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Θέλω να τονίσω εξ αρχής την σπουδαιότητα που αποδίδουμε σε 

αυτό το πρόγραμμα και ταυτόχρονα τον υψηλό βαθμό καινοτομίας που 

πιστεύω ότι χαρακτηρίζει τόσο τη φιλοσοφία, όσο και τον όλο σχεδιασμό του.  

Αποθεματικό επίδοσης υπήρχε όπως θα θυμάστε όλοι και στο Γ’ 

ΚΠΣ. Τώρα όμως παίρνει για πρώτη φορά τη μορφή συγκεκριμένου Ε.Π. με 

περιεχόμενο και στόχο. Το «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» αποβλέπει 

στη διαχείριση τοπικών ή τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική 

και κοινωνική αναδιάρθρωση ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 

εμπορίου. 

Οι κρίσεις βέβαια είναι αιφνίδιες και δυσάρεστες ως επί το 

πλείστον καταστάσεις, που δεν μπορεί να προβλεφθούν. Αυτό δε σημαίνει 

όμως πως δεν μπορούμε να προετοιμασθούμε γι’αυτές. Ένα σημαντικό μέρος 

της προετοιμασίας σε οικονομικό επίπεδο είναι η δέσμευση των χρημάτων που 

θα μπορούν να διατεθούν άμεσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών, για τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις που μπορεί να πληγούν ή να πλήττονται.  

Τα κονδύλια που προβλέπονται για το «Εθνικό Αποθεματικό 

Απροβλέπτων» είναι ισούνται με το 1% της ετήσιας συνεισφοράς των 

διαρθρωτικών ταμείων για το στόχο σύγκλιση και για να μιλάμε με απόλυτους 

αριθμούς, ανέρχονται σε 212 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης. Από αυτά τα 159, 

δηλαδή ένα ποσοστό 75%, προέρχονται από συνδρομή του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου και 53 εκατ., το 25%, από εθνικούς πόρους. 

Με αυτή την επιλογή εμείς επιδιώκουμε να έχουμε στη διάθεσή 

μας περισσότερους πόρους στοχευμένους στη στήριξη πληττόμενων τομέων 

της οικονομίας μας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Αντιλαμβάνεστε 

και εσείς ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ μέσα σε περιβάλλον παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης, είναι απαραίτητο ένα πρόσθετο εργαλείο για έγκαιρη και 

έγκυρη παρέμβαση σε περιοχές και τομείς που πλήττονται από απρόβλεπτα 

γεγονότα, όπως οι φυσικές καταστροφές και ου μόνο.  

Σε αυτές τις περιοχές και τους τομείς θέλουμε να προωθήσουμε 

στοχευμένες δράσεις προς αυτούς που επηρεάζονται περισσότερο από την 
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κρίση, ώστε να διασφαλίσουμε την εργασία τους και τη συνέχεια της κοινωνικής 

τους ζωής. 

Συγκεκριμένα, το πλέγμα δράσεων που προωθούμε περιλαμβάνει 

επιγραμματικά την υποστήριξη της απασχόλησης και της επανένταξης στην 

αγορά εργασίας, την αποκατάσταση του κοινωνικοοικονομικού ιστού, τη 

δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού, τη 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής 

οικονομίας.  

Βέβαια ίσως και μόνο με τη λέξη κοινωνική συνοχή θα μπορούσε 

κανείς να τα εκφράσει όλα αυτά, αλλά νομίζω καλή ήταν και μια σύντομη 

αναφορά στα επιμέρους. Καθώς είναι η πρώτη μας συνάντηση, επιτρέψτε μου 

να αναφέρω με συντομία τα κύρια σημεία του προγράμματος. Σε στρατηγικό 

επίπεδο έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα και επιδιώκει τον πρώτο χρόνο την 

άμεση στήριξη και αντιμετώπιση των αναγκών των πληθυσμών που 

επηρεάζονται από την κρίση και το δεύτερο χρόνο την κοινωνική και 

παραγωγική ενσωμάτωσή του σε μια προσπάθεια αναστροφής των δυσμενών 

τάσεων. 

Για την πραγματοποίηση των επιδιώξεων του προγράμματος 

έχουμε σχεδιάσει δύο άξονες προτεραιότητας.  

Ο πρώτος Άξονας προτεραιότητας με προϋπολογισμό 133,3 

εκατ. ευρώ αφορά την ταχεία αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που έχουν 

για το ανθρώπινο δυναμικό οι τοπικές ή τομεακές κρίσεις, με βασικές 

προτεραιότητες την παροχή ευκαιριών απασχόλησης και προσαρμογής των 

ανθρώπων που υφίστανται τις οικονομικές ή κοινωνικές συνέπειες από τοπικές 

ή τομεακές χρήσεις. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η παροχή κινήτρων. Τρίτη η 

διαμόρφωση συνθηκών για τη διατήρηση και ενδυνάμωση της κοινωνικής 

συνοχής. Και τέταρτη, η συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές που 

πλήττονται. Στο πλαίσιο αυτού του άξονα προτεραιότητας, έχουμε τη 

δυνατότητα να καλύψουμε και τμήμα των συνεπειών που είχαν οι 

καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2004.  
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Ο δεύτερος Άξονας με προϋπολογισμό 78 εκατ. 400 χιλιάδες 

ευρώ, αφορά τη μεσο-μακροπρόθεσμη στήριξη, έναντι της βραχυπρόθεσμης 

που ήταν ο πρώτος άξονας, των ανθρώπων που υφίστανται τις συνέπειες των 

κρίσεων. Σκοπός του άξονα αυτού είναι να καλύψει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα 

που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των 

πληθυσμών που πλήττει η εκάστοτε κρίση. 

Οι παρεμβάσεις του άξονα αυτού θα δράσουν κυρίως σε τρία 

επίπεδα. Στο επίπεδο της ψυχολογικής στήριξης, στο επίπεδο της αποτροπής 

της υποβάθμισης ή και στο μέτρο του δυνατού αποκατάστασης της ποιότητας 

ζωής και τη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής. Το 

τρίτο επίπεδο είναι εκείνο της παροχής προοπτικών και διεξόδων για 

επαγγελματική αποκατάσταση.  

Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει άμεσα με την 

ανάθεση δύο μελετών, με βάση τα συμπεράσματα των μελετών αυτών θα 

προχωρήσουμε στην εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στην 

ενεργοποίησή του. Ποιες είναι αυτές οι δύο μελέτες; Η πρώτη αφορά στη 

διεύρυνση των μεσο-μακροπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών 

πυρκαγιών το 2007 και του τρόπου που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και 

κοινωνική κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληθυσμών που 

πλήγηκαν.  

Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη των κατάλληλων ενεργειών για 

τη στοχευμένη κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιοχών που 

επλήγησαν και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η δεύτερη 

μελέτη αφορά στον προσδιορισμό του συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης 

κρίσεων και τη δημιουργία ειδικού κανονιστικού και εφαρμοστικού πλαισίου.  

Οι στόχοι της μελέτης αυτής είναι: Η οριοθέτηση του είδους και 

του εύρους των κρίσεων. Η δημιουργία μιας αποτελεσματικότερης δομής 

διαχείρισης, η οποία με τη χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και 

μεθόδου παρέμβασης θα είναι σε θέση να διασφαλίζει με τρόπο ευέλικτο, 

αποτελεσματικό και άμεσο το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση των 

δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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Τα αποτελέσματα των δύο μελετών πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν 

στην εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού ιδίως, σε επίπεδο κατηγοριών προτεραιοτήτων υλοποίησης και 

ειδικών στόχων, καθώς και στον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών 

δεικτών παρακολούθησης του προγράμματος.  

Νομίζω ότι δε χρειάζεται να πω περισσότερα. Μπορούμε να 

ξεκινήσουμε τις εργασίες της Επιτροπής με την έγκριση της ημερήσιας 

διάταξης, την οποία έχετε όλοι στο φάκελό σας. Από πλευράς απαρτίας, 

είμαστε πολύ καλά. Έχουμε 24 μέλη. Από την ώρα που κάναμε την καταγραφή 

ήταν ήδη 24, είστε περισσότεροι, συνεπώς δεν έχουμε κανένα απολύτως 

πρόβλημα.  

Θα εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη αν δεν υπάρχει κάποια 

αντίρρηση από μέρους σας, που είναι το δεύτερο θέμα. Και το τρίτο είναι πλέον 

η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού από την Επιτροπή.  

Θέλετε να διαβάσουμε τον κανονισμό και να πάρετε το λόγο επί 

του θέματος αυτού ή υπάρχει κάποια διάθεση της Επιτροπής να παρέμβει πριν 

μιλήσουμε για τον κανονισμό; Πώς θέλετε;  

AURELIO CECILIO (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γ.Δ. EMPLOY): Θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω κ. Πρόεδρε που μας υποδέχεστε εδώ. Είναι η 1η Επ.Πα. σε αυτό 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και είναι παράλληλα και η δική μου πρώτη 

Επ.Πα. στην Ελλάδα. Είμαι πολύ ευτυχής έστω και αν αυτό είναι το μικρότερο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΚΤ στην Ελλάδα, είμαι ευτυχής που έχω την 

ευκαιρία να ξεκινήσω τη συμμετοχή μου με αυτό τον τρόπο, γιατί έστω και αν 

χρηματοοικονομικά είναι η μικρότερη, δεν είναι σίγουρα το λιγότερο σημαντικό 

επιχειρησιακό. 

Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος – μέλος που επέλεξε το 2007-

2008 να έχει ένα αποθεματικό απροβλέπτων και ένα Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα για το αποθεματικό απροβλέπτων. Νομίζω ότι κάνατε τη σωστή 

επιλογή. Ήταν μία επιλογή η οποία αποτέλεσε αντικείμενο μακρών συζητήσεων 

και θεωρήσαμε ότι ήταν σωστό να δώσουμε στα κράτη-μέλη αυτή την ευκαιρία 

και χαιρόμαστε που η Ελλάδα την έδραξε.  
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Πιστεύουμε ότι ήταν σωστό αυτό και είμαστε ακόμα πιο σωστοί 

σήμερα, αν δούμε την κρίση που αντιμετωπίζει ο κόσμος και η Ευρώπη, που 

ήταν παντελώς απρόβλεπτη το 2006 όταν η Επιτροπή υιοθέτησε την πρόταση 

γι’ αυτό τον κανονισμό. Εκείνη την εποχή σαφώς και δεν σκεφτόμασταν ότι στο 

τέλος του 2008 θα αντιμετώπιζε ο κόσμος μια τρομακτική και απρόβλεπτη 

χρηματοοικονομική κρίση, η οποία θα είχε σαν αποτέλεσμα την οικονομική 

κρίση που αντιμετωπίζουμε τώρα, με όλες τις επιπτώσεις που έχει στην 

απασχόληση και την ανάπτυξη. 

Άρα, επαναλαμβάνω ότι είμαι ευτυχής που κάνατε αυτή την 

επιλογή, το πρόγραμμα έχει υιοθετηθεί πλέον, γι’ αυτό και ξεκινούμε την 

υλοποίησή του μέσω αυτής της 1ης Επ.Πα. Βεβαίως το πιο σημαντικό όπως 

ανέφερε και ο κ. Πρόεδρος ήδη είναι να κάνουμε την εξειδίκευση και την 

ενεργοποίηση του προγράμματος με τις μελέτες οι οποίες θα ξεκινήσουν 

αμέσως.  

Να σας πω ότι από την πλευρά της Επιτροπής έχουμε επίσης 

εργασθεί όσον αφορά την υιοθέτηση του προγράμματος, αλλά έχουμε επίσης 

δεσμεύσει και τα ποσά τα οποία προβλέπονται για τη πρώτη δόση για το 2009 

και μπορώ επίσης να σας πω ότι πριν φύγω για την Ελλάδα τη Δευτέρα το 

πρωί υπέγραψα και την πληρωμή της πρώτης προκαταβολής ή 

προχρηματοδότησης όπως λέγεται τώρα, γι’ αυτό το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. 

Βάσει της προσαρμογής του Γενικού Κανονισμού που έγινε τον 

Απρίλιο, η προκαταβολή αυτή είναι 7,5% της συνολικής κατανομής για το 

πρόγραμμα. Νομίζω ότι υπέγραψα για ένα ποσό περίπου 12 εκατ. ευρώ, 11,9 

εκατ. ευρώ, τα οποία νομίζω θα βρίσκονται εντός των ημερών στους 

λογαριασμούς σας.  

Από τη δική μας την πλευρά το εργαλείο βρίσκεται εκεί, είναι 

λειτουργικό, έχουμε δεσμευτεί, καταβάλουμε τα χρήματα και αυτό το ποσό 

σαφώς και είναι σημαντικό για σας, για το ξεκίνημα, την ενεργοποίηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.  
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Πριν συνεχίσουμε με τη συζήτηση των διαφόρων θεμάτων που 

έχουμε στην ημερήσια διάταξη, να αναφερθώ σε ένα αίτημα εκ μέρους των 

υπηρεσιών της Επιτροπής για όλα τα κράτη-μέλη, όχι για την Ελλάδα μόνο. 

Είναι η 1η Επ.Πα. ξεκινάμε, αλλά κ. Πρόεδρε θα ήθελα να ζητήσω να κάνετε ό,τι 

είναι δυνατόν ούτως ώστε στο μέλλον η υποβολή των εγγράφων στα μέλη της 

Επ.Πα. να γίνεται εγκαίρως, ούτως ώστε όλοι να είναι σωστά προετοιμασμένοι.  

Ξέρω ότι είναι η 1η Επ.Πα., δεν κάνω κάποια κριτική ή οτιδήποτε 

άλλο γι’ αυτή την Επ.Πα., απλώς νομίζω ότι είναι μία καλή μέθοδο για να 

συνεχίσουμε τις εργασίες μας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. 

Χαιρόμαστε για τη σύμπτωση απόψεων που ήδη διαπιστώνουμε με το ξεκίνημα 

των εργασιών της Επιτροπής. Και ευχαριστούμε πολύ για όλα τα καλά νέα που 

μας είπατε και ιδίως αυτά που έχουν οικονομική διάσταση, όπως η υπογραφή 

της προκαταβολής.  

Το πρόγραμμα μπορεί να είναι μικρό αλλά αυτή την εποχή έχει 

πραγματικά μεγάλη στρατηγική σημασία. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλή 

συνεργασία. Ήθελα να σας διευκρινίσω ότι δεν είναι παρόντες μόνο οι 

υπηρεσιακοί, αλλά είναι και εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων σήμερα μαζί 

μας. Είναι δηλαδή ευρύτερη από ότι ίσως φαίνεται εκ πρώτης όψεως αυτή η 

συνεδρίαση.  

Να περάσουμε στον Κανονισμό Λειτουργίας. Εάν τον έχετε 

διαβάσει μπορώ να σας απαλλάξω από την ανάγνωση. Αν πάλι θεωρείτε ότι 

μπορούμε να τον διατρέξουμε γιατί έχετε κάποια σχόλια να κάνετε, στη διάθεσή 

σας. Αν πάλι έχετε επισημάνει ορισμένα σχόλια, μπορεί να μη το διαβάσω και 

να περάσετε εσείς κατευθείαν στα σχόλια. Είναι κακό να ρωτάω αν έχετε 

διαβάσει το μάθημά σας.  

Θεωρούμε ότι εγκρίνεται ή έχει λάβει γνώση ο εκπρόσωπος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο ή να αποτελέσει 

έναυσμα συζήτησης;  

CECILIO: Δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Κατ’αρχάς καθόσον αφορά τη 

γραπτή διαδικασία, ο Εσωτερικός Κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα της 
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διαβούλευσης μεταξύ των μελών δια της γραπτής διαδικασίας. Αυτό δεν 

αποτελεί καινοτομία. Απλώς να διαπιστώσω ότι αναφέρεται εδώ εντός 

20ημέρου, θα ήταν καλό να λέμε ημερολογιακές ή εργάσιμες. 

  Υποτίθεται ότι όταν μιλάμε για 20 μέρες, είναι ημερολογιακές, 

αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό μας γλιτώνει από κάποιες διαδικαστικές 

συζητήσεις στο μέλλον.  

Δεύτερον. Θα μπορούσε κανείς να φαντασθεί ότι όντως μπορεί να 

επιβραχυνθεί αυτή η περίοδος σε περίπτωση κατ’ επείγοντος και επ’ αυτού έχω 

να κάνω την εξής παρατήρηση. Πρόκειται ήδη για μία εξαιρετική διαδικασία. Η 

πάγια διαδικασία είναι η συνάντηση της Επ.Πα. έτσι ώστε όλα τα μέλη να έχουν 

τη δυνατότητα να εκφρασθούν επί των διαφόρων θεμάτων.  

Αποδεχόμεθα όμως ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να 

περάσουμε δια της γραπτής διαδικασίας. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι μπορεί 

κανείς να επιβραχύνει έτι περαιτέρω αυτή την περίοδο, νομίζω όμως ότι σε 

καμία περίπτωση δε θα πρέπει να είναι το όριο αυτό, το κατ’ εξαίρεση δηλαδή 

κάτω των 10 ημερολογιακών ημερών. Ειδάλλως θέτουμε σε κίνδυνο τη 

δυνατότητα όλων των μελών της Επιτροπής να μπορούν να παρακολουθήσουν 

και να συνεισφέρουν στη συζήτηση. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση.  

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τη σύνθεση της Επ.Πα. 

Προφανώς ο τρόπος οργάνωσης και σύνθεσης αποτελεί αρμοδιότητα του 

κράτους-μέλους και μετά χαράς σας άκουσα κ. Πρόεδρε να αναγγέλλετε ότι 

συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί κατ’ αυτό τον 

τρόπο τα προβλήματα τα οποία θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει η Επ.Πα. με 

τους πόρους τους οποίους έχει στη διάθεσή της, χρειάζεται τις απόψεις 

ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων. 

Είπατε ότι είναι ένα μικρό πρόγραμμα αλλά στρατηγικής 

σημασίας. Θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι συστημικής σημασίας και ο τρόπος 

με τον οποίο θα το διαχειριστούμε αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει 

το κράτος-μέλος την εν όλω λογική της αναδιάρθρωσης και της προόδου. 

Πέραν από τη λογική της παρακολούθησης, η Επιτροπή αυτή είμαι βέβαιος εάν 
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δεν τον υπέχει ήδη, θα υπέχει και έναν πολιτικό ρόλο συντονίζοντας αυτές τις 

ενέργειες, οι οποίες δια της συνθέσεώς των θα έχουν πολιτική χροιά.  

Θα ήθελα να έχει μία προσέγγιση το πρόγραμμα τέτοια έτσι ώστε 

να υπάρχει ένας συντονισμός υψηλού επιπέδου μεταξύ των ενδιαφερομένων 

και συναρμοδίων Υπουργείων, όπως επίσης και από πλευράς κάθε άλλου 

εμπλεκόμενου. Νομίζω ότι θα άρμοζε να υπάρχει και μία πολιτική 

εκπροσώπηση ήδη από το Υπουργείο Απασχόλησης, το Υπουργείο Παιδείας 

και το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης. 

Επαναλαμβάνω, πρόκειται περί προτάσεως. Σε καμία περίπτωση 

δεν αποτελεί κριτική για τη σημερινή σύνθεση ή για τον τρόπο οργάνωσης της 

σημερινής συνεδρίασης. Απλώς είναι μία επιθυμία και την αιτιολογώ και την 

τεκμηριώνω ως προς την συστημική ακριβώς φύση των παρεμβάσεών μας. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το θέμα των ημερολογιακών ημερών, είναι στο άρθρο 6 στο 

β, που λέει, τα μέλη εντός 20 ημερολογιακών ημερών. Συμφωνούμε συνεπώς 

με την παρατήρησή σας για τις 20 ημέρες. Και είναι ημερολογιακές, δεν είναι 

εργάσιμες, άρα υπάρχει σύμπτωση απόψεων.  

Ως προς τους εκπροσώπους, από την πλευρά των κοινωνικών 

εταίρων θέλω να επισημάνω την παρουσία του εκπροσώπου του Συνδέσμου 

Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδος, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιομηχανιών 

Εμπόρων Ελλάδος, τις Συνομοσπονδίες Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και των Υπουργείων όπως είπαμε Ανάπτυξης, Παιδείας, Υγείας, 

Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Εσωτερικών. Το λέω γιατί 

είναι διάφορες Γραμματείες από κάθε Υπουργείο.  

Για τα υπόλοιπα λέω το εξής: Παρ’όλο ότι συμφωνούμε, να 

αφήσουμε να εξελιχθεί η συζήτηση για να ακούσετε και εσείς τις περισσότερες 

λεπτομέρειες και να επανέλθουμε σε ό,τι παραμένει κενό. Επίσης ξέχασα 

νομίζω να σας πω, ότι εννοείται ότι τα αποτελέσματα των μελετών θα σας 

κοινοποιηθούν για να γίνουν τα απαραίτητα σχόλια, έτσι δεν είναι; Δεν 
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αποφασίζουμε μονομερώς. Εκτός από αυτό δε βλέπω κάποιο άλλο πρόβλημα. 

Μπορούμε να εγκρίνουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό όπως είπαμε αρχικά.  

Και να περάσουμε πλέον στο τέταρτο σημείο της ημερήσιας 

διάταξης που είναι η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή η 

παρουσίαση των προδιαγραφών πλέον των δύο μελετών, από τον κ. Καϊναδά.  

κ. ΚΑΪΝΑΔΑΣ: Για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε 

επίπεδο κατηγοριών πράξεων, προτεραιοτήτων υλοποίησης και ειδικών 

στόχων και για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών 

παρακολούθησης, απαιτείται η εκπόνηση δύο μελετών που προβλέπονται στον 

κάθε Άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μία μελέτη 

ανά Άξονα.  

Οι προδιαγραφές στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω έχουν 

γίνει από τις δύο Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, από την Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

και από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.  

Θα αναφερθώ όσο γίνεται πιο σύντομα στις προδιαγραφές. Αυτά 

υπενθυμίζω ότι είναι ένα σχέδιο προδιαγραφών. Απομένει να έχουμε και τις 

απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί αυτών για να καταλήξουμε σε μία 

οριστική μορφή.  

Η πρώτη είναι μία σε βάθος αποτίμηση των μεσο- 

μακροπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον 

τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και τους 

τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών και τη διαμόρφωση μιας 

εξειδικευμένης πρότασης για την αντιμετώπισή τους.  

Όσον αφορά το στόχο της μελέτης σας τον ανέφερε ο κ. Γενικός. 

Να προχωρήσω στα πιο εξειδικευμένα σημεία. Σημειώνω ότι ό,τι αναφέρουμε 

παρακάτω αναφέρεται σε κάθε έναν νομό. Δηλαδή θα γίνει μία ανάλυση σε 

κάθε νομό χωριστά και ξεκινάμε από την αποτύπωση των χαρακτηριστικών 

στοιχείων που συνθέτουν το περιβάλλον των πληγεισών περιοχών, είτε είναι 

φυσικό περιβάλλον, είτε δημογραφικά, είτε οικονομικά στοιχεία.  
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Στην καταγραφή των ζημιών των πληγεισών περιοχών, στο 

φυσικό, οικιστικό και οικονομικό περιβάλλον, στη μελέτη των επιπτώσεων στο 

οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον είτε αυτά είναι δημογραφικά, είτε 

χαρακτηριστικά διαβίωσης του πληθυσμού, στην παραγωγική διαδικασία, 

απασχόληση, ανεργία, εισόδημα κλπ.  

Θέλουμε να κάνουμε μία σύγκριση για το τι υπήρχε πριν και το τι 

υπάρχει τώρα μετά τις πυρκαγιές. Και προχωρούμε στο επόμενο, είναι η 

αξιολόγηση των προοπτικών εξέλιξης των πληγεισών περιοχών, είτε αφορά 

στην οικονομική ανασυγκρότηση, είτε αφορά στις ευκαιρίες απασχόλησης. Και 

τέλος, στη διαμόρφωση μίας πρότασης για δράσεις αναβάθμισης του 

ανθρώπινου δυναμικού των πληγεισών περιοχών.  

Θα θέλαμε αυτές οι προτάσεις να έχουν έναν ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα και να αναφέρονται σε όλο το εύρος των ενεργειών που απαιτούνται 

για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ένταξη και επανένταξη των 

ανέργων στην αγορά εργασίας.  

Εννοείται ότι οι ανωτέρω δράσεις θα πρέπει να συσχετισθούν με 

άλλες δράσεις που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν από άλλες 

πηγές χρηματοδότησης, είτε αυτοί είναι εθνικοί πόροι, είτε το Ειδικό Ταμείο 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, που ιδρύθηκε αμέσως μετά τις πυρκαγιές 

του 2007, είτε είναι πόροι του Γ’ ΚΠΣ, είτε είναι του ΕΣΠΑ, είτε του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. 

Στον Άξονα προτεραιότητα 2 προβλέπεται η δεύτερη μελέτη που 

αφορά τον προσδιορισμό συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης  κρίσεων, τη 

δημιουργία ειδικού κανονιστικού και εφαρμοστικού πλαισίου στο πλαίσιο μίας 

ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των απρόβλεπτων κρίσεων. Είναι 

πολύ πιο γενική αυτή η μελέτη. Η πρώτη ήταν πολύ πιο στοχευμένη.  

Το βασικό στόχο της μελέτης σας τον ανέλυσε ο κ. Γενικός. 

Ειδικότερα θα πρέπει να δούμε σε αυτή τη μελέτη που θα επικεντρωθεί. Θα 

επικεντρωθεί στον προσδιορισμό ενός συστήματος αξιολόγησης των κρίσεων. 

Αυτό θα οδηγήσει σε μία κατηγοριοποίηση και κατάταξη των απρόβλεπτων 
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κρίσεων, είτε αφορά το είδος, είτε τον τομέα, είτε το εύρος, είτε την ένταση και 

θα πρέπει να διαμορφωθεί και μία μεθοδολογία αξιολόγησης. 

Πιο κάτω στο δεύτερο σημείο θα πρέπει να δούμε τα άμεσα και 

μεσο-μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της αντιμετώπισης κάνοντας ορισμένες 

στρατηγικές επιλογές για το πώς θα αντιμετωπισθούν οι κρίσεις. Αυτές θα 

γίνουν σε επίπεδο σταδίων ή λειτουργιών παρέμβασης, είτε θα είναι άμβλυνση, 

είτε περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης, ετοιμότητα, αντιμετώπιση, 

αποκατάσταση των επιπτώσεων κλπ. 

Στο τρίτο σημείο προχωρούμε στην άμεση αντιμετώπιση των 

κρίσεων και θα πρέπει εδώ να διαμορφωθεί μία τυπολογία δράσεων ανά 

κατηγορία, ένταση κρίσης και εξυπηρετούμενη ομάδα στόχο. Το τέταρτο, θα 

πρέπει να δούμε τη δομή του συστήματος και το μηχανισμό αξιολόγησης της 

διαχείρισης. Θα διαμορφωθεί δηλαδή μία πρόταση σχετικά με τη δομή.  

Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς, θα 

εξετάσουμε τη σκοπιμότητα σύστασης ενός νέου φορέα και θα δούμε ένα 

σχέδιο δράσης για την ενεργοποίηση και τον συντονισμό ήδη εμπλεκόμενων 

φορέων, φορέων που ήδη υπάρχουν.  

Και καταλήγουμε στο πέμπτο σημείο, στην ενδεχόμενη 

διαμόρφωση ενός κατάλληλου κανονιστικού και εφαρμοστικού πλαισίου. Θα 

χρειασθούν ενδεχόμενα κάποιες θεσμικές, κανονιστικές και διοικητικές πράξεις, 

δράσεις ενίσχυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των εμπλεκόμενων αρμόδιων 

φορέων. Αυτά είχα να πω κ. Γενικέ και ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ κ. Καϊναδά. Πριν δώσω το λόγο στην κα 

Κυριακίδου, οπότε μετά μπορούμε να ανοίξουμε έναν κύκλο παρεμβάσεων από 

τα μέλη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Απλώς φαντάζομαι ότι δεν 

εκφράζω ατομικές ευαισθησίες αλλά συλλογικούς καημούς, λιγότερη δυνατή 

γραφειοκρατία.  

Δηλαδή από αυτά που άκουσα ήδη μερικά μου έχουν χτυπήσει 

καμπανάκια. Χρειάζεται συμμάζεμα. Πολύ καλές οι προτάσεις και των 

μελετητών, αλλά να δούμε λίγο και την πρακτική εφαρμογή, όσο γίνεται πιο 

απλές διαδικασίες. Κυρία Κυριακίδου, έχετε τον λόγο . 
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κα  ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Η παρουσίαση που θα κάνουμε 

τώρα είναι για τα κριτήρια αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματός μας του «Αποθεματικού Απροβλέπτων». Όπως 

ξέρουμε όλοι, ο Ν. 3614 ορίζει πως θα είναι η διαδικασία αξιολόγησης και 

σύμφωνα με αυτήν έχουμε δημιουργήσει δύο κατηγορίες κριτηρίων. 

Η μία είναι τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης και η 

άλλη είναι τα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων. Σας θυμίζω ότι σύμφωνα με το 

νόμο η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει ένα πρώτο κομμάτι, έρχεται 

δηλαδή η πρόταση, υποβάλλεται η πρόταση στη Διαχειριστική Αρχή, η 

Διαχειριστική Αρχή εξετάζει πάρα-πάρα πολύ γρήγορα την πληρότητα των 

στοιχείων της πρότασης – και θα πούμε στη συνέχεια ποια είναι – και μετά 

συνεχίζει στη διαδικασία της αξιολόγησης.  

Τα κριτήρια πληρότητας των στοιχείων της πρότασης είναι η 

γρήγορη αξιολόγηση, η πάρα πολύ γρήγορη. Αυτή η γρήγορη τι περιλαμβάνει 

τώρα. Τι εξετάζονται σε αυτή. Εξετάζεται αν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα 

εκτέλεσης της πράξης για την οποία υποβάλλεται η πρόταση, εξετάζει εάν η 

υποβαλλόμενη πρόταση είναι πλήρης, δηλαδή αν είναι συμπληρωμένα, αν 

έχουν χρησιμοποιηθεί τα τυποποιημένα έντυπα και υποβάλλονται τα 

συνοδευτικά έγγραφα τα οποία απαιτούνται, όπως αυτά περιγράφονται στην 

πρόσκληση που έχει βγει. 

Αν τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά 

έγγραφα είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα κατάλληλα. Αν η περίοδος 

υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης εντάσσεται, εμπίπτει εντός της 

περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος. Και αν υπάρχουν και οι 

προαπαιτούμενες αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων και οργάνων 

αρμόδιων για το συντονισμό των πολιτικών. 

Σε αυτή τη φάση της αξιολόγησης εάν κάτι λείπει, που θα το κρίνει 

η Διαχειριστική Αρχή πόσο είναι σημαντικό και πόσο δεν είναι σημαντικό, είναι 

δυνατό να ζητήσει από το δικαιούχο την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων 

για να καταστεί η πρότασή του πλήρης. 
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Αφού τελειώσει αυτή η πρώτη διαδικασία, συνεχίζουμε στην 

αξιολόγηση των πράξεων. Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούμε τις πράξεις 

χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, οι οποίες είναι: Η πληρότητα και σαφήνεια της 

πρότασης. Η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων. Η σκοπιμότητα της 

πράξης. Και η ωριμότητα της πράξης. 

Ως προς αυτές τις ομάδες κριτηρίων εξετάζουμε και αξιολογούμε 

μία πράξη για να ενταχθεί στο πρόγραμμά μας. Η πρώτη ομάδα, η αξιολόγηση 

δηλαδή ως προς την πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης, περιλαμβάνει τα 

επιμέρους κριτήρια. Εξετάζονται σε αυτή την ομάδα δηλαδή, αν η πράξη 

εμπίπτει στις προσδιοριζόμενες από την πρόσκληση θεματικές προτεραιότητες.  

Εξετάζεται η σαφήνεια των περιεχομένων της πρότασης ως προς 

το εάν καθορίζονται ποσοτικοποιημένα παραδοτέα. Εξετάζεται η πληρότητα της 

περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά τεχνικά, 

λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της και την ποσοτικοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου με τη χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών, όπως όλα αυτά 

εξειδικεύονται βεβαίως από τη Διαχειριστική Αρχή στην σχετική πρόσκληση, 

ανάλογα με το είδος των πράξεων. 

Εξετάζεται η ελαστικότητα και το εφικτό του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο. Το εφικτό του προϋπολογισμού να 

εξετασθεί ως προς την πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού, και ως 

προς την ορθή κατανομή του προϋπολογισμού αυτού στις επιμέρους 

κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο.  

Εξετάζεται ο ρεαλισμός του χρονοδιαγράμματος της 

ολοκλήρωσης της πράξης. Δύναται αυτό να εξετασθεί σε σχέση με το φυσικό 

αντικείμενο, με την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης, τους ενδεχόμενους 

κινδύνους που συνδέονται από την υλοποίηση της πράξης, καθώς και τους 

τρόπους αποφυγής ή ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενων αυτών κινδύνων.  

Στην ίδια κατηγορία επίσης εξετάζεται η παρακολούθηση, αν ο 

δικαιούχος έχει ένα σχέδιο παρακολούθησης και αποτίμησης των 

αποτελεσμάτων. Αυτό το κριτήριο το βάλαμε γιατί το πρόγραμμά μας επειδή 

αφορά ανθρώπους θέλουμε να παρακολουθούμε και τα αποτελέσματα, όχι 
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απλά τις εκροές. Οπότε βάλαμε ένα πρόσθετο κριτήριο την παρακολούθηση και 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων της πράξης. Και επίσης, τέλος, εξετάζεται αν η 

πράξη είναι σύμφωνη με τα κριτήρια διαχωρισμού, σε σχέση με τις 

παρεμβάσεις των άλλων ταμείων.  

Στην άλλη ομάδα των κριτηρίων, στην τήρηση εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων, έχουμε τέσσερα επιμέρους κριτήρια με τα οποία 

αξιολογούμε αυτή την ομάδα, την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων. 

Εδώ πέρα εξετάζουμε την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που 

αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών 

για το περιβάλλον, τη διασφάλιση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών και της 

μη διάκρισης.  Και την τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. 

Όλα αυτά τα επιμέρους κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω. Όσα 

έχουμε εξειδικεύσει βρίσκονται στο φάκελο που σας έχουμε στείλει. Τα δύο 

πρώτα πρέπει να σας πω ότι εξετάζονται σε μεγαλύτερο βάθος ανάλογα με την 

εξέλιξη του έργου. Δηλαδή αν έχουμε ένα έργο το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί, 

έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση, θα εξετάσουμε την τήρηση των κανόνων που 

αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις σε μεταγενέστερα στάδια. 

Δηλαδή θα εξετάσουμε πως έκανε την προκήρυξη, πως έκανε τη 

σύμβαση, εάν δεν έχει προκηρυχθεί ή είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει 

υλοποιηθεί καθόλου θα εξετάσουμε την τήρηση των κανόνων στην εξέλιξη της 

υλοποίησής του.  

Σε ότι αφορά τη διασφάλιση της αρχής της ισότητας των 

ευκαιριών και της μη διάκρισης, εδώ πέρα εξετάζεται ο δικαιούχος εάν κατά τις 

διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης εφαρμόζει το κανονιστικό 

πλαίσιο το οποίο δεν πρέπει να αντίκεινται στις αρχές της ισότητας των δύο 

φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της εθνικής 

καταγωγής και της θρησκείας και ότι περιλαμβάνει το άρθρο 16 του γενικού 

κανονισμού. 

Και σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη διασφαλίζει τις 



1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 29/4/2009 

 16

προϋποθέσεις συμμετοχής και ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις κατηγορίες των 

ΑΜΕΑ, στις υπηρεσίες, στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Πρέπει να πούμε εδώ ότι το κριτήριο αυτό θα εξειδικευθεί 

περαιτέρω στις προσκλήσεις και με βάση τα σχόλια και τις εξειδικεύσεις που 

μας έχει στείλει η Γενική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Έχουμε μία 

αλληλογραφία. Τα οποία θα τα λάβουμε υπ’όψιν στις επιμέρους εξειδικεύσεις 

των κριτηρίων που θα συνοδεύει την κάθε πρόσκληση.  

Η επόμενη κατηγορία, η ομάδα κριτηρίων αξιολόγησης, είναι ως 

προς τη σκοπιμότητα της κάθε πράξης. Αυτό εξετάζεται μέσω των εξής 

επιμέρους κριτηρίων:  

 Η συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων δεικτών του 

αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας θεματικής προτεραιότητας και 

αποτελεσματικότητας της πράξης.  

 Η αποδοτικότητα της πράξης.  

 Η κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και ο βαθμός κάλυψης των 

αναγκών.  

 Η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα με άλλες πράξεις.  

 Η ενσωμάτωση των αρχών της κοινοτικής πρωτοβουλίας  

EQUAL.  

Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι κάποια κριτήρια όπως η 

ενσωμάτωση των αρχών της κοινοτικής πρωτοβουλίας της EQUAL όπως και 

σε προηγούμενα  κατά την εξειδίκευση αυτών των κριτηρίων, έχουμε λάβει 

υπ’όψιν κάποιες παρατηρήσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

προγενέστερες Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών του ΕΚΤ και 

μία τέτοια εισαγωγή είναι και το κριτήριο για τις αρχές της κοινοτικής 

πρωτοβουλίας EQUAL.  

Είναι σαφές βέβαια ότι η κάθε αρχή θα εξειδικεύεται ανάλογα πάλι 

με την κατηγορία των πράξεων που θα εντάσσονται στο πρόγραμμα. Τέλος, 
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έχουμε την τελευταία ομάδα κριτηρίων, την ωριμότητα των πράξεων. Σε αυτή 

την ομάδα αξιολογείται το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών 

ωρίμανσης της πράξης και ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.  

Αυτά ήθελα να σας πω. Είναι σαφές βέβαια, το ξαναείπα, αλλά 

έτσι θα κλείσω την εισήγησή μου, ότι όλα αυτά τα κριτήρια θα εξειδικευθούν 

περαιτέρω στις σχετικές προσκλήσεις και ανάλογα με τις πράξεις τις οποίες η 

Διαχειριστική Αρχή θα εξειδικεύσει για να υλοποιηθούν. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε κα Κυριακίδου. Για να κλείσει αυτή η 

ενότητα, να δώσω τον λόγο στον κ. Κεμετσετσίδη για να παρουσιάσει το 

επικοινωνιακό σχέδιο, επειδή το έχουμε ήδη στείλει στην Επιτροπή στις 3 

Μαρτίου και περιμένουμε τη Δευτέρα τις παρατηρήσεις. Τις στείλανε ήδη, 

ακόμα καλύτερα. Δεν υπάρχουν επομένως σχόλια δικά μας ακόμα στις 

παρατηρήσεις. Κύριε Κεμετσετσίδη. 

κ. ΚΕΜΕΤΣΕΤΣΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω 

αναφέροντας ότι η επικοινωνιακή στρατηγική για την πληροφόρηση και 

δημοσιότητα που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», αποτυπώνεται 

στο επικοινωνιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί από την Διοικητική Υπηρεσία 

Συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και 

υποβλήθηκε για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 Μαρτίου του 2009. 

Η στρατηγική επικοινωνίας που ακολουθείται στο επικοινωνιακό 

σχέδιο, βασίζεται αφ’ενός στις διατάξεις που ορίζονται στους κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφ’ετέρου στη φυσιογνωμία του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, σύμφωνα με  την οποία η εξειδίκευση και ο ρυθμός 

υλοποίησής τους συναρτάται άμεσα με τον αριθμό και το εύρος των τοπικών 

και τομεακών κρίσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 51 του Κανονισμού 

1083/2006, στις οποίες θα παρεμβαίνει. 

Με δεδομένη τη φυσιογνωμία αυτή του προγράμματος, 

προβλέπεται σε κάθε κρίση που το πρόγραμμα θα παρεμβαίνει μέσω 

συγκεκριμένων δράσεων, να εκπονείται σχέδιο δράσης, το οποίο θα 
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περιλαμβάνει επακριβή σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων 

δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν σε κάθε παρέμβαση. 

Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται οι ενέργειες δημοσιότητας και 

πληροφόρησης να είναι στοχευμένες προς τις ομάδες πληθυσμού στις οποίες 

απευθύνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι οποίες θα προσδιορίζονται κατά 

την εξειδίκευση του προγράμματος. Στο ανωτέρω πλαίσιο βασικός στόχος της 

επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως αποτυπώνεται και στο 

επιχειρησιακό σχέδιο, είναι ο καθορισμός των μέτρων πληροφόρησης και 

δημοσιότητας που είναι αναγκαία, προκειμένου να πληροφορηθούν όλοι οι 

πολίτες και οι δυνητικοί δικαιούχοι και ωφελούμενοι, σχετικά με τρία θέματα. 

Πρώτον, με τον τρόπο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη 

και στην ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής και την προστιθέμενη αξία αυτής 

της κοινοτικής συμμετοχής.  

Δεύτερον, με τη φύση και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα και τις ωφέλειες 

που μπορούν να αποκομίσουν άμεσα ή έμμεσα από την υλοποίησή του. Και να 

διασφαλισθεί η διαφάνεια της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των ταμείων, 

δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους. 

Οι στρατηγικές επιλογές για την επιλογή και υλοποίηση των 

μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

συνίσταται στην:  

Ενεργοποίηση των πολλαπλασιαστών πληροφόρησης όπως είναι 

οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι 

κοινωνικοί εταίροι. Για την ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης που 

παρέχει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δηλαδή ενεργοποίηση όλου του 

δυναμικού της τοπικής κοινωνίας στις περιοχές που το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα θα παρεμβαίνει.  

Τη διασφάλιση της συνέχειας ομοιομορφίας και απλότητας της 

επικοινωνίας σε όλες τις φάσεις ενεργοποίησης του προγράμματος και για κάθε 
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κοινό-στόχος, προκειμένου οι δράσεις πληροφόρησης να είναι κατανοητές, να 

εμπνέουν αξιοπιστία και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών.  

Σε αυτό το πλαίσιο τα μέτρα δημοσιότητας θα ακολουθούν ενιαία 

εικαστική ταυτότητα και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνουν:  

 Το μήνυμα του ΕΚΤ στην Ελλάδα.  

 Το λογότυπο του ΕΣΠΑ – ΕΚΤ που θα σας δείξω στην επόμενη 

διαφάνεια.  

 Και ειδικό λογότυπο που θα προβάλλει Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα το οποίο θα σχεδιαστεί.  

Την αξιοποίηση των δικτύων πληροφόρησης και δημοσιότητας 

του ΕΚΤ και του ΕΣΠΑ που λειτουργούν η ΕΥΣΕΚΤ και η Εθνική Αρχή 

Συντονισμού, μέσω της συμμετοχής σε αυτά του υπευθύνου δημοσιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέργεια, η 

συμπληρωματικότητα των δράσεων δημοσιότητας του ΕΚΤ και η προβολή του 

ΕΚΤ με τη μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας.  

Τα επικοινωνιακά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν καθόλου τη 

διάρκεια της προγραμματικής περιόδου βασίζονται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του προγράμματος και στοχεύουν στην 

προσέγγιση με διαφορετικούς τρόπους το κατά περίπτωση κοινό-στόχος.  

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας τα οποία διακρίνονται 

σε μέτρα προς τους δυνητικούς δικαιούχους, τους δικαιούχους ωφελούμενους 

και το ευρύ κοινό, επιλέχθηκαν με γνώμονα την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότερης προβολής του προγράμματος και των επιμέρους 

δράσεών του, την άμεση κινητοποίηση των δυνητικών ωφελουμένων και την 

προτροπή για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Πάντα βέβαια στο πλαίσιο 

της ικανοποίησης των στόχων της επικοινωνιακής στρατηγικής και του 

επιχειρησιακού σχεδίου.  

Αυτά τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, η επιλογή των 

οποίων βασίστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του 

προγράμματος και στοχεύουν στην προσέγγιση με διαφορετικούς τρόπους στο 
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κατά περίπτωση κοινό-στόχος, περιλαμβάνουν τα εξής: Αξιοποίηση του 

Διαδικτύου για την προβολή και δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΠΑ και επιλεγμένων ιστοτόπων 

όπως της ΕΥΣΕΚΤ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ.  

Επίσης, με την έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνολικά και τις επιμέρους δράσεις του, το οποίο θα 

απευθύνεται σε ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένα κοινό στόχο του 

προγράμματος. Στη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, εκδηλώσεων για την 

προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και στο πλαίσιο 

ενεργοποίησης και προτροπής των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα και συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται 

από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ, την ΕΥΣΕΚΤ στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ.  

Επίσης, περιλαμβάνουν κάποιες διαφημιστικές καμπάνιες σε 

πανελλαδικό και περιφερειακό επίπεδο σε ΜΜΕ, ανάλογα με το χωρικό 

επίπεδο της παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Συναντήσεις 

εργασίας στο πλαίσιο των δικτύων υπευθύνων δημοσιότητας της ΕΥΣΕΚΤ και 

της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, καθώς και με τους δικαιούχους φορείς του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Στις περιπτώσεις που η παρέμβαση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος απευθύνεται σε ευρύ πληθυσμό ή σε πολύ συγκεκριμένη ομάδα 

– στόχο, είναι δυνατή η υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων πληροφόρησης. 

Μέσω γραφείου ενημέρωσης (call centre) για την εξυπηρέτηση των 

ενδιαφερομένων με την καταγραφή ερωτήσεων ή και προτάσεων που 

εκφράζονται, στην περίπτωση ευρείας παρέμβασης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και με αποστολές υλικού direct mail, e-mail, μαζικά προς 

επιλεγμένο κοινό-στόχο σε περιπτώσεις παρέμβασης του προγράμματος σε 

πολύ συγκεκριμένη ομάδα στόχο.  

Τα μέτρα πληροφόρησης εξελίσσονται καθ’όλη την περίοδο 

εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε τρεις επικοινωνιακές φάσεις. 

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη γενική πληροφόρηση για το Επιχειρησιακό 
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Πρόγραμμα, το περιεχόμενό του, τις δράσεις και τις ομάδες στόχου του όλων 

των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και του ευρύ κοινού. 

Η δεύτερη φάση αφορά σε όλη την προγραμματική περίοδο και 

καλύπτει τις περιόδους ενεργοποίησης και παρέμβασης του προγράμματος. 

Έχει ως στόχο την απόκτηση γνώσης από τους εμπλεκόμενους φορείς και τις 

διάφορες ομάδες – στόχο:  

Α.  Για το πρόγραμμα της δράσης και τις ωφέλειες που μπορούν να 

αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους σε αυτές.  

Β.  Την εξέλιξη του προγράμματος, τα κριτήρια και τις διαδικασίες 

ένταξης των πράξεων, τη διαχείριση και παρακολούθηση του 

προγράμματος.  

Η τρίτη φάση, που είναι η φάση ολοκλήρωσης του 

προγράμματος, έχει στόχο την προβολή της πλήρους εξέλιξης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και της επίτευξης των στόχων του. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός για την υλοποίηση των μέτρων δημοσιότητας και 

πληροφόρησης για όλη την περίοδο, υπολογίζεται περίπου σε 2,5 εκατ. ευρώ.  

Οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης θα αξιολογούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω:  

1. Δεικτών υλοποίησης οι οποίοι καταγράφουν τις εκροές της 

συγκεκριμένης ενέργειας δημοσιότητας, δηλαδή: 

 Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιείται σε κάθε περίπτωση, 

όπως αριθμός εκδηλώσεων σε ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις.  

 Αριθμός προσκεκλημένων στις εκδηλώσεις.  

 Είδη και αριθμός εντύπων που εκδόθηκαν.  

 Αριθμός αποστολών έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.  

 Αριθμός διαφημιστικών εκστρατειών. 

2. Και σε δείκτες αποτελέσματος, οι οποίοι καταγράφουν το 

αποτέλεσμα των ενεργειών προς το εκάστοτε κοινό στόχο της 

ενέργειας πληροφόρησης, όπως:  
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 Επισκεψιμότητα ιστοσελίδας, δηλαδή αριθμός επισκέψεων και 

αριθμός χρηστών.  

 Αριθμός συμμετεχόντων ανά εκδήλωση.  

 Αριθμός εντύπων που διακινήθηκαν.  

 Κάλυψη, συχνότητα και γεωγραφική κάλυψη διαφημιστικών 

εκστρατειών.  

Για την καλύτερη αξιολόγηση του επικοινωνιακού σχεδίου θα 

αξιοποιηθούν και οι πληροφορίες από ενέργειες που προγραμματίζει η Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, η ΕΥΣΕΚΤ, όπως 

έρευνες αναγνωρισιμότητας της κοινής γνώμης για το ΕΚΤ.  

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εσάς κ. Κεμετσετσίδη. Θα ανοίξουμε τον κύκλο 

τώρα της ανταλλαγής απόψεων, αλλά συμφωνείτε να δώσω το λόγο πρώτα 

στον κ. Cecilio για να μας κάνει μία σύντομη παρουσίαση των σχολίων τα 

οποία πήραμε προχθές, αλλά και στο ΟΠΣ τα επεξεργαζόμαστε κλπ, τα 

έστειλαν και μία εβδομάδα νωρίτερα και τους ευχαριστούμε.  

Να μας τα παρουσιάσει όμως ήδη εδώ, δεν είναι ανάγκη να 

περιμένετε εσείς να τα δούμε, να τα επεξεργαστούμε, να σας ενημερώσουμε 

κλπ. Εφ’όσον είναι εδώ, να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση των σχολίων 

επί του επικοινωνιακού σχεδίου που είχαμε αποστείλει. Να ξεκινήσουμε από το 

6ο θέμα και να ανοίξουμε τη συζήτηση για να προχωρήσουμε κατόπιν και στα 

άλλα δύο, δηλαδή στα κριτήρια αξιολόγησης και στην εξειδίκευση του 

προγράμματος. 

Κύριε Cecilio έχετε τον λόγο. 

CECILIO: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Όντως τη Δευτέρα σας στείλαμε τα σχόλιά 

μας για το επικοινωνιακό σχέδιο. Δεν θα υπεισέλθω στις διάφορες τεχνικές και 

λεπτομερείς παρατηρήσεις οι οποίες σας έχουν σταλεί. Είναι πράγματα τα 

οποία σε υπηρεσιακό επίπεδο θα επιλυθούν πάρα πολύ εύκολα. Απλώς δύο-

τρία πολύ γρήγορα γενικά για το επικοινωνιακό σχέδιο. 
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Όπως ειπώθηκε εξ αρχής, πρόκειται για ένα Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερες ιδιομορφίες. Ένας από τους 

βασικούς του στόχους είναι να αντιμετωπίσει την κοινωνική κρίση και την κρίση 

απασχόλησης, η οποία επήλθε κατόπιν των πυρκαγιών του 2007 σε διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας. 

Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο κύριος στόχος 

του επικοινωνιακού σχεδίου είναι ακριβώς οι θιγόμενοι πληθυσμοί. Θα πρέπει 

δηλαδή να εκληφθεί αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ως ένα απτό δείγμα 

αλληλεγγύης όλων των Ευρωπαίων έναντι των πληθυσμών οι οποίοι 

επλήγησαν από αυτή την καταστροφή. Άρα, θα πρέπει νομίζω να αναφέρεται 

ξεκάθαρα αυτό το πράγμα, διότι κατά τη δική μας άποψη, τουλάχιστον ως έχει, 

δεν αναφέρεται αυτό ρητά.  

Δεύτερον. Λαμβάνοντας υπ’όψιν το γεγονός ότι αυτό το 

πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί βάσει των μελετών εκείνων τις οποίες 

παραγγέλνουμε, είναι βέβαιο ότι θα γίνει η επιλογή των συγκεκριμένων 

δράσεων βάσει των πορισμάτων των μελετών αυτών, άρα, θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί αυτό το επικοινωνιακό σχέδιο βάσει των δράσεων εκείνων οι 

οποίες τελικώς θα έχουν επιλεγεί. 

Δεν είναι τώρα η στιγμή βέβαια να εισέλθουμε σε τέτοιο βαθμό 

λεπτομέρειας. Μάλιστα δε στο βαθμό που δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι 

μελέτες. Λέμε απλώς ότι είναι βέβαιο ότι θα χρειασθεί να τα ξαναδούμε όλα 

αυτά, αφότου θα έχουμε τις μελέτες, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι το 

επικοινωνιακό σχέδιο ακολουθεί και συμφωνεί με τους βασικούς στόχους του 

προγράμματος όπως θα έχει εξειδικευθεί με τις συγκεκριμένες πράξεις, 

ενέργειες και δράσεις.  

Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Τα υπόλοιπα είναι τεχνικές 

παρατηρήσεις ή παρατηρήσεις λεπτομέρειας που πραγματικά αυτή τη στιγμή 

νομίζω ότι δε θα είχαν ιδιαίτερη σημασία για τα μέλη της Επιτροπής.  

Μία πρόσθετη παρατήρηση που δεν αναφέρεται μάλιστα και στο 

δικό μας σχολιασμό, απλώς αποτελεί μία πρόταση για το μέλλον, 

υπενθυμίζουμε ότι οι κοινοτικοί κανονισμοί προβλέπουν ότι θα πρέπει να 
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γίνεται μία μεγάλη εκδήλωση όταν ξεκινά ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ακόμη και αν έχουμε σήμερα την 1η Επιτροπή 

Παρακολούθησης, δε θα είχε νόημα να γίνει μία σημαντική εκδήλωση, τη στιγμή 

που το πρώτο πράγμα το οποίο αποφασίζουμε είναι να παραγγελθούν κάποιες 

μελέτες. 

Αντιθέτως όμως νομίζω ότι μόλις έχουμε τα αποτελέσματα των 

μελετών και αποφασίσουμε για τα πράγματα εκείνα τα οποία μέλλει να 

χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα, εκεί θα πρέπει να υπάρξει πραγματικά 

μία μεγάλη εκδήλωση, ιδιαίτερα για τον πρώτο άξονα, έτσι ώστε να υπάρχει μία 

επίγνωση από πλευράς όλων των ενδιαφερομένων και ιδιαίτερα των 

ενδιαφερομένων πληθυσμών, για τις δυνατότητες που δίνει το πρόγραμμα.  

Θα ήθελα αυτό να το έχουμε κατά νου εν όψει των εξελίξεων του 

προγράμματος. Αυτά κ. Πρόεδρε ως γενικές παρατηρήσεις. Και είμαι στη 

διάθεσή σας για κάποια σχόλια για τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως επίσης και 

στο θέμα των προδιαγραφών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Cecilio έχει διαδεχθεί τον κ. Kintzele, ήταν νομίζω 

ευρηματική φυσιογνωμία σε όσους ασχολούνται με το Κοινωνικό Ταμείο τα 

τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε πως θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία και του 

ευχόμαστε πολύ κουράγιο και πολύ δύναμη. Ελπίζουμε να μην τον 

ταλαιπωρήσουμε πολύ.  

Να δώσω τον λόγο στον κ. Κουκολιά για μια πρώτη αντίδραση 

από πλευράς των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

Κ. ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Ήθελα να επισημάνω αυτό που και τα 

στελέχη της υπηρεσίας είπαν, ότι δεν αναφερόμαστε απλώς σε ένα πρόγραμμα 

και σε κάποια νούμερα, αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη κοινωνική και 

οικονομική βάση. Κάτω από αυτό το πρίσμα βλέπουμε τη σημαντικότητα του 

προγράμματος και όχι από τον περιορισμένο του προϋπολογισμό.  

Ήθελα όμως να πω ότι το πρόγραμμα όπως είπε και ο κ. Cecilio, 

όταν σχεδιάσθηκε, σχεδιάσθηκε σε μία περίοδο κατά την οποία προφανώς δεν 

είχε εκδηλωθεί αυτή η παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά η Ελλάδα είχε 

υποστεί τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών. Πάνω σε αυτή τη βάση 
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από τους συναδέλφους σχεδιάσθηκε ο πυρήνας του προγράμματος αυτού σαν 

ένα μέρος παρεμβάσεων, γιατί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις 

πυρκαγιές υπάρχει ένας ευρύτερος εθνικός σχεδιασμός μέσα από ένα ειδικό 

πλαίσιο, που συντονίζει ένα σύνολο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ 

ΚΠΣ όπως ολοκληρώνεται και του ΕΣΠΑ στην επόμενη περίοδο. 

Πλην όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε 

προηγουμένως, ότι η συγκεκριμένη περίοδος η οποία χαρακτήρισε και το 

σχεδιασμό του προγράμματος, με έμφαση και συμφωνούμε σε αυτό, και στη 

δημοσιότητα, όσον αφορά τη συγκράτηση του πληθυσμού στις πληγείσες 

περιοχές και νομίζω ότι είναι βασικό σημείο της στρατηγικής του συγκεκριμένου 

προγράμματος, το επαναλαμβάνω, ενέργειες προωθητικές για τη συγκράτηση 

του τοπικού πληθυσμού, εντούτοις σήμερα περνάμε μία περίοδο η οποία έχει 

διαμορφώσει και νέες επιπλέον παραμέτρους όσον αφορά την αξιοποίηση της 

στρατηγικής του «Αποθεματικού Απροβλέπτων».  

Νομίζω ότι και κατά την τελευταία συζήτηση που είχαμε κάνει με 

τους συναδέλφους σας από την Commission και νομίζω ότι συμμετείχε και ο κ. 

Γιάκας, είχαμε υπ’όψιν μας ότι ο στόχος της πρώτης μελέτης, παρ’όλο που 

στην ουσία αναφέρεται στη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων επιπτώσεων από 

τις πυρκαγιές στα πυρόπληκτα, που είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός, εμείς 

θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιλάβει, πέρα από το συγκεκριμένο γεγονός και 

ενέργειες οι οποίες έχουν πλέον διαπιστωθεί στα πλαίσια των 

μακροοικονομικών συνεπειών των τελευταίων δύο ετών. 

Άρα, είναι καλοδεχούμενες οι παρατηρήσεις που μας έχετε κάνει 

μέσω της βάσης «SFC» τις οποίες θα τις επεξεργαστούμε σχετικά με τη 

συγκεκριμένη μελέτη. Θεωρούμε όμως και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να 

διευρυνθεί η λογική με την έννοια να επιτρέψει, άλλωστε και ο στρατηγικός 

σχεδιασμός του προγράμματος επιτρέπει πέραν από τη συγκεκριμένη 

αντιμετώπιση των πυρκαγιών, την εξέταση κάποιων απρόβλεπτων 

επιπτώσεων που πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό, διαβάζω το κείμενο του 

προγράμματος, που βρίσκονται στη δίνη αυτών των μεταβολών. 
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Αυτός που το έφτιαχνε ευφυώς έβλεπε ότι το «Αποθεματικό 

Απροβλέπτων» ξεκινά με τις πυρκαγιές, αλλά προφανώς έχει άλλο ορίζοντα, 

για να αντιμετωπίσει δομικά τόσο χωροταξικά όσο και τομεακά θέματα, που 

αναφέρονται στον τομέα απασχόλησης, στον τομέα εμπορίου ή και σε 

συγκεκριμένες άλλες θεματικές ενότητες.  

Και γι’αυτό συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να περιορισθούμε μόνο 

σε αυτό το σημείο των επιπτώσεων και των ενεργειών που θα γίνουν όσον 

αφορά τις πυρόπληκτες περιοχές και θα δούμε τις παρατηρήσεις τις οποίες μας 

έχετε στείλει, ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε αυτές τις έννοιες. 

Επίσης, μας καλύπτει νομίζω αυτή τη στιγμή το περιεχόμενο και 

οι στρατηγικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος, να απαντήσουμε στο 

ερώτημα που έβαλε και ο κ. Cecilio προηγούμενα, ότι αναμένονται ή θα 

υπάρξουν κάποια σημαντικές εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος. Για 

αυτές δέχομαι ότι ακόμη δεν έχουμε τις μελέτες και δεν έχουμε τα 

αποτελέσματα ώστε να έχουμε το πρώτο launching event κάποιων έργων που 

θα μας επιτρέψει να παρουσιάσουμε και την πρόοδο. 

Εμείς προτείνουμε από την πλευρά της Υπηρεσίας -και βέβαια 

εξαρτάται και από τον Πρόεδρο,  αλλά και από εσάς- να δείτε ενδεχόμενα με 

την πρόοδο της εξέλιξης των δύο συγκεκριμένων μελετών, θα συζητήσουμε 

μαζί σας και θα διαβουλευθούμε, μήπως απαιτείται πλέον μία μελέτη η οποία 

παράλληλα με αυτές τις δύο θα μπορέσει να εξετάσει τις τρέχουσες επιπτώσεις 

από την οικονομική κρίση σε κάποιους τομείς, γιατί έχουμε συγκεκριμένα 

προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν Υπουργείο, σαν οικονομία 

γενικότερα.  

Και αναφέρομαι στα θέματα του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας 

ή διάφορα άλλα θέματα που χωροταξικά ή δομικά επηρεάζουν τον τομέα της 

απασχόλησης και των γενικότερων εξελίξεων του τομέα της μεταποίησης, αλλά 

και του εμπορίου. 

Συνεπώς, παράλληλα με αυτή την εξέταση θα συζητήσουμε με 

τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και με εσάς, το ενδεχόμενο να σας 

προτείνουμε επιπλέον μία προσέγγιση υπό τη μορφή μιας μελέτης μέσα στα 
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πλαίσια της εξειδίκευσης του προγράμματος, με αντικείμενο την ανταπόκριση 

στις νεότερες εξελίξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, που δεν τις εκτιμούσαμε 

προηγούμενα, από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα να ακούσω και την άποψη των φορέων. 

Κύριε Φωκίωνα Δεληγιάννη, παρακαλώ. 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ:  Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τα τεκταινόμενα που 

σχετίζονται με τη δημιουργία ενός «Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων» στο 

δεύτερο εξάμηνο του 2006, κατά την τελική φάση σχεδιασμού του ΕΣΠΑ. 

Σίγουρα εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε η παγκόσμια οικονομική 

κρίση με τη σημερινή της μορφή, δεν είχαν προηγηθεί οι πυρκαγιές, αλλά δεν 

έπαυε να προβληματίζει ιδιαίτερα η επίπτωση από την προϊούσα 

παγκοσμιοποίηση σε κάποιους τομείς της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα 

της μεταποίησης, που και λόγω συγκυριών οδηγούσε και σε προβλήματα που 

είχαν να κάνουν με τη συγκέντρωση τέτοιων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες 

περιοχές της χώρας. 

Υπ’αυτήν την έννοια ο ΣΕΒ είχε ενδιαφερθεί από την πρώτη 

στιγμή για την προώθηση ενός ευέλικτου εργαλείου για την αντιμετώπιση 

τέτοιων καταστάσεων, υπό την έννοια ότι και το Ταμείο για την 

παγκοσμιοποίηση το οποίο σχεδιαζόταν εκείνη την περίοδο σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα ότι στόχευε σε επιπτώσεις πολύ μεγαλύτερης 

εμβέλειας. Θυμάμαι ότι μίλαγε για επιχειρήσεις με τουλάχιστον 1.500 

εργαζόμενους, τέτοια πράγματα.  

Εκείνο τον καιρό οι προδιαγραφές τις οποίες είχαμε θέσει σαν 

ΣΕΒ, ήταν μέσα από αυτή τη δράση να έχουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 

και κατά προτίμηση παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης και όχι παρεμβάσεις 

περίθαλψης. Είχαμε επιδιώξει τα κονδύλια να μην προέρχονται μόνο από το 

«Αποθεματικό Απροβλέπτων», πολλώ δε μάλλον που αυτό τελικά κατέληξε στο 

να αφορά κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου όταν πιστεύουμε ότι για 
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ολοκληρωμένες δράσεις είναι απαραίτητη και η συνέργεια του Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Είχαμε ήδη αντιληφθεί τη χρησιμότητα ενεργού εμπλοκής των 

κοινωνικών εταίρων σε αυτές τις διαδικασίες. Και βέβαια δεν είχαμε ξεχάσει την 

εμπειρία η οποία απέρρεε από προηγούμενες ανάλογες καταστάσεις και που 

οδηγούσε σε κατακερματισμό δράσεων και σε σπατάλη πόρων και δυνάμεων, 

θα αναφερθώ συγκεκριμένα στον περίφημο ορισμό των φθινουσών περιοχών 

στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου όπως αυτός ίσχυε στα μέσα της δεκαετίας 

του 1990. 

Όλη η Ελλάδα συνωστιζόταν για να χαρακτηρισθεί φθίνουσα 

περιοχή. Ας αναφερθώ λίγο παλαιότερα, λίγο μεταγενέστερα, στην 

πρωτοβουλία Retex, που ενώ αφορούσε περιοχές οι οποίες είχαν σημαντική 

εξάρτηση από την κλωστοϋφαντουργία τελικά κατέληξε να περιλαμβάνει 

σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα, με εξαίρεση ίσως τον Άη-Στράτη και το 

Καστελόριζο, δεν ξέρω αν υπάρχει και καμιά άλλη περιοχή που να εξαιρείτο. 

Αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πράγματι ανάγκη 

σαφούς προσδιορισμού κριτηρίων, τα οποία θα οδηγούν στον ορισμό 

περιοχών ως επιλέξιμων για την κατεύθυνση αυτών των παρεμβάσεων. Υπ’ 

αυτή την έννοια συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση του Υπουργείου, η 

εξειδίκευση του προγράμματος να ξεκινήσει από τις δύο μελέτες.  

Συγκρατώ και την πρόταση του κ. Κουκολιά για την προσαρμογή 

αυτών των μελετών στα σημερινά δεδομένα και τον προσδιορισμό κλαδικής και 

χωροταξικής φύσεως τέτοιων προβλημάτων. Αυτό που θα ήθελα να πω, 

επανερχόμενος βέβαια και στο ότι είχε ξεκινήσει το θέμα να κινείται από το 

2006, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2009, καλό θα ήταν ό,τι είναι να γίνει, να 

γίνει άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Δεληγιάννη. Πάντως το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης 

έχει ενεργοποιηθεί στο Υπουργείο Απασχόλησης. Δεν ξέρω αν το Υπουργείο 

Απασχόλησης θέλει να πει κάτι.  



1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 29/4/2009 

 29

ΜΠΡΑΒΟΥ: Ευχαριστώ, λέγομαι Χριστίνα Μπράβου. Είμαι Προϊσταμένη της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του 

Κοινωνικού Ταμείου. Πράγματι έχει ήδη συγκροτηθεί η Επιτροπή για την 

εξέταση των αιτήσεων οι οποίες θα εγκριθούν με βάση τη χρηματοδότηση του 

Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση. 

Το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση δεν χρηματοδοτεί συγκεκριμένες 

περιοχές. Η εμβέλειά του είναι για όλη την Ελλάδα και φυσικά θα εξειδικευθεί η 

χρηματοδότηση στις περιπτώσεις εκείνες που πλήττονται, μάλλον τα χρήματα 

προσανατολίζονται προς τους εργαζόμενους, οι οποίοι εργάζονται σε 

επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω οικονομικής κρίσης, δηλαδή οι οποίοι είναι 

στο στάδιο απόλυσης, προκειμένου να μην απολυθούν. Δε χρηματοδοτούνται 

δηλαδή οι επιχειρήσεις.  

Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Δεν έχουν 

εξετασθεί, δεν έχουν καν υποβληθεί προτάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Θα τις 

δούμε στο μέλλον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως συνεδριάζετε τη Δευτέρα.  

ΧΡ. ΜΠΡΑΒΟΥ: Τη Δευτέρα, στις 14.00’ έχουμε την πρώτη συνεδρίαση της 

Επιτροπής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό και αυτό. Κύριε Κουκολιά.  

Κ. ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ: Κατ’αρχάς επειδή έχουμε μία μακροχρόνια συνεργασία με τον 

Φωκίωνα και επίτρεψέ μου να σου μιλώ με το όνομά σου, όπως και εσύ, είναι 

πολύ σημαντικό σε τέτοιες Επιτροπές να ξεφεύγουμε από την έννοια της 

ξύλινης γλώσσας και να μιλάμε σε πραγματικά γεγονότα και με αρνητικά 

παραδείγματα του παρελθόντος.  

Συμφωνούμε και εμείς ότι το Retex δε θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα. Θα θέλαμε όμως να πούμε ότι ζητάμε τη 

βοήθεια και των κοινωνικών εταίρων και των παραγωγικών τάξεων, γιατί αυτό 

που είπατε προηγουμένως σχετικά με την αναδιάρθρωση που πραγματικά 

αποτελεί ένα σημείο προς το οποίο πρέπει να στραφούμε, απαιτεί πέρα από τις 

προσεγγίσεις τις δικές μας τις υπηρεσιακές και μία ενεργό συμμετοχή, 
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λαμβανομένου υπ’όψιν ότι κατά την υλοποίηση και του Retex με όποιες 

αρνητικές διαστάσεις είχε, είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε 

τοπικούς φορείς, είτε επιχειρηματίες, είτε και τους απασχολούμενους, σε μία 

πλέον μακροχρόνια κατεύθυνση.  

Είναι ένα δύσκολο, ένα κοινωνικό θέμα. Δεν είναι οικονομικό, δεν 

είναι θέμα όπως είπαμε αριθμών. Και εκεί θα θέλαμε τη  βοήθειά σας, ώστε να 

κάνουμε κάποιες απόπειρες με βάση τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, τα 

οποία θα τα διαβουλευτούμε προφανώς και δε θα μείνουν στα συρτάρια των 

υπηρεσιών. 

Το δεύτερο σημείο, έχω να πω το εξής: Από το 2006 εν όψει του 

γεγονότος ότι είχαμε δει και από τη στρατηγική κατεύθυνση του Γ’ ΚΠΣ ότι δεν 

είχαμε ικανοποιήσει πολλές παραμέτρους του παραγωγικού τομέα και 

αναφέρομαι τόσο στο Κοινωνικό Ταμείο, Τομέας Απασχόλησης, όσο και 

καθαρά στον τομέα ειδικότερα του εμπορίου, των υπηρεσιών και της 

μεταποίησης, προχωρήσαμε σε μία γενναία αναδιάρθρωση των 

προγραμμάτων και προκήρυξη θεωρώ ενδεχόμενα σε μία πρωτοφανή βάση 

μεσούσης της περιόδου υλοποίησης ενός ΚΠΣ αναθεώρηση, με 

επαναπροσανατολισμό των κονδυλίων πάνω σε εκείνους τους τομείς που 

πιστεύαμε ότι θα βοηθούσαμε και θα είχαμε μία αμεσότερη συμμετοχή.  

Αυτό με τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Γενικού 

μας Γραμματέα ο οποίος τότε ουσιαστικά ήταν ο υπεύθυνος για τη διαχείριση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και με βάση αυτά τα δεδομένα, 

γίνονται και όλες οι ενέργειες στις οποίες θα τις προχωρήσουμε πολύ σύντομα, 

ώστε να μη μείνει κενό ή να μην δημιουργούνται εντυπώσεις ως προς τα 

πεπραγμένα από το 2006 μέχρι το 2009. 

Έχουμε προσφύγει σε προσκλήσεις και διαδικασίες και μέσω του 

Κοινωνικού Ταμείου και μέσω των φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

ΕΟΜΜΕΧ, Απασχολησιμότητα, Κοινωνικό Ταμείο, εμείς, ΟΑΕΔ κλπ, που 

θεωρώ ότι ενδεχόμενα ανατρέψαμε και την αρχική στρατηγική του 2000 του Γ’ 

ΚΠΣ. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ. Ο κος Α. Ευστρατόγλου έχει τον λόγο. 
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ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ: Εκπροσωπώ τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. 

Όσον αφορά το τελικό σχόλιο του κ. Κουκολιά αναφορικά με τις μελέτες για τις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ασφαλώς νομίζω πως είναι 

καλοδεχούμενες, χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γνώση και μελέτη 

των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που τρέχει.  

Θέλω να κάνω ένα σχόλιο όμως όσον αφορά στη μελέτη που 

αναφέρεται στον Άξονα προτεραιότητας 1, αναφορικά με τις επιπτώσεις και τις 

επιδράσεις των πυρκαγιών. Από όσο ξέρω υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις ή 

πέντε φορείς που έχουν κάνει αντίστοιχες μελέτες. Υπάρχει η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου που έχει προβεί σε καταγραφή και σε μελέτη όλων των ζημιών 

σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο από τις πυρκαγιές. 

Υπάρχουν οι νομοί που έχουν κάνει επιμέρους μελέτες 

αντίστοιχες. Υπάρχουν οι ιδιωτικοί φορείς. Από  όσο ξέρω το Ίδρυμα Λάτση 

έχει χρηματοδοτήσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σε μία πολύ συστηματική 

μελέτη για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών και ένα πρόγραμμα δράσης και 

αντιμετώπισης αυτών των πραγμάτων. 

Επομένως ίσως θα ήταν σκόπιμο αντί να προσανατολιστούμε στη 

μελέτη των επιπτώσεων των πυρκαγιών, κάτι που με τον ένα ή άλλο τρόπο έχει 

γίνει από άλλους φορείς, μπορούν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτών 

των μελετών, ίσως θα ήταν σκόπιμο οι στόχοι της αντίστοιχης μελέτης να 

επικεντρωθούν στα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις παρεμβάσεις της 

πολιτείας να είναι αποτελεσματικές. 

Τι είναι αυτό που εμποδίζει τις παρεμβάσεις της πολιτείας σε 

αντίστοιχες καταστάσεις να γίνονται αποτελεσματικές; Είναι η έλλειψη 

οικονομικών πόρων; Είναι η επικάλυψη αρμοδιοτήτων; Είναι η  έλλειψη 

τεχνογνωσίας; Δηλαδή ίσως θα ήταν πιο σκόπιμο να επικεντρωθούμε σε κάτι 

που θα γίνεται για πρώτη φορά που δεν το έχουν κάνει αντίστοιχοι φορείς και 

κάτι που ίσως θα είχε μια μεγαλύτερη αμεσότητα.  

Αν σκεφτούμε πως μια μελέτη με τις διαδικασίες προκήρυξης της 

εκπόνησης, μετά από αυτή τη μελέτη θα πρέπει να υπάρχει μελέτη εφαρμογής, 

να δούμε τα πορίσματα της μελέτης πως μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Άρα, 
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τα αποτελέσματα αυτής της δράσης στη καλύτερη περίπτωση να τα 

τοποθετήσουμε το ’11 ή το ’12. Ίσως θα ήταν σκόπιμο πολύ πιο συνοπτικά να 

δούμε τι εμποδίζει τις δράσεις της πολιτείας να είναι αποτελεσματικές. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Ευστρατόγλου. Απλώς να σας πω ότι νομίζω ότι οι 

περισσότερες, αν όχι όλες, από τις μελέτες στις οποίες αναφερθήκατε 

περιορίζονται στα θέματα των υποδομών και όχι στα του Κοινωνικού Ταμείου. 

Γι’ αυτό έχουμε αυτή την πρόταση. Να απαντήσει ο κ. Κουκολιάς.  

ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι και εμείς θα έλεγε κανείς 

συμμετέχουμε από την πρώτη στιγμή σε αυτά τα γεγονότα και γνωρίζουμε σαν 

Υπηρεσίες τις αρνητικές ή τις θετικές επιπτώσεις. Είναι γεγονός ότι αποτελεί 

έναν όρο των προγραμμάτων των κοινοτικών τουλάχιστον, η υποβολή ενός 

σχεδίου δημοσιότητας. Τώρα, γιατί το λέω αυτό. 

Μεταξύ του άσπρου και του μαύρου υπάρχει και το γκρι. Με την 

έννοια ότι έγιναν αρκετές ενέργειες, σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο τα 

πυρόπληκτα και για άλλα θέματα κρίσης. Ενδεχόμενα δεν έχουν αναδειχθεί οι 

παρεμβάσεις αυτές από τον κρατικό μηχανισμό και εμείς είμαστε εδώ σε θέση 

μέσα από το σχέδιο δημοσιότητας να αρχίσουμε να αναδεικνύουμε αυτές τις 

ενέργειες.  

Εκείνο όμως που έχει σημασία και που είπατε πολύ σωστά, είναι 

μην πάμε τώρα στο ’10, ’11, ’12 για να ενεργοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. 

Γι’ αυτό το λόγο έχουμε υπ’όψιν μας τις μελέτες που κάνανε, γιατί εμείς τις 

εγκρίναμε, τουλάχιστον τους δώσαμε τις χρηματοδοτήσεις και η Πελοπόννησος 

και οι νομοί. Ας πούμε στο νομό Ηλείας έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες 

και έχουμε χρηματοδοτήσει πολλά έργα. 

Και το θέμα είναι ποια δημοσιότητα έχει δοθεί εκ μέρους των 

τοπικών φορέων στις ενέργειες και στις πράξεις οι οποίες έχουν γίνει. Ίσως 

είναι και ευθύνη δική μας. Μέσα όμως στις μελέτες, για να φτάνουμε στο δια 

ταύτα, υπάρχουν συγκεκριμένα κεφάλαια που λένε, σχέδια δράσης των 

παρεμβάσεων που είναι ολοκληρωμένες και όπως ανεφέρθη προηγουμένως 
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δεν είναι μελέτες που προσδοκούμε να χρηματοδοτηθούν μόνο από το 

πρόγραμμα.  

Από αυτές τις μελέτες και σας αναφέρω ένα περίγραμμα των 

δράσεων που αφορά μία τυπική πληγείσα περιοχή, το αναφέρω πληγείσα γιατί 

σε αυτή τη φάση αναφερόμαστε στα πυρόπληκτα, στη συνέχεια θα 

περιλάβουμε και άλλες περιοχές ή θεματικές ενότητες που ένα συγκεκριμένο 

σχέδιο δράσης θα έχει με συγκεκριμένο διάγραμμα, που θα περιλαμβάνει την 

ολοκλήρωση των καθηκόντων μιας υπηρεσίας που θα εμπλακεί σε αυτή τη 

διαδικασία ώστε να παρακολουθείται και να αξιολογείται η αποτελεσματικότητά 

της. 

Αλλά όπως είπε ο κ. Πρόεδρος, είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη, 

που σημαίνει ότι εδώ και γι’ αυτό ακριβώς και το πρόγραμμα αν θα το δείτε 

περιλαμβάνει συμπληρωματικές παρεμβάσεις από όλες τις υπόλοιπες δράσεις 

του ΕΣΠΑ. Αναφέρομαι, δράσεις ανάπτυξης της υπαίθρου, ειδικές αγροτικές 

περιοχές και ξεχωριστά για την αστική ανάπτυξη. 

Εκτός από τους εθνικούς πόρους, έχουμε βέβαια και τα ειδικά 

ταμεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Και μη ξεχνάμε ότι σε αυτές τις 

περιοχές μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται από το Γεωργικό Ταμείο. Γιατί έχει 

προγράμματα εστιασμένα μέσα από τα ΟΠΑΑΧ και από τα τέως προγράμματα 

LEADER, στα οποία, σαν Υπουργείο Οικονομίας, επιδιώκουμε επιτάχυνση. 

Όλα αυτά όμως αντί να είναι αποσπασματικά μέσα από τα 

προγράμματα, θα συμπεριληφθούν μέσα στα σχέδια δράσης των πληγεισών 

περιοχών σε πρώτη φάση και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι οι δράσεις 

ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει, να το πω έτσι. Η μελέτη θα κάνει μία επιβεβαίωση 

αυτών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, για να μην ξεχνάμε, διότι έχουν διατεθεί 

κάποιοι πόροι από τον Γενικό Γραμματέα ως Προϊστάμενο του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων ύψους αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που 

θα παρουσιάσουμε σε συνέχεια σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.  

Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα επικεντρωθούμε προφανώς σε 

αυτό που είπατε, έχουμε και την εξής έννοια. Θα αξιολογήσουμε, θα 
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αξιολογηθούμε και εμείς σαν Υπηρεσία, ποιο μέρος των μηχανισμών είναι 

εκείνο το οποίο δεν τρέχει γρήγορα αυτές τις διαδικασίες.  

Απλώς θα ήθελα να αναφερθώ και στο εξής: Οι κοινοτικοί 

κανονισμοί αυτής της περιόδου είναι και ένα μικρό παράπονο που το 

εκφράζουμε στην ομάδα στο Working Group της απλοποίησης. Περιέχουν 

διαδικασίες, ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα των ελέγχων και ο εκπρόσωπος 

της ΕΔΕΛ εδώ μπορεί να μας πει περισσότερα θέματα, έναντι των οποίων 

πρέπει και οι υπηρεσίες και εμείς να προφυλαχθούμε, εις τρόπον ώστε όχι από 

το γεγονός ότι θα δαπανηθούν εθνικοί πόροι, είναι πολύ πιθανόν πέρα της 

δαπάνης των εθνικών πόρων, να βρεθούμε με ελεγκτικού τύπου αστοχίες, που 

θα απαιτήσουν δημοσιονομικές διορθώσεις και οι οποίες και αυτές απαιτούν 

μία ειδική αντιμετώπιση. 

Αυτό έχω να πω. Θεωρώ δηλαδή ότι θα βρεθούμε πολύ κοντά 

στη διαβούλευση αυτών των μελετών και των αποτελεσμάτων, μέσα στις 

οποίες όμως θα συμπεριληφθούν και άλλες δράσεις και του ΕΤΠΑ και 

οτιδήποτε άλλο, γιατί τα 2010 εκατομμύρια είναι ένα πολύ μικρό ποσό, αυτό 

είναι προφανές κ. Γιάκα και το είχαμε συζητήσει. Ευχαριστούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι χρονικό ορίζοντα έχουμε; Φαντάζομαι ότι όλοι λίγο-πολύ αυτό 

σκέφτονται.  

Κ. ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ: Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που είπα ότι ουσιαστικά πάρα 

πολλές δράσεις από αυτές τις οποίες οι μελέτες θα κάνουν μία ανακεφαλαίωση, 

με μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από διάφορους νομούς και περιφέρειες θα 

αναδειχθούν, αλλά ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε χρηματοδοτήσει κ. Γενικέ 

κάποιες δράσεις, όχι σημαντικές, αλλά κάποιες δράσεις που θα τις 

συμπεριλάβουμε στις ενέργειες του προγράμματος και παράλληλα οι μελέτες 

αυτές με τα αποτελέσματα που θα μας δώσουν περί το φθινόπωρο θα μας 

δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε μετά την έγκριση των κριτηρίων τις πρώτες 

εντάξεις έργων τα οποία μπορώ να σας πω ότι ουσιαστικά έχουμε αρχίσει να τα 

συγκεντρώνουμε, απλώς θέλουμε την ολοκληρωμένη τους έννοια να την 

αποδείξουν αυτές οι μελέτες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρατάμε τη λέξη φθινόπωρο. Κα Νταϊλιάνη, έχετε το λόγο. 
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Κ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Μια σύντομη παρέμβαση, αφού κάνω 

μια γενική ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας το Υπουργείο 

Εσωτερικών. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας ενισχυμένη πλέον και με Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρμογής για την υλοποίηση έργων στο ΕΣΠΑ, δεν είναι μόνο 

μηχανισμός παρακολούθησης της τήρησης της αρχής της ισότητας των φύλων 

ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες, για όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αφορούν ανθρώπινους πόρους.  

Είναι κυρίως ο οργανισμός που εκφράζει την πεποίθηση ότι η 

ανάδειξη των θεμάτων ισότητας των φύλων αποτελεί βασική αναπτυξιακή 

επιλογή για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, όπως 

αναγνωρίζεται ρητά και στους γενικούς στόχους 11 και 12 του ΕΣΠΑ. 

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που 

έρχεται να συνδράμει με άμεσες δράσεις σε μια δύσκολη κοινωνική, οικονομική 

συγκυρία για τη χώρα μας, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα 

φύλου. Όπως είναι γενικά διαπιστωμένο και στο συγκεκριμένο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, σε περιόδους κρίσης η ανεργία πλήττει πρώτα τις γυναίκες.  

Μια τέτοια αρνητική τάση θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα και να 

γίνει προσπάθεια αναχαίτισής της και μέσα από ειδικές δράσεις, όπως 

αναφέρονται και στο συγκεκριμένο Επιχειρησιακό. Η προγενέστερη εμπειρία 

από αντίστοιχες δράσεις και ενέργειες ενίσχυσης της απασχόλησης και 

αποτροπής του κοινωνικού αποκλεισμού είναι ευκαιρία να αξιοποιηθούν 

εποικοδομητικά. 

Στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος που 

όπως ανέφερα εμπεριέχονται πάρα πολλές δράσεις για την προώθηση της 

ισότητας και προς όφελος των γυναικών των περιοχών που έχουν πληγεί 

πρόσφατα από πυρκαγιές, αλλά και περιοχών που πλήττονται από την 

οικονομική κρίση, θα πρέπει να καταθέσουμε μια πρόταση όπως την έχουμε 

καταθέσει και έχει γίνει αποδεκτή και σε συνεννόηση και με το Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών και στις άλλες Επιτροπές Παρακολούθησης, να 

υπάρξει δέσμευση συγκεκριμένου ποσοστού από τον προϋπολογισμό για την 

προαγωγή της ισότητας των φύλων. 
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Υπενθυμίζουμε εδώ στα μέλη της Επιτροπής ότι στο Γ’ ΚΠΣ 

υπήρχε δέσμευση του 11,8% των πόρων του ΕΚΤ για δράσεις υπέρ της 

Ισότητας. Επίσης κρίνουμε ότι ο ορισμός ειδικού στελέχους της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού, με την αρμοδιότητα του 

υπευθύνου Ισότητας, θα συμβάλει στην καλύτερη προώθηση και 

παρακολούθηση των θεμάτων ισότητας, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Το στέλεχος αυτό θα μπορεί να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία 

και με τα στελέχη της Γραμματείας Ισότητας για την περαιτέρω εξειδίκευση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε να διασφαλισθεί η διπλή στρατηγική που 

είναι η ένταξη της ενσωμάτωσης της διάστασης των φύλων και η υλοποίηση 

των προγραμματιζομένων θετικών δράσεων για τις γυναίκες. 

Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τους 

ποσοτικοποιημένους στόχους και δείκτες του Επιχειρησιακού, θα πρέπει να 

υπάρξει εξειδίκευση ανά φύλο για μια σειρά δείκτες. Αναφέρω νέες θέσεις 

εργασίας που δημιουργούνται, ωφελούμενοι από τις δράσεις συμβουλευτικής 

και υποστήριξης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος κλπ.  

Επίσης, θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής ότι από 

τη Γενική Γραμματεία Ισότητας ως δικαιούχου και ως ενδιάμεσου φορέα 

διαχείρισης, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο βαθμό που είναι 

εφικτό σε εν δυνάμει δικαιούχους και ενδιάμεσους φορείς του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, θα προσπαθήσει να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του 

Επιχειρησιακού σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες πράξεων προαγωγής της ισότητας 

των φύλων, αξιοποιώντας τη δυνατότητα και την εμπειρία που έχει αποκτήσει 

και από τα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια. 

Θα θέλαμε τέλος να ενημερώσουμε την Επιτροπή ότι η Γενική 

Γραμματεία Ισότητας κατά την περίοδο των πυρκαγιών παρείχε μέσω κινητών 

μονάδων και κλιμακίων, ενεργοποιώντας τόσο τις περιφερειακές δομές και 

μηχανισμούς όπως είναι οι Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, τα 

Συμβουλευτικά Κέντρα του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας, αλλά και σε 

συνεργασία με τους τοπικούς, κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο του 
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υλοποιούμενου τότε προγράμματος «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των 

γυναικών», παρείχε ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στον γυναικείο 

πληθυσμό των περιοχών που επλήγησαν το 2007.  

Ευχαριστώ και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω 

συνεργασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κα Νταϊλιάνη.  

ΚΟΜΒΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Δύο πολύ σύντομα σημεία. Όσον αφορά στους στρατηγικούς 

στόχους του προγράμματος, την αποκατάσταση κοινωνικού ιστού, συγκράτηση 

τοπικού πληθυσμού, βιωσιμότητα τοπικής οικονομίας, τα δικά μας έργα και τα 

αρχαιολογικά και τα μουσειακά, εξυπηρετούν ακριβώς αυτούς τους στόχους, 

ακριβώς επειδή συνήθως γίνονται με αυτεπιστασία, απασχολώντας κόσμο από 

τις ντόπιες κοινωνίες. Δεν τα κάνει δηλαδή ένας εργολάβος που φέρνει το 

συνεργείο και μετά αποχωρεί. 

Και μάλιστα προσφέροντας απασχόληση σε νέους ανθρώπους, 

σε μέρη συχνά ορεινά και δυσπρόσιτα και νησιωτικά. Να σας πω ότι ο 

αρχαιολογικός χώρος στο Νημποριό της Χίου έγινε με μεταφορά των υλικών 

από γαϊδουράκια και εργαζόμενους από όλα τα γύρω χωριά. Ο κ. Σουσούνης 

ξέρει το έργο στη ορεινή Νάξο για το αρχαίο υδραγωγείο εκεί.  

Πάντα τα έργα μας προσφέρουν απασχόληση σε κόσμο από τον 

ντόπιο πληθυσμό και μάλιστα με τρόπο χειροποίητο, με μεθόδους που είναι σε 

αυτές τις περιοχές για αιώνες σε τρόπους δόμησης και συντήρησης. Έχουμε 

στοιχεία από όλα αυτά τα νούμερα για την απασχόληση στα δικά μας έργα και 

αυτό συνδέεται με αυτό που θα πω και για τις περιοχές που επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές. Ακριβώς επειδή και εκεί, αμέσως μετά, και στην Ολυμπία, και στην 

ορεινή Αρκαδία, και στην Ηλεία, όλα τα έργα που έγιναν για άμεσα σωστικά 

μέτρα των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων προσέφεραν απασχόληση 

πάλι στον κόσμο εκεί, με εθνικούς πόρους βεβαίως.  

Γι’ αυτό ήθελα να παρακαλέσω τα μέλη εφ’όσον συμφωνούν στα 

προβλεπόμενα στη μελέτη για τον Άξονα 1, στις προδιαγραφές, εκεί που λέει 

«αποτύπωση γεωμορφολογικών στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος» και 
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παρακάτω «ζημιών στις πληγείσες περιοχές στο φυσικό και οικιστικό 

περιβάλλον», να προσθέσουμε και «πολιτιστικού περιβάλλοντος» μετά το 

φυσικό, πράγμα που ούτως ή άλλως συμφωνεί και με το διεθνές δίκαιο.  

Η UNESCO κηρύσσει και φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

συχνά από κοινού. Σας θυμίζω τη Συνθήκη των Παρισίων. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή  μιλάει σε πολλούς από τους κανονισμούς της για cultural landscape. 

Και το Εθνικό Δίκαιο βεβαίως στο άρθρο 24 αντιμετωπίζει από κοινού φυσικούς 

και πολιτιστικούς πόρους, ως αναπαλλοτρίωτους και αναντικατάστατους.  

Οπότε θα πρότεινα αυτή την προσθήκη, ούτως ώστε και εμείς 

όπως είπε και ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ να δώσουμε όλα τα στοιχεία που 

μαζέψαμε αμέσως μετά τις πυρκαγιές. Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά για 

την αποτύπωση των ζημιών, γιατί όπως σας είπα δυστυχώς ήταν πολλά τα 

μνημεία που επλήγησαν.  

Μάλιστα την άνοιξη του 2008 επισκεφθήκαμε αρκετά από αυτά με 

την κα Νέλλη Παλαιολόγου, τη δική μας χειρίστρια από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τα είδε και έχει αποτυπώσει και η ίδια σε έκθεσή της όλα αυτά. 

Οπότε αν συμφωνείτε να γίνει αυτή η προσθήκη και ό,τι χρειαστείτε από εμάς 

όπως είπε και ο κ. Κουκολιάς που ξέρει τα στοιχεία που δώσαμε τότε και για 

την παράταση του προγράμματος, να είναι στη διάθεση του μελετητή και του 

προγράμματος. Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φαντάζομαι ότι θα ήσασταν ευχαριστημένη αν εκεί που έχουμε 

τις ενότητες, στις προδιαγραφές μελέτης, στις ενότητες μελέτης τα 

χαρακτηριστικά των πληγεισών περιοχών, το διατυπώσουμε ως 

«γεωμορφολογικά στοιχεία, φυσικό περιβάλλον και πολιτιστικά». Βλέπω ότι με 

αυτό καλύπτεστε. 

Η κα Σακελλαρίου.  

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ: Από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Θα 

επανέλθω στο αυτονόητο, ότι παίρνουμε από το μελετητή ακριβώς αυτό που 

του έχουμε περιγράψει και του έχουμε ζητήσει να δώσει. Επομένως, όσο πιο 

σαφείς εμείς είμαστε στο τι θέλουμε, αυτό ακριβώς θα μας δώσει ο μελετητής. 

Δε θέλω να φτάσουμε στο σημείο να γίνουν Επιτροπές και να χρειαστούμε να 
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αναθέσουμε και άλλες μελέτες, ώστε να μπορέσουμε πρακτικά να 

εφαρμόσουμε αυτά τα οποία συνήθως οι μελετητές μας δίνουν. 

Θα πρέπει σε αυτή τη φάση, σαφώς να περιγράψουμε τι θέλουμε 

στο μελετητή, ώστε και αυτός να μπορεί να δουλέψει και εμείς να μπορούμε να 

εφαρμόσουμε τη μελέτη του. Σε αυτά τα οποία μας ανέφερε επιγραμματικά 

προηγουμένως, είναι αλήθεια ότι με τρόμαξαν με τον όγκο που πιθανώς να 

προκύψει από τη μελέτη αυτή.  

Συγκράτησα το σχόλιό σας προς το μελετητή για ένα συμμάζεμα 

των επιμέρους προς διερεύνηση στοιχείων, παρότι είναι ένα αρχικό στάδιο και 

δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. 

Ίσως θα πρέπει και σε αυτή τη φάση να ενημερωθούν τα μέλη της 

Επιτροπής, ώστε να συμφωνήσουμε μαζί για το τι θα διερευνήσει. Ευχαριστώ.  

Ε. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας 

Ενσωμάτωσης των Αρχών της EQUAL και διαχείρισης δράσεων του ΕΠΑΝΑ, 

θα ήθελα να κάνω μερικές προτάσεις σε σχέση με τους άξονες. Όπως 

γνωρίζετε η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, η οποία βαίνει προς το τέλος της, 

ήταν ένας καινοτόμος και πειραματικός τρόπος προσέγγισης σε θέματα των 

ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, σε σχέση με την απασχόληση και την 

κοινωνική ενσωμάτωση. 

Τα έργα μας λειτούργησαν και σε θεματικά και σε γεωγραφικό 

τομέα, λειτούργησαν με εταιρικά σχήματα και με την αρχή της ισότητας, δηλαδή 

φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ και λοιποί, λειτουργούσαν κάθε 

ομάδα, κάθε έργο. 

Έχουμε καταλήξει και σε καλές πρακτικές και σε συμπεράσματα 

και προτάσεις πολιτικής και των εθνικών θεματικών δικτύων τα οποία 

ασχολήθηκαν με 8 διαφορετικά βασικά θέματα.  

Επί παραδείγματι μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν προτάσεις 

πολιτικής για την επιχειρηματικότητα, για την κοινωνική οικονομία, για την 

εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, για την ενσωμάτωση 

προσφύγων, μεταναστών, αιτούντων άσυλο κλπ. σε τοπικό επίπεδο, 
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ολοκληρωμένες προτάσεις τις οποίες μπορούμε άμεσα να σας καταθέσουμε και 

να βοηθήσουμε και στην προσαρμογή των προτάσεων αυτών, των όποιων 

μάλλον προτάσεων θα θέλατε εσείς να χρησιμοποιήσετε. 

Στον Άξονα 2 θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση και πρόταση 

που θα είχε σχέση με τη δικτύωση σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο των φορέων 

των εμπλεκομένων με το όποιο θέμα θα προκύπτει και για λόγους συντονισμού 

και για λόγους οικονομίας χρόνου και χρημάτων κυριολεκτικά. Και ίσως πιθανά 

και διακρατικής δικτύωσης της Ελλάδας με άλλα κράτη-μέλη για τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας γιατί όλα τα κράτη όπως καταλαβαίνουμε έχουν προβλήματα με 

έκτακτες συνθήκες. 

Σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ένα σύντομο σχόλιο από τη Γενική Συνομοσπονδία 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Απλώς θα ήθελα να ρωτήσω, δεν 

μου έγινε ξεκάθαρο, αν βάσει της μελέτης η οποία αναφέρεται στον Άξονα 

προτεραιότητας 2, θα μπορέσει να αναπτυχθεί και ένας μηχανισμός επιλογής 

των πιθανά πληγεισών μελλοντικά περιοχών ή των τομέων που πρόκειται να 

πληγούν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, πληγεισών μελλοντικά λίγο με μπερδέψατε. Πείτε 

μας, αλλά όλοι ελπίζουμε να μην υπάρξουν «μελλοντικά». 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Όχι-όχι. Εννοώ ότι μπορεί σε κάποιο χρονικό 

διάστημα, δε θα πάω στις περιοχές, ας το πάω στους τομείς, γιατί όπως 

αναφέρθηκε στην αρχή μιλάμε και για τομείς, μπορεί να υπάρξει σε ένα-δυο 

χρόνια λόγω και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, να δούμε ότι δύο 

τομείς της μεταποίησης ή και παραπάνω, αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα το 

οποίο πιθανά μπορεί να αφορά και ορισμένες περιοχές στις οποίες είναι 

συγκεντρωμένες αυτές οι δραστηριότητες.  

Αυτό που ερωτώ είναι ακριβώς ότι θα υπάρχει κάποιος 

μηχανισμός να δούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό, που θα πάμε πρώτα; Το λέω 

αυτό, δεδομένου και του χαμηλού, ότι είναι και το μικρότερο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα από την άποψη των χρημάτων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι 
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οπουδήποτε υπάρχει κρίση θα μπορέσουμε με βάση αυτό το πρόγραμμα να 

χρηματοδοτήσουμε δράσεις. 

Και αυτό ακριβώς ερωτώ, ποιος θα είναι ο μηχανισμός επιλογής 

πιθανώς των τομέων που θα χρηματοδοτηθούν; Ευχαριστώ.  

ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ: Θεωρώ ότι αν ρίξουμε μία ματιά στο σχέδιο των προδιαγραφών 

της συγκεκριμένης μελέτης, αλλά και στις παρατηρήσεις που ακόμα δεν έχουμε 

ξεχάσει που μας έχει στείλει πρόσφατα η Commission και τις οποίες θέλουμε 

να επεξεργασθούμε, ουσιαστικά υπάρχει συγκεκριμένη περιγραφή διατύπωσης 

στρατηγικών επιλογών για την οριοθέτηση των παρεμβάσεων διαχείρισης.  

Καθώς επίσης και ένας προσδιορισμός της τυπολογίας των 

δράσεων που θα πρέπει να λάβουν χώρα. Είναι γεγονός ότι έχουμε συζητήσει 

και νομίζω και με κάποιους άλλους κοινωνικούς εταίρους, ότι από τούδε και στο 

εξής τι θα γίνει στο βαθμό που θα έχουμε κάποιο σημαντικό θέμα, είτε σε 

επίπεδο χωροταξικό, είτε σε επίπεδο θεματικών ενοτήτων, κλαδικών, τομεακών 

ή κάπως έτσι. 

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που ενδεχόμενα 

θα αποτελέσουν στη συνέχεια αυτών των μελετών μία συγκεκριμένη 

παρέμβασή μας. Έχουμε βάλει σα στόχο να ξεκινήσει το πρόγραμμα, να 

φτιάξουμε αυτές τις μελέτες σύντομα, γιατί και οι παρατηρήσεις που μέλη της 

Επιτροπής υπέβαλαν οι οποίες είναι σημαντικές, οι μελέτες πρέπει να είναι 

εστιασμένες.  

Πρέπει να καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα σε δύο μήνες, για να 

μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να εντάξουμε τις πρώτες δράσεις και στο βαθμό 

που στη συγκεκριμένη Επιτροπή θα συγκεντρωθούμε πάλι ενδεχόμενα θα 

συνεδριάσουμε περί το τέλος αυτού του έτους για να κάνουμε έναν απολογισμό 

των ενεργειών αυτής της χρονιάς, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε 

και τέτοιες ενέργειες.  

Υπάρχουν πάντως τεκμαίρονται αυτές οι λογικές που είπατε 

έμμεσα, όχι άμεσα. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα να το δούμε, όπως π.χ. 

δομή συστήματος και μηχανισμό αξιολόγησης, είναι το 5ο κεφάλαιο, διαχείρισης 
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κρίσεων. Το λέω αυτό με την έννοια, θέλουμε ο συγκεκριμένος μελετητής να 

μας προτείνει και εμείς σαν Επ.Πα. να υιοθετήσουμε για ποιο λόγο. 

Αναφέρθηκε προηγουμένως από έναν συνάδελφο, ότι πρέπει να 

δούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί, ενδεχόμενα ποια τμήματα ή ποια μέρη των 

μηχανισμών παρεμποδίζουν ή στέκονται εμπόδιο στην επιτάχυνση αυτών των 

διαδικασιών. Εμείς έχουμε εστιάσει τα τμήματα τα παραγωγικά της δημόσιας 

διοίκησης όπου εμπλέκεται και που απαιτούνται υποστήριξη και γνωρίζουμε με 

τους συναδέλφους και των άλλων Υπουργείων ποια είναι αυτά. 

Αλλά θα θέλαμε και ο μελετητής πιο συστηματικά και με 

επαγγελματισμό, να μας κάνει τις προτάσεις του και στη συνέχεια να πάμε σε 

τέτοιες πολιτικές. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να προλάβουμε και εμείς τις οδηγίες από αυτά τα οποία 

ακούμε και είναι πιο ξεκάθαρα σήμερα. Και επαναλαμβάνω ότι θα λάβετε 

γνώση και θα έχετε άποψη επί των μελετών. 

Η κα Τριανταφύλλου. 

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε 

τα μέλη της Επιτροπής ότι αυτές τις μέρες, σήμερα – αύριο, κοινοποιούμε και 

την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου στην Αρχή Ελέγχου, 

για να το αξιολογήσει, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού. Να 

υπενθυμίσουμε ότι σα χώρα για τα προγράμματα στόχου 1 και 2 έχουμε ένα 

κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και ήδη έχουμε λάβει έγκριση από την 

Επιτροπή.  

Αλλά δεδομένης της καθυστερημένης έγκρισης του παρόντος 

Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν είχε συμπεριληφθεί στην κοινοποίηση που 

είχαμε κάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι το Νοέμβριο. Ωστόσο θεωρούμε 

ότι θα υποβάλουμε τα στοιχεία τώρα στην Αρχή Ελέγχου, προκειμένου να 

εκδοθεί καταλαβαίνουμε μία συμπληρωματική απόφαση του άρθρου 71 και για 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Επίσης, να ενημερώσουμε ότι στην παρούσα φάση δεν 

προσδιορίζουμε ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης στο συγκεκριμένο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αφ’ενός διότι και σύμφωνα με τον κανονισμό 

μπορούμε σε επόμενη φάση, μεταγενέστερα δηλαδή της κοινοποίησης να τους 

ορίσουμε και αφ’ετέρου γιατί από τις μελέτες που γίνονται τώρα, ενδεχομένως 

θα πάρουμε κάποια συμπεράσματα, τα οποία θα προσδιορίσουν και ποιοι είναι 

εκείνοι οι φορείς οι καταλληλότεροι για να ορισθούν ως ενδιάμεσοι. 

Εάν ορίζαμε στην παρούσα φάση, αυτό θα επέφερε κάποια 

καθυστέρηση στην παρούσα περιγραφή. Νομίζω και θεωρώ ότι δεν έχει 

αντίρρηση και η υπηρεσία της Επιτροπής να προχωρήσουμε στην κοινοποίηση 

της περιγραφής στην Αρχή Ελέγχου, προκειμένου να ληφθεί υπ’όψιν και στη 

στρατηγική ελέγχου το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η Διαχειριστική της Αρχή, 

αλλά και στη διαδικασία όλης αυτής της αξιολόγησης και έκδοσης γνώμης. 

Ευχαριστώ.  

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Λέγομαι Χρήστος Παπαευαγγέλου και είμαι εκπρόσωπος 

της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και Προϊστάμενος του αρμόδιου 

Τμήματος ΕΚΤ εδώ και χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, κατ’αρχάς θα ήθελα να 

μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Προέδρου της ΕΔΕΛ του κ. 

Λέντζου για ευόδωση των εργασιών της Επιτροπής.  

Με χαρά για ακόμα μία φορά βρίσκομαι μεταξύ συναδέλφων από 

όλες τις Διαχειριστικές Αρχές που έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, με 

το ΕΚΤ που βλέπω απέναντί μου. Με χαρά συναντώ πάλι τους εκπροσώπους 

της Επιτροπής, ιδίως τον κ. Γιάκα, αλλά και τον κ. Cecilio που τώρα γνώρισα. 

Δε θα μιλήσω τόσο σαν έλεγχος που είμαστε εμείς. Θα 

περιμένουμε την περιγραφή που θα μας έρθει σύντομα. Θα τη μελετήσουμε, θα 

προχωρήσουμε στο γνωστό έλεγχο του άρθρου 71 που τώρα αποκτήσαμε μια 

κάποια εμπειρία. Και στη συνέχεια που είναι και το βασικότερο, θα δούμε τι θα 

γίνει στο αποτέλεσμα πλέον στη καλή λειτουργία του συστήματος.  

Η συνεργασία της ΕΔΕΛ με όλους τους φορείς στα χρόνια που 

πέρασαν και ειδικά με τους ΕΚΤ, τόσο στη χώρα μας όσο νομίζω και στην 

Επιτροπή, πιστεύω ότι ήταν εποικοδομητική και αποτελεσματική και αποδοτική 

μπορώ να πω. Και γι’ αυτό το μικρό πρόγραμμα δε θα χαλάσει αυτή η 
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συνεργασία, το ίδιο και με την ίδια φιλοσοφία που διέπει το ΕΚΤ, έτσι θα 

προχωρήσουμε και σαν έλεγχος. 

Βλέποντας όμως τη φύση αυτού του προγράμματος, του 

ιδιαίτερου αυτού προγράμματος που όπως είπε και ο εκπρόσωπος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το μοναδικό πρόγραμμα στα κράτη-μέλη αν 

κατάλαβα καλά, άρα έχει μια επιπλέον βαρύτητα από αυτή που εξ αντικειμένου 

έχει. Έχει μια βαρύτητα γιατί πρέπει να πετύχει, γιατί είναι ένα πιλοτικό 

πρόγραμμα αν κατάλαβα καλά για την Επιτροπή. Άρα, θα προσεχθεί και 

ιδιαίτερα.  

Το πρόγραμμα οπωσδήποτε είναι μικρό από πλευράς 

προϋπολογισμού. Ίσως όλα αυτά που ακούσαμε εδώ να ονειρεύεται η 

διαχείριση, κατά την προσωπική μου εμπειρία, δε μιλάω τώρα σαν ελεγκτής 

ΕΔΕΛ, κατά την προσωπική μου εμπειρία να τρέφουν πολύ μεγάλες φιλοδοξίες 

με τόσο μικρό προϋπολογισμό.  

Θα έπρεπε οι συνάδελφοι εδώ της Επιτροπής να δουν και κάτι 

άλλο πιο ευρύτερο. Δηλαδή ο προϋπολογισμός αυτός να είναι αποκλειστικά για 

τις δράσεις ΕΚΤ, τις γνωστές που ξέρουμε, για το ανθρώπινο δυναμικό, που θα 

δρα γρήγορα, ευέλικτα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες τόσο στη διαχείριση, 

ακόμα και στον έλεγχο, για να φανεί το ανθρώπινο πρόσωπο πρώτα του ΕΚΤ, 

πρώτα της Κοινότητας που δίνει και το 75% και να έχει αντίκτυπο στην κρίσιμη 

ώρα. 

Δε μιλάμε για προγράμματα που έχουμε στα άλλα, σχεδιασμένα, 

έμπειρα, με απαιτήσεις, με πολλά χρήματα. Εδώ μιλάμε για ένα ειδικό 

πρόγραμμα απροβλέπτων. Και ναι μεν βέβαια ένα σκέλος του από ότι 

κατάλαβα θα είναι για τις πυρκαγιές που γνωρίζουμε ή για την οικονομική κρίση 

που αναφύεται τώρα, αλλά αύριο-μεθαύριο μπορεί να έχουμε και ένα σεισμό 

που να απαιτεί μια άμεση ενέργεια. Δεν ξέρουμε τι μπορούμε να έχουμε.  

Και αν είναι τη δημοσιότητα που θέλουμε να δώσουμε οι 

προσδοκίες που θα έρθουν στους πολίτες θα είναι τόσο μεγάλες, όταν ξέρουν 

ότι υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα, που τα χρήματα θα είναι πολύ λίγα. Μήπως 
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πρέπει να δουν και οι συνάδελφοι της Επιτροπής τη δυνατότητα να γίνει ένα 

πιο μεγάλο για ΕΤΠΑ; Είναι μια πρόταση αυτή προσωπική θα έλεγα.  

Είμαι προβληματισμένος γιατί λόγω της εμπειρίας που είχα ήδη 

από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, πριν ενεργοποιηθώ στους 

ελέγχους της ΕΔΕΛ, τους ουσιαστικούς και επιτόπιους ελέγχους, εκεί κ. 

Κουκολιά πράγματι αν αναμειχθούν κάποιες τέτοιες υπηρεσίες στον όλο 

σχεδιασμό της διαχείρισης και ελέγχου, θα έχουμε προβλήματα ελέγχου.  

Τα απρόβλεπτα και οι επείγουσες ανάγκες και οι ταχείες 

διαδικασίες σε ελέγχους, καταλαβαίνετε είναι λιγάκι δύσκολα πράγματα. Τι 

πρέπει να γίνει επομένως; Πρέπει να γίνει ειδικά για το πρόγραμμα αυτό 

ιδιαίτερη νομοθεσία που να μαζέψει όλα της εθνικής νομοθεσίας που υπάρχουν 

για απρόβλεπτα γεγονότα, για όλα αυτά, να τα συστηματοποιήσει, να τα 

κωδικοποιήσει και να υπάρχουν για το πρόγραμμα αυτό να είναι έτοιμο το 

σύστημα αυτό της διαχείρισης και του ελέγχου, ούτως ώστε με μία ΚΥΑ π.χ. 

καλά σχεδιασμένη, να μην έχουμε προβλήματα κατά τον έλεγχο που θα 

υπάρξει στα διάφορα στάδια. 

Και μπορεί ο έλεγχος της ΕΔΕΛ να έχει μία ευρύτητα γιατί είναι 

ουσιαστικός και επιτόπιος, άλλα όμως επίπεδα ελέγχου ίσως να μην την έχουν 

αυτή την ευρύτητα και να έχουμε προβλήματα κατά την υλοποίηση. Αυτό θα 

πρέπει λιγάκι να προσεχθεί και για τον ιδιαίτερο λόγο, γιατί το πρόγραμμα αυτό 

είναι πιλοτικό πρόγραμμα.  

Δε θέλω να πω περισσότερα. Θα περιμένουμε, να δούμε την 

περιγραφή, θα δούμε το σύστημα και νομίζω ότι με την εμπειρία που υπάρχει 

σε όλους τους εμπλεκόμενους εδώ, θα πάει καλά και ας είναι για πρώτη φορά 

ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτως ή άλλως υπάρχει αυτή η ρήτρα ευελιξίας του 10%. 

Αναφέρω ρητά ότι ρήτρα ευελιξίας εννοώ Κοινωνικού και ΕΤΠΑ, ότι στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό 

Απροβλέπτων» και του παρόντος άξονα, δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας 

ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του γενικού κανονισμού. Άρα αυτό 
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νομίζω ότι καλύπτει ενδεχομένως την πρόταση που λέτε και για το ΕΤΠΑ ή 

τουλάχιστον σε ένα σημαντικό τμήμα.  

Άλλη παρέμβαση εάν δεν έχουμε, να δώσω το λόγο στον κ. 

Cecilio ούτως ώστε να κλείσουμε τον κύκλο των παρεμβάσεων και θα μου πείτε 

εσείς μετά αν θέλετε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα ή όχι ή αν θέλετε, εμείς 

έχουμε διατυπώσει σε γενικές γραμμές τα συμπεράσματα, μπορούμε να τα 

διατρέξουμε και να μπορέσουμε να κλείσουμε. Κύριε Cecilio έχετε τον λόγο. 

CECILIO: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί η συζήτηση ήταν 

πλούσια και ενδιαφέρουσα. Ελπίζω ότι σε μελλοντικές Επιτροπές 

Παρακολούθησης θα έχουμε την ίδια δέσμευση από τους διαφόρους 

συμμετέχοντες γύρω από αυτό το μικρό αλλά στρατηγικό και συστημικό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

Θα ήθελα να έχω κάποια αντίδραση γύρω από κάποια σχόλια 

που ακούσαμε σήμερα. να επανέλθω εν συντομία σε δύο σχόλια τα οποία 

αναφέρθηκαν πριν. Κατ’αρχήν το ζήτημα των προδιαγραφών και ότι περιμένετε 

τα σχόλια της Επιτροπής. 

Αυτά τα σχόλια εστάλησαν τη Δευτέρα, δεν είναι μεγάλη 

καθυστέρηση. Είναι κατανοητό ότι ακόμα δεν έχετε λάβει αυτά τα σχόλια. Εν 

τάχει όμως μπορώ να τα αναφέρω προφορικώς. Οι Υπηρεσίες της Επιτροπής 

όσον αφορά την πρώτη μελέτη θεωρούν σημαντικό οι προδιαγραφές να 

παρέχουν ρητές αναφορές για τα σχέδια δράσης που πραγματικά θα 

υλοποιήσουν τις πράξεις του προγράμματος και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο 

επίσης να εστιάσουν στο πλαίσιο υλοποίησης που πρέπει να αναπτυχθεί 

γι’αυτά τα σχέδια δράσης. 

Για τη δεύτερη μελέτη, θεωρούμε επίσης σημαντικό να αναπτύξει 

αυτή την ιδέα και τα μέσα και τα εργαλεία, για να αναπτυχθεί ένας καινούργιος 

κεντρικός φορέας, ενδεχομένως κεντρικός φορέας διαχείρισης ή συντονισμού 

κρίσεων, για το δεύτερο Άξονα προτεραιότητας. 

Δεν έχουμε πρόβλημα με το εύρος της πρώτης μελέτης, εάν αυτό 

διευρυνθεί ενδεχομένως πέρα από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές κα σε άλλες 
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φυσικές καταστροφές που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις. Σε αυτή τη 

φάση δε θα θέλαμε να διευρυνθεί σε άλλα φαινόμενα.  

Θεωρούμε ότι η καλύτερη επιλογή είναι να αναπτυχθεί 

ενδεχομένως μια τρίτη μελέτη για το γενικότερο αντίκτυπο της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης ως τρίτη μελέτη, γιατί δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να 

προσθέτουμε πράγματα, τα οποία θα καθυστερούσαν ενδεχομένως τις 

εκβάσεις, τα αποτελέσματα αυτών των μελετών. Προτιμούμε την πραγματική 

υλοποίηση του Επιχειρησιακού. 

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο ακούσαμε σήμερα, ήταν τα κριτήρια 

αξιολόγησης για τις πράξεις. Για την προετοιμασία αυτής της Επιτροπής 

Παρακολούθησης τα λάβαμε τα κριτήρια αξιολόγησης, αλλά δυστυχώς επειδή 

τα λάβαμε αρκετά πρόσφατα δεν μπορέσαμε να τα εξετάσουμε εις βάθος. Θα 

σας στείλουμε τα σχόλιά μας όπως κάνουμε συνήθως. Θα σας στείλουμε τα 

κριτήρια επιλογής συντόμως. 

Αλλά όπως είπα και για το σχέδιο επικοινωνίας, μόλις έχουμε μια 

σαφέστερη άποψη από τις μελέτες για το τι θα κάνουμε, θα χρειασθεί 

ενδεχομένως να ξαναδούμε εκ νέου το σύνολο των κριτηρίων και να δούμε και 

να αποτιμήσουμε μήπως τυχόν χρειάζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια τα οποία 

θα πρέπει να προστεθούν για να αντιμετωπίσουν καλύτερα, τα καλύτερα έργα 

τα οποία θα επιλεγούν. 

Για τις μελέτες και πάλι, θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε ότι το 

χρονοδιάγραμμα το οποίο παρουσιάσατε πριν για τις μελέτες αυτές διατηρείται. 

Ελπίζω να διατηρείται. Ή αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει αλλάξει. Ελπίζω να 

διατηρηθεί το χρονοδιάγραμμα το  οποίο παρουσιάστηκε.  

Επανερχόμενος τώρα στις παρεμβάσεις που έγιναν γύρω από 

αυτό το τραπέζι, νομίζω ότι το πρώτο μου σχόλιο θα είναι πολύ ξεκάθαρο. 

Ίσως σας ξαφνιάσει, αλλά είναι ο τρόπος δουλειάς μου και όταν έχω πράγματα 

να πω τα λέω χωρίς δισταγμό. Υπάρχει ο χρόνος της διαπραγμάτευσης, 

υπάρχει ο χρόνος της υλοποίησης, υπάρχει ο χρόνος της αξιολόγησης. 

Ο χρόνος της διαπραγμάτευσης έχει ολοκληρωθεί γι’ αυτό το 

πρόγραμμα. Τώρα είναι ο χρόνος για την υλοποίηση και μετά θα πρέπει να το 



1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 29/4/2009 

 48

αξιολογήσουμε. Θα επανέλθω σε αυτό. Αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι, σαφείς. Δεν 

είμαστε εδώ για να ξαναρχίσουμε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να επανέλθουμε και 

στο ΕΣΠΑ. Θα μπορούσαμε να ξαναγυρίσουμε και στις χρηματοοικονομικές 

προοπτικές της Ένωσης. 

Και πού θα φτάναμε; Δε θα φτάναμε πουθενά. Έχουμε ένα 

πρόγραμμα το οποίο αποφασίστηκε, συμφωνήθηκε και τώρα πρέπει να 

υλοποιηθεί. Έχει ένα εύρος, έχει ένα στόχο. Πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό 

το στόχο. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά αυτό το πρόγραμμα δεν είναι 

πανάκεια για όλα τα ελληνικά προβλήματα. Μακράν αυτού. Δεν μπορεί να είναι. 

Όπως ειπώθηκε είναι το μικρότερο Επιχειρησιακό του ΕΚΤ και 

σίγουρα το μικρότερο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Αλλά μπορεί να 

λειτουργήσει όπως ήδη ειπώθηκε, να λειτουργήσει με συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα με άλλα εργαλεία και με άλλα κονδύλια, είτε εθνικά, είτε 

κοινοτικά, από το ΕΤΠΑ, από το Γεωργικό Ταμείο, από το Ταμείο 

Παγκοσμιοποίησης, οποιοδήποτε. Κανένα πρόβλημα γι’ αυτό.  

Όταν βλέπετε τον πρώτο Άξονα προτεραιότητας πρέπει να είστε 

προσεκτικοί. Δεν είναι Άξονας προτεραιότητας για να αντιμετωπίσετε τις 

επιπτώσεις των πυρκαγιών του 2007. Όχι. Σίγουρα όχι. Θέλει να αντιμετωπίσει 

τα προβλήματα των ανθρωπίνων πόρων, της αγοράς εργασίας και των 

προβλημάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης που προκύπτουν από αυτές τις 

πυρκαγιές.  

Με όλο το σεβασμό που έχω για όλα τα προβλήματα τα οποία 

προκάλεσαν και συμφωνώ απολύτως με όλους σας ότι πρέπει να 

αντιμετωπιστούν, τα προβλήματα που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, σίγουρα δεν 

μπορούν όλα αυτά να αντιμετωπισθούν μέσω αυτού του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  

Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Γι’αυτό και πιστεύω ότι ο 

συντονισμός είναι απαραίτητος, είναι σημαντικός, η συμπληρωματικότητα, αλλά 

όπως είπατε κ. Πρόεδρε πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ο 

μηχανισμός συντονισμού να είναι αιτιολόγηση για να μην κάνουμε πράγματα. 
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Πρέπει να συντονίζουμε, αλλά να συντονίζουμε με ξεκάθαρο και ευθύ τρόπο για 

να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα το συντομότερο δυνατόν.  

Όπως είπε και κάποιος επίσης άλλος, είναι μία μοναδική 

περίπτωση, μην έχετε καμία αμφιβολία, θα είστε στο επίκεντρο, θα είστε στο 

προσκήνιο και όλοι θα σας κοιτάζουν. Θα είστε πραγματικά κάτω από τα φώτα 

της δημοσιότητας. Και θα αρχίζουν να σας κοιτάζουν όχι το 2013, στο τέλος της 

περιόδου προγραμματισμού, αρχίσουν από τώρα. 

Και αυτό το πρόγραμμα είναι μια μελέτη περίπτωσης για την 

Ελλάδα και για την Ένωση και θέλουμε πάρα πολύ όπως και όλοι σας 

φαντάζομαι, να καταδείξουμε ότι είναι ένα καλό πρόγραμμα, ότι μπορεί να 

υλοποιηθεί, ότι έχει μια προστιθέμενη αξία όταν συγκρίνεται με άλλα εργαλεία, 

τα οποία υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Για να μην αναφέρω το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, μολονότι ο 

Διευθυντής μου δε θα ήθελε να το αναφέρω, γιατί είναι το αγαπημένο του μωρό 

αυτό, εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε κριτική για το Ταμείο 

Παγκοσμιοποίησης δε θα είναι καλοδεχούμενη. Δε θα ήθελα να το 

αποκαλύψετε στο Διευθυντή μου αυτό.  

Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα 

χρησιμότατο εργαλείο, γι’αυτό και έρχομαι στην αξιολόγηση και στην 

αποτίμηση. Η αξιολόγηση αυτού του προγράμματος είναι ένα εξαιρετικά 

σημαντικό ζήτημα. Δε σκεφτόμαστε μόνο την ex post αξιολόγηση, την εκ των 

υστέρων. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό για να το κάνουμε σε συνεχή βάση, 

σε σταθερή βάση, για να μπορούμε ευθύς εξ αρχής να μπορούμε να 

καταδείξουμε τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα αυτού του Επιχειρησιακού.  

Προσπαθώ να διαβάσω τις σημειώσεις μου πολύ σύντομα, 

ολοκληρώνω, μην ανησυχείτε. Από ότι κατάλαβα νομίζω ότι δεν μπορούμε να 

έχουμε εκτιμώμενη ημερομηνία για την υποβολή της περιγραφής του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Μπορείτε να μου δώσετε; Αν έχετε θα 

ήμουν ευγνώμον.  

Τελευταίο σημείο. Άκουσα κάποια αναφορά, ίσως ήταν και 

παρανόηση, για κάποιες μελέτες ή έργα τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει και τα 
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οποία θα συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό; Εφιστώ την προσοχή σας στον 

κανονισμό. Οποιοδήποτε έργο που έχει ξεκινήσει και έχει ολοκληρωθεί πριν την 

έγκρισή του από την Επιτροπή Επιλογής, θεωρείται μη επιλέξιμο από τους 

ελεγκτές μας, τους αγαπητούς μας ελεγκτές, γι’ αυτό προσέχετε. 

Μπορείτε ενδεχομένως να το ξεκινήσετε, εφ’όσον βεβαίως πληροί 

όλα τα κριτήρια στο μέλλον. Αλλά εάν έχει ολοκληρωθεί όταν γίνεται η 

αξιολόγηση και η επιλογή, τότε δεν είναι επιλέξιμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι σαφές, δε λέμε γι’αυτά τα οποία έχουν γίνει, έχουν 

ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχουν αποπληρωθεί. Μια διευκρίνιση θέλει η κα 

Τριανταφύλλου. 

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Κατ’αρχήν να κάνω πιο σαφές, η περιγραφή του 

συστήματος διαβιβάζεται πρώτα στην Αρχή Ελέγχου και στη συνέχεια περίπου 

2 μήνες εκτιμάμε ότι ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, θα υποβληθεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο μήνες από σήμερα. Εκεί εκτιμάμε την υποβολή. 

Θα ήθελα όμως να υποβάλω ένα ερώτημα στην τελευταία σας 

παρατήρηση. Σύμφωνα με τον κανονισμό όπως γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να 

επιλέξουμε μία πράξη εάν έχει ήδη ολοκληρωθεί. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι 

η δέσμευσή μας. Δεν κατάλαβα τη συσχέτιση που κάνατε με τα κριτήρια 

επιλογής πράξεων. Προφανώς θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια 

επιλογής.  

Να επαναλάβω. Αυτό που λέει ο Κανονισμός είναι ότι δεν 

μπορούμε να επιλέξουμε μία πράξη εφ’όσον έχει ολοκληρωθεί, πριν την έναρξη 

επιλεξιμότητας. Αυτό λέει ο κανονισμός. Συμφωνούμε; Αυτό μεταφράζουμε στο 

γενικό Κανονισμό. Θεωρούμε ότι μία πράξη η οποία είναι ήδη σε εκτέλεση, 

μπορούμε κατά τη διάρκεια εξέλιξης του προγράμματος, εφ’όσον την 

αξιολογήσουμε και είναι συμβατή με τα κριτήρια της επιλογής που έχουμε 

αποφασίσει σαν Επιτροπή Παρακολούθησης, η πράξη αυτή μπορεί να ενταχθεί 

στο Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα.  

A.CECILIO: Βεβαίως, εφ’όσον η πράξη δεν έχει ολοκληρωθεί όταν 

αξιολογείται. Είναι απλό. Δεν μπορείτε να υποβάλετε σήμερα μία πράξη σε μία 

Επιτροπή Επιλογής, μία πράξη που έχει ολοκληρωθεί τον προηγούμενο μήνα. 
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Αν έχει ξεκινήσει. Αλλά όταν η Επιτροπή Επιλογής εξετάσει τη συμμόρφωση 

και την καταλληλότητα του έργου σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής, τους 

κανονισμούς κλπ. Κλπ., η πράξη δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.  

Γιατί τότε μπορεί να εγκρίνετε το 2013 κάτι το οποίο ξεκίνησε το 

2008 και τελείωσε το 2010. Είναι απλό. Ο κανόνας είναι απλός. Θέλουμε να 

αποφύγουμε την αναδρομική έγκριση έργων, πρακτική η οποία απετέλεσε 

πηγή τεράστιων προβλημάτων στο παρελθόν.  

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Θα επανέλθουμε σύντομα όμως, επειδή μας ενδιαφέρει 

γενικότερα και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί είχαμε διάφορα προβλήματα 

στο παρελθόν. Θα μας ενδιέφερε αν υπάρχει μια ερμηνεία σχετική νομική του 

άρθρου του Κανονισμού. Αυτό θα μας ενδιέφερε κυρίως για να κάνουμε μία 

ειδικότερη συζήτηση. 

Καταλαβαίνουμε την λογική σας  και τον όλο προβληματισμό που 

θέτετε, αλλά νομίζουμε ότι είναι ένα θέμα που μπορούμε να το δούμε και σε 

ειδικότερη συζήτηση και ανάλυση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, 

ιδιαιτερότητες που αναγεννώνται και μπορούμε να το δούμε ειδικότερα. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι συνοψίσατε τελικά εσείς κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις εργασίες σας όπως έγιναν σήμερα. Μην ανησυχείτε, δεν προτιθέμεθα 

ούτε να καθυστερήσουμε το πρόγραμμα. Και πολλά από αυτά τα οποία είπατε 

ήταν χρήσιμα να τα ακούσουν και οι παριστάμενοι, να έχουν άμεση γνώση των 

απόψεων της Επιτροπής.  

Ούτως ή άλλως σήμερα νομίζω ότι παίρνουμε σοβαρές 

αποφάσεις. Συμφωνούμε και για τα σχόλιά σας για τις επιπτώσεις των 

πυρκαγιών μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα. Και δεν πρόκειται να αφήσουμε 

να τραβάει ο καθένας την κουβέρτα προς το μέρος του. Ήμασταν αναλυτικοί, 

αλλά ούτως ή άλλως για την εφαρμογή αυτό που χρειαζόμαστε και προκύπτει 

από σήμερα είναι η σύνθεση και τη σύνθεση θα την κάνουμε. 

Σε ό,τι αφορά το θέμα της μέχρι σήμερα προόδου, δε θέλω να 

προσωποποιήσω, αλλά ναι μεν οι εθνικές διοικήσεις έχουν συνέχεια, αλλά το 

είχα εξηγήσει στον κ. Kintzele, εγώ ανέλαβα επισήμως με δημοσίευση του 



1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 29/4/2009 

 52

διορισμού μου στο ΦΕΚ, την 5η Φεβρουαρίου, η Υπουργική Απόφαση για την 

Επ.Πα. υπεγράφη στις 3 Μαρτίου και σήμερα 29 Απριλίου έχουμε την πρώτη 

συνεδρίαση Επ.Πα. 

Συνεπώς βλέπετε ότι υπάρχει μια σαφής και πολύ συγκεκριμένη 

μηνιαία πρόοδος και τι έγινε μέχρι σήμερα από τις 5 Φεβρουαρίου, και τις 

δεσμεύσεις τις χρονικές τις οποίες αναλάβαμε για τα περαιτέρω. 

Εάν δεν υπάρχει άλλο σχόλιο από την πλευρά των Υπηρεσιών, 

να πάμε στις αποφάσεις και συμπεράσματα. Σας απαλλάσσω από το πώς 

συνεστήθη η Επιτροπή, ποια ήταν η ημερήσια διάταξη, ότι σήμερα είμαστε 26 

με δικαίωμα ψήφου και είναι συνημμένα τα ονόματα. Εγκρίναμε τον Εσωτερικό 

Κανονισμό και την Ημερήσια Διάταξη.  

Και να πάμε λίγο στην ουσία: Παρουσιάστηκαν συνοπτικά η 

στρατηγική και οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η Επ.Πα. 

ενημερώθηκε για τις προδιαγραφές των μελετών που θα ανατεθούν για την 

εξειδίκευση του προγράμματος και οι προδιαγραφές αυτές θα προσαρμοσθούν 

βάσει των παρατηρήσεων τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και των 

παρατηρήσεων που ακούστηκαν από τα μέλη της Επ.Πα. 

Ως προς τα κριτήρια επιλογής πράξεων έχουμε ότι:  

Η Επ.Πα. ενημερώθηκε και ενέκρινε τις βασικές κατηγορίες 

κριτηρίων ένταξης στο συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και όπως 

υπάρχουν ιδίως στο παράρτημα το συνημμένο. Τα κριτήρια θα 

προσαρμοσθούν εφ’όσον απαιτηθεί μέσω της γραπτής διαδικασίας για την 

προσαρμογή τους στις ειδικότερες κατηγορίες πράξεων που θα 

χρηματοδοτηθούν. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τη Διαχειριστική Αρχή εφ’όσον 

απαιτηθεί να προβεί στην εξειδίκευση των κριτηρίων στις σχετικές 

προσκλήσεις, ανάλογα με το είδος και τη φύση των προβλεπόμενων δράσεων, 

λαμβάνοντας υπ’όψιν τις παρατηρήσεις των μελών της Επ.Πα. και των 

εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες θα αποσταλούν εντός 

μηνός. 
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Η Επ.Πα. έλαβε γνώση του περιεχομένου του επικοινωνιακού 

σχεδίου για τη δημοσιότητα, το οποίο βάσει των παρατηρήσεων των μελών και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προσαρμοσθεί ανάλογα.  

Για να το διευκρινίσουμε το «εντός μηνός», το εννοούμε 

λαμβάνοντας υπ’όψιν και τις παρατηρήσεις των μελών της Επ.Πα. και των 

εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, …  

(Διαλογικές Συζητήσεις) 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τη Διαχειριστική Αρχή να προβεί στην 

εξειδίκευση των κριτηρίων μετά την ολοκλήρωση των δύο μελετών, τα 

αποτελέσματα των οποίων θα οδηγήσουν στην εξειδίκευση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  

Θα λάβει υπ’όψιν τις παρατηρήσεις των μελών της Επ.Πα. και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να μας αποσταλούν εντός μηνός, 

μετά την κοινοποίηση που θα σας έρθει. Δηλαδή εμείς σας τα στέλνουμε 

άμεσα, μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη σας στέλνουμε τις μελέτες και εσείς μας 

στέλνετε μέσα σε ένα μήνα τα σχόλιά σας για να κάνουμε την εξειδίκευση των 

κριτηρίων, αφού όπως λέμε λάβουμε υπ’όψιν και τα δικά σας σχόλια. Είναι έτσι 

σαφή τα πράγματα; Ωραία.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 


