
Θέμα 3ον : Οι δυνατότητες αξιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας ΑΜΘ (2014-2020)) από τους Δήμους και τους Φορείς τους στην 

ΑΜΘ ,σήμερα. Εισηγητής: Ε.Λαμπάκης-Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ. 

 

Για την ενημέρωση του σώματος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος 

καλεί  τον κ. Μίχο Νικόλαο Σ.Α της ΠΕΔ ΑΜ-Θ. 

O κος Μίχος ξεκινώντας την ενημέρωση αναφέρθηκε ότι μαζί με τους συναδέλφους Κούρο 

Αθ. και Μουρατίδη Μ. πήραν την πρωτοβουλία και εισηγήθηκαν στον Πρόεδρο να 

ενημερωθεί το ΔΣ σε διευρυμένη σύνθεση, σε σχέση με την εξέλιξη του ΕΠ/ΑΜΘ και 

ειδικότερα με την συμμετοχή της Αθμιας αυτοδιοίκησης και τις δυνατότητες που υπάρχουν 

σήμερα για την παραπέρα αξιοποίησής του. 

Η πληροφόρηση  αντλήθηκε από αναρτημένα στοιχεία στην επίσημη ιστοσελίδα της 

ΕΥΔ/ΕΠ/ΑΜΘ αλλά και μετά από συνεργασία  που υπήρξε με τα στελέχη της τα οποία 

ανταποκρίνονται πάντα άμεσα και  με τον καλύτερο τρόπο . 

Σήμερα η  συμμετοχή της ΤΑ ξεπερνά  σήμερα το 50% του συνολικού ποσού των 

ενταγμένων έργων όλων των φορέων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Έργα Δήμων και Φορέων τους Ενταγμένα στο 
ΠΕΠ/ΑΜΘ 2014-2020 + Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ (μέχρι 
10/9/2018):

157,6 εκ. Ευρώ

Σύνολο Ενταγμένων Έργων όλων των 
Φορέων:

314,2 εκ. Ευρώ

Ποσοστό Συμμετοχής της Α’θμιας 
Αυτοδιοίκησης:

50,1%

 

 

Όσον αφορά στη συμμετοχή των δήμων και των φορέων τους ,παραμένουν τα σοβαρά 

θέματα σχετικά με την αδυναμία πολλών να αξιοποιήσουν το ΕΠ/ΑΜΘ λόγω κυρίως της 



έλλειψης προσωπικού ,θέματα τα οποία το ΔΣ και ο πρόεδρος έχουν θέσει κατ’ επανάληψη 

στους αρμοδίους. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 -2020  δίδοντας έμφαση στις 

δράσεις που αφορούν στην Αθ/μια Αυτοδιοίκηση, με βάση τον αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της αρμόδιας ΕΥΔ, παρακάτω πίνακα στον οποίο παρουσιάζεται η πρόοδος 

υλοποίησης του ΕΠ -ΠΑΜΘ και των εκχωρήσεων από άλλα ΕΠ: 



 



 





Κατά την αναλυτική παρουσίαση αναδείχθηκαν οι δράσεις στις οποίες συμμετέχει η Αθμια 

Αυτοδιοίκηση ο προϋπολογισμός κάθε  πρόσκλησης ανά δράση , καθώς και οι αντίστοιχες  

εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις και πληρωμές και με βάση αυτά τα περιθώρια παραπέρα 

αξιοποίησης του Προγράμματος από τους Δήμους και τους φορείς τους. Τέλος 

έγινε αναφορά στις πρόσφατες προσκλήσεις καθώς και σε αυτές που πρόκειται να 

εκδοθούν στο άμεσο μέλλον. 

Συμπερασματικά ο κος Μίχος αναφέρθηκε ότι με βάση τα παραπάνω: 

- υπάρχει σαφής εικόνα των αποκλίσεων μεταξύ των ποσών των προσκλήσεων, των 

επιλέξιμων ποσών για ενταγμένες πράξεις, των νομικών δεσμεύσεων και των πληρωμών 

-η εικόνα γίνεται πιο σαφής αν υπολογίσει κανείς τις εκπτώσεις που δίδονται κατά τους 

διαγωνισμούς έργων 

-παρότι λοιπόν  4 χρόνια από την έναρξη το 84,5% του συνολικού ποσού του  ΕΠ-ΠΑΜΘ 

έχει ακολουθήσει την διαδικασία των προσκλήσεων και  η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των 

ενταγμένων ανέρχεται στο 49,65% (δηλ.περ.259,17 εκ. από τα 521.97 του ΕΠ) , το ποσό 

που τελικά θα απορροφήσουν  τα συγκεκριμένα ενταγμένα έργα εκτιμάται ότι θα είναι 

σημαντικά μικρότερο  

-κατά τις διαδικασίες αναθεώρησης του προγράμματος στο άμεσο μέλλον αναμένεται να 

συνυπολογισθούν μεταξύ των άλλων τα παραπάνω και να αποφασισθούν οι κατάλληλες 

προσαρμογές από τα αρμόδια όργανα. 

Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση διαπιστώνεται ότι η χρονική στιγμή είναι η 

πλέον κατάλληλη για τους Δήμους και τους φορείς τους να πάρουν τις 

πρωτοβουλίες, εξαντλώντας κάθε προσπάθεια ,προκειμένου να καλύψουν τις 

πραγματικές τους ανάγκες στο επίπεδο που δραστηριοποιούνται, λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη το πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του ΕΣΠΑ. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να τηρηθούν οι  προβλεπόμενες διαδικασίες και γιαυτό τον 

λόγο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ξεκινήσουν τις επαφές με τις αρμόδιες αρχές 

(ΕΥΔ κλπ) χωρίς καμία καθυστέρηση. 

Ο κ. Πρόεδρος ευχαριστεί τον ομιλητή για την ενημέρωση και εισηγείται το επόμενο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης. 

 


