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         Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015 

 

Ανακοίνωση - Ενηµέρωση Μελών ΣΑΤΕ 

 

Αγαπητά Μέλη,  
 

σε συνέχεια του από 15-7-2015 ∆ελτίου Τύπου της Ε.Ε. µε θέµα: "Νέο ξεκίνηµα για 
την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα: "Η Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 
35 δις ευρώ από τον προϋπολογισµό της ΕΕ" οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε ως 
ακολούθως:  
 

Τα 35 δισ. ευρώ του ως άνω ∆.Τ. αφορούν σε 20 δισ. € από τα Ευρωπαϊκά 
∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (ΣΕΣ) και 15 περίπου δισ. € από τα γεωργικά 
προγράµµατα.  
 

Η Ε.Ε. θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο:  
 

 α) αυξηµένο συντελεστή συγχρηµατοδότησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2007-
 2013 100%, έναντι του σηµερινού 95%. Η εν λόγω πρόταση που αναµένεται 
 να γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
 Συµβούλιο, θα εξοικονοµήσει για το ΕΣΠΑ 1 δισ. €.  
 

 β) πρόωρη εκταµίευση του τελευταίου 5% των πληρωµών της ΕΕ που 
 σύµφωνα µε τον Κανονισµό παρακρατείται µέχρι την ολοκλήρωση των 
 προγραµµάτων και δεν  αναµενόταν να διατεθεί πριν το 2019. Από την 
 εκταµίευση αυτή προβλέπεται για τα έργα ΕΣΠΑ άµεση πρόσθετη ρευστότητα 
 1 δισ. €.  
 

Από τα 2 δισ. € των περιπτώσεων (α) και (β) προβλέπεται προκαταβολή 500 εκ. €, η 
οποία θα απελευθερωθεί µε την έγκριση των (α) και (β) από Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.  
 

 γ) να αυξηθεί το επίπεδο της αρχικής προχρηµατοδότησης για τα 
 προγράµµατα της περιόδου 2014-2020 κατά 7 ποσοστιαίες µονάδες. Με την 
 πρόσθετη αυτή προχρηµατοδότηση µπορεί να διατεθεί πρόσθετο ποσό 1 δισ. 
 ευρώ που µπορεί να αξιοποιηθεί για την έναρξη προγραµµάτων που 
 συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής σε πλήρη 
 συµµόρφωση µε το άρθρο 81 (2) του Κανονισµού Κοινών ∆ιατάξεων. 
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Τα (α) - (γ) δίνουν µία σηµαντικότατη ελπίδα για την επανεκκίνηση των έργων υπό 
την προϋπόθεση ότι το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµίας θα βρεί πόρους για την 
πληρωµή των ήδη εγκεκριµένων λογαριασµών των έργων του ΕΣΠΑ. Αυτήν την 
προϋπόθεση την είχαµε επισηµάνει στην από 17-7-2015 επιστολή µας στον Υπουργό 
κ. Σταθάκη ως προαπαιτούµενη και αναγκαία συνθήκη για την ολοκλήρωση των 
έργων του ΕΣΠΑ. 
 

Βάσει των συνηµµένων δηµοσιευµάτων και επαφών του Προέδρου εκτιµάται ότι το 
Υπουργείο Οικονοµίας προσπαθεί ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση κάλυψης του 
χρηµατοδοτικού κενού που θα δηµιουργηθεί µέχρι το τέλος Οκτωβρίου αρχές 
Νοεµβρίου οπότε και αναµένεται ότι θα εγκριθούν από τα αρµόδια όργανα του ΕΣ 
και του ΕΚ οι (α) - (β)  προτάσεις της ΕΕ, προκειµένου να γίνει άµεση επανεκκίνηση 
των ήδη σταµατηµένων έργων του ΕΣΠΑ.  
 

Παράλληλα θα πρέπει να τρέξει και το αίτηµα τουλάχιστον 6µηνης παράτασης του 
ΕΣΠΑ που ο ΣΑΤΕ αλλά και άλλοι φορείς όπως η ΕΝΠΕ και η ΚΕ∆Ε έχουν υποβάλλει 
µε στόχο την πλήρη αξιοποίηση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

Ο Πρόεδρος 

 

Ζαχαρίας Αθουσάκης 

 

 
Συν.:  

1. ∆ηµοσιεύµατα σχετικά µε το κοινό ανακοινωθέν Σταθάκη-Ντοµπρόβσκις-Κρέτσου για τις 
επενδύσεις στην πραγµατική οικονοµία 

2. Η από 17-7-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ  

3. Ανακοίνωση - Αίτηµα της ΚΕ∆Ε  

4. Ανακοίνωση της ΕΝΠΕ  
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Ότι πρέπει να γνωρίζετε για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τον Κόσμο

Ανοιγουν τα ΕΣΠΑ με 2 δισ. ευρώ
Από Europenow  /  22 Ιουλίου 2015  /  0 Comments

Aνοίγουν τα ΕΣΠΑ με 2 δισ, ευρώ που εξασφάλισε ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ.
Γιώργος Σταθάκης κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες. Ειδικότερα, αποτελεσματικές και ευεργετικές για όσους
περιμένουν κοινοτικές χρηματοδοτήσεις ήταν οι συζητήσεις που είχε ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού.

(http://europenow.gr/wpcontent/uploads/2015/07/oSTATHAKISfacebook.jpg)

Γιώργος Σταθάκ,Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

 

Δηλώσεις του Υπουργού κ. Γιώργου Σταθάκη στη Μαρίνα Κουρμπέλα

Aνοίγουν  τα  ΕΣΠΑ  με  2  δισ.  ευρώ  που  εξασφάλισε  ο  Υπουργός  Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  κ.
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Aνοίγουν  τα  ΕΣΠΑ  με  2  δισ.  ευρώ  που  εξασφάλισε  ο  Υπουργός  Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  κ.
Γιώργος Σταθάκης κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες. Αποτελεσματικές και ευεργετικές για όσους περιμένουν κοινοτικές
χρηματοδοτήσεις  ήταν  οι  συζητήσεις  που  είχε  ο  Υπουργός  Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  κ.  Γιώργος
Σταθάκης κατά  την  επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις  του εξασφάλισε 2 δισεκατομμύρια  ευρώ,  για
έργα του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 20072014 και του νέου ΕΣΠΑ (20142020).

Τα κονδύλια αυτά προέρχονται:

– από  αύξηση  του  ποσοστού  της  αρχικής  προχρηματοδότησης  για  τα  προγράμματα  της  περιόδου  20142020  στην  Ελλάδα
κατά 14 εκατοστιαίες μονάδες , που πέτυχε ο κ. Υπουργός, αντί των 7 εκατοστιαίων μονάδων, που είχε προτείνει η Επιτροπή με
την πρόσφατη ανακοινωσή της «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

–από το διαθέσιμο για την κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών της περιόδου προγραμματισμού 20072013 των σχεδόν 820 εκατ.
ευρώ.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ποσό αυτό θα συμπληρωθεί από τελικές αιτήσεις πληρωμών την περίοδο
20072013,  η  εκκαθάριση  των  οποίων  θα  πραγματοποιηθεί  την  περίοδο  20182019. Οι  πληρωμές  αυτές  αντιστοιχούν  στο 5%
των  συνολικών  διαθέσιμων  πιστώσεων  της  ΕΕ  (περίπου  1  δισεκατ.  ευρώ),  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  τελικές  αιτήσεις
πληρωμών  και  οι  εκθέσεις  κλεισίματος  θα  υποβληθούν  έως  την  καθορισμένη  προθεσμία  της  31ης  Μαρτίου  2017.  Η  άμεση
υλοποίηση, αναφέρει η Επιτροπή στην ανακοινωσή της,, θα επιτρέψει την πλήρη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ έως το μέγιστο
διαθέσιμο ποσό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, εντός της τελικής προθεσμίας επιλεξιμότητας.

Επίσης, ο κ. Σταθάκης επισήμανε την εφαρμογή ποσοστού συγχρηματοδότησης 100% από την ΕΕ

(Σημειώνουμε,  πως  οι  δηλώσεις  που  έκανε  ο  κ.  Υπουργός  στη  δημοσιογράφο  Μαρίνα  Κουρμπέλα  και  δημοσιεύονται  στην
ιστοσελίδα:europenow.gr, έγιναν,  , σήμερα το απόγευμα, στη διάρκεια μιας προσωπικής ανάπαυλας που έκανε ο κ. Σταθάκης στο
κέντρο  της  Αθήνας,  αγοράζοντας  και  πληρώνοντας,  μόνος  του,  ένα  ρόφημα.  Οι  άνθρωποι  προστασίας  του  κ.  Υπουργού  ήταν
διακριτικά παρόντες, Είχε, μόλις γυρίσει από Βρυξέλλες. Στις ερωτήσεις μας απάντησε απλά και πρόθυμα.

Η  ιστοσελίδα  europenow.gr  έχει  φιλοξενήσει  αναλυτικά  τα  στοιχεία  για  τον  προγραμματισμό  κονδυλίων  35  δις  ευρώ  για  την
Ελλάδα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.).

http://go.linkwi.se/z/469-448/CD19402/?
http://europenow.gr/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ :: ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο Γιούνκερ και εξοικονομήσεις 3 δισ. ευρώ από το
ΕΣΠΑ στο επίκεντρο των συναντήσεων του Γ. Σταθάκη στις
Βρυξέλλες

22/7/2015

Μετά τη συνάντηση με τον κ. Σταθάκη, ο αντιπρόεδρος της ΕΕ, Βάλντις
Ντομπρόβσκις, δήλωσε πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινητοποιήσει
πάνω από 35 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να υποστηρίξει την
ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεις στην Ελλάδα

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης της Ελλάδας από το νέο Επενδυτικό Σχέδιο για
την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ), καθώς και οι πρόσφατες αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης του
προηγούμενου ΕΣΠΑ (20072013) στο 100% και της προκαταβολής για το τρέχον
πρόγραμμα (20072014), συζητήθηκαν στις συναντήσεις που είχε σήμερα στις

Βρυξέλες ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για το
ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, Βάλντις Ντομπρόβσκις, και την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου.

Η αύξηση του συντελεστή συγχρηματοδότησης για την περίοδο 20072013 μπορεί να εξοικονομήσει ποσό ύψους 2 δισ. ευρώ για τον
ελληνικό προϋπολογισμό και συνοδεύεται από την άμεση διάθεση στις ελληνικές αρχές του 5% του προγράμματος που συνήθως
παρακρατείται μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Επίσης η αύξηση της προχρηματοδότησης των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το
υπουργείο Οικονομίας μπορεί να προσθέσει 1 δισ. ευρώ στα διαθέσιμα κεφάλαια των πρώτων ετών της περιόδου, ώστε να βοηθηθεί η
έναρξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία. Για την υλοποίηση των μέτρων αυτών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τη χώρα μας κατά την περίοδο 20142020 ξεπερνά τα 35 δισ. ευρώ από τα οποία 20 δισ. ευρώ
προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. «Αντιπροσωπεύουν  τονίζει το υπουργείο Οικονομίας σε σχετική
ανακοίνωση  μια βασική πηγή χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στις μεταρρυθμίσεις που
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της ΕυρωΣυνόδου της 12ης Ιουλίου».

Μετά τη συνάντηση με τον κ. Σταθάκη, ο αντιπρόεδρος της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί
να κινητοποιήσει πάνω από 35 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να υποστηρίξει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και επενδύσεις στην Ελλάδα. Η στήριξη αυτή πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις που
αντιμετωπίζουν τις μακροχρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο, η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει
την κρίση και να επιστρέψει στην οικονομική ανάπτυξη. Θα συνεχίσω να δουλεύω με τις ελληνικές αρχές στα πλαίσια της Ομάδας
Υψηλής Επαφής, που επιδιώκει να διασφαλίσει ότι θα αξιοποιηθεί όλη η διαθέσιμη χρηματοδότηση από την ΕΕ για την περίοδο 2007
2013 και να βοηθήσει την Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε όλα τα κεφάλαια της ΕΕ που προγραμματίζονται για την περίοδο 20142020».

Η Επίτροπος, Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Η συνάντησή μας με τον υπουργό Σταθάκη ήταν φιλική και απέφερε καρπούς.
Συμφωνήσαμε να έχουμε διαρκή διάλογο, καθώς μια στενή συνεργασία της Επιτροπής με τις ελληνικές αρχές είναι απαραίτητη για να
αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη της πολιτικής συνοχής σε όρους ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Προσωπικά δεσμεύτηκα να
προσφέρω όλη τη βοήθεια που θα απατηθεί τα επόμενα χρόνια, και προτίθεμαι να πάω στην Ελλάδα αμέσως μετά την ψηφοφορία στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να εξηγήσω στις διαχειριστικές Αρχές, πώς να αξιοποιήσουν στο μέγιστο
βαθμό αυτές τις νέες δυνατότητες και να διασφαλίσω άμεση, αποτελεσματική και στρατηγική χρήση των κεφαλαίων, έχοντας στην
καρδιά τα καλύτερα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών».

Από την πλευρά του ο κ. Σταθάκης, δήλωσε: «Οι προτάσεις αυτές είναι πολύ θετικές. Μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της
ρευστότητας με εμπροσθοβαρείς πληρωμές και παροχή ευελιξίας για την αποπληρωμή των έργων. Θα συνεργαστούμε στενά με τις
ικανές αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, ώστε να εφαρμοστούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Εξαιτίας του ασφυκτικού
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των προγραμμάτων της περιόδου 20072013 μέχρι το τέλος του 2015, και για να αξιοποιηθεί η
χρηματοδοτική ασφάλεια που δημιουργούν οι νέες προτάσεις, απαιτείται η άμεση συνεργασία και ενεργοποίηση όλων των
εμπλεκόμενων μερών. Συζητήθηκε επίσης η διαδικασία επιτάχυνσης της προετοιμασίας και υποβολής έργων από την ελληνική
πλευρά στο νέο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ)».

Σημειώνεται, τέλος, ότι μετά από αίτημά της, η Ελλάδα θα συνεχίσει να επωφελείται από ειδικά διαμορφωμένη τεχνική βοήθεια για
μεταρρυθμίσεις και εφαρμογή από την νέα Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής. Η Υπηρεσία ξεκίνησε το
έργο της την 1η Ιουλίου, και στηρίζεται στην εμπειρία της Task Force για την Ελλάδα και άλλη τεχνική βοήθεια που προσέφεραν τα
κράτημέλη. Η τεχνική βοήθεια μπορεί να προσφερθεί σε μια σειρά τομέων πολιτικής, σε συμφωνία με τις Ελληνικές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕΜΠΕ
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Αριθ. Πρωτ.:29098/ΣΜ/σμ    Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 
 
 

  Π Ρ Ο Σ  Τον  
 

1. Υπουργό  Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού 
κ. Γιώργο Σταθάκη 
2. Υπουργό Οικονομικών  
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο 
 

ΚΟΙΝ.:  1. Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, 
  Μεταφορών και Δικτύων 
  κ. Χρήστο Σπίρτζη  
  2. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών  
  κ. Δημήτρη Μάρδα  
  3. Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ  
  κ. Αλέξανδρο Χαρίτση     

4. Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής  
κα Ευγενία Φωτονιάτα 
 

ΘΕΜΑ:  Ενθαρρυντικά στοιχεία για την επανέναρξη των έργων με την τελευταία  
απόφαση της Ε.Ε.  

ΣΧΕΤ.:  (α) Η υπ'αριθ. πρωτ. 28689/01-4-2015/επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: "Mη χρηματοδότηση 
πολλών συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ - Αδυναμία ανταπόκρισης των 
εργοληπτών στις υποχρεώσεις τους." 

 (β) Η υπ'αριθ. πρωτ. 28824/7-5-2015/επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: "Ντόμινο διακοπής 
εργασιών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από τη μη χρηματοδότησή τους και την 
κατάργηση πληρωμής ΦΠΑ." 

 (γ) Η υπ'αριθ. πρωτ. 29020/1-7-2015/επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρωθυπουργό, 
κοινοποιούμενη στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με 
θέμα: "Ελλάδα - Ευρωζώνη - Ευρώ - Δημόσια Έργα".  

 (δ) Το από 15-7-2015 Δελτίο Τύπου της Ε.Ε. με θέμα: "Νέο ξεκίνημα για την 
απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα: η Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 35 
δις ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ". 

 

Κύριοι Υπουργοί,    

Με ικανοποίηση ο Σύνδεσμός μας υποδέχθηκε την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να προτείνει «για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 την πρόωρη εκταμίευση 
του 5% των πληρωμών που διακρατούνται από την Κομισιόν και την αύξηση του ποσοστού 
χρηματοδότησης στο 100%, με δυνητικό όφελος για την ελληνική οικονομία τα 2.5 δισ. 
ευρώ» και «για την περίοδο 2014-2020, την αύξηση της αρχικής προχρηματοδότησης κατά 
7%, με δυνητικό όφελος 1 δις ευρώ για τα χρόνια 2015-2016», σύμφωνα με το (δ) σχετικό.  

ΕΠΕΙΓΟΝ  



 
 

2 

Γνωρίζετε από τις σχετικές επιστολές μας ότι λόγω των πρωτοφανών ασφυκτικών συνθηκών 
που γεννά η τρέχουσα συγκυρία ανωτέρας βίας, τα προβλήματα των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων έχουν γιγαντωθεί (εκκρεμότητα πληρωμής εκτελεσμένων εργασιών το 
τελευταίο τετράμηνο, άρνηση υπηρεσιών να διεκπεραιώσουν νέες πιστοποιήσεις, αδυναμία 
εκτέλεσης οιασδήποτε εργασίας λόγω της τραπεζικής αργίας αλλά και της ουσιαστικής 
παύσης πληρωμών του Δημοσίου, μη πληρωμή του ΦΠΑ σε ορισμένες σημαντικές 
κατηγορίες τεχνικών έργων, από τις 8/8/2014 και μετά κ.ο.κ.). 

 

Με αυτά τα δεδομένα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη προτεραιότητα 
στην αξιοποίηση της πρόσφατης απόφασης της Ε.Ε. δηλαδή να καθοριστεί ακριβές 
χρονοδιάγραμμα καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στο πλαίσιο του 
νέου ελληνικού Προγράμματος.  

 

Ως πρώτη και επείγουσα ενέργεια θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι η πλήρης 
αποπληρωμή των εκτελεσμένων εργασιών των έργων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει 
να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει γεννήσει η από 8/8/2014 αιφνίδια αλλαγή στο 
καθεστώς πληρωμής του ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες δημοσίων έργων.  

 

Πεποίθηση του Συνδέσμου είναι ότι η πρόσφατη απόφαση της Ε.Ε. αποτελεί χρυσή 
ευκαιρία για να ξεπεραστεί ο κίνδυνος απένταξης σημαντικού αριθμού 
συγχρηματοδοτούμενων έργων λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσής τους έως το τέλος του 
έτους, εξαιτίας της μη πληρωμής τους.  

 

Παρ’ όλα αυτά, και λόγω απώλειας πολύτιμου χρόνου, από τα παραπάνω γεγονότα, 
απαιτείται να συνεχισθεί η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για εξάμηνη 
παράταση του ΕΣΠΑ την οποία χαιρετίζουμε, αίτημα που εφόσον ευοδωθεί θα ευνοήσει 
σε μέγιστο βαθμό στην έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωση πολύ περισσότερων 
συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ με όλες τις θετικές επιπτώσεις στην Απασχόληση 
και στην Ανάπτυξη της Χώρας.  

 
 Με τιμή,  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
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Η Κ.Ε.Δ.Ε. εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει επισημάνει προς την Κεντρική Εξουσία την ανάγκη να
υπάρξει χρονική παράταση ενός τουλάχιστον έτους , στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων
που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ της προηγούμενης περιόδου.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν αποσταλεί ήδη επιστολές τόσο προς το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο
και προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου επισημαίνεται ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθούν
δεκάδες έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλους τους Δήμους της χώρας και να χαθούν εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ, αν δεν υπάρξει παράταση του χρονοδιαγράμματος που λήγει στις 31/12/2015.

Παράλληλα, χωρίς να ευθύνονται οι Δήμοι, δημιουργούνται τεράστιες ευθύνες για τις δημοτικές αρχές (
δημοσιονομικές, ποινικές, πειθαρχικές κλπ) από την πιθανή ματαίωση των έργων, αλλά και την
υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί για την χρηματοδότησή
τους .

Στο σημερινό Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και της
αρμόδιας Διεύθυνσης του ΕΣΠΑ, υπήρξε ενημέρωση του Δ.Σ. ότι στο συγκεκριμένο αίτημα για
παράταση του χρονοδιαγράμματος, εκφράζονται έντονες αντιρρήσεις από πλευράς των ευρωπαίων
τεχνοκρατών. Κι αν οι αντιρρήσεις αυτές δεν καμφθούν, θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα σε όλη
τη χώρα.

Μετά από αυτή την ενημέρωση, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. , μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γ.
Πατούλη, αποφάσισε να αναλάβει μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες, προκειμένου να ενισχυθεί η
διαπραγματευτική θέση της χώρας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και να αποφευχθούν οι τραγικές
συνέπειες από την ακύρωση των έργων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να σχεδιαστεί μια σειρά από επαφές της Διοίκησης της Κ.Ε.Δ.Ε. με
αρμόδιους κοινοτικούς αξιωματούχους, όπως με την αρμόδια Επίτροπο για το ΕΣΠΑ Κ. Κρετού αλλά και
τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ. Κ. Γιουνκέρ.

Παράλληλα, θα ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Περιφερειών καθώς και οι αντίστοιχες
Κ.Ε.Δ.Ε. άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό μέτωπο υποστήριξης
του ελληνικού αιτήματος.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, Email : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Κραυγή αγωνίας της Αυτοδιοίκησης για τα έργα του ΕΣΠΑ
που κινδυνεύουν να ματαιωθούν . Γ. Πατούλης : Η παράταση
του ΕΣΠΑ προτεραιότητα για την Αυτοδιοίκηση. Θα
αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες από την Κ.Ε.Δ.Ε. στο
επόμενο διάστημα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

mailto:kedkegr@gmail.com
mailto:info@kedke.gr
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Κοινή γραμμή Κομισιόν και Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας για την ολοκλήρωση του τρέχοντος ΕΣΠΑ

Κοινή γραμμή Κομισιόν και Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας για την ολοκλήρωση
του τρέχοντος ΕΣΠΑ και την ομαλή έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου
Κώστας Αγοραστός: Συνεχίζουμε μέσα από γόνιμο διάλογο με προτάσεις την
εθνική αποστολή για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της πραγματικής
οικονομίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Στην υιοθέτηση σειράς προτάσεων από πλευράς της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας σχετικά με την ομαλή ολοκλήρωση του τρέχοντος ΕΣΠΑ και την έναρξη
του νέου ΕΣΠΑ 2014 ‐ 2020 προχωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει
από σχετικές δηλώσεις της αρμόδιας επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κ.
Κορίνας Κρέτσου.

Σε συνέντευξή της στο "euractiv", η Ρουμάνα Επίτροπος στάθηκε ιδιαίτερα στην
ανάγκη η Ελλάδα να απορροφήσει "και το τελευταίο Ευρωπαϊκό Κονδύλι",
ανακοινώνοντας τη σύσταση ομάδας εργασίας (task force), στην οποία θα
συμμετέχουν το αρμόδιο υπουργείο και οι Περιφέρειες, όπως είχε συμφωνηθεί
με τους Έλληνες Περιφερειάρχες κατά τη συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα στις 21 Μαΐου. Οι πολύτιμη εμπειρία που θα αποκομιστεί από τις
εργασίες της συγκεκριμένης ομάδας, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στην
ομαλότερη έναρξη και εκτέλεση της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 ‐
2020.

Επιπλέον, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις προτάσεις της ΕΝΠΕ, η κ. Κρέτσου
υποστήριξε ότι "θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την
περαιτέρω απλούστευση του διοικητικού και του νομικού πλαισίου που διέπει
τις κύριες κατηγορίες των έργων. Η απλούστευση έχει ως στόχο να
αποφευχθούν τα μέτρα αυτά που δημιουργούν πρόσθετο και αδικαιολόγητο
κόστος και καθυστερήσεις, χωρίς να υποβαθμιστεί όμως η ποιότητα και η
ασφάλεια των έργων".

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η τοποθέτησή της Επιτρόπου σε ότι
αφορά την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων και των δράσεων στο
πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, καθώς κάνει λόγο για κονδύλια που "είναι σε θέση να
στηρίξουν επί της ουσίας την πραγματική οικονομία και θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν σημαντικές επιπλέον επενδύσεις τα επόμενα χρόνια" μέσω της
εξασφάλισης "ανακυκλούμενων κεφαλαίων τα οποία τελικά αναμένεται να
παραμείνουν στο πρόγραμμα για μελλοντική χρήση". Υπενθυμίζεται πως βασική
θέση ‐ πρόταση της Ένωσης Περιφερειών για την απρόσκοπτη υλοποίηση του
νέου ΕΣΠΑ και κατά συνέπεια για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας στη
χώρα μας, είναι η εμπροσθοβαρής εκταμίευση των χρημάτων σε ένα ταμείο,
ένα κεφάλαιο που θα ανακυκλώνεται διαρκώς και θα αφορά αποκλειστικά στην
πληρωμή των έργων του ΕΣΠΑ 2007‐2013 και ΕΣΠΑ 2014‐2020.

Στο ίδιο πλαίσιο επίσης, η ΕΝΠΕ χαιρετίζει την υιοθέτηση από την Κομισιόν της
πρότασης για εμπροσθοβαρή εκταμίευση του εναπομείναντος 5% των εκκρεμών
πληρωμών της ΕΕ, οι οποίες κανονικά διατηρούνται μέχρι το κλείσιμο των
προγραμμάτων και την εφαρμογή ενός ποσοστού συγχρηματοδότησης 100% για
την περίοδο 2007‐2013, αποκλειστικά για την Ελλάδα. Αυτό θα μεταφραστεί σε
άμεση πρόσθετη ρευστότητα ύψους περίπου 500 εκ. ευρώ και εξοικονόμηση
για τον ελληνικό προϋπολογισμό ύψους 2δις ευρώ. Η Επιτροπή προτείνει επίσης
να αυξήσει το ποσοστό της αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα
της περιόδου 2014‐2020 στην Ελλάδα κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες και θα
διατεθούν στην Ελλάδα 1 δις ευρώ, 500εκ φέτος και άλλα 500εκ το επόμενο
έτος.

Σχολιάζοντας της δηλώσεις της Ευρωπαίας Επιτρόπου, ο Πρόεδρος της Ένωσης
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Περιφερειών Ελλάδας κ. Κώστας Αγοραστός εξέφρασε την ικανοποίησή του "για
την παραγωγική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
Περιφερειών η οποία καταδεικνύει στην πράξη πως μία ειλικρινής ανταλλαγή
απόψεων για έναν κοινό στόχο, μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα
προς όφελος των πολιτών που είναι και οι τελικοί αποδέκτες όλων των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εμείς ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας θα συνεχίσουμε μέσα από αυτόν τον
διαρκή και γόνιμο θετικό διάλογο με την Κομισιόν, να εργαζόμαστε προς την
κατεύθυνση της κατά το δυνατό ‐ κι εδώ πρέπει να επαναλάβω πως η Ε.Ε.
οφείλει να εξετάσει το αίτημα της παράτασης του τρέχοντος ΕΣΠΑ ‐ ταχύτερης
ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 2007‐2013 ώστε να μη χαθούν χρήματα που τόσο έχει
ανάγκη η πατρίδα μας, αλλά και της κανονικής έναρξης της νέας
προγραμματικής περιόδου.

Για την Ελλάδα της κρίσης και της βαθιάς ύφεσης αποτελεί εθνικό καθήκον να
απορροφήσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια,
ενισχύοντας την ανάπτυξη, την πραγματική οικονομία και τις θέσεις εργασίας.
Αυτή είναι για τις Περιφέρειες πατριωτική αποστολή πρώτης προτεραιότητας
στον αγώνα που δίνουμε μπροστά στα δύσκολα που πέρασαν και σ' αυτά που
έρχονται."
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