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Στα αζήτητα 15 δισ. από το ΕΣΠΑ
Οι τελευταίες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠαΣοΚ έχουν απορροφήσει μόλις το 22% των πόρων
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έντε χρόνια μετά την έναρ
ξη της υλοποίησης του ΕΣ
ΠΑ (2007-2013) οι τελευ
ταίες κυβερνήσεις της ΝΔ
και του ΠαΣοΚ έχουν απορροφήσει μό
λις το 22% των πόρων στους οποίους
θα στηριζόταν η ανάπτυξη της χώρας!
Τα αναξιοποίητα ευρωπαϊκά κονδύλια
ύψους 15 δισ. ευρώ, αυτά που δεν «έ
πεσαν» στην πραγματική οικονομία, έ
γιναν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την
αναχαίτιση της υπαρξιακής περιπέτει
ας που βιώνει η Ελλάδα.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2011 τα
περισσότερα προγράμματα που «τρέ
χουν» από τα υπουργεία βρίσκονται
κολλημένα στον βυθό. Σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία που εξασφάλισε το
«Βήμα της Κυριακής», η συνολική α
πορροφητικότητα του ΕΣΠΑ είναι μό
λις 22,83% (από 18% τα Χριστούγεννα
του 2010) και πλέον ο στόχος της κυ
βέρνησης για απορροφητικότητα 35%
στο τέλος του 2011 μοιάζει ανέφικτος.
Ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέ
ου και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ε

πιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόςο
αναγνώρισαν το πρόβλημα στις αρχές
του 2011 και συναποφάσισαν να τραβή
ξουν την... πρίζα από το ελληνικό γρα
φειοκρατικό σύστημα. Στο εξής, οι α
ποφάσεις θα λαμβάνονται στις Βρυξέλ
λες από τον επικεφαλής της «ομάδας
δράσης» της Επιτροπής.
Ο Γερμανός Χορστ Ράιχενμπαχ ε
πισκέφθηκε ήδη την Αθήνα και έχει ρη
τή εντολή να παρακάμψει το δαιδαλώ
δες σύστημα των μεσαζόντων του ΕΣ
ΠΑ και όλα τα συμφέροντα. Και επει
δή κάποιοι θα πρέπει να «τρέξουν» τα
προγράμματα, η απόφαση της Επιτρο
πής είναι να... απορροφήσει η ίδια για
την Ελλάδα τα κονδύλια, πληρώνοντας
με ευρωπαϊκά λεφτά εμπειρογνώμονες
της ΕΕ, αλλά και στελέχη από τον ιδιω
τικό τομέα με αμοιβές ως και 1.000 ευ
ρώ την ημέρα.
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Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Μιχ. Χρυ
σοχοΐδης αναγνώρισε με κάποια κα
θυστέρηση (και με τον τρόπο του) την
έκταση της κακοδιαχείρισης και των
χ ω ν

συμφερόντων που λυμαίνονται τα κοι
νοτικά ταμεία. Πρώτα κατήγγειλε το σύ
στημα των μεσαζόντων που «αβγάτισε» με προεκλογικές προσλήψεις η ΝΔ
το 2009 και στη συνέχεια άρχισε να α
φαιρεί «νεκρά έργα» που είχαν δοθεί
σε φίλους και γνωστούς και τα οποί
α δέσμευαν πόρους και ανέβαζαν στα
χαρτιά την απορροφητικότητα. Συνο
λικά 5,5 δισ. ευρώ ήταν δεσμευμένα
σε 4.762 «νεκρά» έργα από γραφει
οκρατικά συστήματα υπουργών, πε
ριφερειαρχών, δημάρχων, διοικητών
δημόσιων οργανισμών και πρυτάνε
ων πανεπιστημίων.
Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
και επιχειρηματικότητα» του υπουργεί
ου Ανάπτυξης παρουσιάζει μεν την υψη
λότερη απορροφητικότητα, 43%, πηγές
της Επιτροπής σημειώνουν ωστόσο μι
λώντας προς «Το Βήμα» ότι «περιλαμβά
νει και us πληρωμές σε μέσα χρηματο
δοτικής τεχνικής που υπολογί}ονται ως
πληρωμές, αλλά δεν κατέληξαν ακόμα
σε πληρωμές προς τις επιχειρήσεις».
Από εκεί και... κάτω η εικόνα είναι
απελπιστική. Ο υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππας παρέλαβε

«Πράσινο φως» για 107 έργα

Ο επίτροπος
Περιφερειακής
Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής
Ενωσης κ.
Γιοχάνες Χαν

π ην επιτάχυνση της υ
λοποίησης 107 έργων
ΕΣΠΑ εξήγγειλε την
Πέμπτη ο υπουργός
Ανάπτυξης κ. Μιχ. Χρυσοχο'ίδης σε κοινή εκδήλωση με
τον επίτροπο Περιφερειακής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ε
νωσης κ. Γιοχάνες Χαν. Ο
αυστριακός επίτροπος επι

σκέφθηκε δύο φορές την Α
θήνα τον Σεπτέμβριο και ε
νέκρινε την Πέμπτη το «σχέ
διο δράσης κοινοτικών πό
ρων» προκειμένου να δρο
μολογηθούν ως το τέλος του
2011 σημαντικές επενδύσεις
σε κρίσιμους τομείς - μετα
φορές, περιβάλλον, ενέργει
α, ψηφιακές υποδομές, του

ρισμός. Στο «πακέτο» περι
λαμβάνονται 44 μεγάλα έρ
γα που έχουν ορίζοντα ολο
κλήρωσης ως το 2015, προ
ϋπολογισμού 5,6 δισ. ευρώ.
Μεταξύ άλλων έχουν εντα
χθεί σε αυτό κάθετοι άξονες
της Εγνατίας και κτιριακές υ
ποδομές περιφερειακών νο
σοκομείων.

στις 17 Ιουνίου από τον πρώην υπουρ
γό Εσωτερικών (και νυν Υποδομών) κ.
Ι. Ραγκούση το πρόγραμμα «Διοικητι
κή μεταρρύθμιση» το οποίο παρουσιά
ζει σήμερα απορρόφηση 7,93 %! Επειτα
από πέντε χρόνια υλοποίησης του ΕΣ
ΠΑ. Την ίδια ημέρα ο κ. Ρέππας παρέ
δωσε στον κ. Ραγκούση στο υπουργεί
ο Υποδομών το πρόγραμμα «Ενίσχυση
της προσπελασιμότητας» που βρίσκε
ται μόλις στο 22,06%.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου παρέλαβε από την
κυρία Τίνα Μπιρμπίλη στις 17 Ιουνί
ου το πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αει
φόρος Ανάπτυξη» το οποίο παρουσι
άζει απορρόφηση 10,41%. Με τη σειρά
του ο κ. Παπακωνσταντίνου παρέδω
σε στο υπουργείο Οικονομικών στον
κ. Ευ. Βενιζέλο το πρόγραμμα «Ψη
φιακή σύγκλιση» (απορροφητικότη
τα 15,78%).
Εντύπωση προκαλεί επίσης η χαμηλή
απορροφητικότητα, μόλις 15,04%, του
προγράμματος «Εκπαίδευση και διά βί
ου μάθηση» το οποίο τρέχει με ευθύνη
της υπουργού Παιδείας κυρίας Αννας
Διαμαντοπούλου.
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