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Μέσω του ΕΣΠΑ το Νέο Αναπτυξιακό

Κ

ύριε Υπουργέ, με ποιον τρόπο θα επιταχυνθεί η υλοποίηση τόσο των τομεακών, όσο και των περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ;
Στις 5 Οκτωβρίου παραλάβαμε ένα ΕΣΠΑ
με απορρόφηση 3%, ενώ βρισκόταν ήδη
στο τέλος του τρίτου χρόνου υλοποίησης του. Δηλαδή, είχαν απορροφηθεί
€827 εκατ. από το σύνολο των €26,2
δις της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Είναι λοιπόν γεγονός αδιαμφισβήτητο, ότι η πορεία απορρόφησης του ΕΣΠΑ είναι επιεικώς τραγική. Και
αναφερόμαστε σε έναν τομέα, όπως η
αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων,
όπου δεδομένης της δύσκολης συγκυ-
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Είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες
παρεμβάσεις, ώστε η υλοποίηση του ΕΣΠΑ
να βασιστεί σε ένα νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο με απλούστερες διαδικασίες και
λιγότερους εμπλεκόμενους φορείς στη διαχείριση
ρίας θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας και της τόνωσης της ρευστότητας
στην αγορά.

Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε η υλοποίηση του ΕΣΠΑ να
βασιστεί σε ένα νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο με απλούστερες διαδικασίες και λιγότερους εμπλεκόμενους
φορείς στη διαχείριση. Προς την κατεύθυνση αυτή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τροποποίησης του Ν. 3614/
2007, με στόχο την απάλειψη συγκεντρωτικών και γραφειοκρατικών διατάξεων εφαρμογής των προγραμμάτων, η
κατάργηση των 13 αναπτυξιακών οργανισμών των περιφερειών και της ΝΟΜΟΣ
Α.Ε., καθώς και η κατάργηση του δεύτερου σταδίου πιστοποίησης, με βάση τα
πρότυπα του ΕΛΟΤ, για όλα τα τομεακά
και περιφερειακά προγράμματα.
Οι πρωτοβουλίες αυτές θα συμπεριληφθούν σε νομοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονομίας που θα κατατεθεί το αμέσως
προσεχές διάστημα στη Βουλή. Στο ίδιο
νομοσχέδιο θα περιληφθεί διάταξη νόμου για την επίσπευση της διαδικασίας
ελέγχου, αναθεώρησης, επικαιροποίησης ή ακόμα και συμπλήρωσης μελετών
για την άμεση δημοπράτηση έργων στις
περιφέρειες.
Πώς θα αντιμετωπίσετε προβλήματα υλοποίησης που μπορεί να δημιουργηθούν
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Πρότυπο της Χώρας

λόγω αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα αλλά και της συνένωσης των δήμων
και κοινοτήτων στο πλαίσιο του σχεδίου
“Καλλικράτης”;
Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα υπάρχει
κανένα πρόβλημα. Ήδη, υπηρεσίες του
Υπουργείου μας, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εσωτερικών, επεξεργάζονται τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να
ενσωματωθούν τα περιφερειακά προγράμματα στο σχέδιο ’’Καλλικράτης’’
που προωθεί η κυβέρνηση. Και επιτρέψετε μου να τονίσω ότι βασικό στοίχημα
του Υπουργείου μας, αλλά και προσωπικός μου στόχος, είναι να ταυτίσουμε
το ΕΣΠΑ με τη μεγάλη μας προσπάθεια
για ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη,
που θα αλλάξει, επιτέλους, την εικόνα
της ελληνικής περιφέρειας.
Για το λόγο αυτό, προωθούμε άμεσα
την περιφερειοποίηση του ΕΣΠΑ, δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες στις
διαχειριστικές αρχές των περιφερειών,
οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και άρα
μπορούν να ιεραρχήσουν με πιο ορθό
τρόπο τις προτεραιότητες κάθε περιφέρειας. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη
δυνατότητα στις ίδιες τις περιφέρειες να
καθορίσουν την αναπτυξιακή τους πολιτική. Το κλειδί για την ανάπτυξη βρίσκεται στην αποκέντρωση. Στην πραγματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και
πόρων, με νέα αρχιτεκτονική στη δημόσια διοίκηση, που θα έχει ως επίκεντρο
την αιρετή περιφέρεια και τον ισχυρό
δήμο. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική επιλογή και ακριβώς αυτή θα υπηρετήσει το ΕΣΠΑ.
Πιστεύετε πως υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του οδηγού συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ;
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Ασφαλώς και θα υπάρξει νέος οδηγός
μετά και την κατάθεση του νόμου με τις
σχεδιαζόμενες αλλαγές στο ΕΣΠΑ.
Σε ποια κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί
η αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ με στόχο τη
δημιουργία συνθηκών πραγματικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής;
Το ΕΣΠΑ θα αναμορφωθεί, ώστε να αποτελέσει το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης του νέου αναπτυξιακού προτύπου
που προωθεί η κυβέρνηση για πράσινη
ανάπτυξη, αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού και ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής. Προχωρούμε λοιπόν σε νέες
πολιτικές, ανακατανέμοντας δαπάνες
τόσο για παραγωγικές αναδιαρθρώσεις,
όσο και για νέες επενδύσεις με αιχμή τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την υγεία,
τον πολιτισμό, την ανταγωνιστικότητα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον τουρισμό.
Σκοπεύετε να δώσετε έμφαση σε δράσεις
που θα έχουν σχέση με την υιοθέτηση
των νέων τεχνολογιών;
Για να έχουν μία εικόνα οι αναγνώστες
σε σχέση με αυτά που παραλάβαμε
στον τομέα των νέων τεχνολογιών, σας
αναφέρω ενδεικτικά ότι το πρόγραμμα
με τη χαμηλότερη απορρόφηση, περίπου 0,10%, είναι αυτό της “Ψηφιακής
Σύγκλισης”. Σε σχέση με τις υπόλοιπες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ζούμε έναν
“ψηφιακό μεσαίωνα”. Ξεκάθαρη βούλησή μας είναι να ενισχύσουμε δράσεις
στους τομείς των νέων τεχνολογιών, της
καινοτομίας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είναι κάτι στο οποίο άλλωστε έχει επιμείνει ιδιαίτερα και ο Πρωθυπουργός και αποτελεί προτεραιότητα
για την κυβέρνηση.

Ξεκάθαρη βούλησή μας
είναι να ενισχύσουμε
δράσεις στους τομείς
των νέων τεχνολογιών,
της καινοτομίας και της
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης

Εξετάζετε την περίπτωση βελτίωσης των
διαδικασιών προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα γραφειοκρατίας και
να καταστεί το πρόγραμμα ελκυστικό για
όσο το δυνατόν περισσότερους αλλά και
υψηλού επιπέδου ενδιαφερόμενους;
Όπως σας τόνισα και προηγουμένως,
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πήραμε την
απόφαση να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες που βασίζονται
στο τρίπτυχο: Απλοποίηση, Επιτάχυνση,
Αποκέντρωση. Με λίγα λόγια, αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στην περιττή
γραφειοκρατία, στις πολύπλοκες διαδικασίες, στην απουσία αναπτυξιακού
σχεδιασμού και την εγκατάλειψη της Ελληνικής Περιφέρειας.
Αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στη
σύνδεση ενός τόσο κρίσιμου και σημαντικού προγράμματος, όπως το ΕΣΠΑ,
με σχεδιασμούς που εξυπηρετούν μικροκομματικές και πελατειακές σκοπιμότητες. Σχεδιασμούς που στέρησαν
από τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια
σοβαρές επενδύσεις και ανέδειξαν την
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έλλειψη σοβαρότητας και φερεγγυότητας της επίσημης πολιτείας. Αυτήν την
κατάσταση, είμαστε αποφασισμένοι να
την ανατρέψουμε.
Ποιο είναι το επόμενο στάδιο του προγράμματος Jessica;
Το JESSICA σχεδιάστηκε ως νέο μέσο
χρηματοοικονομικής τεχνικής για την καλύτερη κινητοποίηση πόρων στον τομέα

Αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στην περιττή
γραφειοκρατία, στις πολύπλοκες διαδικασίες,
στην απουσία αναπτυξιακού σχεδιασμού
και την εγκατάλειψη της Ελληνικής Περιφέρειας

της αστικής ανάπτυξης. Το νέο μέσο θα
λειτουργήσει με την παράλληλη κατάθεση πόρων σε κοινό ταμείο από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το
ΕΤΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλες χρηματοδοτικές πηγές, με στόχο τη χρησιμοποίησή
τους σε επενδυτικά σχήματα.
Στη χώρα μας προβλέπεται να διατεθούν στο χρηματοοικονομικό μηχανισμό JESSICA περίπου €100 εκατ. από τα
επιχειρησιακά προγράμματα, που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταμεία παρέχοντας στις διαχειριστικές
αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων την ευχέρεια αποφυγής αυτόματης
αποδέσμευσης πόρων, όπως προβλέπουν οι κοινοτικοί κανονισμοί. Μέσα
από το JESSICA, θα χρηματοδοτηθούν
έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, δηλαδή
έργα αστικών αναπλάσεων, ένα μέρος
των οποίων τουλάχιστον θα πρέπει να
εξασφαλίζει έσοδα άμεσα ή έμμεσα, ή
έργα που αφορούν σε διαχείριση στερεών αποβλήτων.
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O κύριος Σταύρος Αρναουτάκης είναι Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
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