Εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ»
Συνέντευξη Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης
Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών
1) Σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η νέα αναθεώρηση του Γ ΚΠΣ; Δηλαδή θα
υπάρξει περικοπή πόρων;
Ανακατανομές πόρων μεταξύ Διαρθρωτικών Ταμείων και Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, και άρα περικοπές, δεν είναι δυνατές μετά την 31.12.2006 ημερομηνία,
κατά την οποία εκπνέει η περίοδος 2000‐2006. Η προγραμματική προσέγγιση που έγινε
στο ΚΠΣ τα δυο προηγούμενα έτη έχει, άλλωστε, ρυθμίσει την πλευρά αυτή. Συνεπώς, το
εργαλείο της αναθεώρησης παρέχεται πλέον στα κράτη μέλη μόνο για να προσαρμόσουν
το σχεδιασμό τους στα δεδομένα της υλοποίησης και, τώρα, στα δεδομένα του ΕΣΠΑ. Σε
αρκετές δε περιπτώσεις, η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση των παρεμβάσεών
μας στη διαχείριση και στην υλοποίηση υπερκάλυψε ήδη τα διαθέσιμα. Και αυτό θα το
αντιμετωπίσουμε. Στόχος μας είναι το ευνοϊκότερο δυνατό κλείσιμο του Γ’ΚΠΣ σε
πραγματικούς και οικονομικούς όρους και η καλύτερη δυνατή συνάρθρωση με τα νέα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
2) Είστε αισιόδοξος ότι θα ξεκινήσει έγκαιρα η υλοποίηση του Δ ΚΠΣ και ότι δεν
θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος;
Θυμίζω ότι το ΕΣΠΑ της χώρας μας εγκρίθηκε σχεδόν πρώτο στην Ε.Ε., κάτι που
επιτεύχθηκε για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ευρωπαϊκή πορεία μας, και η χώρα μας
έλαβε ιδιαιτέρως επαινετικά σχόλια για τη συνέπεια και τη συνεκτικότητα του
σχεδιασμού της. Δεν επαναπαυτήκαμε ούτε λεπτό σε αυτή τη επιτυχία και σήμερα
βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την έγκαιρη έναρξη της
υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Ήδη προχωρούμε με αυστηρό χρονοδιάγραμμα στην
προετοιμασία όλων των κανονιστικών αποφάσεων για την εφαρμογή του νέου νόμου ο
οποίος πρόσφατα εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή. Παράλληλα,
εξειδικεύονται οι παρεμβάσεις εκείνες που μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν. Η
προετοιμασία είναι συνεχής και συστηματική και αυτό μας κάνει αισιόδοξους για την
ταχύτατη έναρξη των νέων προγραμμάτων. Αν δείτε τις ημερομηνίες έγκρισης των Ε.Π.
του Γ ΚΠΣ θα καταλάβετε εύκολα την αλματώδη διαφορά και την ταχύτητα και τη
συνέπεια με την οποία κινηθήκαμε.
3) Κάποιοι ανησυχούν ότι η «πιστοποίηση δικαιούχων» που προβλέπει ο νέος
νόμος για την υλοποίηση του «Δ ΚΠΣ» θα περιπλέξει τα πράγματα. Ποια είναι η
δική σας εκτίμηση?
Δεν συμμερίζομαι τις ανησυχίες όσων εκτιμούν ότι η πιστοποίηση δικαιούχων θα έχει
ως συνέπεια τυχόν περιπλοκές στη υλοποίηση του ΕΣΠΑ («Δ ΚΠΣ»). Η εμπειρία και οι
εξειδικευμένες μελέτες για το εντοπισμό και την αποφυγή σφαλμάτων του
προηγούμενου ΚΠΣ μας έδειξαν ότι μια σειρά από φορείς που είχαν επιλεγεί για τη
υλοποίηση μεγάλου μέρος των παρεμβάσεων του Γ ΚΠΣ, και είχαν την ευθύνη
απορρόφησης μεγάλου μέρους των διατιθέμενων κονδυλίων, αποδείχθηκαν στην πράξη
«αδύναμοι» να σηκώσουν το βάρος. Αποφασίσαμε λοιπόν να «δώσουμε χέρι βοηθείας»
και μέσω του παρόντος νόμου προωθούμε την καθιέρωση και εφαρμογή διεθνών και
ευρωπαϊκών προτύπων διοίκησης και διαχείρισης έργων, η οποία θα συμβάλλει στη
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βελτίωση της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας των δικαιούχων και στην επίτευξη
των στόχων τους.
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