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Εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν σία αζήιηια θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν, ôivovias πνοή σιην αγορά 
και δημιουργώνιοΒ vées Géaeis epyaoías 

Σχέδιο δράσης 
για να «τρέξει» 
άμεσα το ΕΣΠΑ 

> 
φψ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ 

Π έντε κινήσεις με στόχο να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια 
που υπάρχουν σήμερα στην 

απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ 
και να δοθεί ώθηση στην οικονο
μική δραστηριότητα έχει δρομολο
γήσει το υπουργείο Ανάπτυξης σε 
συνεργασία με την Ομάδας Δράσης 
της Κομισιόν για την Ελλάδα (Task 
Force) υπό τον Γερμανό Χορστ Ρά-
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σεις έχει ως 
αποτέλεσμα 
μεγάλα έργα 
αλλά και μι
κρότερα να 
είναι «κολ

λημένα» και εκατομμύρια ευρώ, 
που θα μπορούσαν να αξιοποιη
θούν δίνοντας πνοή στην αγορά και 
δημιουργώντας νέες θέσεις εργα
σίας, να παραμένουν στα αζήτητα. 

Με σκοπό τον απεγκλωβισμό των 
κεφαλαίων αυτών στο υπουργείο 
Ανάπτυξης βρίσκεται σε εξέλιξη 
το σχέδιο δράσης που είχαν ανα
κοινώσει τον περασμένο Σεπτέμ
βριο ο υπουργός Ανάπτυξης Μιχά
λης Χρυσοχοΐδης και ο ευρωπαίος 
επίτροπος Περιφερειακής Πολιτι
κής Γιοχάνες Χαν. 

Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομά
δα αναμένονται στην Ελλάδα οι εκ
πρόσωποι της Task Force για να 
ελέγξουν σε ποια φάση βρίσκο
νται οι δεσμεύσεις που είχε ανα
λάβει το υπουργείο τον περασμέ
νο Σεπτέμβριο. 

Τη σημασία που έχει προσλάβει 
η διάσωση της Ελλάδας από την 
παγίδα της ύφεσης καταδεικνύει 
και η πρωτοβουλία της γερμανίδας 
Καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ την 
περασμένη εβδομάδα να ορίσει τον 
υφυπουργό Εργασίας Χανς Γιόαχιμ 
Φούχτελ ως αρμόδιο για το θέμα. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Φούχτελ θα εί
ναι εντεταλμένος από τη γερμανι
κή πλευρά να παράσχει βοήθεια κυ
ρίως σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδι

οίκησης για τη διαμόρφωση προ
γραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

Οι πέντε κινήσεις για την επι
τάχυνση του ΕΣΠΑ είναι οι εξής: 

Την ερχόμενη ερβομαδα s υπουρ
γός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα πα
ρουσιάσει στους εκπροσώπους της 
Ομάδας Δράσης και στον ευρωπαίο 
επίτροπο την τελική λίστα 167 έρ
γων ενταγμένων στοΤιΣΙίΑ, ατά 
οποία θα δοθεί προτεραιότητα και 
αφορούν το σύνολο των περιφε
ρειών όλης της χώρας, σε τομείς 
όπως επενδύσεις υποδομής στις 
μεταφορές, στην ενέργεια και στο 
περιβάλλον, επενδύσεις στην και
νοτομία, στην ψηφιακή υποδομή, 
στον τουρισμό, στον πολιτισμό αλ
λά και στην ενίσχυση των μικρομε
σαίων επιχειρήσεων. 

Εντός της εβδομάδας αναμένεται 
επίσης η υπογραφή με την Ευρω
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
συμφωνίας για τη σύσταση του Τα
μείου Εγγυήσεων προς Μικρομεσαί
ες Επιχειρήσεις ώστε να διοχετευ
θούν στην αγορά κεφάλαια ύψους 
500 εκατ. ευρώ με μορφή εγγυήσε
ων και να ξεπεραστούν τα προβλή
ματα που υπάρχουν σήμερα με τις 
τράπεζες, οι οποίες δεν χρηματο
δοτούν τους μικρομεσαίους επιχει
ρηματίες με αποτέλεσμα να καθυ
στερεί η απορρόφηση του ΕΣΠΑ. 

Σε φάση διαπραγματεύσεων με την 
ΕΤΕπ βρίσκεται και η σύσταση του 
Ταμείου Εγγυήσεων για Μεγάλα 
Εργα Υποδομών. Στην περίπτωση 
αυτή στόχος είναι να ξεκολλήσουν 
τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως 
οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, που 
υλοποιούνται μέσω αυτοχρηματο
δότησης και σήμερα έχουν σταμα
τήσει εξαιτίας της μη χρηματοδότη
σης των εταιρειών από τις τράπε
ζες. Η επίτευξη συμφωνίας με την 
ΕΤΕπ και η σύσταση του ταμείου 
θα παράσχει στην αγορά συνολι
κά με τη μορφή εγγυήσεων 6 δισ. 
ευρώ. Η σύσταση του ταμείου αυ
τού αναμένεται εντός του Ιανου
αρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με στε-

Τα ποσοσιά 
απορροφητικόπικβ 

Σήμερα η 
απορροφητικότητα 
του ΕΣΠΑ είναι στο 
28,02% από 23,13% 
τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, ενώ έωβ 
το τέλοε Δεκεμβρίου 
αναμένεται να φτάσει (με 
εκταμιεύσειε που ήδη 
έχουν εγγραφεί) στο 35% 

λέχη του υπουργείου, οι συζητή
σεις βρίσκονται σε ικανοποιητι
κό επίπεδο. 

Επίσης, σε πιλοτική εφαρμογή βοί-
σκεται ήδη η ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα παρακολούθησης της υλοποί
ησης των έργων που είναι ενταγ
μένα στο ΕΣΠΑ. Μέσω της πλατ
φόρμας αυτής καθημερινά θα εί
ναι δυνατή η ενημέρωση σε Ελλά
δα και Ευρωπαϊκή Ενωση για την 
εξέλιξη των έργων, τη φάση στην 
οποία βρίσκονται, αλλά και αν βρί
σκονται εντός των χρονοδιαγραμ
μάτων που έχουν τεθεί. Η πιλοτι
κή εφαρμογή θα παρουσιαστεί και 
επίσημα στην Ομάδα Δράσης την 
ερχόμενη εβδομάδα, ενώ θα είναι 
σε πλήρη λειτουργία εντός του Ια
νουαρίου. 

Τέλος, στη Βουλή αναμένεται να 
κατατεθεί και το πολυνομοσχέδιο 
που περιλαμβάνει σημαντικές ρυθ
μίσεις για το Fast Track, τις απαλλο
τριώσεις και την άρση μιας σειράς 
εμποδίων που «μπλοκάρουν» σή
μερα μεγάλες επενδύσεις. Το νο
μοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί 
εντός του Δεκεμβρίου. 

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη είναι και 
η απόφαση της ΕΕ να αυξήσει τη 
συμμετοχή της στο 95% του ΕΣΠΑ, 
μειώνοντας έτσι την εθνική συμμε
τοχή στο 5%. Στελέχη του υπουργεί
ου επεσήμαναν ότι η αύξηση αυτή 
του 10% θα δώσει σημαντική ανά
σα, ιδίως αν δεν γίνουν νέες περι
κοπές στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, όπως την περασμέ
νη χρονιά, δημιουργώντας υστέ
ρηση στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. 


