Ι. ΤΣ ΑΚΙΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καταρχήν, δεν θα γίνω Δήμαρχος, υπάρχουν πολύ ικανότεροι
από εμένα. Προτιμώ να κοιτάζω το ΕΣΠΑ και να ξεκινήσω λέγοντας
ότι

έχουμε

μπροστά

μας

σαν

Υπουργείο

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων, το νέο ΕΣΠΑ, 26 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει ήδη
ξεκινήσει η προγραμματική περίοδος, σε αυτή τη φάση εγκρίνουμε
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, ήμασταν η πρώτη χώρα που
ενέκρινε

το

ΕΣΠΑ,

Επιχειρησιακά

ήταν

μεγάλη

Προγράμματα

και

επιτυχία,

θεωρώ

θα

εγκρίνουμε

τα

ξεκινήσουμε

να

βγάζουμε προσκλήσεις προς το τέλος του χρόνου, αρχές του
επομένου.
26 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων – αυτό είναι μία
πρωτοτυπία του νέου ΕΣΠΑ – το 1/3 θα πάει στις Περιφέρειες, στα
ΠΕΠ, στα Περιφερειακά Προγράμματα. Σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ και
τους Δήμους, έχουμε ένα θέμα, ότι κανονιστικά, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο,

το

ΕΣΠΑ

δεν

βλέπει

Δήμους.

Βλέπει

Περιφέρειες.

Συμμερίζομαι απόλυτα τα παράπονα του Προέδρου ότι η ΚΕΔΕ δεν
συμμετείχε στη διαβούλευση του νέου ΕΣΠΑ. Το συμμερίζομαι
απολύτως. Αλλά εμείς προσπαθήσαμε ατύπως να πάρουμε τις ιδέες
και τις θέσεις του κάθε εμπλεκόμενου, θεωρώ ότι οι Περιφερειάρχες
– και έτσι πρέπει – πρέπει να εμπλέξουν τους Δήμους στη
διάρθρωση

και

στις

προτάσεις

τους

για

τα

Περιφερειακά

Προγράμματα, γιατί ας μην ξεχνάμε, οι Περιφέρειες είναι ουσιαστικά
Δήμοι.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δεν είναι...
Ι. ΤΣ ΑΚΙΡΗΣ: Όχι, εννοώ... Είναι Δήμοι...
Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Όχι, δεν είναι Δήμοι με τίποτα.
Ι. ΤΣ ΑΚΙΡΗΣ: Όχι, εννοώ αποτελούνται από Δήμους.
Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι εμείς ατύπως θέλουμε και οι
Δήμοι να είναι μέρος του διαλόγου. Κανονιστικά και επίσημα δεν
μας αφήνει το σύστημα. Και εννοώ το κανονιστικό σύστημα.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ι. ΤΣ ΑΚΙΡΗΣ: Η διαβούλευση γίνεται με τις Περιφέρειες. Στη
διαβούλευση του νέου ΕΣΠΑ στην αρχή, νομίζω μιλήσαμε και
ανταλλάξαμε τις υψηλού επιπέδου αρχικές απόψεις. Αλλά από εκεί
και πέρα, δεν μπορούμε. Ελπίζω τα πράγματα να προχωρήσουν
έτσι όπως το θέλουμε και εμείς και στη διαβούλευση των ΠΕΠ, η
οποία είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, να εμπλακούν και οι
Δήμοι.
Τέλος πάντων, από αυτά τα 26,1 δις, το νέο ΕΣΠΑ έχει μία
καινοτομία, μία αλλαγή, ένα μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από
ότι από τα προηγούμενα ΕΣΠΑ, θα αφορά τις Περιφέρειες, το 1/3.
Άρα 8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι για τις Περιφέρειες. Από αυτά τα 8
δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικό κομμάτι θα έχει και το Κοινωνικό
Ταμείο, αλλά και έργα τοπικών υποδομών.
Τώρα, σε ότι αφορά ΕΣΠΑ και Δήμους απευθείας, είδατε και
χθες, ανακοινώσαμε την δράση των «έξυπνων Δήμων», είπα και
χθες ότι η Ελλάδα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι
σε

σχέση

με

προτεραιότητας

άλλες

ευρωπαϊκές

χώρες,

είναι

στον

άξονα

1 του ΕΣΠΑ, περιγράφεται ακριβώς εκεί πώς

πρέπει να είναι η «έξυπνη πόλη», εμείς το έχουμε θέσει σαν
προτεραιότητα, σημαντικό κομμάτι πόρων από το ΕΣΠΑ για τους
μικρότερους Δήμους, αυτά τα 230 εκατομμύρια ευρώ τα έχουμε ήδη,
να το πω έτσι, περιγράψει, επαναλαμβάνω όμως ότι επειδή – το
είπε και ο κύριος Σκυλακάκης πριν, για το Ταμείο Ανάκαμψης – το
ΕΣΠΑ έχει χρόνους, τα χρήματα αυτά υπάρχουν, αλλά θα έχουν
αυστηρές ημερομηνίες σε ότι αφορά την υλοποίηση των έργων.
Οι Δήμοι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουν ένα ουσιαστικό
πρόβλημα,

και

ειδικά

οι

μικροί Δήμοι,

έχουν

ένα

ουσιαστικό

πρόβλημα, υλοποίησης έργων, το ακούσαμε πριν, δεν υπάρχουν
μηχανικοί, Δήμοι οι οποίοι είτε είναι σε νησιά, πολλά μικρά νησιά
μαζί και λοιπά, υπάρχει μεγάλη δυσκολία, υπάρχει όμως τεχνική
βοήθεια. Θα μπορούσα να πω ένα παράδειγμα για το έργο που
είπαμε για τον «έξυπνο Δήμο», θα μπορούσε να υπάρχει μια

τεχνική βοήθεια σε κάθε Δήμο που θέλει να υλοποιήσει έργο, να
πληρωθεί για κάμποσο χρονικό διάστημα ένας πληροφορικός, να
δουλέψει

για

το

Δήμο,

1

χρόνο,

2

χρόνια,

προκειμένου

να

υλοποιηθούν αυτά τα έργα.
Άρα υπάρχει τεχνική

βοήθεια, υπάρχει και βοήθεια από

άποψη ανθρώπων, εμείς σαν Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε τη ΜΟΔ
για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την
ΕΕΤΑΑ για τα άλλα προγράμματα, άρα με λίγο συντονισμό, νομίζω
τα έργα θα προχωρήσουν.
Τώρα, στο νέο ΕΣΠΑ, πάλι σημαντικό κομμάτι παίζουν οι ΟΧΕ
και οι ΒΑΑ, αποτυχία στο περασμένο ΕΣΠΑ, ελπίζω να πάμε πολύ
καλύτερα σε αυτό, και αυτό εξαρτάται από εσάς. Μια άλλη αποτυχία
του περασμένου ΕΣΠΑ είναι τα Κέντρα Ανοιχτού Εμπορίου. Δεν
ξέρω ποιος φταίει, αλλά δυστυχώς η απορρόφηση ήταν σχεδόν
μηδενική.
Αυτά λίγο – πολύ σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ και τους Δήμους.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπα και χθες, εμείς σαν
Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει κάνει την πολιτική και το
όραμα, χρειαζόμαστε υλοποίηση για τα έργα. Και η υλοποίηση
μπορεί να γίνει μόνο από εσάς. Είμαστε εδώ, όπου μπορούμε να
βοηθήσουμε σε αυτή την υλοποίηση υποστηρικτικά, αλλά θα πρέπει
να οδηγείται από εσάς.
Ευχαριστώ πολύ.
Δ. Π ΑΠ ΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη.
Επειδή έχουμε διάφορες ερωτήσεις, αν θέλεις να καθίσεις
μισό λεπτό στο πόντιουμ... Ναι, έχουμε μία ερώτηση από το
Δήμαρχο Καλλιθέας, τον Δημήτρη τον Κάρναβο.
Δ. Κ ΑΡΝ ΑΒΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, καλησπέρα σας.
Εκτός

από

Β΄

Αντιπρόεδρος,

είμαι

και

Πρόεδρος

στο

Σύνδεσμο Δήμων Νοτίου Αττικής, που είναι οι τέσσερις ΟΧΕ,
ξέρετε, της Αττικής που έχουν και το ειδικό καθεστώς. Έχουμε γίνει

ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης.
Σας άκουσα προηγουμένως να λέτε για τις ΟΧΕ, προφανώς
ξέρετε ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο ο πέμπτος άξονας
είναι και πιο, έτσι, εμπλουτισμένος από πόρους, όμως επειδή έγινε
και

η

κουβέντα

προηγουμένως

με

τις

Περιφέρειες,

οι

ΟΧΕ

λειτουργούν στα πλαίσια του κάθε ΠΕΠ. Εκεί λοιπόν, πρέπει να
δείτε από το Υπουργείο καλύτερα το πότε σε όλη την Ελλάδα – τον
πίνακα τον έχω, αλλά δεν τον έχω μαζί μου – δόθηκαν οι
εκχωρήσεις των ΟΧΕ από τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές των
Περιφερειών. Δεν μπορεί να αξιολογούμαστε ότι καθυστερούμε εμείς
όταν γίνεται μια πράξη εκχώρησης του πλαισίου του '13 – '20, το
'18. Δυο χρόνια πριν, δυόμιση χρόνια πριν τελειώσει το Ν. Δεν είναι
δυνατόν

αυτά,

πρέπει

να

τα

δείτε.

Είναι

το

ζήτημα

με

τις

Περιφέρειες που λέγατε.
Και επί ευκαιρίας τώρα, δεν θα έπαιρνα το λόγο μόνο για
αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει ο σχεδιασμός, που λέγατε προηγουμένως, ο
σχεδιασμός καλά κάνει που υπάρχει, αλλά υπάρχει και το σύνταγμα.
Και ο Α΄ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ισότιμος με τον Β΄
Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει με αυτό τον τρόπο να
λειτουργούν και τα συστήματα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ι. ΤΣ ΑΚΙΡΗΣ: Να απαντήσω, Πρόεδρε;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)
Ι. ΤΣ ΑΚΙΡΗΣ: Καταρχήν σας είπα ότι, σε ότι αφορά το τελευταίο
κομμάτι της ερώτησης με τον Α΄ και Β΄ Βαθμό και το σύνταγμα,
εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε κανονιστικά
με

την

ευρωπαϊκή

νομοθεσία

για

το

ΕΣΠΑ.

Μακάρι

να

μπορούσαμε... Καταρχήν η δικιά μου η δουλειά είναι να δίνω λεφτά.
Εγώ μετριέμαι όσο πιο πολλά ξοδέψω. Είναι πολύ ωραία δουλειά.
Ενώ ο κύριος Σκυλακάκης είναι λίγο πιο σφιχτός.
Δ. Π ΑΠ ΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:
ανάποδο.

Όσο

πιο

πολλά μαζέψει

αυτός, είναι

το

Ι. ΤΣ ΑΚΙΡΗΣ: Άρα εμένα με ενδιαφέρει να έρχονται έργα σωστά, να
χρηματοδοτούνται και να υπάρχει απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Εκεί
μετριέμαι. Το κακό είναι να μην απορροφήσω το ΕΣΠΑ, οπότε δεν
έχω κάνει καλά τη δουλειά μου.
Τώρα, για τις ΟΧΕ και τις εκχωρήσεις από την Περιφέρεια,
εγώ δεν είπα ότι φταίνε οι Δήμοι, προφανώς, φταίει όμως όλο αυτό
το σύστημα και νομίζω... και επειδή το επόμενο ΕΣΠΑ, το κομμάτι
των ΟΧΕ, είναι ακόμα πιο εμπλουτισμένο και ακόμα πιο καλό, εμείς
το ξέρουμε αυτό και έχουμε προνοήσει, έχουμε ήδη ξεκινήσει
συζητήσεις με τις Περιφέρειες, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις
ΟΧΕ, γιατί έχουν πραγματικά... θα μπορούν να αλλάξουν εντελώς
τη μορφή κομματιών των Δήμων.
Είναι

κάτι

το

οποίο,

όπως

και

η

«έξυπνη

πόλη»

για

παράδειγμα, που ουσιαστικά κάπου εκεί μέσα είναι και αυτό, τα
έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και χρόνια τώρα δεν
μπορούμε να τα δούμε στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν τα χρήματα,
υπάρχουν οι πολιτικές, αλλά δεν υπάρχει ο σωστός σχεδιασμός. Και
δεν λέω από ποιον, ποιος φταίει ή ποιος δεν φταίει. Ελπίζω αυτή τη
φορά να το κάνουμε καλά.
Δ. Π ΑΠ ΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Υπουργέ μου, για
να σε αποδεσμεύσουμε, ότι αφού είδαμε ότι η μία συνταγή δεν
δούλεψε και ξέρουμε πού κατευθύνθηκε και γιατί δεν δούλεψε,
μήπως τη φορά αυτή πρέπει... Όχι μήπως. Πρέπει οπωσδήποτε τη
φορά αυτή να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε για να
δουλέψει καλύτερα.
Γνωρίζουμε ποιο είναι το πλαίσιο, δεν ζητάμε τρέλες, αλλά
πραγματικά πιστεύω ότι η Αυτοδιοίκηση, ειδικά στα θέματα αυτά
των ΟΧΕ, ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ, είναι πιο κοντά στο αντικείμενο, έχουν
την κουλτούρα αυτή των αστικών αναπλάσεων και τέτοιου είδους
ολιστικών προσεγγίσεων και πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν.
Εδώ είμαστε λοιπόν και περιμένουμε να καθίσουμε να τα
δούμε. Απλά μη θεωρηθεί τίποτα δεδομένο σε σχέση με την

προηγούμενη προγραμματική περίοδο, γιατί το λέτε και εσείς και
έτσι είναι, ότι κάποια πράγματα δεν δούλεψαν, πρέπει να τα
παραδεχτούμε και να κοιτάξουμε να τα διορθώσουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.
Ι. ΤΣ ΑΚΙΡΗΣ: Εγώ σας ευχαριστώ και καλή δύναμη και καλή
συνέχεια.
Δ. Π ΑΠ ΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ μας.

