίου µεγέθους όπως είναι το δικό µας επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

Συνολικά το πρόγραµµά µας όπως το ανέλυσε και προηγουµένως ο Περιφερειάρχης ο κ. ∆α-

κής έχει µια συνολική δηµόσια δαπάνη 495 εκ., εντάξεις 585 εκ., δεσµεύσεις 310 εκ., και πλη-

ρωµές 204 εκ.  

Η κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή που βλέπετε είναι ο στόχος τον οποίο καλούµαστε όλοι να 

επιτύχουµε.  

Εδώ έχουµε µια ανάλυση ανά άξονα θεµατικής προτεραιότητας. Εδώ συµπεριλαµβάνεται και ο 

άξονας θεµατικής προτεραιότητας 5 που είναι η ψηφιακή σύγκλιση και η επιχειρηµατικότητα 

τον οποίο όµως δεν διαχειριζόµαστε εµείς όπως προανέφερε και η κ. Ωραιοπούλου. Η διαχεί-

ριση γίνεται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα ψηφιακής σύγκλισης, της ανταγωνιστικότητας 

και της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Γι’ αυτό θα µιλήσουν οι συνάδελφοι. 

Σε ό,τι αφορά την εκχώρηση προς την Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας. Η εκχώρησή µας προ ανα-

θεώρησης είναι 342 εκ. Έχουµε 50 προσκλήσεις σε ποσοστό 152% επί της εκχώρησης, έχουν 

υποβληθεί προτάσεις σε αριθµό 360, έχουµε ακόµα σε αξιολόγηση 89 προτάσεις, έχουµε ε-

ντάξει 160 προτάσεις, 160 έργα συνολικού προϋπολογισµού 351 εκ. Οι νοµικές µας δεσµεύ-

σεις είναι στα 125 εκ. και οι πληρωµές στα 81 εκ.  

Θα σταθώ λίγο στις πληρωµές, γιατί έχουµε χαµηλές πληρωµές, γιατί έχουµε χαµηλή απορ-

ρόφηση σε επίπεδο εκχώρησης. Υπάρχουν τρία σηµαντικά σηµεία για εµάς. Ένα σηµαντικό 

σηµείο είναι ότι έχουµε ένα µεγάλο αριθµό έργων ενταγµένων 22% των ενταγµένων µας έρ-

γων ενός προϋπολογισµού περίπου 80 εκ. που είναι σταµατηµένα για λόγους ενστάσεων, 

προσφυγών και το τελευταίο φαινόµενο που παρατηρείται, το φαινόµενο των αποχών. 
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Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι µεγάλο µέρος αξιολόγησης των προτάσεων έχει γίνει κα-

τά το 4ο τρίµηνο του 2011 και όλο το 2012. Άρα, µπορούµε να χαρακτηρίσουµε το έτος 2012 

ως έτος εντάξεων για τη ∆. Μακεδονία. 

Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η µεταφορά πόρων από το επιχειρησιακό της ∆. Μακεδονίας 

σε άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα. Βοηθήσαµε, συµβάλλαµε αρκετά σηµαντικά τόσο στο να 

παρουσιάσει σηµαντική πρόοδο το επιχειρησιακό πρόγραµµα του περιβάλλοντος, µεταφέραµε 

15 εκ., όπως επίσης και προς την κεντρική υπηρεσία όταν µεταφέρθηκαν τα 15 εκ. του προ-

γράµµατος του χρηµατοδοτικού εργαλείου Jessica.  

Τα προβλήµατα λίγο-πολύ είναι κοινά σε όλες τις Περιφέρειες, σε όλες τις διαχειριστικές αρ-

χές. Σε κάποιες Περιφέρειες αυτά γίνονται εντονότερα λόγω του µεγέθους των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων αλλά και λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχουν αυτά τα επιχειρησιακά προ-

γράµµατα. 

Να δούµε την πορεία του επιχειρησιακού µας προγράµµατος ανά τοµέα ανάπτυξης. Πρώτα τις 

µεταφορές.  

Βλέπουµε τις εκχωρήσεις, ίσως είναι ο τοµέας που παρουσιάζει ίσως την καλύτερη εικόνα. 

Βλέπουµε δαπάνες 60% των εκχωρήσεων, 52 εκ. Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι εδώ έχουµε 

δύο έργα-γέφυρες, 19 εκ. κι ένα µεγάλο έργο που είναι ο κάθετος άξονας Σιάτιστα-

Κρυσταλλοπηγή, ένα έργο των 35 εκ. 

Με την ολοκλήρωση, µε την κατασκευή της Εγνατίας Οδού αλλά και των τµηµάτων των κα-

θέτων αξόνων τα προβλήµατα προσβασιµότητας έχουν αντιµετωπιστεί σε ένα πολύ σηµαντικό 

βαθµό στη ∆. Μακεδονία. Προσδοκούµε ότι µε το τέλος της τρέχουσας Προγραµµατικής Πε-

ριόδου και µε την ολοκλήρωση των δύο κοµµατιών των κάθετων αξόνων Κρυσταλλοπηγής-

Σιάτιστας και του άξονα Νίκη Φλώρινας-Κοζάνη, θα έχουµε ολοκληρώσει σε πολύ µεγάλο 

βαθµό τις εργασίες των καθέτων αξόνων. Θα παραµείνει ένα µικρό κοµµάτι, το µισό κοµµάτι 

της Βεύης όπου παρουσιάζεται πρόβληµα λόγω των ορυχείων εξόρυξης του λιγνίτη. 

Μεγάλο βάρος δίνεται στο ενδοπεριφερειακό δίκτυο το οποίο προσπαθούµε να αντιµετωπί-

σουµε όσο γίνεται καλύτερα µε εντάξεις έργων σηµαντικών για την Περιφέρεια και όχι µόνο 

σηµαντικών για την Περιφέρεια αλλά και για την οικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας, δρό-

µους, οδικές αρτηρίες που οδηγούν σε περιοχές ιδιαίτερου οικονοµικού ενδιαφέροντος ή περι-

οχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

Στο περιβάλλον, ο τοµέας του περιβάλλοντος στο επιχειρησιακό µας πρόγραµµα αντιµετωπί-

ζεται διττά. ∆ηλαδή, έχουµε µία εκχώρηση από το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ΕΠΠΕΡΑΑ 

προς την Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας και αφορά κατά 90% τα στερεά απόβλητα όπου µέσα 
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από την συγκεκριµένη εκχώρηση υλοποιείται το επιχειρησιακό σχέδιο του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων της Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας, ολοκλήρωση υποδο-

µών, ΧΥΤΑ και ολοκλήρωση του εξοπλισµού και οι κλασικές παρεµβάσεις περιβάλλοντος δη-

λαδή οι παρεµβάσεις σε υδρεύσεις και αποχετεύσεις που υλοποιούνται από τη συγκεκριµένη 

εκχώρηση.  

Στον τοµέα της ύδρευσης, µε τις παρεµβάσεις που κάνουµε ολοκληρώνονται στο σύνολό τους 

οι υποδοµές ύδρευσης. Στον τοµέα της αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυµάτων, µε την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων που χρηµατοδοτούνται στην τρέχουσα Προ-

γραµµατική Περίοδο, το σύνολο των οικισµών της Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας που εντάσσο-

νται έως και την κατηγορία Γ θα συµµορφώνεται απόλυτα µε την κοινοτική οδηγία 91271. 

Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό για µια Περιφέρεια όπως είναι η δική µας η Περιφέρεια. 

Επίσης, στον ίδιο τοµέα υλοποιούνται παρεµβάσεις σε γενικούς περιβαλλοντικούς τοµείς µε 

πρωτοβουλία του επιχειρησιακού προγράµµατος περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, ό-

πως θόρυβος, παρακολούθηση δεικτών θορύβων, διαχείριση υδάτινων πόρων. Επίσης, πα-

ρεµβάσεις που έχουν σχέση µε περιβαλλοντικούς κινδύνους διαχείριση όµβριων και αντιπληµ-

µυρικής προστασίας και αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών. 

Στον τοµέα του πολιτισµού και του τουρισµού, ένας κλασικός τοµέας όπου από τη µία πλευρά 

στο ένα σκέλος υλοποιούµε όλες τις παρεµβάσεις που έχει προτείνει διαχρονικά από την αρχή 

του προγράµµατος µέχρι σήµερα το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισµού -υπάρχει δηλαδή µέτρο στο 

οποίο παρεµβαίνει µόνο το Υπουργείο Πολιτισµού- και σε µία δεύτερη κατεύθυνση που είναι 

οι λοιποί φορείς της Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας που παρεµβαίνουν κυρίως σε δράσεις σύγ-

χρονου πολιτισµού. 

Εδώ έχει ενεργοποιηθεί και µία κατηγορία, µια θεµατική προτεραιότητα που αφορά υποδοµές 

τουρισµού, που θεωρούµε ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικές, κάποιος µπορεί να νοµίσει ότι λόγω 

του µεγάλου αριθµού των χιονοδροµικών κέντρων που έχει η ∆. Μακεδονία θα παρεµβαίναµε 

στα ίδια τα χιονοδροµικά, δεν µπορούµε να παρέµβουµε στα ίδια τα χιονοδροµικά παρά µόνο 

στη βάση για τα γνωστά προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουµε µε έγκριση καθεστώτος ενί-

σχυσης κ.λπ. 

Αστική και αγροτική αναγέννηση. Ο τρόπος που προσέγγισε η Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας το 

συγκεκριµένο τοµέα θεωρούµε ότι είναι ιδανικός. Είχαµε να δούµε τρεις διαφορετικούς τοµείς 

παρέµβασης.  
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Πρώτον, να αντιµετωπίσουµε την οικιστική αναβάθµιση των µεγάλων αστικών κέντρων, τα 

οποία στη ∆. Μακεδονία είναι 5. Οι 4 πρωτεύουσες των χωρικών ενοτήτων και το µεγάλο α-

στικό κέντρο της Πτολεµαΐδας. Αυτό αντιµετωπίστηκε στην πρώτη προκήρυξη.  

Είχαµε να αντιµετωπίσουµε την αστική και οικιστική αναβάθµιση των 7 µικρών ∆ήµων της 

περιοχής. ∆εν µπορούσε σε καµία περίπτωση η Περιφέρεια αυτές τις περιοχές να τις αφήσει 

εκτός σχεδιασµού. Και αυτό αντιµετωπίσαµε µε σχετική πρόσκληση. 

Η τρίτη παρέµβαση είναι ότι µε κάποιο τρόπο έπρεπε να χρηµατοδοτηθούν και οι αναπλάσεις 

και η αναβάθµιση των δηµοτικών διαµερισµάτων γενικά των αγροτικών περιοχών των µεγά-

λων διευρυµένων ∆ήµων, των καλλικρατικών. Και αυτό επίσης το πετύχαµε. 

Στην παιδεία, πρέπει να πούµε ότι έχουµε ολοκληρώσει µε τις υποδοµές της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε επίπεδο εξοπλισµού. Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει να 

πούµε ότι έχουµε προωθήσει την προµήθεια, την ολοκλήρωση του εξοπλισµού τόσο του Πα-

νεπιστηµίου ∆. Μακεδονίας όσο και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και προχωρά-

µε πλέον και στην υλοποίηση των υποδοµών του Πανεπιστηµίου ∆. Μακεδονίας. 

Υγεία και πρόνοια. Στον τοµέα υγείας και πρόνοιας οι δράσεις αφορούν κυρίως στην επέκταση 

και βελτίωση των υφιστάµενων υποδοµών που έχουµε στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

υγεία µε ενίσχυση και αναβάθµιση του ΕΚΑΒ, αλλά και των νοσηλευτικών µονάδων της Περι-

φέρειας ∆. Μακεδονίας.  

∆εν έχουν προωθηθεί δράσεις δηµόσιας υγείας, δηµιουργία επιδηµιολογικού κέντρου αναφο-

ράς όπως επίσης δεν ενισχύθηκαν τουλάχιστον µέχρι σήµερα οι υποδοµές πρωτοβάθµιας ψυ-

χικής υγείας. Είναι κάτι στο οποίο θα δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση στο προσεχές διάστηµα. 

Προωθήθηκαν πάρα πολύ οι δράσεις υποδοµών φροντίδας παιδιών τόσο παιδικοί όσο και 

βρεφονηπιακοί σταθµοί.  

Τα προβλήµατα τα οποία καταγράφονται µέχρι σήµερα κατά την υλοποίηση του επιχειρησια-

κού µας προγράµµατος. Αυτό που όλοι προανέφεραν, καθυστερήσεις λόγω ενστάσεων, προ-

σφυγών, αποχών από τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Σύνθετο θεσµικό πλαίσιο, αδυναµία χρη-

µατοδότησης των δηµόσιων έργων από το τραπεζικό σύστηµα αυτή τη στιγµή, συνεχιζόµενη 

αδυναµία δικαιούχων και προφανής έλλειψη τεχνικών µελετών για νέα έργα που έχουµε ανά-

γκη αυτή τη στιγµή, η πρόκληση πρόσθετων διοικητικών καθυστερήσεων λόγω της µετάβα-

σης στον «Καλλικράτη», και το τελευταίο και σηµαντικό που εµείς καταγράφουµε, η χρηµα-

τοδότηση της ιδιωτικής συµµετοχής και του ΦΠΑ συγκεκριµένων δικαιούχων. 

Ενέργειες και πρωτοβουλίες, διαρκείς συναντήσεις µε δικαιούχους για την επίλυση των προ-

βληµάτων, λήψη µέτρων για τον περιορισµό των χρονικών αποκλίσεων από την απόφαση 
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ένταξης µέχρι τις νοµικές δεσµεύσεις, επίσπευση διαδικασιών έκδοσης δικαστικών αποφάσε-

ων, χρηµατοδότηση ΦΠΑ και τέλος ενίσχυση της χρηµατοδότησης των δηµοσίων έργων.  

Οι ενέργειες που προγραµµατίζονται. Στόχος απορρόφησης, η επίσπευση των διαδικασιών 

πληρωµών µέσω των υπολόγων, διαρκής ενηµέρωση από τους δικαιούχους για τα στάδια ω-

ρίµανσης νέων έργων, ολοκλήρωση αξιολόγησης παλαιών προσκλήσεων, νέες προσκλήσεις, 

ενέργειες δηµοσιοποίησης και τήρηση του προγράµµατος επαληθεύσεων.  

Στην Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας έχουµε συνολικά 11 έργα προτεραιότητας. Ένα έργο προτε-

ραιότητας προϋπολογισµού 30 εκ. είναι οριζόντιο, είναι η νέα καινοτοµική επιχειρηµατικότητα. 

Έχουµε 3 έργα περιβάλλοντος τα οποία λειτουργούν κανονικά, 2 που έχουν ολοκληρωθεί 

στον τοµέα παιδείας και έχουµε και 5 σύνθετα έργα, δηλαδή έργα τα οποία από κάτω έχουν 

έναν αριθµό δράσεων. Εκεί υλοποιούνται σε ένα βαθµό, αλλά οπωσδήποτε εκεί χρήζει εφαρ-

µογής η τεχνική βοήθεια του προγράµµατος. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ τον κ. Λογοθέ-

τη τον Προϊστάµενο της ΕΥΣ να πάρει το λόγο.  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.Σ. κ. Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 

Θα προσπαθήσω να είµαι πολύ σύντοµος µιας και ο χρόνος µας πιέζει. Θα ήθελα να πω ότι σε 

γενικές γραµµές ο µνηµονιακός στόχος για το 2012 του ΕΣΠΑ είναι 3,7 δις ευρώ. Αντιστοιχεί 

σε 4 περίπου δις δηµόσια δαπάνη. 

Σε ό,τι αφορά το ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ ο καταµερισµένος στόχος είναι 357 εκ. ευρώ, κι έχει επιτευχθεί 

σε ποσοστό 53%. Αυτό αποτελεί και σε συνάρτηση µε τη Στερεά Ελλάδα που είναι στην τάξη 

του 60% αλλά είναι ένα εµπροσθοβαρές πρόγραµµα την καλύτερη επίτευξη µνηµονιακού 

στόχου. 

Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε η κ. Ωραιοπούλου η οποία είπε ότι είναι ένα από τα 

πιο κρίσιµα δίµηνα στη ζωή µας και πραγµατικά είναι κρίσιµο. Γι’ αυτό το λόγο θα ήθελα να 

τονίσω ότι θα πρέπει να γίνει µία επίσπευση των καταχωρήσεων πιστοποιηµένων δαπανών 

ώστε να µπορέσουµε να έχουµε στο πληροφοριακό σύστηµα όλες τις δαπάνες να υπάρξει µια 

επιτάχυνση της συµβασιοποίησης όσο αυτό είναι εφικτό. Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό να 

µπορέσουµε να εκκαθαρίσουµε τα ανενεργά έργα.  

Μία συνολική εικόνα σε ό,τι αφορά την απεικόνιση την οποία έχουµε ανενεργών έργων είναι 

924 έργα, της τάξης των 2,4 δις ευρώ, από τα οποία τα 260 είναι συνεχιζόµενα από το Μάρτιο 

και από αυτά έχει προταθεί από τις διαχειριστικές αρχές µία απένταξη έργων 91 έργων, 125 

εκ. ευρώ. 
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Είναι πάρα πολύ να εκκαθαρίσουµε τα προγράµµατά µας. Θα ήθελα εδώ πέρα να βάλω και µία 

άλλη διάσταση η οποία είναι πάρα πολύ σηµαντική µε βάση κάποιες πρόσφατες οδηγίες της 

COCOF δεν θα υπάρχουν ούτε ουρές ούτε φάσεις για έργα τα οποία είναι µικρότερα των 5 εκ. 

ευρώ.  

Συνεπώς είναι πάρα πολύ κατανοητό και πολύ δύσκολο το στοίχηµα να µπορέσουµε να εκκα-

θαρίσουµε τα ανενεργά αυτά έργα όσο γίνεται περισσότερο. 

Για ανακατανοµή της ΑΕΕ προκειµένου να επιταχυνθούν τα έργα τα οποία παρουσιάζουν δα-

πάνες, αναφέρθηκε κι ο κ. Κουκολιάς, δεν θα ξανααναφερθώ. Υπάρχει µία επίσπευση στη δια-

δικασία πληρωµών σε ότι αφορά τους υπολόγους και επίσης αυτό που είπαµε την προηγούµε-

νη ∆ευτέρα παρουσία των προϊσταµένων των διαχειριστικών αρχών παρουσία του κ. Χατζη-

δάκη είναι ότι θα παρακαλούσαµε να έχουµε γνωστοποίηση προβληµάτων, γνωστοποίηση 

ενεργειών ώστε είτε εµείς σαν διαχειριστική αρχή κεντρική είτε ο ΓΓ είτε ο Υπουργός να µπο-

ρούµε να λαµβάνουµε µέτρα για να επισπεύσουµε και να επιλύσουµε προβλήµατα όπου αυτό 

είναι εφικτό και σε όποιο επίπεδο είναι εφικτό. 

Άρα, θα παρακαλούσα τις διαχειριστικές αρχές να µας δώσουν την ευκαιρία αυτή, να µας 

γνωστοποιούν τα προβλήµατα τα οποία έχουν σε ηµερήσια δυνατόν βάση να µπορέσουµε να 

επιλαµβανόµαστε. 

Πολύ γρήγορα θα ήθελα να πω ότι έχουν γίνει µία σειρά ενεργειών επιτάχυνσης όπως είναι 

αυτή των αναθεωρηµένων επιχειρησιακών προγραµµάτων. Έχει εφαρµοστεί ένα σύστηµα πα-

ρακολούθησης και σχέδια δράσης καθώς και παρακολουθούνται πολύ στενά τα 181 έργα προ-

τεραιότητας.  

Αυτά σε τριµηνιαία βάση µε κύριο στόχο την καταγραφή εµπλοκών. Είναι πρώτη φορά που 

έχουµε καταγράψει τις εµπλοκές τόσο σε επίπεδο έργων προτεραιότητας όσο και σε επίπεδο 

έργων του ΕΣΠΑ. Έχουµε καταλήξει σε µία λίστα 1500 περίπου εµπλοκών, διάφορες εµπλοκές 

όπου αυτές απαιτούν επίλυση. Έχοντας όµως αυτή την πρόσβαση νοµίζω ότι µπορούµε να 

επιληφθούµε και εδώ και να επιλύσουµε εµπλοκές.  

Σε ένα άλλο σηµείο το οποίο είναι πολύ σηµαντικό είναι αυτό που αφορά την παρακολούθηση 

των µεγάλων έργων. Έχουµε υποβάλει 12 αιτήσεις µεγάλων έργων, µνηµονιακός στόχος 15, 

έχουµε παρακαλέσει µε επιστολή µας να επισπεύσουµε την υποβολή των φακέλων. 

Ειδικά, για τα έργα-γέφυρες του Γ’ ΚΠΣ για τα έργα προτεραιότητας και για όσα έργα έχουν 

δηλωθεί δαπάνες. Συνεπώς, για άλλη µια φορά και από το µικρόφωνο αυτό παρακαλούµε να 

επισπευστεί η διαδικασία υποβολής φακέλων µεγάλων έργων. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό. 
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Σε ότι αφορά τα έργα του ΠΕΠ, έχουµε 1 ολοκληρωµένο, 5 τα οποία υλοποιούνται εντός του 

’15 µε βάση τα στοιχεία που µας έχουν στείλει, και θα τα δούµε αυτά φυσικά αναλυτικά µε τις 

διαχειριστικές αρχές, 3 είναι οριακά να έχουν υλοποίηση εντός του ’15 και 1 είναι εκτός του 

’15. 

Πολύ σύντοµα να πούµε κάποιες ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί για την απλοποίηση του Σ∆Ε 

και τι ενέργειες έχει εξαγγείλει και ο Υπουργός προκειµένου να συνεχιστεί αυτή η απλοποίηση. 

Έχουµε επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδοτήσεων από το ΚΑΣ, έχουµε νέο νόµο για περιοδικές 

αδειοδοτήσεις όπου πια αδειοδοτούνται 2.000 κατηγορίες έργων αντί για 20.000 που είναι 

σήµερα µε µία µείωση του χρόνου από 4-6 µήνες, έχουµε πλήρη λειτουργία κεντρικού λογα-

ριασµού µε σύνδεση µε την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Θα προσπαθήσουµε να έχουµε µία επέκταση του ενιαίου προγράµµατος προµηθειών και την 

εξέλιξη την οποία έχουν τα έργα του ΕΣΠΑ έως για 1 έτος ακόµα και µέχρι το 2015. Επίσης, 

µε βάση το νέο νόµο περί απαλλοτριώσεων εκτιµάται ότι ο χρόνος µειώνεται για τις απαλλο-

τριώσεις από 33 ως 19 µήνες.  

Επίσης, είναι πολύ σηµαντική µία βάση η οποία έχει δηµιουργηθεί για αυτό, για παρακολού-

θηση κόστους και χρόνου µε την ειδική υπηρεσία του ΟΠΣ σε συνεργασία µε την προσπελα-

σιµότητα. Άρα, ερχόµαστε για πρώτη φορά να παρακολουθούµε και κόστος και χρόνο απαλ-

λοτρίωσης. 

Πολύ σηµαντικό επίσης και ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ∆ήµους είναι η ρύθµιση για κάλυψη 

από το Π∆Ε του µη επιλέξιµου ΦΠΑ. Έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθµίσεις. 

Επίσης, σε ότι αφορά την επιτάχυνση των χρηµατοδοτήσεων, έχει θεσπιστεί σε κάθε νέα δια-

κήρυξη να προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής και επίσης δίνεται η δυνατό-

τητα χορήγησης προκαταβολής και για έργα τα οποία είναι συµβασιοποιηµένα. Αυτή η δυνα-

τότητα θα δοθεί και στους ΟΤΑ. 

Να αναφερθώ στις νέες ενέργειες που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικές και αφορούν 

το σύστηµα διαχείρισης και κυρίως πιστώσεων Π∆Ε µε µείωση των απαιτούµενων υπογραφών 

και αποκέντρωση των πιστώσεων στις Περιφέρειες.  

Το δεύτερο σηµείο είναι αυτό το οποίο είπε και ο ΓΓ στην παρέµβασή του, η θέσπιση υπο-

χρέωσης καταβολής παράβολου.  

Ένα τρίτο σηµείο που θεωρούµε ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό είναι ο υπόλογος προκειµένου 

να απλοποιηθεί η διαδικασία του υπολόγου και να γίνεται, ει δυνατόν, ηλεκτρονική πληρωµή. 

Ένα τέταρτο σηµείο είναι η προώθηση ηλεκτρονικής υπογραφής.  
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∆εν ξέρω αν έχω χρόνο να πω για τα έργα προτεραιότητας πολύ απλά και πολύ γρήγορα. Να 

πούµε ότι µε βάση την µνηµονιακή υπάρχουν 181 έργα προτεραιότητας. Αυτά έχουν γίνει σε 

συνεργασία του Επιτρόπου µε τις διαχειριστικές αρχές και µε το κεντρικό Υπουργείο.  

Μνηµονιακός στόχος ήταν να στηθεί ένα σύστηµα παρακολούθησης. Έχει υλοποιηθεί. Παρα-

κολουθείται. ∆ίνει ενιαίες και τυποποιηµένες εκθέσεις και το πιο σηµαντικό σηµείο είναι ότι 

ερχόµαστε πια σε µια πιο εργοκεντρική προσέγγιση παρακολούθησης των έργων αυτών. Ξέ-

ρουµε τις ανάγκες για τις οποίες πρέπει να γίνουν, τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν 

καθώς και τις εµπλοκές.  

Η ειδική αυτή εφαρµογή έγινε σε συνεργασία µε την ειδική υπηρεσία του ΟΠΣ και την ειδική 

υπηρεσία του Ταµείου Συνοχής και επίσης υπάρχουν και ειδικές αναφορές business intelli-

gence όπου µπορούµε να έχουµε τυποποιηµένες και στοχευµένες αναφορές.  

Ευχαριστώ πολύ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κα Μ. ΖΟΡΜΠΑΛΑ: Μπο-

ρώ να κάνω µία παρέµβαση; 

Καληµέρα σε όλους και όλες σας. Λέγοµαι Μυρτώ Ζορµπαλά, είµαι µε τη συνάδελφο µου Κρί-

στια Καλάκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα απλώς να κάνω µια µικρή παρέµβαση 

στο θέµα της πορείας υλοποίησης του προγράµµατος. 

Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι πάει αρκετά ικανοποιητικά το πρόγραµµα µε 140% εντάξεις, 

84% συµβάσεις και 44% πληρωµές. Θα έλεγε κανείς ότι πάει καλά. 

Πλην όµως αν το δει κανείς λίγο πιο πολύ σε βάθος βλέπει πάρα πολλές ανισορροπίες µέσα 

στο πρόγραµµα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον άξονα της αειφόρου ανάπτυξης και του περιβάλ-

λοντος κι αυτό βεβαίως είναι ένα θέµα προς ανησυχία. 

Θα ήθελα πριν µπω σε περισσότερες λεπτοµέρειες να συγχαρώ τους συναδέλφους των δια-

χειριστικών αρχών. Κάνουν µια καταπληκτική δουλειά µέσα σε πάρα πολύ δύσκολη περίοδο κι 

εµείς στην Επιτροπή είµαστε ευγνώµονες και την αναγνωρίζουµε τη δουλειά που γίνεται από 

όλες τις διαχειριστικές αρχές. 

Ήδη έχουν καταφέρει, το πρόγραµµα έχει κλείσει πάρα πολλά ανολοκλήρωτα έργα της προη-

γούµενης Προγραµµατικής Περιόδου και αυτό είναι ένας άθλος.  

Αυτό όµως που εµείς θα θέλαµε να δούµε τώρα είναι κάποια επιτάχυνση πληρωµών γιατί δεν 

υπάρχουν πλέον πάρα πολλά περιθώρια. Το ν+3 για το 2012 το έχει πιάσει το πρόγραµµα 

αλλά υπάρχει ένα µεγάλο υπόλοιπο για το ν+3 του 2013. Είναι περίπου 468 ευρώ που πρέπει 

να είναι η κοινοτική δαπάνη πληρωµές. 
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Όσον αφορά την επιτάχυνση. Θέλουµε πάρα πολύ να ολοκληρωθούν τα έργα, ιδιαίτερα τα 

έργα υποδοµής. ∆εν είναι γιατί κάποια έργα δεν µπορούν να µεταφερθούν στην επόµενη 

Προγραµµατική Περίοδο. Είναι κι άλλοι λόγοι. 

Πρώτον, η ανάγκη απορρόφησης. ∆εύτερον, ότι στην επόµενη Προγραµµατική Περίοδο το πιο 

πιθανό είναι οι πιστώσεις να είναι µικρότερες και φυσικά στην επόµενη Προγραµµατική Περίο-

δο θα είναι µια διαφορετική φιλοσοφία η οποία θα διέπει τις υποδοµές. 

Γι’ αυτό, στο µέτρο του δυνατού, ιδιαίτερα για µεγάλα έργα όπως λ.χ. έχετε εσείς στην Κοµο-

τηνή το νοσοκοµείο, θα θέλαµε πραγµατικά να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Υπάρχει και µία 

αυστηροποίηση για τη µεταφορά.  

Το έργο του νοσοκοµείου της Κοµοτηνής είναι µια µακρά θλιβερή ιστορία και κάπου πρέπει να 

προχωράει, να επιταχυνθεί. 

Για τα έργα προτεραιότητας, θεωρούµε ότι είναι κάτι το οποίο έχουν επιλεγεί µετά από συνεν-

νόηση µε την Επιτροπή από τις ελληνικές αρχές εµείς τα θεωρούµε ότι είναι σπουδαία όχι µό-

νο γιατί είναι σηµαντικά γιατί έχουν προστιθέµενη αξία στην κάθε Περιφέρεια αλλά και γιατί 

δηµιουργούν απασχόληση κι αυτό το θέµα της απασχόλησης πρέπει να το ‘χουµε πάντοτε 

µέσα στο µυαλό µας. 

Αυτό όµως που θέλουµε είναι όχι µόνο να υλοποιηθούν µέχρι το 2015 που είναι η πολιτική 

δέσµευση αλλά θέλουµε να υλοποιηθούνε και καλά. Γιατί; Γιατί καταρχήν είναι µια υποχρέωση 

στους Έλληνες πολίτες αλλά έχει δοθεί και ιδιαίτερη δηµοσιότητα σε αυτόν τον πίνακα µε τα 

έργα προτεραιότητας και θα ‘ναι πάρα πολύ άσχηµο τα έργα να υλοποιηθούν µεν αλλά να εί-

ναι κακής ποιότητας, να υπάρχει κακή διαχείριση, να υπάρχουν παρατυπίες ή να υπάρχουν 

απάτες. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στενή παρακολούθηση των έργων 

αυτών αν θέλουµε να είναι µια επιτυχής ιστορία. 

Από εκεί και ύστερα, βεβαίως, θα συµφωνήσω µε όσα άκουσα από τους συναδέλφους των 

διαχειριστικών αρχών για τα διάφορα προβλήµατα. Όπως σας είπε η κ. Ωραιοπούλου, κι εµείς 

στις Βρυξέλλες κάνουµε κάποια µελέτη για τις ελληνικές απαλλοτριώσεις και συγκρίνουµε το 

ελληνικό σύστηµα µε το ολλανδικό και το γαλλικό να δούµε τι είναι τέλος πάντων αυτό που 

το διαφοροποιεί. ∆υστυχώς, απ’ ό,τι φαίνεται πολλά πράγµατα και σοβαρά το διαφοροποιούν. 

Ελπίζω σε λίγο καιρό να έχουµε πιο συγκεκριµένα στοιχεία να σας κοινοποιήσουµε.  

Αυτά θα ήθελα να πω προς το παρόν και απλώς την ανησυχία µας ότι θέλουµε να δούµε πιο 

πολλές πληρωµές και πιο γρήγορα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βασικές κατευθύνσεις της 

εγκυκλίου αναθεώρησης από τον κ. ∆ηµήτρη Ιακωβίδη.  
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κ. Ιακωβίδης 

Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. κ. ∆. ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ: Καληµέρα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούµε πολύ για την 

οργάνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης και για τη φιλοξενία.  

Εγώ θέλω λίγα πράγµατα να πω για τη λογική της αναθεώρησης και γιατί κάνουµε αναθεώρη-

ση. 

Είναι λογικό νοµίζω µετά από 5 χρόνια από τη στιγµή που σχεδιάστηκε το ΠΕΠ και όλα τα 

προγράµµατα να κρίνουµε ότι υπάρχει λόγος να ξαναδούµε τις βασικές αρχές πάνω στις ο-

ποίες στηρίχτηκε η κατάρτιση του προγράµµατος και στην ουσία ξέρουµε όλοι ότι αντιµετωπί-

ζουµε διαφορετικές καταστάσεις σε σχέση µε την εποχή που καταρτίστηκε το ΠΕΠ. 

Έχουµε µπροστά µας µια διαφορετική οικονοµική και κοινωνική κατάσταση, έχουµε µπροστά 

µας µνηµόνια που πρέπει να καλύψουµε. Άρα λοιπόν αυτό µας δίνει την ευκαιρία και την υπο-

χρέωση να ξαναδούµε αυτό το οποίο σχεδιάσαµε πριν από 5 χρόνια και να δούµε κατά πόσο 

µπορεί αυτό να περπατήσει και να ολοκληρωθεί όπως σχεδιάστηκε. 

Αυτά ήταν τα πρώτα στοιχεία που µας έδωσαν το έναυσµα για να ξεκινήσουµε να δούµε κατά 

πόσο πρέπει να αναθεωρήσουµε τα επιχειρησιακά προγράµµατα και συγκεκριµένα εδώ το ΠΕΠ 

ΜΑΘΡΑ.  

Επίσης, στοιχεία τα οποία χρησιµοποιήσαµε για να καταλήξουµε σε αυτή την αναθεώρηση 

ήταν η πορεία υλοποίησης του προγράµµατος µέσα από δείκτες και πληρωµές είδαµε τις δυ-

σκολίες που έχει το συγκεκριµένο πρόγραµµα, τις καθυστερήσεις που έχει και άρα την ανάγκη 

όχι να αλλάξουµε στρατηγική τόσο πολύ όσο να κατευθύνουµε τους πόρους σε άµεσα και 

επίκαιρα γεγονότα και δράσεις που έχουµε ανάγκη. 

Με αυτό το σκεπτικό, έγινε µία πρώτη αναθεώρηση πέρυσι όπου ήταν µια αναθεώρηση µόνο 

χρηµατοδοτικών πινάκων και αναθεώρηση πιο πολύ λογικής να µπορέσουµε να απορροφή-

σουµε περισσότερους πόρους µε το ήδη εκτελεσµένο έργο. Έτσι, το ποσοστό συγχρηµατοδό-

τησης ανέβηκε στο 85% για το συγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

Ταυτόχρονα, υπήρξε η δυνατότητα να πάρουµε και τις 10 επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες στο 

σκέλος των δαπανών και εποµένως αυτή τη χρονιά εστιάσαµε πιο πολύ στο να καλύψουµε τις 

ανάγκες που έχουν προκύψει σήµερα για το επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

Οι ανάγκες αυτές θα µπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει σαν ανάγκες νέων αναπτυξιακών 

δράσεων, µιλάµε βασικά για την επιχειρηµατικότητα, για ανάγκες κάλυψης της ανεργίας η ο-

ποία συνεχώς µεγαλώνει, για ανάγκες δήλωσης επιπλέον δαπανών σε εκείνους τους άξονες 

προτεραιότητας οι οποίοι είχαν καλύψει πια τη δυνατότητα δήλωσης δαπανών, για ανάγκη 

χρηµατοδότησης νέου εργαλείου του risk sharing εκεί όπου αυτό είναι αναγκαίο να καλυφθεί, 
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για ανάγκες κάλυψης επιπλέον πόρων τεχνικής βοήθειας για να έχουµε τη δυνατότητα να δη-

λώσουµε δαπάνες λειτουργικών εξόδων της ΜΟ∆.  

Μία παρένθεση θέλω να κάνω εδώ και να διαβεβαιώσουµε όλα τα µέλη της Επιτροπής Παρα-

κολούθησης ότι ό,τι ανάγκες τεχνικής βοήθειας υπάρξουν για την υλοποίηση του προγράµµα-

τος και για τον προγραµµατισµό της νέας Περιόδου θα καλυφθούν από την τεχνική βοήθεια 

και στη συνέχεια µε ό,τι υπόλοιπα υπάρχουν θα καλύψουµε λειτουργικά έξοδα της ΜΟ∆, δεν 

υπάρχει περίπτωση να µην καλυφθούν ανάγκες για την υλοποίηση του προγράµµατος. 

Τέλος, θα θέλαµε να καλύψουµε και την ανάγκη υλοποίησης των 181 µεγάλων έργων. 

Με αυτό το σκεπτικό, προτείναµε και σε συνεννόηση µε τα υπόλοιπα προγράµµατα και τις 

υπόλοιπες διαχειριστικές αρχές τη συγκεκριµένη αναθεώρηση του ΠΕΠ η οποία µε τη γραπτή 

διαδικασία εγκρίθηκε.  

Εκείνο που νοµίζω ότι πρέπει να κάνουµε είναι να ζητήσουµε και τη γνώµη του εξωτερικού 

συνεργάτη που έχουµε και ο οποίος µε τη δική του άποψη θα τεκµηριώσει κατά πόσο η ανα-

θεώρηση αυτή που προτάθηκε είναι µέσα στα πλαίσια τα οποία επιθυµούµε. Ο εξωτερικός 

αυτός συνεργάτης είναι ο σύµβουλος αξιολόγησης που έχει η Περιφέρεια και νοµίζω ότι αφού 

µας πουν οι ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές τα συγκεκριµένα στοιχεία της αναθεώρησης λίγο 

πιο αναλυτικά να ακούσουµε και τη γνώµη του εξωτερικού συνεργάτη για να δούµε κατά πό-

σο είµαστε σε σωστό δρόµο. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αναθεώρηση του Επιχει-

ρησιακού Προγράµµατος ΜΑΘΡΑ, ο κ. Πιτσινίγκος. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε∆Α-ΠΑΜΘ κ. Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ: Πολύ σύντοµα ορισµένα στοιχεία σε 

σχέση µε την αναθεώρηση στο πρόγραµµα. 

Για όλους τους άξονες για τις 3 Περιφέρειες είναι λίγο δύσκολο να διαβαστεί ο πίνακας, τον 

έχετε όµως µαζί σας, στον φάκελο που έχει διανεµηθεί. 

Μεταφέρονται ποσά από άξονα σε άξονα. Τελικά έχουµε ένα ισοζύγιο, στην τελευταία στήλη 

φαίνονται οι µεταβολές, ένα ισοζύγιο φυσικά 0. ∆εν αλλάζει το πρόγραµµα. 

Συνοπτικά, έχουµε τα εξής: καταρχάς προβλέπεται η µεταφορά έργων προσπελασιµότητας 

από τον άξονα 1 που αφορά υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας στην Περιφέρεια Κ. 

Μακεδονίας, 124 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο τοµεακό πρόγραµµα. 

Μεταφορά έργων προσπελασιµότητας από τον άξονα 3 υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασι-

µότητας της Περιφέρεια ΑΜΘ όπου 16 εκ. ευρώ αρχικά θα περάσουν προς ένταξη από την 
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ΑΜΘ στο επιχειρησιακό πρόγραµµα προσπελασιµότητας και θα ενταχτούν άλλα έργα 109 εκ. 

Άρα, έχουµε ένα άθροισµα εκεί 125 εκ.  

Επίσης, έχουµε µεταφορά έργων στο ΕΠΠΕΡΑΑ 100 εκ. ευρώ όπως αυτά έχουν συµφωνηθεί 

σε συζήτηση που έχει γίνει µεταξύ της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής και της ειδικής υπηρε-

σίας συντονισµού. 

Στην περίπτωση κατά την οποία τα τοµεακά προγράµµατα υποδοχής των µεταφερόµενων 

έργων δεν ανταποκριθούν πλήρως στις παραπάνω δεσµεύσεις για τη µεταφορά των έργων 

από τις Περιφέρειες του προγράµµατος, η κεντρική διαχειριστική αρχή των ΠΕΠ δεσµεύεται 

να χρησιµοποιήσει κάθε πρόσφορο µέσο όπως άρση εκχωρήσεων για την κάλυψη των ποσών 

αυτών. 

Αυτό είναι ένα κείµενο που περιλαµβάνεται στην εγκύκλιο αναθεώρησης. Ήδη δεν υπάρχει 

κανένα πρόβληµα στην όλη συνεργασία και συνεννόηση που υπάρχει µε το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα προσπελασιµότητας. 

Επίσης, για την ένταξη καινούργιου έργου που περιλαµβάνεται στο σχετικό πίνακα έργων της 

ΑΜΘ προς το πρόγραµµα προσπελασιµότητας είναι το έργο «ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιµέ-

νος Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισµού 22 εκ. ευρώ. Έχει υπάρξει σχετικό αίτηµα από την 

αρµόδια ειδική υπηρεσία διαχείρισης ενίσχυσης της προσπελασιµότητας προς τη ∆ιεύθυνση 

∆ηµοσίων Επενδύσεων για σχετική αύξηση της συλλογικής απόφασης. 

Επίσης, επισηµαίνεται η ανάγκη για εξασφάλιση πρόσθετων πόρων ύψους 44 εκ. ευρώ για την 

ενίσχυση και κάλυψη των αναγκών του άξονα προτεραιότητας 5 «ψηφιακή σύγκλιση και επι-

χειρηµατικότητα» στην Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας µε µέριµνα της ΕΥΣ του προγράµµατος, της 

κεντρικής διαχειριστικής.  

Τώρα, δύο λόγια µόνο ανά άξονα και ολοκληρώνω. Έχουµε ενίσχυση του άξονα 4 «ψηφιακή 

σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα» στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας κατά 230 εκ. ευρώ. Πάντο-

τε µιλάµε µε όρους δηµόσιας συγχρηµατοδοτούµενης δαπάνης. Έχουµε ενίσχυση του άξονα 

προτεραιότητας 5 «ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα» στη ∆. Μακεδονία κατά 36 εκ. 

ευρώ και του αντίστοιχου άξονα 6 στην ΑΜΘ κατά 60 εκ. ευρώ. 

Επίσης, έχουµε ενίσχυση του άξονα προτεραιότητας 10 που είναι η «τεχνική υποστήριξη της 

εφαρµογής» σε Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία µαζί κατά 4 εκ. ευρώ και του άξονα προτε-

ραιότητας 11 στην ΑΜΘ κατά 7,9 εκ. ευρώ. 

Ταυτόχρονα, για να µπορέσουµε να πετύχουµε το ισοζύγιο έχουµε τις µειώσεις των άλλων 

αξόνων. «Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας» στην Κ. Μακεδονία κατά 92.607.000 

ευρώ, µείωση στον αντίστοιχο άξονα «υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας» της ΑΜΘ 
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κατά 36.582.000 ευρώ, µείωση στον άξονα «αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» της Κ. 

Μακεδονίας κατά 138.067.000 ευρώ. Στον ίδιο άξονα στην Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας κατά 40 

εκ. ευρώ και στον ίδιο άξονα στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατά 31.300.000 ευρώ.  

Ευχαριστώ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει ο εκπρόσω-

πος του Συµβούλου Αξιολόγησης του Προγράµµατος 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ κ. Α. ΜΟΥΣΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε της Επι-

τροπής, κυρίες και κύριοι µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, είναι βέβαια η πρώτη φορά 

που συµµετέχουµε ως σύµβουλος αξιολόγησης στις Επιτροπές Παρακολούθησης του ΕΠ ΜΑ-

ΘΡΑ 2007-2013. 

Ωστόσο, έχουµε εµπειρία στα θέµατα της χωρικής ενότητας καθότι έχουµε εµπλακεί σε ανά-

λογες αξιολογήσεις από τα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ, από το 1996.  

Ονοµάζοµαι Αντώνης Μούσιος, είµαι ο υπεύθυνος του συµβούλου αξιολόγησης. Η ανάδοχος 

κοινοπραξία είναι οι εταιρίες ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ και Planet AE.  

Θα προσπαθήσω µέσω της σύντοµης παρουσίασης να αναφερθώ στα βασικά σηµεία της εισή-

γησής µου η οποία συµπεριλαµβάνεται πλήρης στο φάκελο στο υλικό που έχετε µπροστά σας. 

Θα αναφερθώ κυρίως στα θέµατα της αναθεώρησης και πολύ επιγραµµατικά σε κάποια αξιο-

λογικά ευρήµατα αναφορικά µε την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ.  

Οι βασικές κατευθύνσεις της αναθεώρησης όπως έχουν ήδη αναφερθεί από τους προλαλήσα-

ντες αφορούν τη µεγιστοποίηση της συµβολής του ΕΠ στην αντιµετώπιση των πολύ έντονων 

κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων που εντοπίζονται στις τρεις Περιφέρειες κατά την τρέ-

χουσα συγκυρία αποσκοπούν στην αποκατάσταση δυνατοτήτων βιώσιµης ανάπτυξής τους και 

βέβαια στην κατά το δυνατόν προληπτική αντιµετώπιση της διαρκώς διογκούµενης ανεργίας 

έτσι ώστε να µην καταστεί µόνιµη στο µέλλον. 

Τίθεται λοιπόν θέµα αναπροσαρµογής των οικονοµικών µεγεθών του ΕΠ ακριβώς επειδή υ-

πάρχει η διαφοροποίηση του οικονοµικού περιβάλλοντος αλλά και για να ανταποκριθεί και το 

ΕΠ στις ανάγκες που προκύπτουν από το µνηµόνιο οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής πολιτι-

κής. 

Κατόπιν τούτου, οι σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές που έχουν λάβει χώρα την προ-

ηγούµενη τριετία τόσο στην Περιφέρεια όσο και στη χώρα αλλά και οι πολιτικές δηµοσιονοµι-

κής προσαρµογής και σταδιακής αναδιάταξης του µοντέλου της χώρας αντανακλώνται σε πο-

λύ µεγάλο βαθµό στις τροποποιήσεις του ΕΠ στα πλαίσια της δεύτερης αναθεώρησης. 
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∆ύο διαφάνειες ενδεικτικές που αποτυπώνουν όσο είναι δυνατόν και µε βάση τα διαθέσιµα 

επίσηµα στοιχεία πάντοτε την αναπτυξιακή συγκυρία. Πρώτα απ’ όλα, κοιτώντας το κατά κε-

φαλή ΑΕΠ που είναι ο κατεξοχήν δείκτης που χρησιµοποιείται στα πλαίσια της ΕΕ για να αξιο-

λογηθεί η πρόοδος της σύγκλισης, βλέπουµε λοιπόν ήδη από το 1998 ως το 2009 ότι οι τρεις 

Περιφέρειες είχανε µεν µία κοινή πορεία διαχρονικά της χωρικής ενότητας, βελτίωναν την α-

ναπτυξιακή τους θέση ως τα τέλη της δεκαετίας του ’90, ωστόσο δείχνει ότι στα πλαίσια της 

δεκαετίας του 2000 πλέον και ειδικότερα από τα µέσα της δεκαετίας αυτής ως το 2009 υπάρ-

χει µία απώλεια του αναπτυξιακού δυναµισµού τους, η σύγκλιση πλέον τόσο µε το µέσο επί-

πεδο ανάπτυξης της χώρας όσο και της Ευρώπης χαρακτηρίζεται αναιµική. 

Κυρίως το πρόβληµα εντοπίζεται στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας η οποία ως µεγαλύτερη πλη-

θυσµιακά κι έχοντας βέβαια το µεγαλύτερο αστικό κέντρο δέχεται πρώτη όλες αυτές τις επι-

πτώσεις της κρίσης και της ύφεσης η οποία πρέπει να πούµε και αυτό αναφέρεται κάπως ανα-

λυτικά στην εισήγηση ότι υπήρχε ζήτηµα, έλλειψη ανταγωνιστικότητας στις 3 Περιφέρειες ήδη 

από τα µέσα του 2000. 

Η εικόνα στην αγορά εργασίας όπως ήδη έχει αναφερθεί είναι πραγµατικά πάρα πολύ άσχηµη 

σύµφωνα και µε τα τελευταία δεδοµένα τουλάχιστον όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης 

που αναφέρεται. Είναι ένας δείκτης που αναφέρεται στην ηλικιακή κατηγορία µεταξύ 15-64 

ετών και περίπου µόνο 1 στους 2 κατοίκους της χωρικής ενότητας έχει πλέον εργασία. 

Θυµίζω ότι στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας ο στόχος είχε τεθεί στα επίπεδα του 

70%. Τώρα φαίνεται ότι στη ΜΑΘΡΑ είναι περίπου στο 50% ή ίσως και πιο χαµηλά γιατί δεν 

υπάρχουν στοιχεία για την απασχόληση. Βλέπετε σταµατάει το 2011. ∆εν υπάρχουν πλέον 

πρόσφατα στοιχεία. 

Το επίπεδο της ανεργίας πλέον 1 στους 4 οικονοµικά ενεργούς κατοίκους αναζητά εργασία 

στη ΜΑΘΡΑ. Οικονοµικά ενεργούς. Βέβαια αυτό δεν περιλαµβάνει πλέον όσους έχουν αποµα-

κρυνθεί για διαφόρους λόγους από την αγορά εργασίας. ∆εν περιλαµβάνει αυτούς που είναι 

άνεργοι πάνω από 12 µήνες.  

Βλέπουµε ότι η εικόνα είναι άσχηµη τουλάχιστον στο επίπεδο της µεταπολίτευσης αλλά και 

πιο πριν. ∆εν υπήρχε αντίστοιχη ύφεση.  

(σχόλιο εκτός µικροφώνου) 

Ναι, 1 στους 4 είναι άνεργος. Θεωρείται σύµφωνα µε τον ορισµό της στατιστικής υπηρεσίας 

αλλά στους οικονοµικά ενεργούς, στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό ο οποίος αποτελείται από 

τους απασχολούµενους και τους ανέργους ως 12 µήνες. Υπάρχει ένα µεγάλο κοµµάτι του 

πληθυσµού που δεν είναι οικονοµικά ενεργό. Ορίστε; 
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(σχόλιο εκτός µικροφώνου) 

Ναι, αυτό δεν περιλαµβάνεται ως ποσοστό στα πλαίσια των τριµηνιαίων. Αυτά είναι στοιχεία 

που έρχονται από τις τριµηνιαίες έρευνες. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ : ∆εν περιλαµβάνει δηλαδή 

αυτούς που είναι µακροχρόνια άνεργοι. Αυτό που σας είπα στην οµιλία µου. Βάζουµε στοιχεία 

που είναι αποκοµµένα από την πραγµατικότητα. Ο κόσµος έξω µας πυροβολεί όλους εµάς. 

∆ηλαδή αυτοί που είναι άνεργοι πάνω από 12 µήνες και κάθε µέρα τους βρίσκουµε στο δρόµο 

δεν τους καταγράφουµε. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ κ. Α. ΜΟΥΣΙΟΣ: Τουλάχιστον δεν κατα-

γράφονται στα πλαίσια της τριµηνιαίας έρευνας εργατικού δυναµικού. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ : Το αντιλαµβάνοµαι. Είναι α-

ποκοµµένο από την πραγµατικότητα. Αυτό είπα και προηγουµένως. Είµαστε ένας γραφειοκρα-

τικός µηχανισµός που δεν έχει σχέση µε τη ζωντανή πραγµατικότητα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ κ. Α. ΜΟΥΣΙΟΣ: Αναµφίβολα η πραγµατική 

κατάσταση της οικονοµίας δεν αποτυπώνεται πλήρως. Είναι πραγµατικά χειρότερη. 

Τώρα λίγα λόγια για τη στρατηγική. Η αρχική στρατηγική του ΠΕΠ η οποία διαµορφώθηκε και 

εγκρίθηκε το 2007 προωθούσε πολιτικές της χωρικής ανταγωνιστικότητας ή ενδογενούς ανά-

πτυξης ή για να το πω απλά προσπαθούσε να αξιοποιήσει τα όποια συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

µπορούσανε να εντοπιστούν σε τοπικό επίπεδο.  

Και το έκανε αυτό κυρίως µέσω παρεµβάσεων σε έργα εντάσεως κεφαλαίου και παρεµβάσεις 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού.  

Όπως αναφέρθηκε η πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ το 2011 δεν τροποποίησε τη στρατηγική 

του.  

Τώρα, όπως προείπα και γράφω και στην εισήγηση, επειδή ήµουν παρών και στην πορεία για 

τη διαµόρφωση της στρατηγικής το 2007 είχε ήδη διαγνωστεί ότι υπήρχε έλλειµµα της αντα-

γωνιστικότητας ήδη από το 2004, εντοπίζεται ίσως αν θέλετε και µε τη διεξαγωγή των Ολυ-

µπιακών Αγώνων και ύστερα και τις επιπτώσεις στις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ελλάδας πλην 

του κέντρου ιδιαίτερα. 

Οπότε, το έλλειµµα αυτό είχε ήδη καταγραφεί οπότε η στρατηγική επιδίωξη του ΠΕΠ παραµέ-

νει µεν σε µεγάλο βαθµό αναλλοίωτη και τώρα -βέβαια επειδή οι συνθήκες ύφεσης είναι πολύ 

πιο έντονες θα λέγαµε ότι µετατοπίζεται σε µια λιγότερο φιλόδοξη πλέον κατεύθυνση και οι 

στόχοι που τίθενται είναι περισσότερο ρεαλιστικοί σε σχέση µε τον αρχικό προγραµµατισµό 
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καθοδηγούµενοι κυρίως από την ανάγκη διαθέσιµοι πόροι να διοχετευτούν όσο το δυνατόν 

πιο άµεσα γίνεται στην πραγµατική οικονοµία. 

Επίσης, υπάρχουν και οι αυξηµένες ανησυχίες που ήδη έχουν αναφερθεί εκτενώς καθώς βρι-

σκόµαστε 4 χρόνια πριν την προβλεπόµενη λήξη της δυνατότητας ανάληψης υποχρεώσεων 

του προϋπολογισµού του ΕΠ και αυτές επιφέρουν κάποιες αλλαγές στους στόχους του προ-

γράµµατος. 

Μέσω της αναθεώρησης και µε δεδοµένο ότι υπάρχει η µείωση η γενικότερη του προγράµµα-

τος δηµοσίων επενδύσεων στο εθνικό σκέλος, αναδεικνύεται έτσι ότι το ΕΠ αποτελεί το βασι-

κό εργαλείο πλέον ανάπτυξης για τις τρεις Περιφέρειες. 

Μέσω της αναθεώρησης επιδιώκεται να συσσωρευτεί το αναγκαίο επενδυτικό κεφάλαιο µέσω 

της ανακατανοµής των διαθέσιµων πόρων του ΕΠ διότι το µείζον πρόβληµα αναπτυξιακά του-

λάχιστον την τριετία της ύφεσης είναι ότι δεν γίνονται επενδύσεις, υπάρχει το πρόβληµα της 

υποεπένδυσης. Οπότε, πρέπει να ανακατανεµηθούν οι διαθέσιµοι πόροι και να διοχετευτούνε 

στοχευµένα για επενδύσεις σε δραστηριότητες που µπορούν να παράγουν προστιθέµενη αξία 

πλέον και δηµιουργούνε βιώσιµες θέσεις εργασίας.  

Επίσης, πρέπει να µεταφερθούν οι πιστώσεις από ανενεργές χρηµατοδοτήσεις και αδρανείς 

δεσµεύσεις πόρων που εντοπίζονται σε συγκεκριµένες θεµατικές προτεραιότητες έτσι ώστε να 

χρηµατοδοτήσουν παρεµβάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως µε τις επενδύ-

σεις σε υποδοµές και τις επιχειρήσεις αλλά µε έναν στοχευµένο τρόπο. 

Εδώ θα κλείσω την αναθεώρηση µε αυτή και την επόµενη διαφάνεια. Είπαµε ότι κρίνουµε ε-

µείς ότι η αναθεώρηση είναι σκόπιµη σύµφωνα και µε τα κριτήρια που θέτουνε οι κανονισµοί 

για αυτές τις περιπτώσεις διότι υπάρχει ανακατανοµή των διαθέσιµων πόρων προς θεµατικές 

προτεραιότητες που αντιµετωπίζουν υπερδέσµευση κεφαλαίων έτσι ώστε ακριβώς τελικά να 

χρηµατοδοτηθούν τα έργα που θα αποφέρουν και θα προσελκύσουν πόρους από την ΕΕ.  

Υπάρχει η µεταφορά εντάξεων και δεσµεύσεων κονδυλίων για έργα στους άξονες 1-3 και 4-6 

οι οποίοι µετακυλύονται στα αντίστοιχα τοµεακά επιχειρησιακά δίχως να µειώνεται το ύψος 

της συγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης για τους άξονες αυτούς.  

Έτσι, υπάρχει υποβοήθηση της εξοικονόµησης πόρων που απαιτούνται για τη συνέχεια της 

υλοποίησης του Περιφερειακού προγράµµατος, επαναπροσδιορίζεται η στόχευση του ΕΠΑ σε 

δράσεις άµεσης καταπίεσης των προβληµάτων που εκτιµάται ότι θα συµβάλλουν τελικά στην 

ανάπτυξη θέσεων εργασίας -είπαµε ότι η ανεργία ειδικά στις Περιφέρειες, η ∆. Μακεδονία έχει 

το αρνητικό προνόµιο να είναι η πρωταθλήτρια της ανεργίας στη χώρα. 
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Κλείνουµε την αναθεώρηση, εµπίπτει η πρόταση της αναθεώρησης κατά την άποψή µας στις 

τρεις περιπτώσεις του κανονισµού οι οποίες αναφέρονται στις σηµαντικές κοινωνικοοικονοµι-

κές αλλαγές που έχουνε λάβει χώρα µετά το 2008. Έχουν υπάρξει σηµαντικές αλλαγές στις 

εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής που θα πρέπει να ευθυ-

γραµµιστούν περισσότερο µε τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση του ΕΠ ενώ βέβαια 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η σωρευθείσα εµπειρία υλοποίησης η οποία ανέδειξε 

προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την υλοποίηση του ΕΠ και πρέπει να υπάρχουν οι ανά-

λογες προσαρµογές στο πρόγραµµα ούτως ώστε η τεχνογνωσία και η εµπειρία η οποία είναι 

διαθέσιµη σε περιφερειακό επίπεδο και το τονίζουµε αυτό να εναρµονίζεται πλήρως ή καλύτε-

ρα µε το πρόγραµµα.  

∆ύο-τρεις διαφάνειες για την ενδιάµεση αξιολόγηση η οποία θα έλεγα ότι βρίσκεται σχετικά 

στην αρχή της διότι η εµπλοκή µας άρχισε από τα µέσα του 2012 και εκτείνεται 2 χρόνια του-

λάχιστον. Απλώς ενηµερωτικά η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ αποσκοπεί 

στο να παρέχουµε πληροφορίες σχετικά µε την ορθότητα της στρατηγικής, την επιτευξιµότη-

τα των ποσοτικών στόχων, την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των υλοποιούµενων 

παρεµβάσεων. 

Τελικά η ενδιάµεση αξιολόγηση προσπαθεί να δώσει µία συστηµατική απάντηση κατά πόσο 

επιτυγχάνονται σταδιακά οι προβλεπόµενοι στόχοι του ΕΠ και κατά πόσο οι στόχοι αυτοί πα-

ραµένουν επίκαιροι βάση του περιβάλλοντος.  

∆εν θα αναφερθώ στα θέµατα στρατηγικής γιατί νοµίζω ότι ήδη έχω εξαντλήσει το θέµα αυ-

τό. Τα βασικά χρηµατοδοτικά στοιχεία, εµείς έχουµε ένα µήνα καθυστέρηση, αναφερόµαστε 

στα τέλη Σεπτεµβρίου του 2012 και όχι τα τέλη Οκτωβρίου. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει µεγάλη 

διαφορά.  

Νοµίζω συµφωνούµε ότι η ενεργοποίηση υποδηλώνει τη σηµαντική ωρίµανση του ΕΠ, η συµ-

βασιοποίηση είναι σε καλό δρόµο, είναι πολύ ικανοποιητική δεδοµένου ότι υπερβαίνει τόσο το 

µέσο όρο για το ΕΣΠΑ όσο και των Περιφερειακών ενώ οι πληρωµές είναι αρκετά ικανοποιητι-

κές. Είναι τουλάχιστον αντίστοιχες µε τον µέσο όρο των περιφερειακών ενώ υπερβαίνουν του 

ΕΣΠΑ συνολικά και θα µπορούσαν να είναι ακόµα µεγαλύτερες αν ο τραπεζικός τοµέας µπο-

ρούσε να δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά.  

Θεωρούµε λοιπόν κλείνοντας, συµπερασµατικά για τη χρηµατοδοτική πρόοδο, ότι µε δεδοµέ-

νο τους περιορισµένους πόρους του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων το ΕΠ παραµένει 

το ισχυρότερο αναπτυξιακό εργαλείο της ΜΑΘΡΑ. Ωστόσο, η εφαρµογή των χρηµατοδοτικών 

στόχων του δυσχεραίνεται από τις τρέχουσες συνθήκες ύφεσης και έλλειψης ρευστότητας.  
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Τώρα, όσον αφορά το φυσικό αντικείµενο, το αποτέλεσµα δηλαδή που έχει επιτευχθεί ως τώ-

ρα. Εδώ περιλαµβάνονται οι δείκτες κορµού που είναι οι κυριότεροι δείκτες προγράµµατος οι 

οποίοι έχουν ένα ποσοστό επίτευξης ως τώρα που µπορεί να εκτιµηθεί, θα έλεγα 40% και άνω 

έναντι του αρχικού στόχου του προγράµµατος. 

Απαριθµώ -δεν ξέρω αν είναι σκόπιµο, ή αν έχουµε το χρόνο- εδώ φαίνονται οι δείκτες, το 

φυσικό αντικείµενο που έχει σηµαντικό αποτέλεσµα ως τώρα σε αυτή και την επόµενη διαφά-

νεια. Υπάρχει βέβαια αναλυτικά η λίστα αυτή µέσα στο υλικό. 

Θα κλείσω λέγοντας ότι γνωρίζουµε ότι η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα του ΕΠ 

επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις διαχειριστικές δυσκολίες που πολλές έχουν αναφερθεί. 

Υπάρχει το θέµα όπως λίγο-πολύ σε όλο το ΕΣΠΑ µε τις ανενεργές πράξεις και τα διάφορα 

έργα που δηµιουργούν µηδενική ή πολύ χαµηλή απορρόφηση.  

Εµείς τουλάχιστον πριν από την αναθεώρηση είχαµε εντοπίσει ότι αυτό το πρόβληµα επηρέα-

ζε περίπου 35-37 από τις 86 διαφορετικές θεµατικές προτεραιότητες που περιλαµβάνονται στο 

πρόγραµµα. Βέβαια, είναι σηµαντικό ότι µέσω της αναθεώρησης αλλά και των άλλων δράσεων 

αντιµετωπίζεται το πρόβληµα αυτό.  

Υπάρχει το θέµα της υπερδέσµευσης που είπαµε ότι αλλοιώνει τον αρχικό προγραµµατισµό 

και εµποδίζει τελικά την οµαλή ροή των κονδυλίων και υπάρχει το αρνητικό ενδεχόµενο το 

οποίο έχει ήδη αναφερθεί να επιβαρυνθούν δυσανάλογα του αναπτυξιακού αποτελέσµατος οι 

εθνικοί πόροι εκτός αν µεταφερθούνε οι πιστώσεις στα πλαίσια της αναθεώρησης όπως και 

γίνεται. 

Ο τρίτος µεγάλος παράγοντας είναι αναπόφευκτος, θα λέγαµε, αλλά εν τούτοις είναι και υ-

παρκτός. Η πολύ σχολαστική εφαρµογή των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της 

εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου συµβάλει στις καθυστερήσεις διότι υπάρ-

χει ένα πολύ αυστηρό θεσµικό πλαίσιο όπου εµπλέκονται πολλοί φορείς.  

Βέβαια, αυτό γίνεται για κάποιο σκοπό ούτως ώστε να µην υπάρχουν υπερβάσεις και να µην 

καταλήξουµε τελικά σε ηµιτελή έργα. Ωστόσο, αναµφίβολα επιβαρύνεται το έργο των ενδιά-

µεσων διαχειριστικών αρχών µε συνέπεια να περιορίζεται -εκτιµούµε εµείς- ο χρόνος παρέµ-

βασής τους επί της ουσίας της υλοποίησης των έργων και που θα συνιστούσε τη µείζονα συµ-

βολή τους στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ : Θέλω να σας ρωτήσω λίγο ως 

συνεργάτη µας που µας ενηµερώνετε για τα προβλήµατα. Η Κ. Μακεδονία και η ∆. Μακεδονία 

έχει ως ενδιάµεσο φορέα για τα θέµατα επιχειρηµατικότητας όπως είναι η γυναικεία κ.λπ. το 
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ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Τα στοιχεία που έχουµε είναι ότι υπάρχει πλήρης στάση απορροφησιµότητας 

λόγω αδυναµίας των επιχειρήσεων να προσκοµίσουν εγγυητικές επιστολές ή µε την αποσά-

θρωση του οικονοµικού ιστού που υπάρχει από πάρα πολλούς σε σχέση µε την προσδοκία 

οικονοµικής δραστηριότητας όλων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Επειδή το θέµα είναι εξαιρετικά σοβαρό ήθελα λίγο τη δική σας άποψη ως αξιολογητές, ως 

εκτιµητές, ως προτάσεις, τι πρέπει να γίνει και τι εισηγείστε και σε µας ως τοπική διοίκηση 

αλλά και στην πολιτική ηγεσία και την ΕΕ δεδοµένου ότι και το ταµείο χρηµατοδοτήσεως των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι επί χάρτου, το είπαµε και στον κ. Χαν προχθές, τα µαγαζιά 

κλείνουν κάθε µέρα, υπάρχει µείζον πρόβληµα κοινωνικό, αν είχατε κάποια πρόταση συγκε-

κριµένη να µας πείτε τι µπορούµε να κάνουµε για να βοηθήσουµε την κοινωνία.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ κ. Α. ΜΟΥΣΙΟΣ: ∆εν θα µπορέσουµε να 

κάνουµε κάποια συγκεκριµένη πρόταση επ’ αυτού. Αντιλαµβάνεστε ότι το θέµα της αποχής 

από επενδύσεις είναι και εν µέρει ψυχολογικό.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ : Η αδυναµία να πάρει δάνειο 

µια επιχείρηση να βρει εγγυητική επιστολή από την τράπεζα δεν είναι ψυχολογικό, είναι χει-

ροπιαστό. Όταν θέλω να κάνω µια επένδυση, έχω ενταχθεί εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

δεν απορροφάται τίποτα και πάω να πάρω στην τράπεζα, είναι κλεισµένες όλες οι κάνουλες 

και δεν υπάρχει σταγόνα για εγγυητική επιστολή, είναι κάτι συγκεκριµένο.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπε ότι δεν µπορεί να α-

παντήσει. Είναι ένα θέµα που αφορά όλο τον επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας. Ετέθη και 

στον προγενέστερο Υπουργό και στον σηµερινό Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη. Αφορά λοιπόν 

την εγγυοδοσία του ελληνικού δηµοσίου.  

Προχωράµε. Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, θα παρακαλέσω καθένας που θα παίρ-

νει το λόγο να προσδιορίζει την ταυτότητά του και τον φορέα που εκπροσωπεί και όσο µπο-

ρούµε να οριοθετήσουµε το χρόνο στα 5 λεπτά.  

Ας ξεκινήσουµε πρώτα να ακούσουµε τους εκπροσώπους των Υπουργείων για να έχουµε µια 

συνολική εικόνα.  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ε.Υ.∆. Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» κα Ζ. ΠΑΠΑ-

ΣΙΩΠΗ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Να καληµερίσω κι εγώ τους συµµετέχοντες στην Επι-

τροπή. Από τους πόρους, από τη συνολική συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη του προγράµµατός 

σας, που είναι 3,147 δις, τα 425 εκ. έχουν εκχωρηθεί στην αρµοδιότητα της διαχειριστικής 

αρχής της προσπελασιµότητας για διαχείριση. Είναι περίπου το 13% των πόρων του προ-

γράµµατος. 
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Αυτά διοχετεύονται σε δύο κωδικούς θεµατικής προτεραιότητας. Ο ένας εξ αυτών είναι ο κω-

δικός θεµατικής προτεραιότητας 20 και είναι αυτοκινητόδροµοι εκτός διευρωπαϊκών δικτύων 

µεταφορών και όπου διοχετεύονται 101 εκ. ευρώ και τα υπόλοιπα 323 στον κωδικό θεµατικής 

προτεραιότητας «προώθηση καθαρών αστικών µεταφορών» µε 324 εκ. ευρώ.  

Πολύ γρήγορα να πω ότι για τα οδικά έργα, τους αυτοκινητόδροµους έχει γίνει ένταξη πρό-

σφατα ενός µεγάλου έργου που είναι η αναβάθµιση και βελτίωση της δυτικής περιφερειακής 

Θεσσαλονίκης µε ανισοπεδοποίηση των ανισόπεδων διασταυρώσεων, κατασκευή 5 ανισόπε-

δων κόµβων. Είναι ένα µεγάλο έργο που µετά την ένταξή του την πλήρη διαχείριση όπως συ-

νήθως γίνεται θα έχει η ενδιάµεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. 

Ενώ το µεγαλύτερο ποσό που είναι τα 323 εκ. διοχετεύτηκε, αξιοποιήθηκαν αυτοί οι πόροι εκ 

µέρους µας για να ενταχθεί το έργο του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης το οποίο ήταν ένα έργο 

που είχε ξεκινήσει στην προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο µε πόρους του τοµεακού Προ-

γράµµατος. Συνεχίζεται µέσα από πόρους του δικού σας Προγράµµατος και σίγουρα στην ε-

πόµενη προγραµµατική περίοδο θα τελειώσει γιατί δόθηκε παράταση στη σύµβαση κατα-

σκευής του έργου. Επρόκειτο να ολοκληρωθεί συµβατικά, η προθεσµία του ήταν Οκτώβριος 

του 2012 και δόθηκε µία παράταση µέχρι το Νοέµβριο του 2016. 

Οι περισσότεροι στη Βόρεια Ελλάδα αλλά κυρίως οι Θεσσαλονικείς γνωρίζετε ότι είναι ένα έρ-

γο του οποίου ο ρυθµός είναι πολύ αργός στην πρώτη φάση λόγω προβληµάτων στην από-

κτηση γης, στη συνέχεια λόγω προβληµάτων µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα που είναι πελώρια 

και πάρα πολύ σηµαντικά, πολύ µεγάλα σε έκταση και πολύ σηµαντικά και καθυστέρησαν πο-

λύ την εξέλιξη του έργου στις προηγούµενες φάσεις.  

Βρέθηκαν από 15 εκ. που προορίζονταν αρχικά για αρχαιολογία φτάσαµε στα 90, βρήκαµε µία 

λύση ύστερα από δύο χρόνια αλλά δυστυχώς τώρα µε τη σηµερινή συγκυρία έχουµε και το 

πρόβληµα των επιπτώσεων που έχει η δυσκολία στη ρευστότητα στη δυνατότητα του αναδό-

χου να ανταποκριθεί. 

∆εν θέλω να επεκταθώ περισσότερο στο έργο. Να πω ότι µέχρι σήµερα έχουµε δώσει για το 

έργο αυτό 156 εκ. ευρώ πληρωµές, στο πρόγραµµα, απορρόφηση και για φέτος αν µπορέ-

σουµε να συνεννοηθούµε -τα είπαµε χτες στην τεχνική συνάντηση µεταξύ µας οι υπηρεσίες- 

θα µπορούσαµε να περάσουµε και πρόσθετες δαπάνες για αρχαιολογία γύρω στα 24 εκ. για να 

συµβάλλουµε έτσι κι εµείς περισσότερο κατά το δυνατόν, εννοώ εµείς οι διαχειριστικές αρχές 

στη δήλωση και στην αύξηση ποσοστού απορρόφησης του προγράµµατος. 

Έτσι, δυο λόγια για να ενηµερώσουµε την Επιτροπή, από το πρόγραµµα της Προσπελασιµό-

τητας όχι πόρους του ΠΕΠ, πόρους του τοµεακού προγράµµατος, στις Περιφέρειες εδώ στη 
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Β. Ελλάδα, στη Μακεδονία και Θράκη, έχουµε από τα 181 έργα προτεραιότητας 4 µεγάλα έρ-

γα -τα ξέρετε πολύ καλά εδώ, 2 στην ∆. Μακεδονία, στους κάθετους άξονες Φλώρινα-Νίκη και 

Κοροµηλιά - Κρυσταλλοπηγή, 1 στην Κ. Μακεδονία που είναι η ολοκλήρωση των τµηµάτων 

στον άξονα Σέρρες-Προµαχώνα και εδώ στην Ανατ. Μακεδονία τον άξονα Κοµοτηνή-Νυµφαία 

µέσα από το πρόγραµµά µας. 

∆ίνονται επίσης πόροι στο λιµάνι της Καβάλας. ∆εν είναι µεγάλο έργο αλλά είναι σηµαντικό για 

την Περιφέρεια. Και µε τη µεταφορά τώρα των έργων από το ΠΕΠ προς εµάς θα αναλάβουµε 

και το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης -είπε ο συνάδελφος ο κ. Πιτσινίκος προηγουµένως ότι αν 

πάµε λίγο γρήγορα µε το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και µας δώσουν έγκριση για αύ-

ξηση προϋπολογισµού, µπορούν να δηµοπρατηθούν άµεσα, δηλαδή µέσα στον επόµενο µήνα 

και οι υπολειπόµενες εργασίες που θα ολοκληρώσουν τις εργασίες εκβάθυνσης του λιµένα 

Αλεξανδρούπολης οι οποίες είχαν σταµατήσει λόγω έκπτωσης του προηγούµενου αναδόχου. 

Ευχαριστώ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν κλείσετε, σας παρα-

καλώ, είπατε ότι αν δεν τα βρουν οι υπηρεσίες για να δροµολογήσετε χρηµατοδότηση άλλων 

24 εκ. ευρώ. Τι είναι αυτό που ενοχλεί τις υπηρεσίες και δεν έχουν βρει ακόµα κοινό βηµατι-

σµό για να υπάρξει αυτό το όφελος για αυτό το έργο; 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ε.Υ.∆. Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» κα Ζ. ΠΑΠΑ-

ΣΙΩΠΗ: Ίσως δεν το διατύπωσα πολύ καλά. Είναι ένα τεχνικό θέµα τροποποίησης του τεχνι-

κού δελτίου σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες της κεντρικής διαχειριστικής αρχής για να το κά-

νουµε φέτος και όχι του χρόνου και να µπορέσουµε να δηλώσουµε στο πρόγραµµα δαπάνες 

που ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί για να αυξηθεί η απορρόφηση. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει διάθεση δηλαδή. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ε.Υ.∆. Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» κα Ζ. ΠΑΠΑ-

ΣΙΩΠΗ: Θα συνεννοηθούµε. Χθες το συζητήσαµε αναλυτικά µε τις υπηρεσίες στην τεχνική 

συνάντηση. Θα το κάνουµε.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Υ.∆. Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» κ. 

ΧΡ. ∆ΡΥΜΟΥΣΗΣ: Καληµέρα κι από µένα. Αυτό που πρέπει να αναφέρουµε είναι ότι έχουν 

εκχωρηθεί πόροι από την Κ. Μακεδονία της τάξεως των 259 εκ. και από τη ∆. Μακεδονία 50 

εκ. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν επιπλέον µε βάση τη σχετική συµφωνία συγχρηµατοδότη-

σης για το πρόγραµµα «εξοικονόµηση κατ’ οίκον» 35 εκ. από την Κ. Μακεδονία και 15 από τη 

∆. Μακεδονία καθώς επίσης και 112 από το ελληνικό ταµείο επενδύσεων για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, 112 από την Κ. Μακεδονία και 21,2 από τη ∆. Μακεδονία. 
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Όσον αφορά την πρόοδο υλοποίησης για την Κ. Μακεδονία ανέρχεται στο 155% όσον αφορά 

τις εντάξεις και 72% όσον αφορά σε επίπεδο δαπανών. Για τη ∆. Μακεδονία οι εντάξεις είναι 

στο 140% και οι δαπάνες στο 74%. 

Υλοποιούνται 13 έργα που αφορούν τη Κ. Μακεδονία ως προς τα έργα προτεραιότητας δηµό-

σιας δαπάνης 290 εκ. ευρώ και για τη ∆. Μακεδονία 10 έργα της τάξης των 61 εκ. σε δηµόσια 

δαπάνη. 

Για το ν+3 ο στόχος για την Κ. Μακεδονία για το 2013 έχει επιτευχθεί. Ήταν 186,9 εκ. Σήµερα 

έχουµε δαπάνες 188 εκ. Όµοια και για τη ∆. Μακεδονία. Ο στόχος για το 2013 ήταν 36,6 και 

οι δαπάνες είναι ήδη στο 37,8.  

Κάποια σηµαντικά έργα µε έµφαση στα έργα προτεραιότητας. Η κατάσταση του σταθµού συ-

µπίεσης φυσικού αερίου στη Ν. Μεσηµβρία που είναι ολοκληρωµένο το φυσικό αντικείµενο. 

Αφορά την Κ. Μακεδονία 5,2 εκ. ευρώ.  

Επίσης, η γραµµή µεταφοράς Λαγκαδά-Φιλίππων οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων αναµένεται 

να πληρωθούν στα τέλη του 2012 και το πρώτο εξάµηνο το 2013 αναµένεται να γίνει προκή-

ρυξη του διαγωνισµού. 

Ένα άλλο πρόγραµµα που έχει πολύ µεγάλη επιτυχία είναι το πρόγραµµα «εξοικονόµηση κατ’ 

οίκον». Στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας οι εντάξεις ανέρχονται στις 3.000 περίπου αιτήσεις και 

στη ∆. Μακεδονία στις 1.076. Αναµένεται στην επόµενη απόφαση υπαγωγής να εξαντληθεί ο 

προϋπολογισµός για τις δύο αυτές Περιφέρειες γι’ αυτό γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν 

πόροι για να µην κλείσει το πρόγραµµα και να συνεχιστεί δεδοµένων των αναγκών της Β. Ελ-

λάδος. 

Σηµαντική δράση εξοικονόµησης ενέργειας είναι και η εξοικονόµηση ενέργειας στους ∆ήµους 

των ΟΤΑ. Έχουν ενταχθεί 21 ∆ήµοι από την Κ. Μακεδονία, 4 από τη ∆. Μακεδονία και 7 από 

την Αν. Μακεδονία.  

Ολοκληρώνοντας να αναφέρουµε τη µεταποίηση στις νέες συνθήκες και την εξωστρέφεια και 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, προγράµµατα που τρέχουν. Σε αυτές υπάρχουν τροπο-

ποιήσεις οδηγού εφαρµογής ώστε να διευκολυνθούν οι επενδυτές µε την απλοποίηση των 

διαδικασιών εκταµίευσης των πληρωµών. 

Το ελληνικό ταµείο επενδύσεων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτό που αναµένεται να 

τρέξει, είµαστε σε φάση αναζήτησης των αναδόχων των ελληνικών τραπεζών και εκκρεµεί και 

υπουργική απόφαση για τη διαχείριση των διαθεσίµων του ταµείου. 

Όσον αφορά νέες δράσεις που προγραµµατίζονται, µε βάση και το νέο πλαίσιο προγραµµατι-

σµού είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των νέων που θα βγει δεύτερος κύκλος, εξω-
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στρέφεια πάλι δεύτερος κύκλος και άλλες παρεµβάσεις προώθησης της εξωστρέφειας σε συ-

νεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. Εναλλακτικός τουρισµός για νέες επιχειρήσεις, βελτίωση 

υποδοµών, δηµιουργία νέων ΒΕΠΕ και δράσεις έρευνας και τεχνολογίας. Ευχαριστώ.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Υ.∆. Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ» κ. Η. ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ: Έχω δύο δια-

φάνειες µόνο από την «ψηφιακή σύγκλιση». Έτσι κι αλλιώς όλα είναι στο υλικό σας. Στη γεω-

γραφική περιοχή της Κ. Μακεδονίας έχουµε µία εκχώρηση 167 εκ. ευρώ, υπάρχουν εντάξεις 

228 µε ένα ποσοστό 136%, οι συµβάσεις είναι γύρω στα 90 εκ. µε ένα ποσοστό 53,52% και 

οι δαπάνες ανέρχονται στα 55 εκ. και αντίστοιχα 33%.  

Για τη ∆. Μακεδονία µια εκχώρηση που διαχειριζόµαστε 35,38, µε εντάξεις στο 150% δηλαδή 

53 εκ., συµβάσεις 47,35% και 16 εκ. 17 εκ. περίπου και δαπάνες 33, 71% δηλαδή 11 εκ.  

Χωρίζονται αντίστοιχα σε δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δίκτυα επικοινωνιών, τα 

βλέπετε κιόλας, σε ένα µικρό κοµµάτι της τεχνικής βοήθειας και στις κρατικές ενισχύσεις και 

στην πρωτοβουλία Jeremy που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων και αντίστοιχα 

εδώ στη ∆. Μακεδονία από στοιχεία εντάξεων βλέπετε και τον αριθµό των έργων από κάτω -

δεν θα σας κουράσω. 

Αυτό είναι από την ψηφιακή σύγκλιση γενικά για την περιοχή ΑΜΘ και εδώ είναι ανά δράση 

και ανά έργο και ο αριθµός και το επίπεδο, η κλιµάκωση των αριθµών σε σχέση µε τις εντά-

ξεις, συµβάσεις και δαπάνες. Για την Κ. Μακεδονία 82 τοπικές και 2 χωροθετούµενες και για 

τη ∆. Μακεδονία 24 τοπικές δράσεις και 2 χωροθετούµενες.  

Το τελευταίο διάστηµα έχουµε δώσει θετικές γνωµοδοτήσεις σαν διαχειριστική αρχή, απλώς 

ένα δείγµα δουλειάς είναι αυτό, γύρω στα 6 εκ. γνωµοδοτήσεις είτε σε προκηρύξεις είτε σε 

συµβάσεις και βλέπετε και τη διάρθρωση. 3 εκ. για την Κ. Μακεδονία, 500.000 για την Αν. 

Μακεδονία κι αυτό είναι ένα τελευταίο νούµερο. 

Και για τις κρατικές ενισχύσεις από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουνε υποβάλει και έ-

χουν ενταχθεί σε σχέδια, είναι για το DG-Retail, τα βλέπετε τα νούµερα, 318 επιχειρήσεις 

στην Κ. Μακεδονία, 19 επιχειρήσεις στον τοµέα του ψηφιακού περιεχοµένου, δράσεις ενίσχυ-

σης της ασφάλειας, 98 επιχειρήσεις, και δράσεις µε τουριστικά καταλύµατα και την ψηφιοποί-

ησή τους 343 και αντίστοιχα για τη ∆. Μακεδονία βλέπετε τα νούµερα σε αυτόν τον τοµέα.  

∆εν θέλω να σας κουράσω άλλο. Στο υλικό σας µπορείτε να δείτε ενδεικτικές δράσεις που 

έχουν γίνει στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση τόσο στη ∆. Μακεδονία όσο και στην Κ. Μακεδο-

νία. ∆ράσεις υποδοµών, κάποια θέµατα που αφορούν και το Jeremy και πώς πάει σε σχέση και 

µε τη ρευστότητα δυστυχώς που ακούστηκε και εδώ στην αγορά. Και οι δράσεις των τηλεπι-

κοινωνιών και αυτών που σχεδιάζονται να προκηρυχθούν όπως είναι το rural, το πρόγραµµα 
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για την επέκταση ουσιαστικά και την πρόσβαση σε λευκές περιοχές της πατρίδας µας και τον 

διαχειριστή των ΜΑΝ που θα επεκτείνει τη σύζευξη για να µπορέσει να φτάσει και σε πιο απο-

µονωµένες πλευρές, δηµόσια κτήρια και άλλους δηµόσιους φορείς. 

Αυτά είχα να πω. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Υ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ κα ΧΡ. ΚΟΥΡΤΕΛΗ: Ευ-

χαριστώ, κ. Πρόεδρε. Συγχαρητήρια καταρχήν για τη διοργάνωση. Ήταν όλα πάρα πολύ πε-

τυχηµένα και το πρόγραµµα πάει καλά απ’ ότι φαίνεται. Εγώ θα αναφερθώ στο κοµµάτι λίγο 

της περιβαλλοντικής παρακολούθησης των προγραµµάτων -έτσι κι αλλιώς εκπροσωπώ το Υ-

πουργείο Περιβάλλοντος- και της περιβαλλοντικής παρακολούθησης στο πλαίσιο της αντίστοι-

χης οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση. 

Με βάση τη διαδικασία που έχει επιλέξει η χώρα µας η περιβαλλοντική παρακολούθηση των 

προγραµµάτων γίνεται µε ετήσιες εκθέσεις που κατατίθενται για αξιολόγηση στην ειδική υπη-

ρεσία συντονισµού περιβαλλοντικών δράσεων του ΥΠΕΚΑ.  

Τα περιφερειακά προγράµµατα έχουν καταθέσει τις εκθέσεις αυτές µέχρι και το 2010. ∆εν 

κατατέθηκαν εκθέσεις για το 2011 και βέβαια και για το 2012, έτσι κι αλλιώς δεν έχει λήξει η 

προθεσµία, και η πρόταση η δική µας είναι για να καλυφθεί το κενό να κατατεθεί µία έκθεση 

για τα δύο έτη 2011-2012 όπως το κάναµε και για τα έτη 2009-2010.  

Είναι βασικό να τηρούνται οι προθεσµίες. Η προθεσµία υποβολής των εκθέσεων αυτών είναι 

µέχρι τέλος Απριλίου του επόµενου έτους στο οποίο αναφέρονται και ο λόγος που είναι µέχρι 

τέλος Απριλίου είναι προκειµένου τα αποτελέσµατα των εκθέσεων αυτών να λαµβάνονται υ-

πόψη στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που έχουν προθεσµία υποβολής το τέλος του πρώτου 

εξαµήνου του αντίστοιχου έτους. 

Θέλω να επισηµάνω πάρα πολύ γρήγορα δυο-τρία θέµατα που έχουν φανεί από τις εκθέσεις 

που έχουν µέχρι σήµερα κατατεθεί ώστε οι επόµενες εκθέσεις να είναι σε µια βάση που πραγ-

µατικά να έχουν αποτελέσµατα που να µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε όχι µόνο για την 

περιβαλλοντική παρακολούθηση αλλά συνολικότερα για την παρακολούθηση του προγράµµα-

τος τη στιγµή που οι δείκτες οι λεγόµενοι περιβαλλοντικοί είναι στο σύνολό τους δείκτες ε-

κροής και αποτελέσµατος των προγραµµάτων. ∆εν είναι κάτι άλλο δηλαδή. 

Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρξει άµεση σύνδεση κάθε ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης µε την αντίστοιχη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε την 

εξέταση των επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτήν, να µην είναι οι εκθέσεις ανεξάρτητες 

από τη ΣΜΠΕ η οποία έχει εγκριθεί για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα. 
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Επίσης, είναι σκόπιµο να υπάρχουν τιµές βάσης και στόχου των δεικτών. Παρατηρήσαµε ότι 

στις εκθέσεις  που κατατίθενται -ξέρουµε ότι δεν είναι πάντα εύκολο αυτό- αλλά παρατηρή-

σαµε ότι στις εκθέσεις που έχουν κατατεθεί µέχρι σήµερα ενώ για κάποιους δείκτες περιβαλ-

λοντικής παρακολούθησης υπάρχουν τιµές βάσης και στόχους στο προγραµµατικό κείµενο, 

δεν µεταφέρονται αυτές οι τιµές βάσης και στόχου στις εκθέσεις που παρουσιάζονται για την 

περιβαλλοντική παρακολούθηση.  

Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι η συµπλήρωση των περιβαλλοντικών δεικτών στο ΟΠΣ. Θεωρεί-

ται λοιπόν απαραίτητη και θα πρέπει να συνεχιστεί τόσο για τις ενταγµένες στο πρόγραµµα 

πράξεις όσο και τις προσκλήσεις δεδοµένου ότι για την επίτευξη των στόχων της περιβαλλο-

ντικής παρακολούθησης η διαδικασία έχει ενσωµατωθεί στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 

µε την εισαγωγή αντίστοιχων στοιχείων στο τεχνικό δελτίο της κάθε πράξης. 

Έτσι λοιπόν πιστεύω η κεντρική διαχειριστική αρχή να συµφωνεί µε αυτή την πρόταση που 

κάνω σήµερα τα περιφερειακά προγράµµατα να υποβάλουν εκθέσεις περιβαλλοντικής παρα-

κολούθησης µέχρι τον Απρίλιο του 2013 για τα έτη 2011-2012.  

Το δεύτερο θέµα στο οποίο θα αναφερθώ πολύ σύντοµα είναι η επόµενη Προγραµµατική 

στην οποία το Υπουργείο έχει στείλει ήδη ένα κείµενο µε προτάσεις αρχικές για τη διαµόρφω-

ση των κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής 2014-2020 και θέλω να πω ότι ε-

κτός από τα κλασικά που µέχρι σήµερα είχαµε, απορρίµµατα, ύδατα, βιοποικιλότητα, φύση 

κ.λπ., έχουµε βάλει τη διάσταση διακεκριµένα του χωροταξικού σχεδιασµού της βιώσιµης α-

στικής ανάπτυξης, αστική αναζωογόνηση µε ό,τι σηµαίνει αυτό. 

Επίσης, την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή τη στιγµή που βλέπουµε ότι η κλιµατική αλ-

λαγή είναι από τις βασικές γραµµές που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της επόµενης Προ-

γραµµατικής Περιόδου και πολλά θέµατα περιβάλλοντος πρέπει να περάσουν µέσα από την 

κλιµατική αλλαγή. 

Επίσης, έχουµε βάλει βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της δη-

µόσιας διοίκησης στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής. Το θεωρούµε πολύ σηµαντικό. 

Πρέπει να επενδύσουµε σε αυτόν τον τοµέα γιατί αν δεν επενδύσουµε, και τα έργα τα υπό-

λοιπα και όχι µόνο τα περιβαλλοντικά όπως βλέπουµε έχουν τεράστιες δυσκολίες στην υλο-

ποίησή τους.  

Επίσης, βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και του οικολογικού σε προϊόντα και υπη-

ρεσίες καινοτοµικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά είναι τα καινούργια που έχουµε βάλει. 

Κλείνοντας, θέλω να πω στο θέµα που αναφερθήκαµε ότι υπάρχει υποχρέωση το επιχειρησια-

κό πρόγραµµα του περιβάλλοντος αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ να πάρει έργα 100 εκ. από το 
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πρόγραµµα ΑΜΘ, θέλω να εκφράσω την επιφύλαξή µου στο συγκεκριµένο θέµα µε την εξής 

διατύπωση: θα προτιµούσαµε ως Υπουργείο και το λέω 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:Αυτό έχει αποτυπωθεί και 

στη γραπτή διαδικασία και έχει συναποφασιστεί και σε πολιτικό επίπεδο µε την πολιτική ηγε-

σία.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Υ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ κα ΧΡ. ΚΟΥΡΤΕΛΗ: Με 

συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να το πω µόνο για να γραφτεί στα πρακτικά. ∆εν υ-

πάρχει αντίρρηση για τη συνεργασία στο συγκεκριµένο θέµα αλλά όπως είναι διατυπωµένο 

δεν βρίσκει σύµφωνο αυτή τη στιγµή απόλυτα το Υπουργείο. Ας πω τη διατύπωση κι ας πε-

ράσει σαν επιφύλαξη του εκπροσώπου του ΥΠΕΚΑ µέσα στην απόφαση.  

Θεωρούµε ότι υπάρχει υποχρέωση για εξέταση της δυνατότητας µεταφοράς στο επιχειρησια-

κό πρόγραµµα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ θα παρακαλούσα να 

µην υπάρξει έστω και η διατύπωση γιατί εµείς προβήκαµε σε ένα προγραµµατισµό βάση µιας 

συµφωνίας εδώ και µήνες, έχουν προχωρήσει οι διαγωνιστικές διαδικασίες, έχουµε χωρίσει 

ακόµα και έργα και πόρους και η καλή συνεργασία συνδέεται µε αµοιβαιότητα εµπιστοσύνης.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Υ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ κα ΧΡ. ΚΟΥΡΤΕΛΗ: ∆εν 

συνεχίζω, απλώς θέλω να πω ότι το περιβάλλον είναι ένα πρόγραµµα µε ένα µεγάλο over-

booking αυτή τη στιγµή και υπολείπεται απορροφήσεων. Αν αυτά τα δυο ληφθούν υπόψη, 

πιστεύω ότι θα γίνουν και οι σωστές µεταφορές. Ευχαριστώ πολύ.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Υ. ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κα Κ. ΝΤΕΝΤΕ: Από την ειδι-

κή υπηρεσία του τοµέα πολιτισµού και τουρισµού, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τις τρεις 

διαχειριστικές αρχές της Κ. Μακεδονίας, ∆. Μακεδονίας και ΑΜΘ για την άριστη συνεργασία 

που έχουµε στα θέµατα του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Τα έργα που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες διαχειρίζονται αυτές οι τρεις διαχειριστικές αρ-

χές, είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι. Είχαµε άριστη συνεργασία και στο Γ’ ΚΠΣ και στην τρέ-

χουσα Προγραµµατική Περίοδο, συνεχίζεται αυτή. 

∆εν έχω να πω πολλά διότι όπως προανέφερα αυτά τα έργα τα διαχειρίζονται οι Περιφέρειες. 

Εξαίρεση αποτελούν τα έργα του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας όπου υλοποιούνται δύο 

έργα πολιτισµού στην ΑΜΘ, είναι ο εκσυγχρονισµός του Μουσείου Σαµοθράκης και το νέο 

Μουσείο Αλεξανδρούπολης και επιπλέον έχουµε και τα έργα υποδοµών τουρισµού και τα έργα 

κρατικών ενισχύσεων µε τις δύο δράσεις στον πράσινο τουρισµό και στον εναλλακτικό τουρι-

σµό. Ευχαριστώ. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Υ.∆. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 

– 2013» κ. Λ. ΑΒ∆ΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω κι εγώ για την πρόσκληση και 

την άριστη διοργάνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Θα είµαι πολύ σύντοµος διότι όπως γνωρίζετε το ΠΑΑ παρόλο που δεν περιλαµβάνεται ως 

χρηµατοδότηση στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα παρεµβαίνει και χρηµατοδοτεί 

δράσεις κυρίως στις Περιφέρειες.  

Ένα κοµµάτι του ΠΑΑ βέβαια ως δράσεις διαχειρίζεται τοπικά µέσω των LEADER και των τοπι-

κών οµάδων δράσης ενώ πρόσφατα αφού λύθηκαν ορισµένα προβλήµατα που είχαν δηµιουρ-

γηθεί µε τον «Καλλικράτη» έχουν εκχωρηθεί ορισµένες αρµοδιότητες έγκρισης ιδιωτικών ε-

πενδύσεων στις Περιφέρειες. 

Απλά ήθελα επίσης να ενηµερώσω ότι και το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης έχει καλύψει 

για το 2012 τις υποχρεώσεις αναφορικά µε τον κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης. Ωστόσο, τα 

προβλήµατα που ήδη αναφέρθηκαν και για τα ΠΕΠ σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των µικρο-

µεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αγροτών πρόσφατα από τα τραπεζικά κεφάλαια είναι ήδη 

ορατά και στην εφαρµογή του ΠΑΑ. 

Τέλος, όσον αφορά τη νέα Προγραµµατική Περίοδο όπως πιθανά οι περισσότεροι γνωρίζετε 

έχει ήδη εκδοθεί η πρώτη εγκύκλιος για το σχεδιασµό του προγράµµατος και βρίσκονται σε 

εξέλιξη οι συνεδριάσεις των θεµατικών οµάδων σχεδιασµού στις οποίες συµµετέχουν και εκ-

πρόσωποι των Περιφερειών. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εδώ να διατυπώσουµε την 

πλήρη άρνησή µας. Κάνετε σχεδιασµό για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο µη αξιολογώντας 

αυτό που βιώσαµε όλοι µας και είµαστε αντίθετοι όλοι οι αυτοδιοικητικοί να µην έχουµε τη 

δυνατότητα να διαχειριστούµε το γεωργικό ταµείο όπου καθοριστικό ρόλο κι εδώ στις Περι-

φέρειες στο ΑΕΠ παίζει ο πρωτογενής τοµέας και εµείς παρακολουθούµε από την επαρχία την 

εξέλιξη της διαχείρισης από την Αθήνα. Είναι αυτό που είπε ο κ. Θεοδωρίδης, είναι η στρέ-

βλωση ενός κράτους που ακόµα δεν αντιλαµβάνεται πού πάει. Κι εσείς κάνετε προπαρασκευα-

στικές εργασίες, µας στέλνετε να έχουµε συµµετοχή. Αυτά είναι τραγελαφικά.  

Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Η. ΘΕ-

Ο∆ΩΡΙ∆ΗΣ:  Είσαι άδικος, γιατί έχεις εκπρόσωπο. ∆εν χρειάζεται να συµµετέχεις στα άλλα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Υ.∆. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 

– 2013» κ. Λ. ΑΒ∆ΕΛΑΣ: Συγνώµη, απλά ήθελα να πω ότι και στο πρώτο συνέδριο είχαν 

καλεστεί όλες οι Περιφέρειες και στις θεµατικές οµάδες σχεδιασµού έχουν κληθεί εκπρόσωποι 

από τις Περιφέρειες.  
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Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Η. ΘΕ-

Ο∆ΩΡΙ∆ΗΣ:Η διαφωνία µας δεν είναι σ’ αυτό. Η διαφωνία µας είναι ότι δεν πρέπει η Αθήνα 

να διαχειρίζεται την αγροτιά που είναι στον Έβρο, στη Λάρισα, στα Γρεβενά. ∆εν γίνεται η 

Αθήνα να διαχειρίζεται αυτό. Αυτή είναι η διαφωνία µας, όχι αν µας καλείτε ή αν έχουµε εκ-

πρόσωπο.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Υ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ κα Ε. 

ΚΟΥΡΟΥΣΗ: Από την ειδική υπηρεσία συντονισµού δράσεων ΕΚΤ µε δεδοµένο ότι το πρό-

γραµµα δεν έχει ΕΚΤ και δεν υλοποιεί δράσεις µε τη ρήτρα ευελιξίας, δεν έχουµε να πούµε 

κάτι. Το µόνο που θέλω να πω είναι το ΕΠΑΝΑ∆ έχει εκχωρήσει περί τα 22 εκ. στις 3 Περιφέ-

ρειες για την υλοποίηση σχεδίων για την απασχόληση, τα οποία έχουν προκηρυχθεί, αξιολο-

γηθεί και ενταχθεί, συνολικά 61 προτάσεις που αφορούνε περίπου πάνω από 7.000 ωφελού-

µενους και άµεσα θα αρχίσει και η υλοποίησή τους.  

Ευχαριστώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ κ. 

Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ: Ονοµάζοµαι Κώστας Αποστολίδης, είµαι αναπληρωτής του Προέδρου 

Γιάννη Βαρδακαστάνη από την ΕΣΑµεΑ. Καλησπερίζουµε κι εµείς το 4ο Συνέδριο της Επιτρο-

πής Παρακολούθησης.  

Συγκεκριµένα εγώ ήθελα να ξεκινήσω ως εξής. Εδώ µέσα είναι όλοι διαφορετικοί αλλά για µας 

είµαστε όλοι ίσοι. Ακούµε νούµερα εδώ και πόση ώρα, προγράµµατα, µελέτες και όλα αυτά, 

αλλά δεν αναφερόµαστε για τα άτοµα µε αναπηρία. Μιλάµε για ισότητα, µιλάµε για ίσες ευ-

καιρίες, αλλά δεν βλέπουµε εµείς εδώ και ένα χρονικό διάστηµα τα τελευταία χρόνια να γίνε-

ται κάτι. 

Υπάρχει τώρα µια συγκεκριµένη δράση τα τελευταία χρόνια αλλά δεν είναι κάτι ανάλογο ώστε 

να µπορούµε κι εµείς τα άτοµα µε αναπηρία και οι οικογένειές τους να έχουµε το ανάλογο από 

τα ευρωπαϊκά προγράµµατα είτε το ΕΣΠΑ είτε άλλο για να υπάρχει µια ανάλογη ισότητα για 

τα άτοµα µε αναπηρία.  

Συγκεκριµένα, οι νέες δοµές του «Καλλικράτη» που αναφέρει για υγεία, παιδεία, ειδική αγωγή. 

Αναφερόµαστε για προγράµµατα προσβασιµότητας αλλά δεν υπάρχει κάτι ανάλογο και συγκε-

κριµένα τα σωµατεία ανά Νοµό, ανά Περιφέρεια, σε όλη τη χώρα, ως και την Ευρώπη και πριν 

από λίγες µέρες και την Παγκόσµια Οργάνωση Αναπηρίας.  

Βλέπουµε υπάρχει διαφορά και στην Ευρώπη και σε παγκόσµια κλίµακα αλλά εδώ στη χώρα 

υπάρχει µεγάλη διαφορά στα προγράµµατα για τα άτοµα µε αναπηρία. Γι’ αυτό θέλουµε λίγο 

µέριµνα και από την πρώτου και δευτέρου βαθµού διοίκησης και συγκεκριµένα από τη χώρα, 
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τα αρµόδια Υπουργεία έτσι ώστε να απολαύσουνε και τα άτοµα µε αναπηρία καρπούς και το 

αυτονόητο.  

Να µη µιλάµε µόνο για υπογραφές και συνθήκες ότι είµαστε ισότιµα µέλη της κοινωνίας αλλά 

αν δεν υπάρχει και ανάλογη υποδοµή, πώς θα προχωρήσουµε; Το θέτω και ως τοπικό ζήτηµα, 

και της Περιφέρειας και της χώρας. Θέλουµε εργαλεία, θέλουµε συνεργάτες, τα αυτονόητα. 

Θέλουµε στέγες, όπως αναφέρθηκα και προ ηµερών στην Περιφέρεια ΑΜΘ, στον κ. Περιφε-

ρειάρχη, τον κ. Γιαννακίδη, πως αυτό που κάνουµε το κάνουµε στο δρόµο. 

∆εν υπάρχει συντονισµός και οργάνωση κατάλληλη έτσι ώστε να µπορούµε να έχουµε κι εµείς 

τα εργαλεία αυτά που έχει ο κάθε άνθρωπος να µπορούµε κι εµείς να συµβάλουµε αξιοπρεπώς 

στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κ. Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ: Γεια 

σας. Λέγοµαι Χρήστος Γεωργίου, εκπροσωπώ το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος.  

Πολύ γρήγορα δύο επισηµάνσεις οι οποίες δεν θέλω να φάνε πολύ χρόνο. Για τα θέµατα των 

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό και θετικό το γεγονός 

ότι πλέον η επιχειρηµατικότητα και ειδικά ίσως η µεταποίηση τίθενται σε προτεραιότητα µέσα 

από το πρόγραµµα κάτι που στο παρελθόν ενδεχοµένως δεν το συζητούσαµε και πιθανόν δεν 

συνέβαινε. 

Το δεύτερο πράγµα, συνέχεια του πρώτου, είναι το γεγονός της µεταφοράς των κονδυλίων 

από τους διάφορους άξονες προτεραιότητας προς τον άξονα που αφορά την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας. Νοµίζω ότι µας δίνει αναπτυξιακές ελπίδες για την τριετία 2013-2015 

αλλά θα έλεγα περισσότερο στο κοµµάτι που αφορά τη διατήρηση των υφιστάµενων επιχει-

ρήσεων και τη συγκράτηση όσο µπορούµε των υφιστάµενων θέσεων εργασίας. Νοµίζω ότι 

µπορούµε να ελπίζουµε σε κάτι καλύτερο τα επόµενα χρόνια.Ευχαριστώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΑ κ.Γ. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ: Καληµέρα κι από 

µένα. Λέγοµαι Γιώργος Αµανατίδης, εκπροσωπώ τις αναπτυξιακές εταιρίες στην Επιτροπή Πα-

ρακολούθησης.  

Θα ήθελα να προτείνω δυο-τρία ζητήµατα τα οποία νοµίζω ότι θετικά θα συνεισφέρουν στην 

κοινή προσπάθεια. Το πρώτο θέµα είναι έτσι πολύ επιγραµµατικά, κατά την άποψή µου ακόµα 

και σήµερα θα µπορούσε να γίνει ένταξη έργων υπό προϋποθέσεις.  

Τι εννοώ; Επειδή από την εντελώς ελεύθερη διαδικασία πήγαµε στην πολύ στενή διαδικασία 

ελέγχου για ένταξη έργων, θα µπορούσαµε να πάµε σε µια ενδιάµεση ακόµα και τώρα. Να 

εντάσσονται έργα και να υπάρξει ένα χρονοδιάγραµµα συµπλήρωσης των φακέλων µε στοι-

χεία που δεν επηρεάζουν το µέγεθος ή τη βιωσιµότητα ενός έργου. 
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Παραδείγµατος χάρη, κάποιες άδειες που είναι µεν υποχρεωτικές θα µπορούσε στην απόφαση 

ένταξης να προβλέπετε ότι θα εκδοθούν πριν τη δηµοπράτηση του έργου. Έτσι, λοιπόν, αν 

κάποιος δικαιούχος πλέον δεν µπορέσει να αποκαταστήσει αυτό το πρόβληµα ή το ζήτηµα, 

τότε θα θεωρείται ότι έχασε ένα έργο ενώ µε την νυν διαδικασία επειδή δεν ανακηρύσσεται 

προσωρινά δικαιούχος δεν σηµαίνει και δεν επιταχύνει τις διαδικασίες καθώς δεν είναι ακόµα 

δικαιούχος. 

Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι αυτό προς το ΠΑΑ πλέον ως προτροπή και θα µπορού-

σε να είναι και απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης να επαναπροκηρύξει άµεσα τις κρα-

τικές ενισχύσεις του άξονα 3 σε περιοχές όπου δεν υπήρχε ενδιαφέρον και αυτές οι περιοχές 

της χώρας είναι η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, λιγότερο της Κεντρικής, πε-

ρισσότερο της ∆υτικής Μακεδονίας και της ∆υτικής Ελλάδος. 

Εποµένως, νοµίζω ότι είναι µία πρόταση γιατί γνωρίζοντας ότι οι περιοχές του άξονα 3 είναι 

διαφορετικές από τις αντίστοιχες του άξονα 4 ενώ πρέπει να υποστηριχτούν κατά προτεραιό-

τητα οι περιοχές του άξονα 3 ως ορεινές και µειονεκτικές, µε τη µία προκήρυξη που έγινε και 

το χαµηλό ενδιαφέρον µεγαλώνουµε την ανισότητα που υπάρχει µεταξύ αυτών των δύο περι-

οχών. Πόροι υπάρχουν. Εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν διαθέσιµοι γύρω στα 60 εκ. πόρους και 

θα µπορούσε άµεσα να γίνει αυτή η πρόσκληση. 

Ένα τρίτο ζήτηµα και θα κλείσω µε µια πρόταση είναι το ότι δεν έχει γίνει κατανοητό στο 

σχεδιασµό και αυτό έχει σχέση µε αυτό που είπε ο κ. Γιαννακίδης, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, ότι 

το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να έχει περιφερειακό σχεδιασµό και περιφερει-

ακή διαχείριση.  

Αυτό δεν έγινε κατανοητό γιατί είναι πολύ απλό. Ποτέ µέχρι τώρα δεν εκλήφθηκε η διαδικασία 

ανάπτυξης της υπαίθρου ως διαδικασία περιφερειακής ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν παρατηρείται 

το φαινόµενο να υπάρχει ένας σχεδιασµός µέσω των ΠΕΠ από τις Περιφέρειες κι ένας κεντρι-

κός σχεδιασµός από το ΠΑΑ και δεν υπάρχει σύστηµα που να συντονίζει τα συµφέροντα των 

δύο αυτών επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

Την πρόταση που σας κάνω τώρα την έχω υποβάλει και στις 15 Ιουνίου στην Κεντρική Επι-

τροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και εξ όσων γνωρίζω θα 

είναι µία από τις βασικές συνιστώσες του νέου προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης όπως θα 

λέγεται γιατί πραγµατικά είναι ο µόνος τρόπος να υπάρχει συµπληρωµατικότητα των πόρων 

των ΠΕΠ και του ΠΑΑ. 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ κ. ΓΡ. ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ: Χαίρεται. 

Γρηγόριος Μιχαηλόπουλος λέγοµαι, είµαι Προϊστάµενος του τµήµατος νοµικής υποστήριξης 
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από τη Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα-

γωνιστικότητας. 

Με αφορµή κάποια στοιχεία που ακουστήκαν και από µέλη της Επιτροπής τα οποία κατατεί-

νουν επίσης των διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων θα ήθελα απλώς να σας ενηµε-

ρώσω για κάποιες πολύ πρόσφατες κοινοτικές εξελίξεις που έχουν πάρει και την οδό την νο-

µοπαρασκευαστική προκειµένου να ψηφιστούν από τη Βουλή. 

Ειδικότερα σε σχέση µε το θέµα του παράβολου που ακούστηκε, όντως υπάρχει ένα σχέδιο 

από τη Γενική Γραµµατεία σύµφωνα µε το οποίο θα προβλέπεται σαν απαραίτητο για το πα-

ραδεκτό της υποβολής της αίτησης δικαστικών µέτρων, στα δικαστήρια δηλαδή, όχι στο διοι-

κητικό, να κατατίθεται ένα παράβολο που θα είναι αναλογικό µε βάση το ύψος της υπό ανά-

θεσης σύµβασης. 

Αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί παλιότερα υπήρχε µια καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και ως εκ τούτου είχαµε έρθει και έχουµε έρθει ήδη σε επαφή µε την αρµόδια Γενι-

κή ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι αυτό δη-

λαδή η εισαγωγή της καταβολής παράβολου θα είναι σύµφωνο µε την ενωσιακή νοµοθεσία 

και γενικότερα µε την αρχή της αναλογικότητας. 

Ένα δεύτερο στοιχείο που ενδεχοµένως να έχει κάποιο ειδικότερο ενδιαφέρον είναι ότι µία εκ 

των προτάσεων αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης να γίνεται θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις όταν πρόκειται για διαγωνισµούς παροχής υπηρε-

σιών ή ανάθεσης συµβάσεων προµηθειών.  

Άρα, λοιπόν, θα καταργείται η υποχρέωση να πηγαίνει ο κάθε υποψήφιος προσφέρων σε ένα 

ΚΕΠ, σε µια δηµόσια αρχή προκειµένου να γίνει η θεώρηση και ως εκ τούτου αποφεύγουµε 

πάρα πολλά προβλήµατα που έχουν ανακύψει µε διοικητικές και δικαστικές εµπλοκές εξαιτίας 

αυτού του τυπολατρικού κωλύµατος να συµπίπτει µε µία θεώρηση υπογραφής µε την ηµερο-

µηνία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης. 

Επίσης, ένα άλλο σηµείο το οποίο ήδη έχει τεθεί προς επεξεργασία είναι αυτό της συγχώνευ-

σης σταδίων στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση δηµόσιων συµβά-

σεων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών, όχι στα έργα, όπου πλέον θα συγχωνεύονται τα 

στάδια του ελέγχου των δικαιολογητικών µε το στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφο-

ράς σε ένα στάδιο, άρα θα βγαίνει µία απόφαση από τα δύο στάδια, µόνο αυτή θα µπορεί να 

προσβληθεί διοικητικά και δικαστικά και σε δεύτερο στάδιο θα συγχωνεύονται τα στάδια της 

αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς µε αυτό του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητι-

κών κατακύρωσης από τον έναν προς τον άλλο ανάδοχο. 
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Με αυτόν τον τρόπο, θεωρείται, είναι µάλλον πρόδηλο ότι θα έχουµε µείωση των όποιων κα-

θυστερήσεων που ανάγονται σε λόγους δικαστικών διενέξεων οι οποίοι περισσότεροι εξ αυ-

τών είναι και λίγο καταχρηστικοί.  

Επίσης, ένα άλλο κοµµάτι που θα έρθει σε άλλο νοµοσχέδιο το οποίο είναι σε επεξεργασία και 

είµαστε σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Είναι αυτό που ειπώθηκε από την 

έδρα σας προκειµένου να υπάρχει ένα νοµοθέτηµα που θα επιτρέπει τους ηλεκτρονικούς δια-

γωνισµούς και επειδή και αυτό τυγχάνει να είναι µία µνηµονιακή υποχρέωση µάλιστα πολύ 

σύντοµα ως τις αρχές του 2013 θα έχει ψηφιστεί. 

Βέβαια, όλα αυτά τελούν υπό την αίρεση ότι θα εγκριθούν, µάλλον θα υπάρχει µια γνωµοδό-

τηση από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων όπως αυτό προβλέπεται και από το 

νόµο σύστασής της. 

Τέλος, έχουµε κάποιες άλλες διατάξεις που αφορούν στην απλοποίηση έκδοσης διάφορων 

κανονιστικών πράξεων που αφορούν τη λειτουργία των νοµικών υπηρεσιών και εν γένει είναι 

διάφορες εξουσιοδοτικές του 3614 όπου πλέον σκοπός είναι να µην απαιτείται η συναπόφαση 

από πάρα πολλούς αρµόδιους Υπουργούς. 

Αυτά εν τάχει από µένα. Σας ευχαριστώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ κα Σ. ΤΕΡΖΑΚΗ: Καληµέρα 

σας. Τερεζάκη Σοφία λέγοµαι. Είµαι εκπρόσωπος της Ε∆ΕΛ. Είµαι Προϊσταµένη στο Γ’ τµήµα 

της 51ης ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων των επιχειρησιακών προγραµµάτων που 

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής.  

Στην αρµοδιότητα του Γ’ τµήµατος ανήκουν οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται στα περιφε-

ρειακά επιχειρησιακά προγράµµατα τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.  

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία σας.  

Θα ήθελα να πω ότι και µε τις τρεις διαχειριστικές αρχές υπάρχει άριστη συνεργασία. Για όλη 

την ελεγκτική περίοδο του ΕΣΠΑ µέχρι σήµερα έχουνε διενεργηθεί από την Υπηρεσία µας 55 

έλεγχοι συστηµάτων και 61 έλεγχοι πράξεων εκ των οποίων 8 αφορούν την τρέχουσα ελε-

γκτική περίοδο. 

Οι 8 έλεγχοι δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόµα. Τα πορίσµατα αυτών δεν έχουν οριστικοποιη-

θεί. Οι 4 βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής έκθεσης, 1 έλεγχος είναι υπό σύνταξη και 3 

έχουν οριστικοποιηθεί. 

Θα ήθελα να σας πω ότι η Ε∆ΕΛ δεν εκφράζει γνώµη για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα αλλά 

συνεκτιµούνται όλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα συνολικά. Αν σε κάποιο επιχειρησιακό 
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πρόγραµµα υπάρχει κάποιο συστηµικό πρόβληµα τότε αυτό οροθετείται συγκεκριµένα και 

προτείνονται διορθωτικά µέτρα. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα συγχρηµατοδο-

τούµενα έργα. ∆εν έχει παρατηρηθεί κάποιο ουσιώδες πρόβληµα στο συγκεκριµένο επιχειρη-

σιακό. Προβλήµατα υπάρχουν και τα παρακολουθεί η Ε∆ΕΛ µέσω των συστάσεων.  

∆εν έχω κάτι άλλο να σας πω. Εύχοµαι καλή επιτυχία στην εξέλιξη της Επιτροπής. Ευχαριστώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝ.ΠΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Ι.ΠΑΠΑΪΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ: 

Καληµέρα  

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω κωδικοποιηµένα και σε λίγο χρόνο να πω 

δύο σκέψεις προτάσεις.  

Έχοντας ως δεδοµένο ότι υπάρχει συσσωρευµένη εµπειρία και από εµάς αλλά πολύ περισσό-

τερο από τα στελέχη των διαχειριστικών αρχών αλλά υπάρχει και ευρωπαϊκή εµπειρία, θα 

σταθώ στο εξής: 

Η αξιοποίηση αυτής της εµπειρίας µας δείχνει πολύ καθαρά την χάρτα των διορθώσεων που 

πρέπει να γίνουν και δυστυχώς σήµερα ακούω µε λύπη για ζητήµατα που πρέπει να διορθω-

θούν.  

Θέλω να αναφερθώ σε µία και βασική διόρθωση, τη διόρθωση που έχει να κάνει µε την µελε-

τητική ωρίµανση των έργων που είναι µια κορυφαία διαδικασία για την ισόρροπη ανάπτυξη 

των Περιφερειών αλλά και για την επιτυχία του εγχειρήµατος µέσα από το επιχειρησιακό πρό-

γραµµα. 

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει µία υστέρηση ιδιαίτερα µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτο-

διοίκησης πρώτου βαθµού και πρέπει να υπάρχουν αυτές οι διορθώσεις µέσα τουλάχιστον από 

ένα Ταµείο που µπορεί να δηµιουργηθεί σε επίπεδο Περιφέρειας για να υποστηρίζει τις µελέ-

τες. 

Επειδή µπορεί να συζητούµε σε ένα δυσµενές περιβάλλον για τη χώρα, και είναι από τα κακά 

των καιρών, µέσα από τη µελετητική ωρίµανση µπορούµε να δούµε και τους στόχους της ε-

πόµενης Περιόδου.  

Θα αναφέρω µόνο µία σκέψη ενδεικτικά που είµαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει αντικείµενο συ-

ζήτησης στο επόµενο διάστηµα. Μπορούµε πολύ καθαρά να µιλήσουµε για τη θερµική θωρά-

κιση της ΜΑΘΡΑ που θα προκύπτει µε κεντρικά συστήµατα θέρµανσης, τηλεθέρµανσης σε 

πολλές περιοχές αξιοποιώντας τόσο την γεωθερµία όσο και τον ορυκτό µας πλούτο, το ενερ-

γειακό δυναµικό των φυτικών υπολειµµάτων, ακόµα και τα σκουπίδια. 
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Είµαι βέβαιος ότι αυτή τη συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει µε ένα σχεδιασµό για την επόµενη 

Περίοδο που θα προσελκύσει και ιδιωτικές επενδύσεις, θα λύσει πολλά ζητήµατα στην απα-

σχόληση και ας µην ξεχνούµε ότι καλύπτει και 4 τουλάχιστον από τους εµβληµατικούς στό-

χους της Ευρώπης 2020 ξεκινώντας από τον κορυφαίο που πλήττει - και όλοι αναφέρθηκαν- 

αυτόν που σχετίζεται µε την καταπολέµηση της φτώχειας.  

Ευχαριστώ πολύ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝ.ΠΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. κ. Γ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόε-

δρε. Να καλωσορίσω στην Περιφέρειά µας και όσους έχουν έρθει από µακριά κι εύχοµαι να 

έχουν µία πολύ καλή διαµονή. 

Η άποψή µου είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια καρκινοβατούµε πάνω στις ίδιες λογικές. Είναι η 

4η Προγραµµατική Περίοδος και σε αυτή την Προγραµµατική Περίοδο πάλι προς το τέλος ένα 

είναι το ζήτηµά µας και ένα ζήτηµα αναδεικνύεται. Πώς θα κάνουµε απορροφήσεις; 

Οι κεντρικοί όµως στόχοι του προγράµµατος έχουν αποκλίνει και βρίσκονται σε τεράστια από-

σταση µε τα σηµερινά ζητούµενα της κοινωνίας που βιώνει µια ακραία κρίση. 

Η δυσκαµψία που υπάρχει στο πρόγραµµα είναι δεδοµένη και είναι δεδοµένη γιατί κανείς µας 

δεν θέλει να δει αυτό που τόσα χρόνια οδήγησε εδώ την κοινωνία µας που είναι οι εξτρεµι-

σµοί σε πολλά σηµεία, οι υπερµοντερνισµοί, οι ακρότητες και οι στρεβλώσεις, νοµοθετικές 

στρεβλώσεις οι οποίες µας έφεραν ως εδώ διατρέχουν και το συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

Είναι ένα πρόγραµµα αργοκίνητο, πηγαίνει µε ρυθµούς ξένους προς την πραγµατικότητα της 

κρίσης, µια κρίση η οποία απαιτούσε άλλες ταχύτητες, άλλες ρευστότητες και άλλες λογικές. 

∆υστυχώς όµως το πρόγραµµα στο σηµείο αυτό που θα έπρεπε να ‘χει κάνει εδώ και καιρό 

ορατή την παρουσία του σε όλες τις πτυχές της ελληνικής κοινωνίας κατά την άποψή µου δεν 

έχει πετύχει. Και αυτό δεν οφείλεται σε έναν παράγοντα, οφείλεται στην συστηµική του οργά-

νωση, στο σύνολό του και δεν διαφέρει πολύ αυτή η οργάνωση από αυτό που βιώσαµε στις 

προηγούµενες Προγραµµατικές Περιόδους. 

∆εν είναι επικαιροποιηµένο το πρόγραµµα. ∆εν παρακολουθεί καθόλου την κοινωνική αποδό-

µηση. ∆εν παρακολουθεί την κατάπτωση και το µηδενισµό της επιχειρηµατικότητας. ∆εν πα-

ρακολούθησε, ενώ υπήρχαν διαθέσιµοι πόροι, τις ανάγκες της ρευστότητας και όχι µε τη λογι-

κή της απλής διάθεσης των πόρων αλλά της διείσδυσης αυτών των πόρων µέσα στην καρδιά 

της κοινωνίας ούτως ώστε να αποτελέσουν κτήµα αυτής και να δώσουν µια ανάσα σε όλο 

αυτό που συναποτελεί την κοινωνία µας. 

Ταυτόχρονα, παρατηρούµε τις εντάξεις. Πολλές από τις εντάξεις δεν έχουν ταυτότητα επικαι-

ροποιηµένη. Είναι έργα υπερβολικά σε κατευθύνσεις που µπορεί να αρµόζουν στις λογικές του 



Ε.Π. «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ»  2007 – 2013 
4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Ε.∆.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ -   Ε.∆.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Ε.∆.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΤΠΑ 
  

- 80 / 111 - 

2007-2008, ή και πριν, δεν αρµόζουν όµως στις λογικές των αναγκών. Είναι έργα µεγαλύτερα 

σε µεγέθη, σε απαιτήσεις, σε δυσκινησίες. Μερικά από αυτά ίσως παρουσιάζουν και φαραωνι-

κά χαρακτηριστικά και όλα αυτά θα έπρεπε να τα είχαµε δει και προσέξει. 

Εδώ βέβαια πρέπει να σταθώ ότι πολλά από τα έργα δεν προσβλέπουν στον εισοδηµατικό 

πολλαπλασιαστή. ∆εν προσδίδουν υπεραξία στην κοινωνία και ενώ αυτό πολλές φορές είναι 

ανέξοδο, κανείς δεν ασχολείται ουσιαστικά να δει τι τελοσπάντων είναι εκείνο που αφήνει και 

ειδικά τώρα αυτό που έπρεπε να αφήνει το κάθε έργο είναι να είναι άµεσα ορατό και εισπρα-

κτέο από την κοινωνία. 

∆εν θέλω να κουράσω περισσότερο. Όσον αφορά την διαχείριση των προγραµµάτων. Ακούµε 

ότι τα διαχειρίζονται οι Περιφέρειες. Πρέπει να τονίσω ότι δεν τα διαχειρίζονται οι Περιφέρειες 

γιατί οι δοµές των Περιφερειών δεν έχουµε καν γνώση -ως µέλος του Περιφερειακού Συµβου-

λίου το λέω αυτό- παρά µόνο στις εντάξεις που γίνονται που έρχονται, υιοθετούνται -γιατί δεν 

µπορεί να γίνει και διαφορετικά- αλλά δεν εντάσσονται µέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο ενός 

προγραµµατισµού κατευθύνσεων. Είναι εντάξεις που γίνονται για τις ανάγκες του προγράµµα-

τος και πολλές φορές όπως είπα αποκλίνουν. 

∆εν θα αναφερθώ στα έργα προτεραιότητας. Θα πω όµως ότι αυτή η αναθεώρηση η οποία 

επιχειρείται επιτέλους ας πάει πιο βαθιά από εκεί που πήγαινε ως τώρα γιατί κάθε φορά κά-

νουµε αναθεωρήσεις χωρίς να βάζουµε τα δάχτυλα στον τύπο των ήλων.  

Υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα µε πολλά έργα που καρκινοβατούν. Ακούµε, άκουσα πολλά έργα 

που αφορούν τη δική µας Περιφέρεια τα οποία είναι έργα µερικά εκ των οποίων αγγίζουν τη 

δεκαετία, π.χ. ο άξονας Αλεξανδρούπολης-Ορµενίου ή το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης ή ένα 

σωρό άλλα έργα, ο δρόµος της Νυµφαίας, το νοσοκοµείο της Κοµοτηνής και κάθε φορά µέ-

νουµε σε αργούς ρυθµούς, σε ρυθµούς που δεν σταθήκαµε ικανοί να λύσουµε τα σηµεία που 

αποτελούν τροχοπέδη σε όλη αυτή την πορεία. 

∆εν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Θέλω να πω όµως ότι όλοι πρέπει να αλλάξουµε τις λο-

γικές και τις πρακτικές. Αν µείνουµε στις ίδιες λογικές, στα ίδια θεσµικά πλαίσια, στα ίδια συ-

στηµικά προβλήµατα, πάντοτε, στο τέλος κάθε Προγραµµατικής Περιόδου θα προσπαθούµε 

εκεί και όπως έτυχε χωρίς να επιδιώκουµε αναπτυξιακό αποτέλεσµα και ειδικά τώρα, ειδικά 

αυτή την περίοδο να έχουµε απλώς απορροφήσεις. Ευχαριστώ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο Σίµος ∆ανιηλίδης, ΠΕ∆ 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

Π.Ε.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Σ. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ: Ευχαριστούµε για την πρόσκλη-

ση. Καλή επιτυχία στις εργασίες.  
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Στα γενικότερα ζητήµατα, ακούστηκαν παρατηρήσεις, δεν θέλω να τις επαναλάβω, απλά µόνο 

να ενισχύσω τα προβλήµατα τα οποία παρουσιάζονται στο ασφυκτικό πλαίσιο και στη γραφει-

οκρατία που αποδείχθηκε για µια ακόµα φορά, για µια ακόµα Προγραµµατική Περίοδο ότι αντί 

να απλοποιούµε από Περίοδο σε Περίοδο τα πράγµατα τα δυσκολεύουµε και αυτό πρέπει να 

είναι µάθηµα τουλάχιστον για την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο να έχουµε απλοποιήσει 

τις διαδικασίες, να έχουµε βάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ωρίµαν-

σης έτσι ώστε να έχουµε πιο γρήγορα και πιο καλά αποτελέσµατα. 

Την περίοδο την οποία διανύουµε ως χώρα και ως τοπικές κοινωνίες όλοι το έχουµε αντιληφ-

θεί και αρκετοί το έχουν επισηµάνει ότι είµαστε σε µια από τις δυσκολότερες περιόδους του-

λάχιστον την µεταπολιτευτική και τη µεταπολεµική.  

Έχει ανακοινωθεί πολλές φορές ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού διαβιεί κάτω από 

το όριο της φτώχειας, ένας τεράστιος αριθµός είναι άνεργοι και ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες 

είτε είναι άτοµα µε αναπηρία είτε είναι ηλικιωµένοι είτε είναι µικρά παιδιά που χρήζουν ιδιαίτε-

ρης κοινωνικής φροντίδας, είναι εκτός συστήµατος. 

Αν λάβουµε υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταρρεύσει σχεδόν στο σύνολό της η κρατι-

κή δοµή της πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας και της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και 

ότι πλέον αυτό το κράτος βασίζεται σε ότι κάνει µε όποιον τρόπο το κάνει η τοπική αυτοδιοί-

κηση σε αυτούς τους τοµείς, θα πρέπει να καταλήξουµε και για τα υπόλοιπα µε βάση την α-

ναθεώρηση αλλά και για τα µελλούµενα στην άλλη Προγραµµατική Περίοδο πώς θα προσανα-

τολίσουµε πόρους σε αυτούς τους τοµείς. 

Έχουµε οµόφωνες αποφάσεις όλων των προηγούµενων συνεδρίων της αυτοδιοίκησης και όχι 

µόνο της Κ. Μακεδονίας -αναφέροµαι πρόσφατα στο τελευταίο συνέδριο που έγινε εδώ στην 

περιοχή, στην Κοµοτηνή πριν από µερικούς µήνες και σε όλα τα προηγούµενα- ότι ζητάµε από 

τα λιµνάζοντα και τα αναπορρόφητα να µεταφερθούν πόροι είτε στις υποδοµές που έχουν 

σχέση µε την παιδεία, την πρωτοβάθµια φροντίδα υγεία, την προσχολική αγωγή, βρεφονηπι-

ακοί ή παιδικοί είτε στα άτοµα µε αναπηρία, στις δοµές, είτε στην τρίτη ηλικία µε τα ΚΗΦΗ. 

Εδώ µε έκπληξη βλέπουµε ότι από τον άξονα «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» αφαι-

ρούµε 210 εκ. για να τα πάµε στον άξονα της «ψηφιακής σύγκλισης και επιχειρηµατικότη-

τας». Είµαστε ριζικά αντίθετοι και θα καταψηφίσουµε αυτή την πρόταση και παρακαλούµε να 

την αποσύρετε για να την επανεξετάσετε. 

Έχοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα µε έκπληξη βλέπουµε ότι 210 

εκ. ευρώ αφαιρούνται από τον άξονα «αειφόρα ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» που από αυτόν 

τον άξονα προσανατολίζονται αυτά τα λίγα τα οποία υπήρχαν για αυτές τις υποδοµές, παρά-
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δειγµα, στο πρόγραµµα της Κ. Μακεδονίας κακώς κάκιστα δεν υπήρχε πρόβλεψη για την κα-

τασκευή υποδοµών στην προσχολική ηλικία, βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθµοί, αλλά 

ότι υπήρχε είτε στον τοµέα της παιδείας είτε στις άλλες περιοχές προτείνεται να αφαιρεθούν 

αυτά τα 210 εκ. γι’ αυτό και είµαστε αντίθετοι για να πάνε στην «ψηφιακή σύγκλιση και επι-

χειρηµατικότητα». 

Να κάνουµε µία διευκρίνιση. ∆εν έχουµε κανένα πρόβληµα µε την επιχειρηµατικότητα. Ξέ-

ρουµε ότι πρέπει να υποστηριχθεί στη χώρα και για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας αλλά και 

για την ανταγωνιστικότητα αλλά όχι προς Θεού από εκείνα τα ελάχιστα κονδύλια τα οποία 

προορίζονται για την τοπική αυτοδιοίκηση για τις υποδοµές στην προσχολική αγωγή. Είδαµε τι 

έγινε φέτος το καλοκαίρι µε τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά τα οποία µείνανε έξω από το πρό-

γραµµα της οικογενειακής εναρµόνισης των βρεφονηπιακών, των παιδικών και ξέρουµε ή 

µάλλον υπολογίζουµε 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με συγχωρείτε, για να κά-

νετε τέτοια πρόταση, πρέπει να έχετε πλήρη άποψη για όλο τον περιφερειακό σχεδιασµό σε 

θέµατα που αναφέρετε.  

Υπάρχουν Περιφέρειες που έχουν υπερκαλύψει τις ανάγκες τους. Άρα, δεν µπορεί να κάνουµε 

συνολική παρέµβαση. Μπορεί για την Κ. Μακεδονία να υφίσταται. ∆εν θα κάνουµε διάλογο 

τώρα για την Κ. Μακεδονία. 

Π.Ε.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Σ. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ: Ναι, εµείς αυτή τη στιγµή εκπρο-

σωπούµε την τοπική αυτοδιοίκηση και την Κ. Μακεδονία και σας µιλάω και ως Πρόεδρος της 

αντίστοιχης επιτροπής για όλη την Ελλάδα και επικαλούµαι και τις οµόφωνες αποφάσεις των 

συνεδρίων µας, αν υπάρχουν λίγες περιοχές, λίγοι ∆ήµοι 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Η αναθεώρηση δεν γίνεται 

σήµερα, Σίµο. Άρα, να µην συζητάµε γι’ αυτό τώρα. 

Π.Ε.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Σ. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ: Έχουµε καταθέσει και γραπτά τις 

διαφωνίες µας σε προηγούµενες διαδικασίες και τις επικαλούµαι. Έχουµε καταθέσει -και δεν 

είναι προσωπικό το ζήτηµα- και γραπτά όποτε έγινε τέτοια συζήτηση για τη µεταφορά πόρων 

είτε έγινε τηλεφωνικά, δι’ αλληλογραφίας είτε έγινε σε άλλα τραπέζια συζήτηση, έχουµε κα-

ταθέσει τη διαφωνία µας και µάλιστα έχουµε καταθέσει την πρόταση να µεταφερθούν από 

αλλού κονδύλια για να ενισχύσουν. 

Και επαναλαµβάνω αν υπάρχουν λίγες περιοχές που έχουν καλύψει τις ανάγκες για υποδοµές 

σε αυτούς τους τοµείς, αυτές οι περιοχές ασφαλώς και µπορούν να εξαιρεθούν, αλλά περιο-

χές, οι περισσότερες περιοχές ειδικά στα µεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στις πρωτεύουσες 
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των περιφερειακών ενοτήτων έχουν τροµερές ανάγκες στην προσχολική αγωγή, στα άτοµα µε 

αναπηρία, στην τρίτη ηλικία, αλλά ακόµα και στην προσχολική στέγη, στην παιδεία. 

∆εν µπορεί αυτή την περίοδο να αφαιρούµε κονδύλια από αυτές τις υποδοµές. Και ακόµα πε-

ρισσότερο θα πρέπει να έχουµε κατά νου να ενισχύσουµε και τα soft προγράµµατα, τα προ-

γράµµατα δηλαδή ενίσχυσης και της κατάρτισης και της επιµόρφωσης αλλά και της υποστήρι-

ξης της λειτουργίας αυτών των δοµών. Αυτά.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ κα Π. ΒΡΥΖΙ∆ΟΥ: Από το ∆ήµο Εορδαίας και 

πρόεδρος της ΠΕ∆ ∆υτικής Μακεδονίας. 

Καλησπέρα κ. Πρόεδρε και σε όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

Θα ήθελα για τη συγκεκριµένη Επιτροπή και γενικότερα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είναι 

αναµφισβήτητο, ότι σε ένα χρηµατοδοτικό πρόγραµµα µας ενδιαφέρει η απορρόφηση αλλά 

και η αποτελεσµατικότητα των έργων που θα υλοποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της τοπι-

κής κοινωνίας. 

Σήµερα δεν αµφισβητεί κανείς ότι το κυρίαρχο πρόβληµα είναι η οικονοµική κρίση, η τεράστια 

ανεργία που υπάρχει στη χώρα µας και βέβαια οι παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν πρέπει να 

δίνουν λύσεις σε αυτόν τον τοµέα. 

Τα έργα που έχουµε παρακολουθήσει αυτή τη στιγµή σχεδιάστηκαν, µελετήθηκαν, εντάχθη-

καν σε µία χρονική περίοδο που δεν ήταν πολύ πριν από σήµερα, ωστόσο όµως µε τις αλλα-

γές που έχουν συµβεί κάτω από άλλες συνθήκες θα φαινόταν σαν να υπήρξαν δεκαετίες που 

µεσολάβησαν διότι αλλάξανε τελείως οι ανάγκες. 

Ωστόσο, κατανοούµε ότι δεν είναι εύκολο επειδή τα τελευταία δύο χρόνια άλλαξαν να ετοιµά-

σουµε ξαφνικά άλλου είδους µελέτες και άλλα έργα έτσι ώστε να ικανοποιήσουµε τις τοπικές 

µας κοινωνίες, αλλά µπορούµε να δώσουµε µία ιδιαίτερη έµφαση στην αναθεώρηση και µε 

γρήγορους ρυθµούς να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε έστω κάποια στην πορεία χρηµατοδο-

τικά προγράµµατα. 

Άρα, µεγάλη σηµασία έχει η τεχνική στήριξη η οποία θα πρέπει να συζητηθεί και τι περιθώρια 

έχει για να δώσει τη δυνατότητα για νέο σχεδιασµό, σίγουρα δεν είναι εύκολο αλλά είναι ση-

µαντικό, πρέπει να ληφθεί υπόψη για να µπορέσουµε άµεσα µε τα νέα δεδοµένα να µελετή-

σουµε και να σχεδιάσουµε και βέβαια η αναθεώρηση να γίνει µε γνώµονα τα νέα δεδοµένα. 

Οπωσδήποτε ο καθένας έχει να καταθέσει τις δικές του θέσεις. Εγώ σαν ∆. Μακεδονία θέλω 

να πω ότι πρέπει να υπάρξει σηµαντικό κονδύλιο για την οδοποιία και τους κάθετους άξονες, 

έχουν επενδυθεί σηµαντικά κεφάλαια και πρέπει να κλείσει αυτός ο τοµέας και πραγµατικά να 
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ωφεληθεί η χώρα µας και να µην υπάρχουν τµήµατα που δεν συνεχίζονται και µένουν αναξιο-

ποίητα τα χρήµατα που έχουν επενδυθεί. 

Ένα δεύτερο είναι τα έργα των αποχετεύσεων και των βιολογικών καθαρισµών η χώρα µας 

για να κάνει τα επόµενα βήµατα πρέπει να λύσει αυτά τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε το 

περιβάλλον όχι µόνο γιατί είναι θέµα ποιότητας ζωής και µιας σύγχρονης χώρας ανάγκη αλλά 

και γιατί θα µας επιβληθούν πρόστιµα αν δεν µπορέσουµε να ανταποκριθούµε. 

Ήδη στα προγράµµατα που καταθέσαµε στο ΕΠΠΕΡΑΑ φαίνεται ότι οι προτάσεις είναι πολύ 

περισσότερες από τα διαθέσιµα χρήµατα, άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλη λύση, τµηµατικά σε 

κάποιες Περιφέρειες να ληφθεί µέριµνα για να ενταχθούν στα τµήµατα εκείνα για να µπορέ-

σουµε να δώσουµε µία λύση σε ένα κορυφαίο ζήτηµα που αν δεν λυθεί δεν µπορώ να φαντα-

στώ πώς θα φέρουµε άλλου είδους ανάπτυξη είτε αυτή λέγεται τουριστική είτε λέγεται επιχει-

ρηµατική είτε αγροτική. Σας ευχαριστώ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Πριν δώσω το λόγο στους 

αγαπητούς µου συναδέλφους, θα πρέπει να αποτυπώσουµε τα δεδοµένα που βρισκόµαστε.  

Σήµερα το ΕΣΠΑ των Περιφερειών απ’ ότι εξελίσσεται θα συµβασιοποιήσει στο τέλος του έ-

τους περίπου το 100%. Η αναθεώρηση έχει προκύψει από την κοινωνική ανάγκη. Οι κοινωνι-

κές ανάγκες είναι λογικό να είναι αποτέλεσµα διαβούλευσης µε τη θεσµική κοινωνία που θα 

προσδιορίσουν την αναθεώρηση πού στοχεύει. 

Θέλω να πω ότι και ο χρόνος είναι αµείλικτος, µπορούµε όµως να βάλουµε µια σειρά από προ-

τεραιότητες στην επόµενη Προγραµµατική Περίοδο κι εκεί θα πρέπει να εστιαστεί και ο προ-

βληµατισµός µας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ Ε. ΛΑΦΑΖΑΝΙ∆ΗΣ: Είµαι ο ∆ήµαρχος 

Κορδελιού - Ευόσµου, λέγοµαι Στάθης Λαφαζανίδης. 

Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω σήµερα για τη συγκεκριµένη συνάντηση και ήθελα να τονί-

σω που κάθε φορά βρισκόµαστε, συζητάµε διάφορα πράγµατα εδώ και πολλά χρόνια. ∆υστυ-

χώς όµως εκείνο που µας λείπει σαν Έλληνες είναι το θέµα της συνεργασίας. 

Συζητάµε πολλές φορές διάφορα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν φτάνουµε όµως στο δια 

ταύτα κάπου εκεί χαλάει η συνταγή και έτυχε και πολλές φορές να συζητήσω και µε Υπουρ-

γούς διαφόρων κοµµάτων όλα αυτά τα χρόνια και όταν απευθύνεσαι σε κάποιο Υπουργείο 

σου λέει όταν δεν είναι δικό του το θέµα και είναι άλλου Υπουργείου «δεν είναι δικό µου το 

θέµα, είναι άλλου Υπουργείου, οπότε δεν έχω τις αρµοδιότητες κ.λπ. κ.λπ.» 

Με αυτές τις λογικές όµως δεν µπορούµε να προχωρήσουµε µπροστά. Είναι θέµατα που αφο-

ρούν την πατρίδα µας, που αφορούν τον αθέµιτο παγκόσµιο ανταγωνισµό, που θα πρέπει σε 
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όλα αυτά εδώ να δούµε πώς λειτουργούν κάποιοι άλλοι ούτως ώστε εµείς να γίνουµε πιο α-

νταγωνιστικοί από αυτούς για να µπορέσουµε να επιβιώσουµε, σε όλα τα επίπεδα, στον αγρο-

τικό τοµέα, στον τουριστικό, στη βιοµηχανία, παντού. 

∆υστυχώς όµως δεν βάζουµε τις προτεραιότητες έτσι όπως πρέπει. Όπως εµείς στους ∆ήµους 

µας έχουµε να κάνουµε µε τα πάντα γιατί είναι µικρές κυβερνήσεις που σε όλα πρέπει να βά-

λουµε προτεραιότητες αλλά να τα τρέξουµε παράλληλα και παράλληλα πρέπει να υπάρχει και 

µία συνεργασία γύρω από τα οικονοµικά. 

∆εν γίνεται αυτό το οποίο θα πρέπει και µάλιστα πολλές φορές κι όταν δεν χρειάζεται να λύ-

σουµε µε οικονοµικούς πόρους τα προβλήµατά µας, µε κάποιους άλλους τρόπους δεν προ-

σπαθούµε να τα λύσουµε. 

Παραδείγµατος χάρη, ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα τα οποία συζητάµε εδώ και πά-

ρα πολλά χρόνια είναι το θέµα των απαλλοτριώσεων που αναφέρθηκε προηγουµένως η κυρία 

από το ΥΠΕΚΑ. 

Στο θέµα των απαλλοτριώσεων έχουµε πει γιατί δεν έχουν δηµιουργηθεί οι τράπεζες γης, ένα 

σηµαντικότατο θέµα το οποίο αν είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια θα έλυνε πάρα πολλά προ-

βλήµατα τόσο στη διάνοιξη οδών, οδοποιίας µέσα σε αστικές περιοχές όσο και εκτός και όχι 

µόνο. Θα µπορούσαµε να διευκολύνουµε και τις πόλεις µας σε οικόπεδα που θα µπορούσαν 

να πληρωθούν µε γη και όχι µε χρήµα που δεν θέλει καθόλου έξοδα. 

Είναι πολλά παραδείγµατα που θα µπορούσε να πει κάποιος. Ένα άλλο θέµα είναι ότι δεν υ-

πάρχει συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίου, δευτεροβάθµιας, πρωτοβάθµιας που θα έπρεπε. 

∆εν υπάρχει ανάλογη έρευνα στο πανεπιστήµιο για να µπορέσουµε να αναπτύξουµε τη βιοµη-

χανία µας και πολλά και διάφορα.  

∆υστυχώς πάσχουµε σε πολλά, όχι ότι δεν έγιναν πολλά αυτά τα χρόνια. Έγινε το οδικό δί-

κτυο όλου του κράτους µας, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αλλά δεν ακολουθήσαµε µε κάποιο συγκε-

κριµένο σχέδιο, απλώς λειτουργούσαµε αποσπασµατικά, να κάνουµε αυτό, να κάνουµε εκείνο, 

να κάνουµε το άλλο, ότι σκεφτόµασταν εκείνη τη στιγµή πιστεύω µόνο και µόνο για να λύ-

σουµε τα προβλήµατα. 

Μιλάω γενικά, θα µου επιτρέψετε, γιατί βρισκόµαστε σε µια οικονοµική κατάσταση αρκετά 

δύσκολη, νοµίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον αν δεν ξέρουµε να σχεδιάζουµε, να µάθουµε από 

κάποιους άλλους που σχεδιάζουν καλύτερα από εµάς.  

Αυτά τα γενικά αλλά όσον αφορά το θέµα της τράπεζας γης, σας παρακαλώ να το δούµε γιατί 

αν καθίσω να κάνω ανάλυση, από εκεί εξαρτώνται πάρα πολλά πράγµατα. Την υπεραξία αντί 

να την πάρει το κράτος, την έπαιρναν όλα αυτά τα χρόνια οι ιδιώτες. Και όχι µόνο αυτό, εξαι-
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τίας του ότι υπήρχαν συµφέροντα δεν σχεδιάσαµε σωστά τις πόλεις µας, δεν σχεδιάσαµε σω-

στά τις περιοχές τις παραθαλάσσιες και όχι µόνο, ούτως ώστε και τον τουρισµό να τον χά-

σουµε και πολλά άλλα να χάσουµε. Ευχαριστώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ κ. ∆. ΠΑΣΟΗΣ: Καλησπέρα κι από µένα. Λέγοµαι 

Πασόης ∆ηµήτρης, είµαι ο ∆ήµαρχος Αλµωπίας, εκπρόσωπος ∆ήµων της Περιφερειακής ενό-

τητας της Πέλλας.  

Θα είµαι αρκετά σύντοµος. Θα αναφερθώ µόνο στον τοµέα µεταφορικών υποδοµών στην 

Πέλλα. Η Πέλλα διατρέχεται από ένα κακό οδικό δίκτυο. Θα το έλεγα άθλιο. Σε συνδυασµό 

µάλιστα και µε το γεγονός ότι δεν έχει κάθετο άξονα στην Εγνατία Οδό δηµιουργούνται τερά-

στια προβλήµατα στις µεταφορές. Αυτό πιστεύω το βεβαιώνει και ο Γενικός Γραµµατέας Απο-

κεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου και ∆. Μακεδονίας, ο κ. Θεοδωρίδης.  

Φανταστείτε ότι η Αριδαία απέχει από τη Θεσσαλονίκη, η έδρα του ∆ήµου, 100 χλµ. και για να 

φτάσεις εκεί χρειάζεσαι 1,5 ώρα. Η τέως νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση είχε προγραµµατίσει γι’ 

αυτή την Προγραµµατική Περίοδο για τη βελτίωση του οδικού άξονα Χαλκηδόνας-Έδεσσας 2 

υποέργα, την παράκαµψη Γιαννιτσών και την παράκαµψη Χαλκηδόνας. 

∆υστυχώς αυτό το διάστηµα παρακολουθήσαµε τεράστιες αντιδράσεις και πάρα πολλές δια-

µαρτυρίες για το γεγονός ότι το έργο, η παράκαµψη των Γιαννιτσών, η αίτηση για τη χρηµα-

τοδότηση του έργου αυτού απορρίφθηκε από τα ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας. 

Αυτό προήλθε µάλλον και από έντονες καταγγελίες ότι έγινε προσχηµατικά, ότι πόροι γι’ αυτό 

το έργο µεταφέρθηκαν σε άλλα έργα άλλης περιφερειακής ενότητας. Για µας, αυτά τα δύο 

έργα είναι ζωτικής σηµασίας, για την Πέλλα. Πρέπει να χρηµατοδοτηθούν και να υλοποιηθούν 

σε αυτή την Προγραµµατική Περίοδο. Ευχαριστώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ κ. Ν. ΜΗΛΙΩΤΗΣ:  Εγώ θα εστιάσω σε δύο θέµατα 

µόνο όσον αφορά τα έργα και στις σχέσεις των τεχνικών υπηρεσιών µε τις διαχειριστικές αρ-

χές. Πολλά έργα ιδίως στις µικρές Περιφέρειες δεν έχουν καλές µελέτες γιατί προσπαθούν οι 

∆ήµοι, οι ∆ήµαρχοι εκ των ενόντων να τις φτιάξουν. 

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Όταν φτάνουµε στην κατασκευή του έργου, υπάρχει πρόβληµα. 

Τα µισά έργα θα γίνουν µε πολλές ελλείψεις. Θα κάνουµε έργα της περασµένης εικοσαετίας 

γιατί οι διαχειριστικές αρχές παρουσιάζουν µια απόλυτη ακαµψία, δεν συνεργάζονται µε τους 

επιβλέποντες, δεν τους αφήνουν να φτιάξουν τίποτα παραπάνω και εκεί θα έχουµε κάποια 

προβλήµατα. Επειδή είµαι και κατασκευαστής έργων βλέπω. Φτιάχνουµε σχολεία χωρίς τηλε-

φωνικές συνδέσεις µέσα και χωρίς άλλες υποδοµές που τις φτιάχναµε πριν από 20 χρόνια.  
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∆εύτερο, µεγάλη γραφειοκρατία, έλεγχος επί ελέγχου, επιτροπή επάνω στην επιτροπή, 5 δια-

δοχικές επιτροπές. Αυτό έχει σχέση µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση και µετά οι τεχνικές υπηρε-

σίες των υπηρεσιών εκµεταλλεύονται την κατάσταση και το νόµο των δηµοσίων έργων. Πα-

ρακολούθηση των επιµετρήσεων, 3 µήνες. Εκµεταλλεύονται το χρόνο και όταν φτάσουν α-

κριβώς στους 3 µήνες στέλνουν τα χαρτιά πίσω και κερδίζουν άλλους 3 µήνες από την αρχή.  

Αυτά πρέπει να κοπούνε. Όχι 3 µήνες δεν πρέπει να έχουν περιθώριο για να ελέγχουν επιµε-

τρήσεις έργων γρήγορων αλλά 3 µέρες λέω εγώ! Τόσο πρέπει να έχει. Και ξεκινάει το έργο το 

Πάσχα και µέχρι τα Χριστούγεννα δεν έχει πληρωθεί ακόµα τίποτα.  

Πάρα πολλά έργα έχουν αυτό το πρόβληµα και πολλοί εργολάβοι οδηγούνται στην αφάνεια 

εξαιτίας αυτού του γεγονότος. ∆εν ξέρω αν έχει φτάσει στα αυτιά σας τέτοιες διαµαρτυρίες 

και από κατασκευαστές ακόµα. Όλη µία οικογένεια είµαστε. Όλοι πρέπει να επιβιώσουν. Γι’ 

αυτό δέστε το αυτό το θέµα. Είναι πολύ σοβαρό. Να σταµατήσουν αυτές οι επιτροπές, η µία 

πάνω στην άλλη.  

Επιτροπή επιβλεπόντων, επιτροπή αφανών εργασιών, επιθεώρηση της δόνησης, να δει αν οι 

κολώνες είναι στη σωστή θέση. Μα οι άλλες δύο επιτροπές τι φτιάχνανε πιο µπροστά; Από 

πολιτικούς µηχανικούς και µηχανολόγους απαρτίζονται! Επιτροπή ποιότητας έργου και η κάθε 

µία θέλει µία εβδοµάδα χρόνο για να έρθει να επιβλέψει το έργο που σε άλλους καιρούς αυτό 

θα το φτιάχναµε µέσα σε µια βδοµάδα, τώρα θέλουµε 1,5 µήνα και τα χρήµατα περιµένουν.  

Και όσα χρήµατα θα πάρετε πίσω από τους ∆ήµους θα είναι χρήµατα που τα έργα έχουν γίνει 

αλλά οι διαδικασίες καθυστερούν και πιθανόν θα πάνε σε άλλες δράσεις, σε αυτή τη φάση 

τουλάχιστον. Αυτά ήθελα να πω. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ∆. ΚΙΟΥΠΤΣΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ. Είµαι ο ∆ή-

µαρχος Γρεβενών, εκπροσωπώ την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών. Ο ∆ήµος µας είναι το 

82% της ενότητας. Είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση ∆ήµος της Ελλάδος και ως εκ τούτου έχει 

πολλά και διάφορα προβλήµατα και ως εκ τούτου χρειάζεται και τεχνική στήριξη. 

Να πω ότι η τεχνική στήριξη µέχρι σήµερα, αυτή της ΜΟ∆, η οποία δόθηκε και µοιράστηκε και 

δεν ξέρω αν θα ισχύσει όπως µας είπε και ο κ. Γιαννούσης όταν τον επισκέφτηκα ότι θα έρθει 

στη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας, θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασµός.  

∆εν µπορεί να δίνεται µε κριτήρια πολιτικά ή άλλα. Εµείς έχουµε έργο προτεραιότητας και στο 

έργο προτεραιότητας δόθηκε τεχνική στήριξη στο αστρονοµικό πάρκο του Όρλιακα 145.000 

και στη λίµνη της Καστοριάς και το αναφέρω ως παράδειγµα επειδή είναι τόπος καταγωγής 

του Πετσάλνικου που ήταν Πρόεδρος της Βουλής δόθηκαν 2 εκ.  
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∆εν µπορεί η κατανοµή της τεχνικής στήριξης να γίνεται µε τέτοια κριτήρια. Πρέπει να γίνεται 

µε τις ανάγκες που υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, νοµίζω η Βίκη τα γνωρίζει, τα έχουµε 

συζητήσει στην ΠΕ∆, πρέπει να γίνονται µε τα κριτήρια τα πραγµατικά και τα ουσιαστικά. Θα 

πρέπει τα έργα που είναι ώριµα και είναι σε τελικό στάδιο και µπορούν να µπουν, αυτά να πά-

ρουν και την τεχνική στήριξη ώστε να υπάρχει απορρόφηση. Τα κριτήρια πρέπει να είναι τέ-

τοια.  

Όπως επίσης θα πρέπει οι αξιολογήσεις να γίνονται χωρίς αποκλεισµούς κι εκεί σταµατάω.  

Σας ευχαριστώ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Το λόγο δίνω στον ∆ή-

µαρχο της πόλης που µας φιλοξενεί ο οποίος έκανε έναν αγώνα για να µπορέσει να παραστεί, 

στον Κυριάκο Χαρακίδη. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ κ. Κ. ΧΑΡΑΚΙ∆ΗΣ: Καλησπέρα σε όλους σας. Πρόλαβα ίσα-ίσα τη 

συνεδρίαση νοµίζω.  

Θέλω να σας καλωσορίσω όλους στην πόλη µας, στο ∆ήµο µας, στο Νοµό µας και να σας ευ-

χαριστήσω που βρίσκεστε εδώ. 

Από τα λίγα που έχω ακούσει, θέλω να πω δυο πράγµατα. Ο συνάδελφος από τον Εύοσµο 

είπε ότι δεν συνεργαζόµαστε στην Ελλάδα, υπάρχει έλλειµµα συνεργασίας. Εγώ θέλω να πω 

το εξής και µε αφορµή τα στατιστικά που έχουν βγει τελευταία για τις απορροφητικότητες και 

τις εντάξεις και όλα αυτά τα στοιχεία για τις Περιφέρειες και δείχνουν τη δική µας Περιφέρεια 

να έχει κάνει άλµατα σε ένα χρόνο µέσα. 

Αυτό εδώ είναι υποδειγµατική συνεργασία ∆ήµων µε Περιφέρεια. Είναι πρότυπο συνεργασίας 

και το λέω έτσι ακριβώς γιατί εµείς ήµασταν πολύ πίσω. Εγώ είµαι ένας καινούργιος ∆ήµαρ-

χος, δυο χρόνια, δεν είµαι παλιός ∆ήµαρχος, ήµουν αντιπολίτευση πριν. Γνωρίζω αρκετά καλά 

τις διαδικασίες. Μόνο έτσι θα µπορούσαµε να προχωρήσουµε. Ευέλικτα, έχοντας άµεση σχέση 

και µε τον Περιφερειάρχη και µε τη διαχειριστική αρχή να είναι τα στελέχη της διαχειριστικής 

κάθε βδοµάδα, κάθε 15 µέρες, κάθε 20 µέρες σε κάθε περιφερειακή ενότητα βλέποντας τα 

προβλήµατα για να διευκολύνουν και τα έργα που υπάρχουν στην σκέψη ή έχουν ξεκινήσει να 

ωριµάζουν ή είναι ώριµα. 

∆εν θα µπορούσε διαφορετικά να έχουµε αυτό το αποτέλεσµα. Νοµίζω ότι θα πρέπει να το 

καταλάβουµε όλοι µας ότι θα πρέπει όχι µόνο να υπάρξει συνεργασία αλλά θα πρέπει να βλέ-

πουµε και πώς θα διευκολύνουµε την όλη κατάσταση.  

Έρχεται η επόµενη Προγραµµατική Περίοδος και εγώ µπορώ να πω ως ∆ήµαρχος δεν έχω κά-

νει σχεδόν τίποτα γιατί προσπαθώ σε έναν ∆ήµο που δεν είχε επαφή µε τα κοινοτικά πλαίσια 
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τα προηγούµενα, δεν είχε εντάξει έργα του σχεδόν ποτέ, ελάχιστα, να πρέπει να εντάξω και 

να υλοποιήσω µέσα σε αυτή την Προγραµµατική Περίοδο και ταυτόχρονα θα πρέπει να σχε-

διάζουµε και την επόµενη. 

Είναι πάρα πολύ δύσκολο και συµφωνώ ότι η τεχνική στήριξη ιδίως για τους ∆ήµους που δεν 

έχουν προσωπικό είναι αναγκαία. ∆εν προλαβαίνουµε να κάνουµε τις µελέτες. Ο τρόπος µε 

τον οποίο τις κάνουµε το γνωρίζουν όλοι είναι µεσοβέζικος και προσπαθούµε µε υπεράνθρω-

πες προσπάθειες να βγάλουµε αυτό το αποτέλεσµα που βγάζουµε. 

Επίσης, θέλω να επισηµάνω ότι θα πρέπει η Περιφέρεια να βλέπει και να καθορίζει σε ένα 

βαθµό το έλλειµµα το αναπτυξιακό που υπάρχει µέσα στην Περιφέρεια και να το ισορροπεί 

κατά κάποιον τρόπο. ∆ύσκολο µεν, γιατί θα πει κάποιος «µα πώς θα γίνει αυτό; Τις µελέτες τις 

κάνει ο κάθε ∆ήµος». Θα πρέπει λοιπόν εκεί να έρθει αρωγός η Περιφέρεια µε τα στελέχη που 

έχει και ιδίως η δική µας και η περιφερειακή ενότητα η δική µας εδώ που έχει στελέχη και να 

συνδράµει κυρίως στους µικρότερους ∆ήµους για να µπορέσει και ο κάθε Νοµός όπως και ο 

Νοµός ∆ράµας που έχει αρκετή υστέρηση να προλάβει τους περισσότερους. 

∆υστυχώς, µετά από 4 ΚΠΣ, βλέπουµε σε µία Περιφέρεια που είναι 5 Νοµοί να έχουν 5 δια-

φορετικές κατατάξεις όσον αφορά το ΑΕΠ τους, το αναπτυξιακό τους στάτους κοκ. Νοµίζω ότι 

επιβάλλεται να λειτουργήσουµε µε αυτόν τον τρόπο και όχι γιατί σε κάποιον ∆ήµο είναι ένα 

έργο µεγάλο και πρέπει να γίνει σώνει και καλά αφαιρώντας από όλους τους υπόλοιπους πό-

ρους τους οποίους χρειάζονται για βασικά έργα υποδοµής. 

Ευχαριστώ πολύ και πάλι σας καλωσορίζω.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΩΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ κ. ∆. ΤΕΡΖΙ∆ΗΣ: Καληµέρα σας. Λέγοµαι Τερζίδης, 

εκπροσωπώ την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς. Θα ήθελα κι εγώ µε την τοποθέτησή µου να 

συµβάλω στην σηµερινή πολύ σηµαντική διαδικασία. 

Πιστεύω ότι ο προβληµατισµός αυτός µπορεί να µας βοηθήσει για την επόµενη Προγραµµατι-

κή Περίοδο που έρχεται και είναι πάρα πολύ σηµαντική. 

Είναι κατανοητό σε όλους ότι µε τα νέα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν της ανεργίας, της κοι-

νωνικής πολιτικής πρέπει να είναι κυρίαρχο στοιχείο για όλες µας τις δράσεις από εδώ και πέ-

ρα, αλλά και της ανεργίας, της εργασίας δηλαδή, µπορούµε έστω και την τελευταία στιγµή σε 

αυτή την Προγραµµατική Περίοδο να προσαρµόσουµε τα πράγµατα αλλά και να καθορίσουµε 

για την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο. 

Θέλω να κάνω µερικές παρατηρήσεις. Ειπώθηκαν µεν αλλά θέλω κι εγώ µε τη φωνή µου να το 

εντείνω και να το δείτε κι εσείς. Είναι το ζήτηµα της γραφειοκρατίας. Νοµίζω ότι αυτή την 

περίοδο πολύ µεγαλύτερο κοµµάτι ήταν αυτό της γραφειοκρατίας παρά της ουσίας του έργου 
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και πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε για να µπορέσουµε πράγµατι τα έργα να είναι και ουσιαστικά 

και να προσφέρουν στον τόπο µας. 

Το δεύτερο µεγάλο ζήτηµα είναι τα ζητήµατα του ελέγχου που ό,τι έχει να κάνει µε την αυτο-

διοίκηση είναι πάρα πολλά και νοµίζω ότι δεν πετυχαίνουν επί της ουσίας αυτό που θα θέλαµε 

να είναι και διαφανή και σωστά γι’ αυτό νοµίζω ότι πρέπει να επανασχεδιάσουµε και αυτό το 

κοµµάτι. 

Ένα δεύτερο προβληµατισµό που θα ήθελα να βάλω είναι ότι η επόµενη Προγραµµατική Πε-

ρίοδος είναι πολύ σηµαντική και αυτό σηµαίνει ότι η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση 

πρέπει να ξεκαθαρίσει και τη σχέση αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργήσει ώστε να 

µην δηµιουργηθούν προβλήµατα στη λειτουργία της τα επόµενα χρόνια. 

Είναι σηµαντικό να προετοιµάσουµε από τώρα, γι’ αυτό η τεχνική βοήθεια πρέπει από τώρα να 

µπορέσει να δοθεί ώστε να είναι έτοιµα και έργα και µελέτες ώστε να ενταχθούν και πολύ 

γρήγορα να προχωρήσουνε έργα και προβλήµατα να µπουν σε µια διαδικασία να επιλυθούν.  

Για τον τόπο µου, θα ήθελα να πω ότι πρέπει σε ότι έχει να κάνει µε την αγροτική ανάπτυξη, 

τον γεωργικό τοµέα, και πολύ µεγαλύτερο βάρος να ρίξουµε και να διαµορφώσουµε πολιτικές 

τέτοιες που και να συγκρατήσουν αλλά και να επαναφέρουν πληθυσµό στον τόπο µας έτσι 

όπως το ξέρουµε και µπορούµε πραγµατικά να το κάνουµε. 

Αυτό σηµαίνει επίσης να ολοκληρώσουµε κάποια έργα πρόσβασης και γιατί ο Νοµός χρησιµο-

ποιείται έχοντας τρεις εξόδους, τρεις πύλες προς την Ευρώπη που πρέπει αυτές να είναι και 

ασφαλείς και συγχρόνως να µην δηµιουργούν και προβλήµατα στην εµφάνιση της χώρας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κα Μ. ΖΟΡΜΠΑΛΑ: 

Θέλω δύο κουβέντες µόνο για το θέµα της αναθεώρησης, το πώς θα βγει κανείς από την κρί-

ση δίνοντας βάρος στις υποδοµές και δίνοντας βάρος στις επιχειρήσεις είναι ένα θέµα που εί-

ναι προς συζήτηση, θα έχει ένα µίγµα των δύο αυτών επιλογών. 

Εµείς από την αρχή πάντως όταν τέθηκε το ζήτηµα της αναθεώρησης των περιφερειακών 

προγραµµάτων, είχαµε υποστηρίξει την ιδέα να προχωρήσουµε στην αναθεώρηση υπό έναν 

όρο όµως, ότι η αναθεώρηση δεν θα χρησιµοποιούταν µόνο για να πληρωθούν οι υπερδε-

σµεύσεις του άξονα της ανταγωνιστικότητας αλλά ότι θα υπήρχε και µία στρατηγική πίσω από 

αυτή την πρωτοβουλία και κυρίως ότι η αναθεώρηση θα είχε κάποια επίπτωση στην πραγµα-

τική οικονοµία και θα πήγαινε σε καλά στοχευµένες ενισχύσεις και οι οποίες θα παρακολου-

θούνταν στενά. 

Όπως ξέρετε και έχει αναγραφεί και στο µνηµόνιο, στο παρελθόν η εµπειρία µε τη χορήγηση 

κρατικών ενισχύσεων µέσω των διαρθρωτικών ταµείων δεν ήταν πάντοτε επιτυχής. Υπήρχαν 
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κρατικές ενισχύσεις οι οποίες ουσιαστικά δεν είχαν καµία στόχευση, άρα αυτή η κατάσταση 

θα πρέπει να αναστραφεί και για ένα λόγο ακόµα, δηλαδή πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσει κανείς 

να κοιτάει το θέµα της χορήγησης ενισχύσεων βάση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της 

κάθε Περιφέρειας, να κοιτάξει µέσω των ενισχύσεων να συνενώσει τις δυνάµεις που υπάρ-

χουν στις Περιφέρειες, να κοιτάξει να υπάρχουν νέες σύγχρονες µέθοδοι οργάνωσης, να κοι-

τάξει να υπάρχει κάποια απασχόληση στην Περιφέρεια κοκ.  

Αυτή τη στιγµή έχουµε αντιληφθεί ότι ο νέος κύκλος ενισχύσεων θα είναι υπό την ευθύνη 

των Περιφερειών. Θεωρούµε από τη δικιά µας πλευρά ότι αυτό είναι µια καλή ιδέα και θα είναι 

κι ένα τεστ κατά κάποιο τρόπο για τις Περιφέρειες οι οποίες θα δοκιµαστούν σε αυτόν τον 

τοµέα. 

Αυτό σηµαίνει ότι και οι Περιφέρειες θα πρέπει να κοιτάξετε τις υπηρεσίες οι οποίες θα διαχει-

ρίζονται αυτά τα ζητήµατα ώστε να µην υπάρχουν περιπτώσεις όχι µόνο απατών και παρατυ-

πιών, αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα βέβαια, αλλά να είναι και καλές ενισχύσεις που να έ-

χουν και ένα αντίκτυπο στην οικονοµία της κάθε Περιφέρειας.  

Ήθελα να πω και το εξής. Υπάρχει ένα θέµα µε τις κρατικές ενισχύσεις όπως ξέρετε. Αυτή τη 

στιγµή έχει βγάλει και το δικαστήριο κάποιες αποφάσεις. Πρέπει να προσέχει κανείς πάρα πο-

λύ τη συµβατότητα των ενισχύσεων µε το κοινοτικό δίκαιο. Είµαστε στη διάθεσή σας και ε-

µείς. Ξέρω ότι πάρα πολλά έργα έχουν αρχίσει να δεινοπαθούν µε αυτή την καινούργια νοµο-

λογιακή εξέλιξη αλλά είναι κάτι που πρέπει να αντιµετωπιστεί, γρήγορα µάλιστα και καλά. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

(σχόλιο εκτός µικροφώνου) 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κα Μ. ΖΟΡΜΠΑΛΑ: 

Εµείς; ∆εν είναι δικό µας.  

(σχόλιο εκτός µικροφώνου) 

Είναι θέµα εθνικού δικαίου. Ξέρω το θέµα αλλά δεν µπορώ εγώ να ενηµερώσω γι’ αυτό το 

θέµα.  

(σχόλιο εκτός µικροφώνου) 

Για το θέµα του ΦΠΑ των ∆ΕΥΑ ξέρω ότι είναι µία εγκύκλιος του Υπουργείου των Οικονοµι-

κών, αλλά να σας πω δεν έχω δει την εγκύκλιο. Ξέρω ποιο είναι το πρόβληµα, αλλά δεν έχω 

δει την εγκύκλιο και δεν µπορώ να σας απαντήσω. Αυτό όµως που θέλω να σας πω είναι το 

θέµα των υποδοµών µε τις κρατικές ενισχύσεις. 

(σχόλιο εκτός µικροφώνου) 
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Το θέµα των υποδοµών µε τις κρατικές ενισχύσεις θέλει ιδιαίτερη προσοχή και άπτεται και του 

θέµατος των έργων προτεραιότητας ότι το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει α-

ποφασίσει πως οτιδήποτε είναι οικονοµική δραστηριότητα ακόµα και όταν σχετίζεται µε έργο 

υποδοµής ή µπορεί να υποκρύπτει κρατική ενίσχυση, άρα χρειάζεται ακόµα και στα έργα υπο-

δοµής που µέχρι τώρα θεωρούσαµε ότι επειδή γινότανε µε διαδικασίες δηµοσίων έργων δεν 

χρειάζεται καµία κοινοποίηση, θα πρέπει να υπάρχει µια ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλίζε-

τε τη συµβατότητα και µε αυτό το σκέλος των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου. 

(σχόλιο εκτός µικροφώνου) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο τέλος. Βρεθείτε µετα-

ξύ σας και πέστε τα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κα Μ. ΖΟΡΜΠΑΛΑ: 

Θα πρέπει κανείς να κοιτάξει την κοινοτική νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων διότι είναι 

έργα τα οποία παράγουν έσοδα, υπάρχει µία οικονοµική δραστηριότητα άρα πρέπει και εκεί να 

δείτε και το ύψος της ενίσχυσης και τους όρους της ενίσχυσης αλλά καταρχήν είναι έργα που 

εµπίπτουν στις διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων.  

Απλώς θέλω να σας πω παρενθετικά ότι έχει κυκλοφορήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια 

µεθοδολογικά εργαλεία ώστε οι διαχειριστικές αρχές να µπορούν να κάνουν µία πρώτη αξιο-

λόγηση αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση, αλλά από εκεί και ύστερα είναι και οι υ-

πηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης που και αυτές έχουν µια µεγάλη δραστηριότητα σε αυ-

τόν τον τοµέα. 

Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Να σας συγχαρούµε για το θέµα της στρατηγικής των Ροµά. Εί-

σαστε η πρώτη Περιφέρεια η οποία απέκτησε στρατηγική. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή δίνει µε-

γάλη σηµασία στο θέµα των Ροµά και όλων των άλλων οµάδων οι οποίες βρίσκονται στην ίδια 

κατάσταση αποκλεισµού και φτώχειας και θα είναι και µία αιρεσιµότητα στην επόµενη Προ-

γραµµατική Περίοδο. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ κα Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ.: ∆ύο λόγια για την κατα-

πολέµηση της απάτης στο ΕΣΠΑ που νοµίζω ότι συµβάλλει στην καταπολέµηση της φτώχειας 

που είναι το κύριο θέµα και ο στόχος. 

Επιγραµµατικά τελείως. Το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου και ειδικά στον οδηγό εφαρµογής 

υπάρχει η έννοια της απάτης, υπάρχει η διαφοροποίηση σε σχέση µε την παρατυπία και επί-

σης δίνονται και παραδείγµατα απάτης που µπορεί τυχόν να συναντήσουν οι διαχειριστικές 

αρχές όταν διενεργούν επιθεωρήσεις ή διοικητικούς ελέγχους.  
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Το δεύτερο θέµα είναι ότι δεν είναι στην αρµοδιότητα των επιθεωρήσεων ή των διοικητικών 

ελέγχων να εντοπίζουν την απάτη της οποίας η διαφορά σε σχέση µε την παρατυπία είναι η 

ύπαρξη πρόθεσης ή δόλου όπως είναι γνωστό.  

Βέβαια, µπορούν κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων να εντοπίσουν κάποια στοιχεία τα 

οποία θα θέσουν στους ελεγκτές τα ερωτήµατα της υπόνοιας της απάτης όπως καταγράφο-

νται οι περιπτώσεις αυτές των παραδειγµάτων στο Σ∆Ε.  

Οι ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα από την Ε∆ΕΛ και από την Αρχή Πληρωµής. Η Ε-

∆ΕΛ έχει υπογράψει µια συµφωνία µε το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

για ανταλλαγή πληροφοριών. Η Αρχή Πληρωµής έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο επαφών µε το 

Σ∆ΟΕ και έχει ξεκινήσει και µία ανταλλαγή αλληλογραφίας για ελέγχους που διενεργεί το 

Σ∆ΟΕ σε συγχρηµατοδοτούµενες περιπτώσεις και κυρίως ωφελουµένων από συγχρηµατοδο-

τούµενες δράσεις. 

Αυτό που σχεδιάζεται τώρα µε δεδοµένο ότι υπάρχει το στρατηγικό πλαίσιο για την καταπο-

λέµηση της απάτης σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει το εθνικό πλαίσιο για την καταπολέµηση της απά-

της σε επίπεδο χώρας και κάτω από αυτή την οµπρέλα σχεδιάζεται να αναπτυχθεί η στρατηγι-

κή για την καταπολέµηση της απάτης στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα.   

Θα στηρίζεται πάνω σε κάποιους άξονες. Οι άξονες αυτοί είναι πρόληψη, ο εντοπισµός, η κα-

ταπολέµηση, η ενηµέρωση και η ανατροφοδότηση επικαιροποίηση της στρατηγικής αυτής. 

Τι θα πρέπει να καθορίζει η στρατηγική για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα; Τον τοµέα εφαρ-

µογής της, δηλαδή τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση των προγραµµάτων και των έργων, 

το νοµικό ορισµό της απάτης δεδοµένου ότι είναι διαφορετικό από την παρατυπία, τα µέτρα 

που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίζεται η πρόληψη, ο έγκαιρος εντοπισµός παρατυπιών 

µε υπόνοια απάτης, η περαιτέρω διερεύνησή τους, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται για 

την αντιµετώπιση των περιπτώσεων απάτης και την αποτροπή της επανάληψής τους. 

Θα πρέπει επίσης από την επίσηµη στρατηγική να καθορίζεται ένας µηχανισµός για την ανα-

φορά, τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των παρατυπιών που συνοδεύονται από υπόνοια 

απάτης. Είναι απαραίτητος αυτός ο µηχανισµός αναφοράς προκειµένου να διασφαλίζεται ο 

έλεγχος του κινδύνου απάτης στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και έργα. 

Θα πρέπει επίσης να καθορίζονται οι αρµοδιότητες για την πρόληψη, τον εντοπισµό, την έ-

ρευνα και το χειρισµό της εντοπιζόµενης δαπάνης, καθώς και τον καθορισµό της αρµοδιότη-

τας της συνολικής ευθύνης και διαχείρισης του συστήµατος αυτού που θα αναπτυχθεί. 
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Επίσης, ένα µηχανισµό ενηµέρωσης και διάχυσης της πληροφόρησης και ανάπτυξης της κουλ-

τούρας σε όλο το προσωπικό που ασχολείται µε τη διαχείριση και τη χρηµατοδότηση των 

προγραµµάτων όπως επίσης και των δικαιούχων. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να γίνουν δύο µελέτες. Η µία µελέτη θα αφορά τον εντοπισµό 

των επικίνδυνων περιοχών και των σηµείων στα προγράµµατα για την ανάπτυξη των φαινο-

µένων της απάτης και επίσης προβλέπεται η εκπόνηση µίας άλλης µελέτης για το ολοκληρω-

µένο σύστηµα µέτρων πρόληψης, εντοπισµού και καταπολέµησης της απάτης στον τοµέα των 

διαρθρωτικών δράσεων όπως αναπτύχθηκαν προηγουµένως. 

Στόχος είναι εντός του δευτέρου τριµήνου του 2013 να έχει τεθεί σε λειτουργία ένας µηχανι-

σµός για την καταπολέµηση της απάτης στο επίπεδο των διαρθρωτικών δράσεων. 

Ευχαριστώ.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κα Μ. ΖΟΡΜΠΑΛΑ: 

Το θέµα της απάτης είναι ιδιαίτερα κοµβικό σηµείο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όντως υ-

πάρχει το θέµα µιας στρατηγικής για την καταπολέµηση της απάτης για διάφορες δράσεις που 

σχετίζονται µε το κοινοτικό προϋπολογισµό, ιδιαίτερα για τα διαρθρωτικά ταµεία.  

Έχω καλυφθεί πλήρως από τη συνάδελφο της αρχής πληρωµής, απλώς µία υπενθύµιση. Η 

ύπαρξη της απάτης βασικά υποβαθµίζει πάρα πολύ την πολιτική συνοχής, την εκθέτει σε κρι-

τικές ιδιαίτερα σε πολιτικό επίπεδο, στο κοινοβούλιο, στις επιτροπές προϋπολογισµού ακούγο-

νται διάφορα πικρόχολα σχόλια για την πολιτική συνοχής. 

Άρα είναι καλό να υπάρχει µια συνεκτική πολιτική απάτης σε εθνικό πλαίσιο. Θέλω να πω ότι 

δεν είναι µόνο για την Ελλάδα το θέµα της πολιτικής απάτης. Είναι ευρύτερο. Όσο η κρίση 

προχωράει τόσο µεγαλύτερη έκταση υπάρχει στην απάτη. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι η απάτη εντοπίζεται όχι τόσο από τα επίσηµα κανάλια ελέγχου όσο 

από ανεπίσηµες πληροφορίες κι αυτό βεβαίως θέτει ένα ερωτηµατικό στην αποτελεσµατικότη-

τα των επισήµων καναλιών ελέγχου και ότι η χώρα µας είχε το 2011, σας το λέω ενηµερωτι-

κά, κοινοποίησε στην Επιτροπή 283 παρατυπίες σε σχέση µε τα διαθρωτικά ταµεία αλλά σε 

καµία περίπτωση δεν ανέφεραν ότι υπάρχει υπόνοια απάτης. 

Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν όντως -και αυτό µπορείτε να το βρείτε- κάποιες εν-

δείξεις -αυτό που λένε αγγλικά “red flags”- για το πού µπορεί να υπάρχει η απάτη. Βεβαίως, 

ένας κατεξοχήν τοµέας απάτης είναι τα δηµόσια έργα και οι δηµόσιες συµβάσεις ευρύτερα 

αλλά όχι µόνο.  

Από εκεί και ύστερα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που µπορεί να σκεφτεί κανείς την απάτη, ας 

πούµε είναι ένα έργο που έχει ήδη ολοκληρωθεί και εντάσσεται µέσα στο πρόγραµµα εκεί θέ-
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λει κάποια προσοχή. Έχει σχέση ο εντοπισµός της απάτης µε την περιοχή στην οποία βρίσκε-

ται το έργο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγµατα, έχει δηµοσιεύσει κάποιες ενδείξεις τέτοιες πώς 

µπορεί κανείς να δει τις ενδείξεις.  

Υπάρχει επίσης ένα έγγραφο της COCOF που έχει τους δείκτες της απάτης και είναι κάτι που 

σας συνιστώ θερµά να διαβάσετε, ιδιαίτερα οι διαχειριστικές αρχές διότι είναι αυτές οι πρώτες 

που έχουν να κάνουν µε και να αντιµετωπίσουνε την απάτη γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, οι 

ελεγκτές έρχονται στη συνέχεια.  

Και ότι υπάρχει και ένα πρόγραµµα της Επιτροπής που λέγεται «αράχνη» που το έχει φτιάξει η 

Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης γιατί και εκεί υπάρχουν µε όλα αυτά τα προγράµµατα πολλές 

περιπτώσεις απάτης και θα µπορούσατε κάλλιστα να επικοινωνήσετε µε τους ανθρώπους της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης, αν θέλετε να συνεργαστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π κ. ∆. ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ:  Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος. ∆εν 

θα αναλύσω όλη την εργασία που έχουµε προετοιµάσει γιατί έχουµε λίγο χρόνο.  

Εκείνο που θέλουµε να πούµε είναι για την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020, έ-

χουµε κάποια καινούργια δεδοµένα. Ποια είναι αυτά τα δεδοµένα; Είναι η πρώτη φορά που 

δεν έχουµε άµεσο προσδιορισµό, άµεση σύνδεση της πολιτικής συνοχής µε την Προγραµµατι-

κή Περίοδο αλλά έχουµε µία σύνδεση της πολιτικής συνοχής µε τη στρατηγική Ευρώπης 20-

20. ∆ηλαδή, µέσω 11 θεµατικών στόχων. 

Τι προσπαθεί η ΕΕ στην επόµενη Προγραµµατική Περίοδο να κάνει; ∆εν είναι το άµεσο αντι-

κείµενο η πολιτική συνοχής αλλά είναι η επίτευξη των στόχων που έχει βάλει και προσπαθεί 

να επιτύχει στην ΕΕ που θα προκύψει για το 2020. 

Αυτό είναι αρνητικό όπως καταλαβαίνετε για τα θέµατα της συνοχής παρά το ότι υπάρχουν 

µέσα συνθήκες, η µείωση των ανισοτήτων, ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ. Με την πολιτι-

κή η οποία συζητιέται αυτή τη στιγµή σε επίπεδο ΕΕ δεν είµαστε σίγουροι ότι αυτά τα άρθρα 

θα έχουν απόλυτη σύµπνοια µε τις πολιτικές που θα εφαρµοστούν. 

Η στρατηγική αυτή προσέγγιση γίνεται µέσω 11 θεµατικών στόχων. ∆εν θα τους διαβάσω. 

Υπάρχουν αναρτηµένοι στο διαδίκτυο. Όµως εκείνο που εµείς θέλουµε αυτή τη στιγµή να θέ-

σουµε επιγραµµατικά σε όλους είναι ότι πρέπει να αποφασίσουµε τι θέλουµε να φτιάξουµε, 

πώς θέλουµε να το φτιάξουµε και να θέσουµε ιεραρχηµένους και µετρήσιµους στόχους ούτως 

ώστε στο τέλος της περιόδου να δούµε αν µπορέσουµε αυτούς τους στόχους να τους επιτύ-

χουµε. 

Η στρατηγική προσέγγισης στην επόµενη Περίοδο περιλαµβάνει κοινό στρατηγικό πλαίσιο. 

Αυτό είναι η αντικατάσταση των γενικών κατευθυντήριων γραµµών που υπήρχαν στην πα-
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ρούσα Προγραµµατική Περίοδο. Περιλαµβάνει σύµφωνο εταιρικής σχέσης, είναι κάτι σαν το 

ΕΣΠΑ που έχουµε για τη σηµερινή Περίοδο και περιλαµβάνει και επιχειρησιακά προγράµµατα. 

Το σύµφωνο εταιρικής σχέσης υποβάλλεται 4 µήνες µετά την έγκριση των κανονισµών και 

πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 4 µήνες µετά την υποβολή του.  

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα έχουν χρονοδιάγραµµα υποβολής 3 µήνες µετά την έγκριση 

του συµφώνου εταιρικής σχέσης. Με βάση χρονοδιάγραµµα, ελπίζουµε ότι µέσα στο πρώτο 

εξάµηνο του 2013, θα έχουµε την έγκριση των κανονισµών οπότε λογικά γύρω στο καλοκαίρι 

µε το φθινόπωρο θα πρέπει να υποβάλουµε αυτό το σύµφωνο εταιρικής σχέσης και άρα λοι-

πόν στο φθινόπωρο µέχρι τέλος του χρόνου να υποβάλουµε και τα επιχειρησιακά προγράµµα-

τα. 

Το άλλο σηµαντικό στοιχείο που περιλαµβάνει η επόµενη Περίοδος είναι οι αιρεσιµότητες. Αυ-

τές οι αιρεσιµότητες συνδέονται µε την οικονοµική διακυβέρνηση της ΕΕ και κρίνονται και ex-

ante -µέχρι το 2016 πρέπει να έχουµε καλύψει αυτές τις αιρεσιµότητες οι οποίες θα περιληφ-

θούν µέσα στο σύµφωνο εταιρικής σχέσης.  

Μη κάλυψη αιρεσιµοτήτων θα θέλει µια ιδιαίτερη προσοχή διότι µπορεί να οδηγήσει ακόµα και 

σε αναστολή πληρωµών µέσα από τα επιχειρησιακά προγράµµατα.  

Το 2019 θα κριθούµε για επιδόσεις που θα πρέπει να έχουµε επιτύχει µέχρι το 2018. Μη επι-

τυχής έκβαση αυτών των επιδόσεων, των στόχων που θα έχουν τεθεί, δίνουν τη δυνατότητα 

αναστολής πληρωµών αλλά ακόµα και δηµοσιονοµικών διορθώσεων στο τέλος της περιόδου 

για εκείνες τις επιδόσεις που πρέπει να έχουν καλυφθεί µέχρι το 2022. 

Το δέλεαρ σε αυτή την αξιολόγηση των επιδόσεων είναι η δυνατότητα διανοµής επιπλέον 

προϋπολογισµού µέσα από ένα αποθεµατικό επίδοσης περίπου το 5% ανά Ταµείο και ανά 

Κράτος-Μέλος και ανά κατηγορία Περιφερειών. Αυτή η διανοµή του αποθεµατικού επίδοσης 

θα γίνει το 2019 και µόνο σε άξονες προτεραιότητας που θα έχουν επιτύχει τους στόχους. 

Άρα, αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. 

Στο κοµµάτι της χωρικής συνοχής, θα υπάρξουν τα τοπικά προγράµµατα ανάπτυξης και θα 

υπάρξει και η δυνατότητα βιώσιµης αστικής ανάπτυξης µέσω ολοκληρωµένων χωρικών επεν-

δύσεων. Γι’ αυτή τη συγκεκριµένη κατηγορία, θα πρέπει να διατεθεί τουλάχιστον το 5% των 

πόρων του ΕΤΠΑ. 

Εκείνο όµως στο οποίο πρέπει να δώσουµε πολύ µεγάλη σηµασία είναι ότι τώρα πια οι Περι-

φέρειες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, υπάρχουν οι ανεπτυγµένες Περιφέρειες, οι Περιφέρει-

ες σε µετάβαση και οι λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες και σε εκείνο το κοµµάτι των θεµα-

τικών στόχων, τους 11 θεµατικούς στόχους, αν προλάβατε να δείτε υπήρχαν κάποιοι κύκλοι, 
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υπήρχαν οι 4 πρώτοι θεµατικοί στόχοι, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά µε συγκεκριµένο κοµµάτι 

προϋπολογισµού να καλύπτονται στα προγράµµατα ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης της 

κάθε Περιφέρειας. 

Έτσι έχουµε τις ανεπτυγµένες Περιφέρειες στις οποίες τουλάχιστον το 80% πρέπει να το δια-

θέσουν σε αυτούς τους 4 στόχους. Το 20% θα είναι µόνο για το στόχο 4. Έχουµε τις Περιφέ-

ρειες σε µετάβαση, στη συγκεκριµένη περίπτωση στην Ελλάδα είναι οι πρώην Περιφέρειες 

στόχου 1, εδώ έχουµε το 60% να διαθέσουµε για τους 4 πρώτους θεµατικούς στόχους και 

έχουµε τις Περιφέρειες τις λιγότερο ανεπτυγµένες όπου θα διαθέσουµε το 50%. 

Αντίστοιχα έχουµε το κοµµάτι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, όπου εδώ έχουµε τους 

στόχους 8,9 και 10 µε υποχρέωση να διατεθεί ανάλογα µε τον τύπο των Περιφερειών συγκε-

κριµένος προϋπολογισµός. Ασχέτως όµως αυτής της κατανοµής υπάρχει η υποχρέωση για ε-

πενδυτικές προτεραιότητες που υπάρχουν µέσα σε αυτούς τους 3 στόχους, όπου πρέπει ανά-

λογα µε την ανάπτυξη των Περιφερειών το 80% στις ανεπτυγµένες Περιφέρειες, το 70% στις 

Περιφέρειες σε µετάβαση και το 60% στις λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες να διατεθούν 

για αυτές τις 4 προτεραιότητες. 

Πολύ µεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον το 20% των πόρων του ΕΚΤ να πάει για το θεµατικό 

στόχο 9, που είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας.  

Με βάση αυτά τα δεδοµένα που θέλω να τονίσω ότι ακόµα είναι σε συζήτηση και δεν είναι 

οριστικά αποφασισµένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκδώσαµε την πρώτη εγκύκλιο 

αναπτυξιακού προγραµµατισµού µε βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα τα οποία πιστεύω ότι όλοι 

έχετε -για αυτά έχετε ενηµερωθεί. 

Εκείνο που θέλουµε να πούµε είναι ότι ο προγραµµατισµός µας για το 2014-2020 δεν θα 

προέρχεται µόνο από θεσµικούς φορείς αλλά θα εµπλουτιστεί και µε στοιχεία τα οποία θα 

προέρχονται από φορείς και πρόσωπα που εξειδικεύονται σε συγκεκριµένους θεµατικούς στό-

χους ταµείων για να αξιοποιήσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα τη γνώση που υπάρχει στο επί-

πεδο της χώρας. 

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις µέσα στο πλαίσιο του 

εφικτού και ο προγραµµατισµός µας λέει για ένα αναπτυξιακό συνέδριο που θα επιδιώξουµε 

να γίνει µέχρι το τέλος του χρόνου και στο οποίο να θέσουµε πρώτες κατευθυντήριες γραµµές 

για την επόµενη Περίοδο και οι οποίες θα µπουν σε διαβούλευση σε επίπεδο χώρας για να 

έχουµε τη γνώµη όλων των εµπλεκόµενων φορέων.  

Ευχαριστώ πολύ. 
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Ε.Υ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. κ. ΚΛ. ΡΟΚΙ∆ΗΣ: Καλησπερίζω κι εγώ. 

Λέγοµαι Ροκίδης Κλεάνθης, είµαι από τη Μονάδα ∆’ Κρατικών Ενισχύσεων και Ανταγωνισµού 

της ΕΥΣ. 

Η παρέµβασή µου έχει να κάνει µε αυτό που είναι στην ηµερήσια διάταξη, τα ειδικά θέµατα. 

Το ένα το καλύψαµε µε την Αρχή Πληρωµής που ήταν το θέµα της απάτης, το άλλο θέµα εί-

ναι κρατικές ενισχύσεις και υποδοµές που τα έβαλε η Επιτροπή και το τρίτο θέµα είναι η επι-

χειρηµατικότητα όσον αφορά τη νέα προκήρυξη που έχει ήδη προδηµοσιευθεί από το Πάσχα 

περίπου αλλά δεδοµένης της κατάστασης στην Ελλάδα που γίνανε δύο εκλογές και της νέας 

πολιτικής ηγεσίας κάθε φορά στο Υπουργείο, έχει καθυστερήσει αλλά ίσως να προλάβουµε και 

το τέλος του έτους ή στην αρχή του επόµενου. 

Να ξεκινήσω λίγο µε τις κρατικές ενισχύσεις στα έργα των υποδοµών. 

Κρατικές ενισχύσεις στις υποδοµές. Πέρυσι τέτοια εποχή, τον Νοέµβριο του 2011, είχε έρθει 

µια επιστολή από τη Γενική ∆ιεύθυνση του Ανταγωνισµού µε αφορµή την απόφαση που βγή-

κε για το αεροδρόµιο της Λειψίας όπου η νοµολογία έγινε ακόµα πιο συγκεκριµένη που έλεγε 

ότι πρέπει να ενηµερωθούν όλα τα Κράτη-Μέλη ότι σε περίπτωση που έχουµε υποδοµές οι 

οποίες παράγουν έσοδα και εµπλέκεται σε οικονοµική δραστηριότητα, πρέπει να ελέγχονται 

συγχρόνως και κάτω από το πρίσµα των κρατικών ενισχύσεων. 

Κατόπιν τούτου, το Νοέµβριο στείλαµε σε όλες τις διαχειριστικές αρχές αυτή την αλληλογρα-

φία που είχαµε µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού ώστε να ενηµερωθούν οι διαχειριστικές 

αρχές για τα έργα τους ότι πρέπει να ελεγχθούν είτε αυτά είναι υπό ένταξη είτε έχουν εντα-

χθεί ήδη για το θέµα των κρατικών ενισχύσεων. 

Κατόπιν τούτου και της επαφής που είχαµε µε τις διαχειριστικές αρχές, τον Ιούνιο φέτος το 

2012 έγινε και ένα ειδικό σεµινάριο τριήµερο για να εκπαιδευτούν οι διαχειριστικές αρχές και 

τα τοµεακά και τα περιφερειακά πάνω σε αυτές τις νέες έννοιες των κρατικών ενισχύσεων. 

Κατόπιν, η διαχειριστική αρχή ΕΥΣ, η ειδική υπηρεσία συντονισµού των επιχειρησιακών προ-

γραµµάτων σε συνεργασία µε τις διαχειριστικές αρχές επεξεργάστηκαν το σηµαντικό θέµα 

των 181 έργων προτεραιότητας ποια από αυτά έχουν θέµατα κρατικών ενισχύσεων έτσι ώστε 

κατά προτεραιότητα να κάνουµε κοινοποίηση φακέλου για αυτά τα έργα που περίπου από τα 

181 τελικά είναι γύρω στα 30 προκειµένου να γίνει η κοινοποίηση για να µπορούν να δηλω-

θούν δαπάνες. 

Επίσης, έχουµε κάνει µια εξειδικευµένη ερώτηση στην τελευταία συνεδρίαση της COCOF για 

το κατά πόσο έργα τα οποία ενέχουν την έννοια της κρατικής ενίσχυσης και που πρόκειται 

υποχρεωτικά να κοινοποιηθούν αν µπορούµε συγχρόνως να βάλουµε δαπάνες από τώρα µε 
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την αίρεση ότι θα κοινοποιηθούν έτσι κι αλλιώς γιατί υπάρχει υποχρεωτικότητα γι’ αυτό γιατί 

κάτι τέτοιο ανακοινώθηκε στην τελευταία σύνοδο της COCOF και περιµένουµε µια εξειδικευ-

µένη απάντηση πάνω σε αυτό που θα τη µεταφέρουµε κατευθείαν σε εσάς τις διαχειριστικές 

αρχές και στην αρχή πληρωµής που αυτή τη στιγµή είναι stand by γι’ αυτό το θέµα. 

Να πούµε ότι έχουµε υποβάλει ήδη 12 φακέλους στην DG Comp από αυτά τα 30 έργα των 

181 έργων προτεραιότητας και προκειµένου να µην καθυστερεί η υλοποίηση των έργων που 

απαιτούν κοινοποίηση δόθηκε η οδηγία να εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράµµατα και η 

υλοποίησή τους να προχωρά ως προς την ενεργοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας πα-

ράλληλα µε τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου για να µην χάνουµε χρόνους όσο εξετάζεται 

από την DG Comp µε την προϋπόθεση να αναγράφεται τόσο στην απόφαση ένταξης όσο και 

στα τεύχη δηµοπράτησης ότι δεν θα εκδοθεί κατακυρωτική απόφαση πριν την έγκριση της 

ενίσχυσης από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού. 

Ενώ στην περίπτωση που έχουν ήδη υπογραφεί συµβάσεις να γίνεται σχετική τροποποίηση 

της απόφασης ένταξης στην οποία θα αναφέρεται ότι το ποσοστό συµµετοχής του κράτους 

θα τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της σχετικής κοινοποιηθεί-

σας ενίσχυσης. 

Αυτό στην ουσία τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι ένα βασικό θέµα για αυτά τα έργα των υποδοµών 

που ενέχουν κρατική ενίσχυση είναι η µελέτη κόστους-οφέλους. Εκεί φαίνεται το έλλειµµα 

χρηµατοδότησης, φαίνεται γιατί το Κράτος-Μέλος πρέπει να παρέµβει αφού δεν υπάρχει η 

ιδιωτική πρωτοβουλία να καλύψει αυτές τις δράσεις.  

Εκεί λοιπόν στο έλλειµµα χρηµατοδότησης που βγάζει, το funding gap το λεγόµενο, η µελέτη 

κόστους-οφέλους παράλληλα µε όλη την υπόλοιπη τεκµηριωµένη άποψη ότι το Κράτος-Μέλος 

κάνει όσον αφορά για το συγκεκριµένο έργο που συνήθως γίνεται κάτω από τη νοµική βάση 

του 1073Γ του κανονισµού, το 873Γ παλαιότερα, και υπάρχει αυτή η αλληλογραφία της κοι-

νοποίησης µέχρι την απόλυτη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλα είναι εντάξει µε 

το συγκεκριµένο ποσοστό που τελικά η ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού θα επικυρώσει. 

Ειπώθηκαν κάποια θέµατα πάρα πολύ σηµαντικά από κάποια µέλη, όπως βάλατε το θέµα ότι 

στην Περιφέρειά σας είναι πολύ σηµαντικό το θέµα της γεωθερµίας. Έχει γίνει κοινοποίηση 

φακέλου, έχουµε απαντήσεις στις πρώτες ερωτήσεις που έκανε η επιτροπή, είναι πιλοτικό έρ-

γο, είναι για πρώτη φορά που η Ελλάδα κοινοποιεί γεωθερµία. 

Απαντήσαµε στις πρώτες ερωτήσεις και ενηµερώθηκα χθες από το γραφείο γιατί ήµουνα στο 

ταξίδι µου για εδώ, ότι απαντήσανε µε νέα σχόλια οπότε από τη ∆ευτέρα θα έχουµε εκ νέου 

νέες απαντήσεις και επικοινωνία µε τους ίδιους. 
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Το θέµα µε τη γεωθερµία αποδεικνύεται πιο σύνθετο απ’ ό,τι νοµίζαµε διότι µπαίνει στη µέση 

-πέρα από την καθ’ ύλην Γενική ∆ιεύθυνση που είναι του Ανταγωνισµού- και η DG AGRI µέσα 

σε σχέση µε το distant heating, δηλαδή µε τις τηλεθερµάνσεις και κατά πόσο δηµιουργεί σώ-

ρευση στους αποδέκτες, τους αγρότες δηλαδή σε σχέση µε την τηλεθέρµανση. Οπότε, αυτά 

είναι λίγο εξειδικευµένα θέµατα και έχουµε δύο Γενικές ∆ιευθύνσεις που επεξεργάζονται το 

θέµα και όχι παραδοσιακά η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού. 

Επίσης, από τον ίδιο συνάδελφο της Επιτροπής ακούστηκε το θέµα του πόσο σηµαντικό είναι 

από εδώ και πέρα το θέµα των απορριµµάτων και δεν µιλάω πλέον για το παίρνω τα σκουπί-

δια και τα πάω σε ένα ΧΥΤΑ, µιλάω για το θέµα της επεξεργασίας τους και από εκεί και πέρα 

της παραγωγής ενός τελικού προϊόντος το οποίο µπορεί και πάλι να γίνει αντικείµενο οικονο-

µικής εκµετάλλευσης οπότε πάλι έχουµε το θέµα της κρατικής ενίσχυσης οπότε πάλι έχουµε 

το θέµα της κοινοποίησης. 

Μέχρι αυτή τη στιγµή που µιλάµε, 11/2012, τέτοια κοινοποίηση για απορρίµµατα µε επεξερ-

γασία και µε τον φορέα που τελικά το αναλαµβάνει και έχει έσοδα από αυτό, και άρα οικονο-

µική ενίσχυση, δεν έχει γίνει. Έχουµε υποβάλει δυο-τρία εξειδικευµένα θέµατα στη Γενική 

∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού και από την επαφή που έχουµε κάνει αναµένουµε µέσα στον Νοέµ-

βριο κάποιες απαντήσεις που θα σας τις κοινοποιήσουµε αµέσως στις διαχειριστικές αρχές. 

Αυτά γενικά για το θέµα που έχει βάλει η Επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις στις υποδοµές. 

Είναι ξεκάθαρο ότι θέµατα αεροδροµίων και λιµανιών είναι ξεκάθαρα κρατική ενίσχυση, δεν 

µπορείς να το ξεπεράσεις παρά µόνο αν αποδείξεις ότι το συγκεκριµένο λιµάνι ή αεροδρόµιο 

δεν διαταράσσει το ενδοκοινοτικό εµπόριο -που αυτό γίνεται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις για 

κάτι αλιευτικά καταφύγια κ.λπ. 

Άρα λοιπόν, απ’ ότι βλέπω εδώ το λιµάνι της Καβάλας που πρέπει να έχετε 

Όπως ακόµα και το πολιτιστικό. Πρέπει να υπάρχει και το µουσείο της Βεργίνας που είναι υπό 

ένταξη. Ακόµα και τα πολιτιστικά υπάρχει ένα θέµα κρατικής ενίσχυσης που βέβαια εµείς σαν 

Κράτος-Μέλος µε το Υπουργείο Πολιτισµού θεωρούµε ότι δεν είναι κρατικές ενισχύσεις αυτά 

τα θέµατα του πολιτισµού. Θα υποβάλλουµε σαν προκοινοποίηση -το µουσείο της Μεσσαράς 

κάτω στην Κρήτη µε τον αποδεικτικό µας λόγο γιατί πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να νοούνται 

ως κρατικές ενισχύσεις, έτσι ώστε να πάρουµε την εµπειρία από την αλληλογραφία να δούµε 

πώς θα αντιµετωπίσουµε και τα θέµατα των υποδοµών του πολιτισµού για τα θέµατα των 

κρατικών ενισχύσεων.  

Το θέµα είναι ότι τα θέµατα των υποδοµών πρέπει να ελέγχονται και κάτω από αυτό το πρί-

σµα.  
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Το δεύτερο θέµα των ειδικών θεµάτων είναι για τη νέα προκήρυξη, αυτό που λέµε ότι έχει 

καθυστερήσει, αν θέλετε, κ. Πρόεδρε, να πω δυο πράγµατα που ενδιαφέρουν τον επιχειρηµα-

τικό κόσµο.  

Θα είναι και στις 13 Περιφέρειες. Θα είναι ύψους 460 εκ. ευρώ τα οποία κατανέµονται στις 13 

διοικητικές Περιφέρειες και επίσης µετά κατανέµονται στις 4 θεµατικές ενότητες, δηλαδή, µε-

ταποίηση, τουρισµός, υπηρεσίες και εµπόριο. 

Ο σχεδιασµός για πρώτη φορά έχει γίνει σε διαβούλευση µε τις Περιφέρειες και µε τους ε-

κλεγµένους Περιφερειάρχες έτσι ώστε να δούµε και ποιοι είναι οι κάδοι δυναµικής σε κάθε 

Περιφέρεια που θα πρέπει να ενισχυθούν γιατί κάθε Περιφέρεια έχει διαφορετικές ανάγκες, 

µια νησιωτική µε µια ηπειρωτική, οπότε ποιοι είναι οι δυναµικοί κάδοι για να έχουµε προστιθέ-

µενη αξία στο επίπεδο της Περιφέρειας, όπως και τα θέµατα του ποιος θα διαχειριστεί την 

προκήρυξη και τέτοια θέµατα. 

Η διαβούλευση κυρίως η εξάµηνη που έχει γίνει µεταξύ µας δεν είναι τόσο διαβούλευση όσο 

τελικά το να βγει η προκήρυξη και τελικά το σηµαντικότερο θέµα της καθυστέρησης είναι οι 

διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις και η νέα πολιτική ηγεσία κάθε φορά που είχαµε στο Υ-

πουργείο ώστε να ενηµερωθεί ο κάθε καινούργιος Υπουργός για την προκήρυξη. 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Ε. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είναι 

µόνο να βγει. Έξι µήνες κάναµε αυτό αλλά η πρόταση ήταν ξεκάθαρη, τη διαχείριση την υλο-

ποίησαν οι Περιφέρειες. Αν θα πάτε στις τράπεζες, θα µείνετε µόνοι σας.  

Ε.Υ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. κ. ΚΛ. ΡΟΚΙ∆ΗΣ: Η τελική απάντηση 

θα γίνει σε συνεργασία των Γενικών Γραµµατέων των εκλεγµένων, εσάς, µε τον Γενικό Γραµ-

µατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, τον κ. Γιαννούση 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Ε. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να του µε-

ταφέρετε για µία ακόµα φορά την άποψη και τη θέση των Περιφερειών ότι θα πρέπει να σε-

βαστούν την άποψη που καταθέσαµε εµείς. Αν θα πάτε στις τράπεζες, θα είστε εσείς και οι 

τράπεζες, κανένας άλλος.  

Ε.Υ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. κ. ΚΛ. ΡΟΚΙ∆ΗΣ: Σαφώς εγώ ξέρω µε 

τον πολιτικό µου Προϊστάµενο, τον κ. Γιαννούση, ότι πραγµατικά λαµβάνεται υπόψη σε πολύ 

µεγάλο βαθµό η θέση των εκλεγµένων Περιφερειαρχών για το θέµα 

Ένα άλλο θέµα πολύ σηµαντικό της συγκεκριµένης προκήρυξης είναι αυτό που έβαλε η Επι-

τροπή όσον αφορά τη στοχευµένη ή µη στοχευµένη που από τους όρους της η προκήρυξη 

πρέπει να χαρακτηριστεί. 
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Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι ο κωδικός θεµατικής προτεραιότητας 8 άλλες επενδύσεις σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει πια να ενισχύεται και να γίνονται στοχευµένες οι προκη-

ρύξεις. 

Έτσι και αυτή η προκήρυξη βασίζεται πάνω στον κανονισµό 800, τον γενικό απαλλακτικό κα-

νονισµό, και επειδή προβλέπει στα κριτήριά της όλα τα κριτήρια που λαµβάνει υπόψη της η 

Λισαβόνα, δηλαδή καινοτοµία, information and communication technology, περιβάλλον και 

συγχρόνως διατήρηση και νέες θέσεις εργασίας, άρα λοιπόν η προσπάθεια που γίνεται και σε 

συνεργασία µε τη REGIO είναι έτσι ώστε να µην έχουµε κανένα θέµα αντίρρησης ή αµφιβολί-

ας ότι αυτή η προκήρυξη θα είναι σίγουρα στοχευµένη. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ: Οι στόχοι των προκηρύξεων θα 

είναι οριζόντια ή κατά περίπτωση;  

Ε.Υ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. κ. ΚΛ. ΡΟΚΙ∆ΗΣ: Σε όλες τις Περιφέ-

ρειες θα είναι στοχευµένοι. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ: Θα είναι οριζόντια στοχευµένοι 

σε ορισµένους άξονες, σε ορισµένους κλάδους ή θα έχει εξειδίκευση; Π.χ. άλλοι θα είναι στη 

∆. Μακεδονία, άλλοι θα είναι στην Κρήτη; 

Ε.Υ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. κ. ΚΛ. ΡΟΚΙ∆ΗΣ: Τα κριτήρια αξιολό-

γησης είναι ενιαία.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ: Όχι, όχι, η στόχευση. Αναφέ-

ρατε κατηγορίες επιχειρηµατικότητας. Η στόχευση θα εξειδικεύεται ανάλογα µε τις ανάγκες 

κάθε γειτονιάς;  

Να σας φέρω ένα παράδειγµα. Εµείς στη ∆. Μακεδονία έχουµε µείζονα οικονοµική δραστηριό-

τητα τη γούνα. Φαντάζοµαι ότι στη Ρόδο δεν έχουν τη γούνα ως δραστηριότητα. Σας λέω 

λοιπόν η στόχευση που λέτε θα είναι οριζόντια σε όλες τις Περιφέρειες ή θα εξειδικεύεται κα-

τά περίπτωση; 

Ε.Υ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. κ. ΚΛ. ΡΟΚΙ∆ΗΣ: Στην ουσία µε ρω-

τάτε αν ο κωδικός δραστηριότητας για τη γούνα, για τη µεταποίηση της γούνας είναι σε σας 

και σε άλλο πρόγραµµα δεν θα είναι. Με αυτή την έννοια µου το λέτε, αν κατάλαβα.  

Έτσι κι αλλιώς είναι και κριτήριο αξιολόγησης το συγκεκριµένο.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ θέλω να πω ένα πολύ 

µεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Κλείνοντας να δηλώσω ότι η έκφραση του δηµοκρατικού 

προγραµµατισµού είναι µια αδιάλειπτη και αέναη διαδικασία αλλά έχει και χωροχρόνο όπου 

αποτυπώνει και αξιακές παραδοχές αλλά και κοινωνικές αναγκαιότητες. Θεωρώ ότι µέσα από 
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τη σηµερινή συνεδρίαση βγήκε η ανάγκη η επόµενη Προγραµµατική Περίοδος να στοχεύει 

στην πραγµατική οικονοµία και σε µια κοινωνία συνοχής. 

Και πάλι ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλες τις διαχειριστικές αρχές που συ-

νεργάστηκαν, τους συναδέλφους µου τους αυτοδιοικητικούς, τα παιδιά τα δικά µου, τα παιδιά 

της διαχειριστικής αρχής που θέλω να τους δηλώσω ότι πέρα από τη θεσµική συνεργασία υ-

πάρχει και ένα ανθρώπινο πρόσωπο, είµαστε φίλοι. Θέλω ειλικρινά να τους πω ένα πολύ µε-

γάλο ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου.  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε∆Α-ΠΑΜΘ κ. Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ: Θα ακολουθήσει µια συνοπτική ανά-

γνωση των αποφάσεων συµπερασµάτων.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος ΜΑΘΡΑ 2007-2013 συνήλθε 

σε 4η συνεδρίαση στις 9 Νοεµβρίου 2012 στην ∆ράµα µε πρόσκληση του Προέδρου της Αρι-

στείδη Γιαννακίδη, Περιφερειάρχη ΑΜΘ, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης αυτή που ήδη έχετε 

στους φακέλους σας και µπορείτε να διαβάσετε και στην παρουσίαση που γίνεται. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 35 µέλη µε δικαίωµα ψήφου και 9 µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου 

σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα.  

Αρχικά διαπιστώθηκε η απαρτία, έγινε έναρξη συνεδρίασης, έγκριση της ηµερήσιας διάταξης, 

ακολούθησε έγκριση των πρακτικών της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

επιχειρησιακού προγράµµατος.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της προόδου 

υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος δίνοντας έµφαση στην ικανοποιητική πρόοδο 

που έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα. 

Παράλληλα, τόνισε τη σύνδεση της πορείας υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος µε 

τους στόχους που τίθενται από το πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης επισηµαίνοντας 

ότι απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνσή του. 

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι σχετικές τοποθετήσεις από τον Περιφερειάρχη ∆. Μακεδονίας 

κ. ∆ακή και το θεµατικό Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας κ. Φωτόπουλο. 

Ακολούθως έγινε ενηµέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του προγράµµατος προς τα µέλη 

της Επιτροπής Παρακολούθησης αναλυτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης σε επίπεδο 

πλέον αξόνων προτεραιότητας, θεµατικών προτεραιοτήτων και πράξεων και παρουσιάστηκαν 

οι βασικοί δείκτες προόδου εφαρµογής του προγράµµατος από τους αρµόδιους φορείς για τη 

διαχείριση των δράσεων του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την πρόοδο των εισροών της κοινοτικής συµ-

µετοχής, των προκαταβολών και ενδιάµεσων πληρωµών για την κάλυψη του κανόνα ν+3, 
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ν+2. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν έχουν καλυφθεί οι απαιτήσεις του κανόνα για 

το έτος 2012 για το σύνολο του επιχειρησιακού προγράµµατος ΜΑΘΡΑ. 

Ακολούθησε η ενηµέρωση για τις ενέργειες που αναλήφθηκαν σε σχέση µε την τήρηση των 

στόχων µνηµονίου και γενικότερα την επιτάχυνση υλοποίησης του προγράµµατος.  

Τέλος, ειδική αναφορά έγινε για την πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας του προ-

γράµµατος ανά Περιφέρεια.  

Όσον αφορά την αναθεώρηση, παρουσιάστηκε στα µέλη της Επιτροπής η αναθεώρηση του 

επιχειρησιακού προγράµµατος όπως αυτή έχει αποφασιστεί µε τη γραπτή διαδικασία και η α-

ναθεώρηση έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναµένεται η έγκρισή της. 

Για την ενδιάµεση αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράµµατος έγινε παρουσίαση από το 

σύµβουλο αξιολόγησης της ανάλυσης που τεκµηριώνει την αναθεώρηση ενώ επισηµάνθηκαν 

επιπλέον αξιολογικά ζητήµατα που κρίνονται κρίσιµα για την υλοποίηση του προγράµµατος. 

Σε σχέση µε τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρα-

κολούθησης το πλαίσιο για την έναρξη διαλόγου, για το σχεδιασµό της Περιόδου αυτής σύµ-

φωνα µε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, 

Υποδοµών και ∆ικτύων ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν αντίστοιχες προτάσεις των Περιφε-

ρειών για τη διαµόρφωση κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. 

Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης εξέφρασαν την ανάγκη για µεγαλύτερη δυνατή πε-

ριφερειοποίηση των πόρων για όλα τα διαρθρωτικά ταµεία, δηλαδή περιφερειακής ανάπτυξης, 

γεωργικής ανάπτυξης, αλιείας και κοινωνικό ταµείο για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο µε τη 

δηµιουργία ολοκληρωµένων περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων ανά διοικητική 

Περιφέρεια καθώς και την ανάγκη διαχείρισης αυτών των πόρων από τις Περιφέρειες. 

Προτάθηκε η διαχείριση των πράξεων, δηλαδή η ένταξη, η χρηµατοδότηση, η παρακολούθη-

ση της πορείας υλοποίησής τους και η ολοκλήρωσή τους να γίνεται από τις Περιφέρειες µε 

µοναδικό κριτήριο τη χωροθέτηση του έργου. 

Ακολουθούν λοιπά θέµατα. Έγινε ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν καταπολέµηση της 

απάτης, και η Επιτροπή Παρακολούθησης επισήµανε την ανάγκη εντατικοποίησης των προ-

σπαθειών όλων των εµπλεκοµένων για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει την επιτάχυνση προόδου υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµα-

τος σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων, νοµικών δεσµεύσεων και πληρωµών που όµως πρέ-

πει να ενταθεί περαιτέρω µε τη συνεργασία όλων των φορέων που εµπλέκονται στην υλοποί-

ηση του επιχειρησιακού προγράµµατος. 
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Επισηµαίνει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη του κανόνα 

ν+3 για το έτος 2013 αλλά και επίτευξη στόχου προγράµµατος σταθερότητας και ανάπτυξης.  

∆ιαπιστώνει τον καθοριστικό ρόλο των ενδιάµεσων διαχειριστικών αρχών των Περιφερειών 

στη διαχείριση του ΕΣΠΑ και επισηµαίνει την ανάγκη της περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου 

τους για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραµµάτων της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιό-

δου αλλά και την υποστήριξη του σχεδιασµού και της διαχείρισης των επιχειρησιακών προ-

γραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020. 

Εκφράζει την αντίθεσή της για την εκχώρηση αρµοδιότητας διαχείρισης πόρων από το επιχει-

ρησιακό πρόγραµµα ΜΑΘΡΑ 2007-2013 σε άλλους ενδιάµεσους φορείς για θεµατικές προτε-

ραιότητες που επικαλύπτονται απόλυτα από τις προσκλήσεις των ενδιάµεσων διαχειριστικών 

αρχών των Περιφερειών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση της ΕΕΤΑΑ όπου και ζητείται η άρση των σχετικών 

εκχωρήσεων. 

Επιβεβαιώνει την υποχρέωση για τη µεταφορά έργων προσπελασιµότητας από τον άξονα 3 

«υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας» στην Περιφέρεια ΑΜΘ µε 16 εκ. ευρώ αρχικά 

και σταδιακά την ένταξη πρόσθετων έργων προϋπολογισµού 109 εκ. ευρώ. Και 100 εκ. ευρώ 

αντίστοιχα στα τοµεακά προγράµµατα, ενίσχυση της προσπελασιµότητας και επιχειρησιακό 

πρόγραµµα «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» όπως αυτά έχουν συµφωνηθεί µε τις αρµό-

διες διαχειριστικές αρχές στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος 

ενίσχυσης της προσπελασιµότητας και την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού 

προγράµµατος «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη».  

Επίσης, επιβεβαιώνει την υποχρέωση για τη µεταφορά έργων προσπελασιµότητας από τον 

άξονα 1 «υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας» στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας συ-

νολικής δηµόσιας δαπάνης 124 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο τοµεακό επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

Στην περίπτωση κατά την οποία τα τοµεακά προγράµµατα υποδοχής των µεταφερόµενων 

έργων δεν ανταποκριθούν πλήρως στις παραπάνω αναφερόµενες δεσµεύσεις για τη µεταφορά 

έργων από τις Περιφέρειες του προγράµµατος, η διαχειριστική αρχή των ΠΕΠ δεσµεύεται να 

χρησιµοποιήσει κάθε πρόσφορο µέσο όπως για παράδειγµα άρση εκχωρήσεων για την κάλυψη 

των ποσών αυτών. 

Ειδικά για το έργο ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιµένος Αλεξανδρούπολης προϋπολογισµού 22 

εκ. ευρώ εισηγείται την αύξηση της σχετικής συλλογικής απόφασης από 22,6 σε 45,7 εκ. 

σύµφωνα µε ειδικό έγγραφο της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµ-

µατος, ενίσχυσης της προσπελασιµότητας προς τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων προκει-
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µένου να καταστεί δυνατή η άµεση δηµοπράτηση του έργου το οποίο θα υλοποιηθεί µε πό-

ρους του επιχειρησιακού προγράµµατος «ενίσχυση προσπελασιµότητας». 

Επισηµαίνει την ανάγκη για την εξασφάλιση των πρόσθετων πόρων ύψους 44 εκ. ευρώ για 

την ενίσχυση και την κάλυψη των αναγκών του άξονα προτεραιότητας 5 «ψηφιακή σύγκλιση 

και επιχειρηµατικότητα» στην Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας µε µέριµνα της ΕΥΣ του ΕΣΠΑ. 

Τέλος, η ενίσχυση µε πρόσθετους πόρους των αξόνων τεχνικής βοήθειας του επιχειρησιακού 

προγράµµατος για την προετοιµασία έργων της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου 2014-

2020. Είναι αναγκαία αυτή η ενίσχυση. 

Το επόµενο θέµα είναι ο ορισµός του επόµενου Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η 

Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει ως Πρόεδρό της για το ηµερολογιακό έτος 2013 τον Περι-

φερειάρχη Κ. Μακεδονίας.  

Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π κ. ∆. ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ: Μία παρατήρηση. Στο σηµείο ΣΤ για την ενίσχυση µε 

πρόσθετους πόρους των αξόνων τεχνικής βοήθειας, πρέπει να προσθέσουµε κάτι. ∆εν είναι 

µόνο η προετοιµασία των έργων της επόµενης Περιόδου, είναι και τα λειτουργικά έξοδα της 

διαχειριστικής αρχής. Πρέπει να µπει αυτό για συγκεκριµένους λόγους που τους ξέρουµε.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΩΝ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ. Ε. ΛΑΦΑΖΑΝΙ∆ΗΣ: Θέλω να σας εκφράσω 

µία διαφωνία µας. Ότι έχει να κάνει µε το ΕΕΤΑΑ η τοπική αυτοδιοίκηση µε οµόφωνη απόφα-

ση ζήτησε να γίνει η ενδιάµεση διαχειριστική αρχή και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν µπορεί για 

µας γιατί θα ήµασταν ανακόλουθοι µε αυτό που ζητήσαµε. Το να συζητήσουµε ποιες θα είναι 

και αν θα είναι και άλλες ενδιάµεσες αρχές είναι ένα άλλο θέµα που είναι ουσιαστικό. Για µας 

δηλαδή, για την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να σηµειωθεί ότι διαφωνούµε µε αυτό το θέµα.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εννοείται ότι όλοι.  

Π.Ε.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Σ. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ:  Η αυτοδιοίκηση έχει ζητήσει εδώ 

και πάρα πολύ καιρό, η τοπική αυτοδιοίκηση γιατί και η περιφερειακή είναι αυτοδιοίκηση. Η 

τοπική, η αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθµού. Ζητήσαµε εµείς να έχουµε ξεχωριστή διακριτή 

γραµµή στο ΕΣΠΑ µε ξεχωριστό φορέα διαχείρισης. Αυτό έγινε αποδεκτό. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ:  Από ποιους; 

Π.Ε.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Σ. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ:  Από ποιους; Από την κεντρική 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ: Η ενιαία απόφαση των Περιφε-

ρειαρχών είναι ακριβώς αυτό το οποίο καταθέτουµε εδώ σήµερα.  
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Π.Ε.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Σ. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ:  ∆εν διοικούνε τη χώρα οι Περι-

φερειάρχες, όπως ούτε και οι ∆ήµαρχοι.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ: ∆εν είναι θέµα αντεκδίκησης. 

Π.Ε.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Σ. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ:  Μισό λεπτό! ∆εν χαλάµε καθόλου 

τίποτα! Οι υπηρεσιακοί δηλαδή έχουνε  

(σχόλιο εκτός µικροφώνου) 

Ναι, αλλά λέτε «παίρνουµε απόφαση». 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ: ∆εν διαφωνεί κανείς εκτός από 

εσάς. 

Π.Ε.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Σ. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ:  Ποιοι παίρνουν απόφαση και µε 

ποια πλειοψηφία και µε ποια µειοψηφία; Ότι να αφαιρεθεί η ενδιάµεση αρχή που λέγεται ΕΕ-

ΤΑΑ τη στιγµή που τη ζητήσαµε εµείς ως τοπική αυτοδιοίκηση και τη ζητήσαµε για συγκεκρι-

µένους λόγους υποστήριξης των πρωτοβουλιών και των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

∆ηλαδή έχουνε εξουσιοδότηση υπηρεσιακή να συµφωνήσουνε µε τους Περιφερειάρχες στο να 

καταργηθεί η ΕΕΤΑΑ ως ενδιάµεσος φορέας; 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είπε κανείς να καταρ-

γηθεί.  

Π.Ε.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Σ. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ:  Ενδιάµεσος φορέας είπατε, να 

αφαιρεθεί η δυνατότητα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αποφασίστηκε µια εκχώ-

ρηση από το ΕΣΠΑ των Περιφερειών στην ΕΕΤΑΑ χωρίς να γνωρίζει κανείς µα κανείς Περιφε-

ρειάρχης. Αυτό είναι αντιδεοντολογικό. Σαν να έρχονται σε εσάς να αποµειώνουν πόρους χω-

ρίς να το ξέρετε. 

Π.Ε.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Σ. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ:  Μισό λεπτό. Η ΕΕΤΑΑ είναι φο-

ρέας της τοπικής αυτοδιοίκησης στην οποία συµµετέχετε κι εσείς µ’ ένα µικρό ποσοστό, έτσι; 

Το ζήτησε η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση. Μην λέτε ότι κανείς δεν ήξερε. Το ζήτησε, το διεκδί-

κησε η τοπική αυτοδιοίκηση για την ενίσχυση της παρουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης στο 

ΕΣΠΑ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ: Κοιτάξτε λίγο, τα χρήµατα των 

Περιφερειών για να εκχωρηθούν αυθαίρετα χωρίς τη σύµφωνη γνώµη µας και να περιφέρο-

νται σε πελατειακό σύστηµα και ξέρουµε τι έγινε, είναι ανεπίτρεπτο και το καταγγείλαµε πέ-

ρυσι.  
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Να σας πω εγώ πού έχουν δοθεί οι πόροι. Έχει ισχύσει πολύ καθαρά. Πέρυσι µε το Χρυσοχοϊ-

δη το καταγγείλαµε και ζητήσαµε να µη γίνει. Όλοι οι Περιφερειάρχες. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η Επιτροπή Παρακολού-

θησης λοιπόν ψηφίζει. Υπάρχουν πλειοψηφίες και µειοψηφίες στη δηµοκρατία.  

(Παρέµβαση) 

Εγώ ξέρω ότι αυτά τα λεφτά που δόθηκαν στην ΕΕΤΑΑ δεν ήταν λεφτά από τις Περιφέρειες. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ: Είναι από υπερδεσµεύσεις. ∆εν 

υπάρχουν καν λεφτά. Θα δηµιουργηθούν νέα ελλείµµατα στον εθνικό προϋπολογισµό. ∆εν 

υπάρχουν χρήµατα. Είναι υπερδεσµεύσεις και θα δηµιουργηθούν ελλείµµατα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με συγχωρείτε, αν πρυτα-

νεύσει η πλειοψηφία που λέει το ένα ή το άλλο, ψηφοφορία. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ε.∆.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κα Α. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, 

κ. Πρόεδρε. Θα µιλήσω εντελώς διαχειριστικά όχι επί της ουσίας. 

Το ζήτηµα της χωριστής γραµµής ενός τελικού δικαιούχου προσκρούει στο θέµα του ανταγω-

νισµού. Αν επιλεγεί ο τελικός δικαιούχος ΟΤΑ Α’ βαθµού ότι θέλει έναν χωριστό φορέα, τότε 

θα έπρεπε να αποσυρθεί από όλες τις προτάσεις τις οποίες βγάζει η διαχειριστική αρχή.  

Αυτό δεν συµβαίνει ούτε µπορεί να συµβεί. Το παράδοξο διαχειριστικό ζήτηµα και µιλάω µόνο 

διαχειριστικά µε αυτή την εκχώρηση είναι το εξής: είναι ενάντια στον κανονισµό γιατί έχει ε-

παλληλία. Βγαίνει η πρόσκληση αστικών αναπλάσεων από τις διαχειριστικές αρχές µε συγκε-

κριµένα κριτήρια ψηφισµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης ως οφείλεται. 

Βγαίνει η ίδια πρόσκληση στην ίδια θεµατολογία µε διαφοροποιηµένα κριτήρια χωρίς έγκριση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης. Έχουµε λοιπόν έναν ΟΤΑ, διότι το έχω ζήσει µε τους ΟΤΑ 

της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, που στην µεν µία πρόσκληση µπορεί να πάει µόνο αν έχει 

πληθυσµό πάνω από 10.000 όπως είναι το πρότυπο της αστικής τυπολογίας των αστικών και 

δεν µπορεί να πάει κάτω από 10.000. Στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ όµως µπορεί να πάει.  

Επίσης, έχει βγει πρόσκληση στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 

(σχόλιο εκτός µικροφώνου) 

Είναι αντικανονικό. Αυτό σας λέω. Μιλάω µόνο διαχειριστικά όχι επί της ουσίας, διαχειριστικά 

για να αντιληφθείτε το θέµα.  

Επίσης, έχει βγει πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας µε τελικό δικαι-

ούχο ∆ήµους όταν η στοχοθεσία του προγράµµατος είναι διευρωπαϊκά δίκτυα και σύνδεση 
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εθνικών οδών και αυτοκινητοδρόµων που προφανώς δεν έχει αρµοδιότητα ο ∆ήµος να υπο-

βάλει. 

Επίσης, έχει βγει πρόσκληση σε κωδικό που το πρόγραµµα έχει 0. Υπάρχει αυτή η αντικανονι-

κή διαχείριση η οποία θα χτυπήσει στο πρόγραµµα. Είναι κακό αυτό για τους ∆ήµους, πιστέψ-

τε µε, γιατί κάτω από ελέγχους θα έχουν ζητήµατα.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σ’ αυτό συµφωνούµε. ∆εν 

έχει καµία σχέση το ένα µε το άλλο. Τη λειτουργία, τη βιωσιµότητα και την παρουσία της ΕΕ-

ΤΑΑ τη θέλουµε κι εµείς. Εγώ συνεργάζοµαι µαζί της. Εκπονούµε τον ενεργειακό αναπτυξιακό 

σχεδιασµό και η επιλογή µου έγινε γιατί είναι η ΕΕΤΑΑ µε αυτό το ανθρώπινο δυναµικό και το 

ρόλο που παίζει στην αυτοδιοίκηση διαχρονικά. ∆εν διαφωνεί κανείς. Αλλά το να ανοίξουµε 

τώρα άλλους διαύλους, όταν λέµε υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις µε τα τοµεακά των Υπουρ-

γείων, εµείς λέµε να φορτώσουµε κι άλλα; Αυτοακυρωνόµαστε.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Υ.∆. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 

– 2013» κ. Λ. ΑΒ∆ΕΛΑΣ:  Ήθελα να πω ότι επειδή η διαδικασία της απόφασης σε σχέση µε 

την αρχιτεκτονική της νέας Προγραµµατικής Περιόδου βρίσκεται υπό συζήτηση θα ήθελα αν 

γίνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης να µην προκαταβάλει τις αποφάσεις τουλάχιστον όσον 

αφορά το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης.  

∆ιαφορετικά κι επειδή η πολιτική απόφαση δεν έχει ληφθεί δεν είµαι σε θέση να ψηφίσω θετι-

κά για τα συµπεράσµατα της Επιτροπής. Ευχαριστώ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν προκαταβάλουµε κα-

µία απόφαση. ∆ιεκδικούµε.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ: Η θέση των Περιφερειαρχών 

και η θέση της ΕΠΕ οµόφωνη είναι  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Ε. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι βούλη-

ση δεν είναι απόφαση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Γ. ∆ΑΚΗΣ:Προσέξτε λίγο. Υπάρχει οµόφω-

νη απόφαση του ∆Σ της Ενώσεων Περιφερειών Ελλάδος που ζητάει στην επόµενη Προγραµ-

µατική Περίοδο το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης όπως θα παρουσιαστεί να διαχειρίζεται σε 

τοπικό επίπεδο γιατί αυτό που συµβαίνει σήµερα είναι παραλογισµός.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Υ.∆. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 

– 2013» κ. Λ. ΑΒ∆ΕΛΑΣ:  Ευχαριστώ για τις επεξηγήσεις. Ωστόσο, ως µέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης δεν είµαστε σε θέση αυτή τη στιγµή που διεξάγεται η συζήτηση να ψηφί-

σουµε θετικά ή αρνητικά επί του θέµατος. Ευχαριστώ.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατατέθηκε η επιφύλαξή 

σας και η άποψή σας.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κα Μ. ΖΟΡΜΠΑΛΑ: 

Εκκρεµεί και µία σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής σε αυτό το ζήτηµα. Για την τεχνική βοήθεια. 

Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π κ. ∆. ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ: Αυτή η προσπάθεια που κάνουµε εµείς και θέλουµε να 

έχουµε ανοικτή τη δυνατότητα και είναι προφανές ότι στην αναθεώρηση, σε όλα τα σηµεία 

της αναθεώρησης υπάρχει σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.Σ. κ. Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Απλώς κ. Περιφερειάρχα, κι ένα σηµείο το ο-

ποίο έχω πει στον κ. Πιτσινίκο να συµπληρώσει, στο σηµείο 5, µία παρέµβαση δικιά µας. ∆εν 

θυµάµαι. Ας θέλει ας το διαβάσει σε ένα σηµείο. Στο σηµείο 5. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε∆Α-ΠΑΜΘ κ. Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ: Στην αναφορά που γίνεται για τη δέ-

σµευση της ΕΥΣ, της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ να χρησιµοποιήσει κάθε πρόσφορο µέσο 

π.χ. άρση εκχωρήσεων των ποσών αυτών µε την προϋπόθεση ωριµότητας των έργων και ότι 

αυτά θα υλοποιηθούν εντός της Προγραµµατικής Περιόδου. Αυτό είναι αυτονόητο. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ κα Τ. ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ: Θα ήθελα, κ. Πρόε-

δρε, να σηµειώσετε ότι ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας που υπάγεται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχω σχετική ενηµέρωση και εξουσιοδότηση για να τοποθετηθώ 

θετικά ή αρνητικά στο θέµα που θέσατε για την ΕΕΤΑΑ. Σας ευχαριστώ.  

(σχόλιο εκτός µικροφώνου) 

Με συγχωρείτε, αλλά όπως καταλαβαίνετε έχετε θέσει ένα θέµα για το οποίο εµείς δεν µπο-

ρούµε να τοποθετηθούµε διότι και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την ΕΕΤΑΑ ως ενδιάµεσο 

φορέα διαχείρισης για µια σειρά έργα. ∆εν µπορώ αυτή τη στιγµή να ψηφίσω κάτι για το ο-

ποίο δεν είχε συζητηθεί. Λυπάµαι.  

Π.Ε.∆. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ κ. Σ. ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ:  Θέλω σας παρακαλώ να µπει σε 

ψηφοφορία.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι αναφαίρετο δικαίωµα 

όταν ζητήσει κάποιος να µπει ένα θέµα σε ψηφοφορία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για µια α-

κόµα φορά όλους σας. Το θέµα µπαίνει σε ψηφοφορία.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΗΜΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ κα Π. ΒΡΥΖΙ∆ΟΥ:  νοµίζω ότι έτσι όπως τοποθε-

τήθηκε µπορεί να περιγραφεί όχι σαν απόφαση ότι υπάρχει αυτή η άποψη από την πλευρά και 

από την πλευρά της αυτοδιοίκησης η άλλη πλευρά και να µείνει έτσι σαν τοποθέτηση.  

(σχόλιο εκτός µικροφώνου) 
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∆εν είναι απόφαση, είναι µια βούληση που εκφράζει 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλό είναι συναδέλφισσα 

να αποφύγουµε τα νούµερα. Εδώ δεν ήρθαµε να αναµετρηθούµε σε πλειοψηφίες και µειοψη-

φίες. Κατατίθεται η άποψή σας, είναι σεβαστή, αλλά κι εµείς ως ΕΝ.ΠΕ. έχουµε πάρει µία α-

πόφαση, η οποία σε όλες τις Επιτροπές Παρακολούθησης ανακυκλώνεται.  

Αυτό δεν καταργεί τη διαχειριστική αρχή.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εδώ συγκεκριµένα αναφε-

ρόµαστε και είπαµε χαρακτηριστικά για την ΕΕΤΑΑ. Εντάξει, να µπει. Όπως νοµίζετε. 

Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π κ. ∆. ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να προτείνω κάτι. Έγι-

νε και σε άλλες Επιτροπές Παρακολούθησης και δεν φτάσαµε στο σηµείο να ψηφίσουµε. Θε-

ωρώ ότι από την παράγραφο αυτή αν κρατήσουµε την πρώτη πρόταση, καλύπτουµε αυτό 

που θέλουµε, εκφράζουµε τη δυσαρέσκειά µας για το ότι υπήρξε µία µορφή εκχώρησης και 

µία µορφή παρέµβασης στην οποία δεν ήταν όλοι γνώστες, δεν έγινε σε κάποιο δωµάτιο µέσα 

κλειστά. Άρα το να µην δείξουµε κατευθείαν ότι µιλάµε για την ΕΕΤΑΑ γιατί µπορεί να υπάρ-

χουν κι άλλες εκχωρήσεις σε άλλους φορείς που δεν τις ξέρουµε αυτή τη στιγµή και δεν ξέ-

ρουµε τι θα προκύψει. Θα έλεγα να µην υπάρξει η τελευταία πρόταση, η αναφορά η συγκε-

κριµένη και να το ψηφίσουµε όλοι, να το αποδεχτούµε όλοι.  

Νοµίζω ότι έχει γίνει και σε άλλες Επιτροπές Παρακολούθησης που έχουν συµµετάσχει και 

θεωρώ ότι είναι λογικό να µην δηµιουργήσουµε σε αυτή την Επιτροπή κάποια αντιπαράθεση.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. κ. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, καλή είναι. Να 

µην πάµε σε ψηφοφορία. Ευχαριστώ σε όλους.  

 


