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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ, δηµοσιεύθηκε και ισχύει από χθες ο κανονισµός της ΕΕ για την ίδρυση 
Ταµείου Μεγάλων Έργων στην Ελλάδα και σε ορισµένες άλλες χώρες µε ανάλογα 
οικονοµικά προβλήµατα, το λεγόµενο, επίσηµα, «Μέσο Επιµερισµού του Κινδύνου». Έτσι, 
µε την ύπαρξη του απαραίτητου νοµικού πλαισίου, παρέχεται πλέον η δυνατότητα 
δροµολόγησης των διαδικασιών που θα «ξεπαγώσουν» τα µεγάλα ηµιτελή έργα, θα 
ενεργοποιήσουν νέα σε υποδοµές ενέργειας, µεταφορών και αλλού, τα οποία αναµένεται να 
δηµιουργήσουν 50.000 θέσεις εργασίας και πλέον.  
Πρόκειται για τον κανονισµό αριθ. 423/2012 της 22ας Μαΐου 2012, µε τον οποίο 
τροποποιείται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 «όσον αφορά ορισµένες διατάξεις σχετικά 
µε τα µέσα επιµερισµού του κινδύνου για τα κράτη-µέλη που αντιµετωπίζουν ή απειλούνται 
από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική τους σταθερότητα», στον οποίο 
έχει αναφερθεί συχνά η ΕΞΠΡΕΣ, στη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης αυτού. 
 
Χαρακτηριστική του επείγοντος χαρακτήρα που έχει η λειτουργία του ταµείου µεγάλων 
έργων είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία µιλάει για µεγάλα προβλήµατα στην 
υλοποίηση επιχειρησιακών προγραµµάτων και έργων στον τοµέα των υποδοµών και των 
παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα, επειδή οι όροι για τη συµµετοχή του ιδιωτικού 
τοµέα και ιδίως του χρηµατοπιστωτικού τοµέα έχουν αλλάξει δραµατικά λόγω της 
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης, και πρότεινε να ισχύσει άµεσα, µε τη 
δηµοσίευσή του, ο σχετικός κανονισµός, όπως και έγινε. 
 
Η δηµιουργία του ταµείου 
 
Το Ταµείο για τα Μεγάλα Έργα, η το µέσο επιµερισµού του κινδύνου, δηµιουργείται µέσω 
συνεργασίας της Επιτροπής µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ή µέσω 
συµφωνίας της Επιτροπής µε εθνικούς ή διεθνείς φορείς δηµοσίου δικαίου ή φορείς που 
διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας και προσφέρουν επαρκείς 
εγγυήσεις, µε όρους παρόµοιους µε αυτούς της ΕΤΕπ («αναθέτουσα αρχή υλοποίησης»). Για 
τη δηµιουργία του η Επιτροπή θα αξιοποιήσει περίπου 1,5 δισ. από αναπορρόφητα κονδύλια 
που έχει διαθέσει η ΕΕ στην Ελλάδα. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν κεφάλαια της ΕΤΕπ και 
άλλων διεθνών φορέων. 
 
Επιλέξιµα έργα και δράσεις 
 
 Οι επιλέξιµες δράσεις από το ταµείο για τα µεγάλα έργα θα πρέπει να είναι είτε µεγάλα έργα, 
για τα οποία υπάρχει ήδη απόφαση της Επιτροπής, είτε άλλα έργα που συγχρηµατοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ ή το Ταµείο Συνοχής και εµπίπτουν σε ένα ή περισσότερα από τα 
επιχειρησιακά τους προγράµµατα, σε περιπτώσεις όπου τα έργα αυτά αντιµετωπίζουν 
έλλειψη χρηµατοδότησης όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες που θα πρέπει να αναλάβουν 
ιδιώτες επενδυτές. 
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