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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για το
ΕΣΠΑ
Σε συνέντευξη τύπου, στις 11 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε τα εξής:
Mε βάση τα επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουµε ήδη µεταφέρει
το45% των προβλεπόµενων πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έναντι του 41%, που είναι
ο κοινοτικός µέσος όρος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει το λεγόµενο κανόνα «ν+3» για την απορρόφηση των
πόρων. Αυτό σηµαίνει πως εντός τριών ετών (για τα προγράµµατα που ξεκίνησαν
στην αρχή της προγραµµατικής περιόδου), από το χρόνο όπου έχει δεσµευθεί το
αντίστοιχο ποσό στον κοινοτικό προϋπολογισµό, πρέπει το δικαιούχο κράτος να έχει
υποβάλει αίτηµα καταβολής των κονδυλίων. ∆ιαφορετικά, τα χρήµατα αυτά χάνονται.
Πολλές χώρες αγωνίζονται αυτή τη στιγµή να πιάσουν το στόχο αυτό.
Η Ελλάδα έχει πιάσει το στόχο αυτό για φέτος. Εµείς, όµως, έχουµε δεσµευθεί -και
αυτό συνιστά και εσωτερική, αλλά και διεθνή δέσµευση- πως σκοπεύουµε να
επιτύχουµε ακόµη µεγαλύτερη απορρόφηση. Ο στόχος µας, δηλαδή, σύµφωνα µε το
Μνηµόνιο είναι τα 3,73 δις ευρώ κοινοτικής συνδροµής για το 2012. Οι υπηρεσίες
κάνουν διαφορετικές εκτιµήσεις ως προς τη δυνατότητα να επιτύχουµε το στόχο µας.
Ορισµένες από αυτές είναι αισιόδοξες, άλλες όχι. Γνωρίζουµε πως πρόκειται για έναν
φιλόδοξο στόχο, αλλά οφείλουµε να κάνουµε τα πάντα για να τον πλησιάσουµε.
Πρέπει να γίνει υπερπροσπάθεια, λαµβάνοντας υπόψη από την άλλη πλευρά και τους
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Ξέρετε, άλλωστε, πως είναι σε εξέλιξη η

διαπραγµάτευση µε την Τρόικα, η οποία εκτείνεται και σε όλα τα µεγέθη του
προϋπολογισµού που επηρεάζουν το έλλειµµα του 2012.
Στο πρώτο εξάµηνο του 2012 τα πράγµατα θα µπορούσαν να πάνε καλύτερα. Ο
στόχος της Ελλάδα ήταν τα 1,2 δις ευρώ , αλλά τελικά απορροφήθηκαν 730
εκατοµµύρια, µέχρι και τον Ιούνιο. Ίσως οι αλλεπάλληλες εκλογές να συνετέλεσαν
σ'αυτό. Τώρα γίνεται µια υπερπροσπάθεια να καλυφθεί το χαµένο έδαφος. ∆ε θέλω
να κάνω διακηρύξεις πριν την ώρα τους. Πιστεύω, όµως, ότι αν κινητοποιηθούν όλες
οι δυνάµεις, µπορούµε να τα καταφέρουµε.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υπάρξει επειγόντως ενίσχυση της ρευστότητας.
Αναγκαία προϋπόθεση είναι µία σειρά κινήσεων: η καταβολή της δόσης, η
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών , η πληρωµή των οφειλών του δηµοσίου στις
επιχειρήσεις και,ως συνέπεια όλων αυτών, η δηµιουργία των συνθηκών για τη
σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων.
Σε ό,τι αφορά τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχουµε προχωρήσει στις
εξής δράσεις:
Προωθούµε νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία το ΕΤΕΑΝ µπορεί να διευκολυνθεί
στους χειρισµούς του και να αντιµετωπίσει διάφορα διαδικαστικά προβλήµατα.
Η διοίκηση του ΕΤΕΑΝ εργάζεται πυρετωδώς για να υπερβεί ορισµένα
γραφειοκρατικά εµπόδια αλλά και να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη
διοχεύτεση στην πραγµατική οικονοµία 1 δις ευρώ περίπου, που για διάφορους
διαχειριστικούς λόγους, δεν φτάνουν στους τελικούς αποδέκτες τους.Υπολογίζουµε
ότι το Νοέµβριο η διοίκηση του ΕΤΕΑΝ να ανακοινώσει συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Ρυθµίσαµε ήδη µε νόµο, να δίδεται προκαταβολή στις κατασκευαστικές
εταιρίες που έχουν αναλάβει δηµόσια έργα, ακόµη και αν αυτό δεν προβλεπόταν στις
συγκεκριµένες δηµόσιες συµβάσεις. Με τη ρευστότητα που δηµιουργείται,
αντιµετωπίζουµε όσο περισσότερο µπορούµε το πρόβληµα της ρευστότητας των
τεχνικών εταιρειών και εξασφαλίζουµε σε ένα βαθµό τόσο την περαιτέρω εξέλιξη των
έργων όσο και τις σχετικές θέσεις εργασίας.
Για να διευκολύνουµε τη δανειοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
δηµιουργούµε σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ ένα νέο εγγυοδοτικό µηχανισµό
χρησιµοποιώντας για αυτό το σκοπό κονδύλια του ΕΣΠΑ. Έτσι δηµιουργείται
µόχλευση που φτάνει σε κονδύλια ύψους 1 δις ευρώ. Εκτιµούµε, ότι αν δεν υπάρχουν
δυσάρεστες εκπλήξεις στις συζητήσεις µε την ΕΤΕΠ, ο εγγυοδοτικός µηχανισµός θα
είναι, όπως είχαµε πει, σε πλήρη λειτουργία, εντός του Νοεµβρίου.
Η δεύτερη πρωτοβουλία, αφορά στην επιτάχυνση και την απλοποίηση των
διαδικασιών.
Αλλάζουµε το
σύστηµα
διαχείρισης
πιστώσεων
του
Προγράµµατος
∆ηµοσίωνΕπενδύσεων, µειώνοντας των αριθµό των απαιτούµενων υπογραφών,
κατά περισσότερο από 60%. Μέχρι σήµερα, η διαχείριση των πιστώσεων του Π∆Ε
γίνεται καθόλη τη διάρκεια του έτους και για κάθε έργο ξεχωριστά, από το Υπουργείο
Ανάπτυξης. Προϋποθέτει έτσι ένα σηµαντικό αριθµό υπογραφών από τις αρµόδιες
υπηρεσίες, που οδηγούσε σε καθυστερήσεις στο ρυθµό υλοποίησης των έργων.
Αντίθετα µε τη νέα πρόβλεψη, το Υπουργείο Ανάπτυξης θα εγκρίνει στην αρχή
κάθε έτους τις πιστώσεις γενικά για κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και κάθε
Υπουργείοκαι τα οποία ακολούθως, θα έχουν την ευθύνη της διαχείρισης. Τονίζω
βεβαίως πως ενδεχόµενη υπέρβαση του αρχικού ανώτατου ποσού που κατά περίπτωση

προβλέφθηκε ανά φορέα, δεν θα είναι δυνατή. Με την αλλαγή αυτή, θα µειώσουµε
σηµαντικά τη γραφειοκρατία.
Μειώνουµε επίσης, ορισµένα διαδικαστικά στάδια για την ένταξη των έργων στο
ΕΣΠΑ και τον έλεγχο τους. Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόπιστο πρόγραµµα
διαχείρισης. Ωστόσο, το επανεξετάζουµε προκειµένου να αφαιρέσουµε όσες
διαδικασίες προκαλούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις και καθυστερήσεις ως προς το
όφελος που προσφέρουν. Πιο συγκεκριµένα:
α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά τα διάφορα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα και απευθύνεται στους τελικούς δικαιούχους, στο εξής θα γίνεται
άπαξκαι για όλη την εναποµείνασα περίοδο. ∆ηλαδή, δεν θα επαναλαµβάνεται.
β) απλουστεύεται η διαδικασία ένταξης των έργων. Στο εξής θα εκδίδεται
κατευθείαν η απόφαση ένταξης και θα απευθύνεται στον τελικό δικαιούχο , ο οποίοςαν
εντός λ.χ. 30 ηµερών δεν αντιταχθεί, τότε θα τεκµαίρεται πως την αποδέχεται και
το αντίστοιχο έργο, έχει ενταχθεί.
γ) προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των προθεσµιών εντός των οποίων οι
διαχειριστικές αρχές οφείλουν να εκτελούν τις εγκρίσεις για τα έργα. Η προθεσµία θα
ορίζεται ρητά και θα είναι δεσµευτική.
Λαµβάνουµε µέτρα, από κοινού µε όλους τους συναρµόδιους φορείς, για τον
περιορισµό των καθυστερήσεων που δηµιουργούν οι πολυπληθείς προσφυγές των
υποψήφιων αναδόχων κατά την εξέλιξη των διαγωνισµών ανάθεσης έργων, µελετών
κλπ. Υπάρχουν πολύ σηµαντικές καθυστερήσεις σε κάποιους τοµείς, εξαιτίας αυτής
της καταχρηστικής συµπεριφοράς ορισµένων υποψηφίων αναδόχων. Σηµειώνουµε
µάλιστα πως στη µεγάλη πλειοψηφία τους, οι προσφυγές απορρίπτονται. Πρόθεσή µας
είναι η θέσπιση υποχρέωσης καταβολής ενός παραβόλου, από µέρους όσων
επιθυµούν να προσβάλουν τον εκάστοτε διαγωνισµό ενώπιον των αρµοδίων αρχών.
Έτσι θα περιορίσουµε σηµαντικά τις καταχρηστικές συµπεριφορές, που δυστυχώς σε
πολλές περιπτώσεις, έχουµε διαπιστώσει.
Ένα άλλο ζήτηµα, είναι η επανεξέταση του θεσµού του «Υπολόγου» ως απαραίτητου
κρίκου για την εκταµίευση πόρων σε τρίτους που συνδέονται συµβατικά µε το
∆ηµόσιο. Ο θεσµός θα επαναξιολογηθεί µε βάση τις δυνατότητες απλοποίησης,
ταχύτητας και διαφάνειας που προσφέρουν οι σύγχρονες µέθοδοι πληρωµών και
ειδικότερα οι ηλεκτρονικές πληρωµές.
Προωθούµε ακόµη, την ηλεκτρονική υπογραφή επί των εγγράφων που αφορούν τα
ζητήµατα του ΕΣΠΑ. Η πιλοτική εφαρµογή της αναµένεται να ξεκινήσει το
∆εκέµβρη του τρέχοντος έτους.
Η τρίτη πρωτοβουλία µας είναι η αναθεώρηση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ
2007-2013.
Η έµφαση θα δοθεί σε τρεις τοµείς:
Πρώτον, στη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω νέου κύκλου
προκήρυξης κρατικών ενισχύσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων.
∆εύτερον, στη στήριξη της παραγωγικής επιχειρηµατικότητας µέσω του νέου
Επενδυτικού Νόµου.
Τρίτον, στη στήριξη του εξαγωγικού χαρακτήρα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της ανεργίας. Και ιδίως των νέων, των
νέων επιστηµόνων και των γυναικών και της ανεργίας µε τοπικά χαρακτηριστικά.
Χάρη στην αναθεώρηση, υλοποιούνται περαιτέρω ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε

συνδυασµό πάντα µε τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους, την αύξηση της
παραγωγικότητας, την προώθηση της καινοτοµίας και την τόνωση της
επιχειρηµατικότητας.
Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της αναθεώρησης, µεταφέρονται 300 εκατοµµύρια
ευρώ από τον τοµέα «Ψηφιακή Σύγκλιση» προς το πρόγραµµα της
Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηµατικότητας.
Επίσης, 82
εκατοµµύρια
ευρώ από
το
Πρόγραµµα
της
∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισηςστο «Πρόγραµµα Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».
Περαιτέρω, µε εσωτερική ανακατανοµή πόρων στα ΠΕΠ, χωρίς αλλαγή του
συνολικού προϋπολογισµού, χάρη στη µεταφορά ορισµένων έργων των ΠΕΠ στα
τοµεακά προγράµµατα: Προσπελασιµότητα και Περιβάλλον, εξοικονοµούνται πόροι
µέσα στα ΠΕΠ , για την ενίσχυση των δράσεων για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις(500 εκατοµµύρια για την προκήρυξη για τις ΜµΕ, 330 εκατοµµύρια για
το Εγγυοδοτικό Ταµείο για τις ΜµΕ).
Η τέταρτη πρωτοβουλία µας αφορά στα 181 έργα προτεραιότητας του τρέχοντος
ΕΣΠΑ.
Συνεχίζουµε να παρακολουθούµε στενά, µε βάση το σχετικό σύστηµα που έχουµε
αναπτύξει, αυτά τα 181 έργα, προϋπολογισµού 11,5 δις ευρώ.
Η νέα κυβερνητική διάρθρωση που έγινε από τον Πρωθυπουργό και η υπαγωγή των
περισσότερων από αυτά, σε ένα Υπουργείο, µας δίνει την δυνατότητα να τα
παρακολουθούµε ευκολότερα και πιο αποτελεσµατικά. Τα έργα που δίνουµε ιδιαίτερη
προσοχή είναι τα πιο προβληµατικά, όπως είναι η διαχείριση αποβλήτων, το
Κτηµατολόγιο και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αξιοποιώντας τους πόρους της κοινοτικής τεχνικής βοήθειας, σκοπεύουµε να
εγκαταστήσουµε σταδιακά project managers σε περίπου σαράντα έργα, δηλαδή αυτά
που έχουν προβλήµατα. Κάθε project manager θα παρακολουθεί οµάδα έργων. ∆ιότι,
θεωρούµε πως χρειάζονται συστηµατική υποβοήθηση για να υλοποιηθούν εγκαίρως.
Για τα υπόλοιπα έργα, να σηµειώσουµε πως δεκατρία από τα έργα ολοκληρώνονται
µέχρι τέλους του 2012, ενώ άλλα πενήντα θα έχουν ολοκληρωθεί την επόµενη διετία.
Ακολούθως, η πέµπτη πρωτοβουλία σχετίζεται µε τα ηµιτελή έργα της περιόδου
2000-2006.
Είναι γνωστό πως υπήρχαν ηµιτελή έργα της προηγούµενης περιόδου του Γ'
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που εάν δεν τελείωναν εγκαίρως, η Ελλάδα θα έπρεπε
να επιστρέψει την κοινοτική συνδροµή που είχε λάβει για αυτά. Η πρώτη οµάδα έργων
αφορούσε όσα έπρεπε να τελειώσουν έως τις 30/9/2012. Ήταν 450 περίπου έργα και
υπήρχε κίνδυνος να χρειαστεί να επιστρέψουµε 800 εκατοµµύρια ευρώ περίπου. Ο
κίνδυνος αυτός απεφεύχθη χάρη στις προσπάθειες που κατέβαλαν οι αρµόδιες
υπηρεσίες υπό το συντονισµό της ΜΟ∆. Παραµένει µία εκκρεµότητα, της τάξης των
18 εκατοµµυρίων ευρώ, για τα οποία συνεχίζεται η προσπάθεια. Γενικά θεωρούµε πως
η γενική προσπάθεια λήγει µε επιτυχία.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω ότι πρόθεσή µας είναι να ενισχύσουµε το ρόλο της
ΜΟ∆ και των στελεχών της, τόσο ως προς την υλοποίηση του ΕΣΠΑ όσο και ως
προς την προετοιµασία και υλοποίηση των κοινοτικών προγραµµάτων της επόµενης
περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020).
Συνεχίζουµε την προσπάθεια ώστε αναλόγως να διευθετηθεί το θέµα και για την
επόµενη οµάδα έργων (ακόµη 440 έργα) που οφείλουν να έχουν ολοκληρωθεί έως

τις 30/3/2013. Με εξίσου συστηµατική δουλειά θα µπορούσε το θέµα να λήξει θετικά,
αλλά δεν εφησυχάζουµε σε καµία περίπτωση.
Η διαπραγµάτευση της επόµενης περιόδου του ΕΣΠΑ, 2014-2020, είναι η έκτη
πρωτοβουλία µας.
Είναι προφανές ότι η περίοδος αυτή έχει εξαιρετική σηµασία για την Ελλάδα. Είναι
κρίσιµη για την ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει να είναι η περίοδος όπου η ελληνική
οικονοµία θα ξαναβρεί έναν βηµατισµό ανάπτυξης και θα εισάγει τη χώρα σε µια νέα
εποχή. ∆ηλαδή, στη νέα φάση που εισέρχεται η Ευρώπη, µε βάση και τους έντεκα
στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης που έχουν τεθεί από την Ένωση για το 2020.
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