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Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται για άλ
λη μια φορά για τη χώρα uas η προ
σπάθεια αξιοποίησα των κοινοτικών 
πόρων, προκειμένου να αποφευχθεί 
το ενδεχόμενο να χαθούν κοινοτικά 
χρήματα το τρέχον éTOS. 

Παρά τη μείωση ms εθνικήε συμ-
μετοχή5 που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και ισχύει ήδη για το 2011, 
η δέσμευση που έχει αναλάβει η χώ
ρα μα5 μέσω του Μνημονίου για την 

• απορρόφηση 3,3 δισ. ευρώ, αναμέ-
ν "τπι νια άλλη uia φορά να επιτευχθεί 
οριακά, καθώβ λίγε3 ημέρεε πριν από 
την εκπνοή του χρόνου υπολείπονται 
κονδύλια ùitious 400 εκατ. ευρώ, που 
θα πρέπει ουσιαστικά να απορροφη
θούν μέχρι το τέλο5 Δεκεμβρίου. 
EXOVTOS επιστρατεύσει όλα τα δια
θέσιμα εργαλεία, η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή μέσω του επιτρόπου Γιοχάνεε 
Χαν και τ α ομάδαε δράσα με επι-
κεφαλή5 τον Χορστ Ράιχενμπαχ έχει 
θέσει στόχο τη στενή παρακολούθηση. 
των 180 έργων προτεραιότητας συ-
νολικούυϊΡσΐίΓΤΤ^σ. ευρώ, και τα 
οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν έ-
ωε το 2015. 

Από τη χαρτογράφηση των προ
βλημάτων διαπιστώθηκε ότι ένα από 
τα βασικότερα προβλήματα παραμέ
νει η λειτουργία τ α Δημόσιαε Διοί
κησα και στο πλαίσιο αυτό το υ̂  
πουργείο Ανάπτυξα προχωρεί στην 
αναδιάρθρωση του συστήματοε δια-
χείρισα και παρακολούθησα του 
ΕΣΠΑ και των υπηρεσιών με στόχο να 
υποστηριχθούν άμεσα 41 αδύναμο t 

και υψηλή5 επικινδυνότηταε δικαι
ούχοι που διαχειρίζονται 894 έργαΐ 
προϋπολογισμού 8,7 δισ. ευρώ και α-1 
μέσω5 μετά οι μεσαίαε επικινδυνό-| 

TOTOS δικαιούχοι που διαχειρίζονται 
599 έργα, ύψουε 1,2 δισ. ευρώ. 

Σε συνεργασία με τη Μονάδα 
Οργάνωσα Διαχείρισα, θα ενισχυ
θούν με εξειδικευμένουβ τεχνοκράτε$ 
οι νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι και θα 
δημιουργηθούν ομάδε5 δράσα για ε
πιτόπια και εξειδικευμένη ενίσχυση 
των δικαιούχων. Ο επίτροποε για την 
Περιφερειακή Πολιτική, ΓιοχάνεΒ 
Χαν, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ύ-

Μέχρι τέλους του έτους 
θα πρέπει να απορροφη
θούν 400 εκατ. - Αναπρο
σανατολισμός των προ
γραμμάτων - Απλοποίηση 
του θεσμικού πλαισίου. 

παρξη ενδιάμεσων στόχων για καθένα 
από τα 180 έργα προτεραιότητα, έ
τσι ώστε η παρακολούθηση να είναι 
συστηματική και τα προβλήματα να 
αντιμετωπίζονται άμεσα με τον ε
ντοπισμό TOUS. Στην ίδια λογική, α
πό την 1η Οκτωβρίου κάθε έργο 
συνδέεται με ένα συγκεκριμένο αρ
μόδιο στέλεχοε και πολιτικό προϊ
στάμενο, ώστε να υπάρχει προσω
ποποιημένη ευθύνη για την πορεία υ-
' .οποίησα κάθε έργου. 

Δεύτερο βήμα αποτελεί η απλο-
οίηση του θεσμικού πλαισίου, με την 
:ατάθεση στο πρώτο τρίμηνο του 
:012 του νομοσχεδίου για τη μείωση 
;ων απαλλοτριώσεων από 33 σε 19 μή-

jes, τη μείωση του χρόνου εγκρίσε
ων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο από 110 ημέρεε κατά μέ
σον όρο σε 41 και την ψήφιση του νό

μου για lis περιβαλλοντικέβ αδειο-
δοτήσειβ, με τη μείωση τ α απαίτη
σ α σε τέσσερα ecos έξι μήνεε για 
2.000 κατηγορίεε έργων από τΐ3 
20.000 που είναι σήμερα. Η ανακα
τανομή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στο 
πλαίσιο τ α αναθεώρησα των προ
γραμμάτων αποτελεί το επόμενο 
στοίχημα του υπουργείου Ανάπτυξα 
σε συνεργασία με την ομάδα δράσα 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
πρώτο τρίμηνο του 2012. Ο αναπρο-
σανατολισμόε του ΕΣΠΑ θα γίνει 
στην κατεύθυνση TOS ενίσχυσα TOS 
παράγωγη^ βάσα, μεταφέροντα5 
nópous από έργα που δεν πρόκειται 
να υλοποιηθούν σε δράσει για την 
ενίσχυση TOS επιχειρηματικότητα5 και 
την αντιμετώπιση των συνεπειών τ α 
οικονομήσω κρίσα. 

Θέμα άμεσα'προτεραιότητα5 είναι 
η αποτελεσματική απάντηση στην 
κρίση ρευστότηταε που αντιμετωπί
ζουν οι ελληνη^ επιχειρήσει, με δε
δομένη την εκροή καταθέσεων από 
το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Μο-
χλό5 διοχέτευσα ρευστότηταε θα α
ποτελέσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων με στόχο την αύξηση τ α 
συμμετοχήε τ α σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα που απευθύνονται σε 
μικρομεσαίεε επιχειρήσει. 

EKTOS από το 1,5 δισ. ευρώ που θα 
απελευθερωθεί από τα διαρθρωτικά 
ταμεία για τη στήριξη των συγχρη
ματοδοτούμενων έργων, που θα α
παιτήσει έξι τουλάχιστον μήνεε, το υ
πουργείο Ανάπτυξα προσδοκά ότι μέ
χρι το τέλ03 Ιανουαρίου θα είναι ε
φικτή η ενεργοποίηση του νέου Τα
μείου με κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ που 
θα μεταφερθούν από τα διαρθρωτικά 
ταμεία για την ενίσχυση των μικρο
μεσαίων επιχειρήσεων. 
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