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ευΧαριστιεσ 

είναι δύσκολο να εκφράσω με λίγα λόγια τις ευχαριστίες μου 
για τον ειλικρινή, ανιδιοτελή, ακούραστο, επιτυχημένο και 
αφοσιωμένο αγώνα των στενών συνεργατών μου, με τους 
οποίους συμπορευτήκαμε επί τριάμισι χρόνια στο υπουργείο 
όικονομίας και όικονομικών και «ταυτιστήκαμε» με όσα πε-
ριγράφω στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. είναι πολλοί 
αυτοί που θέλω να ευχαριστήσω και είμαι σίγουρος ότι γνω-
ρίζουν ποιοι είναι. Όπως γνωρίζουν και τι δεν θα είχε γίνει 
χωρίς αυτούς.

όφείλω όμως μια ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική μου 
ιεραρχία και κυρίως στον Χρήστο φώλια για την ευκαιρία 
που μου έδωσε να ζήσω αυτές τις εμπειρίες ως γενικός 
γραμματέας καθώς και την υποστήριξή του όποτε χρειάστη-
κε, τον νίκο κλενιάτη, επικεφαλής της επιστημονικής γραμ-
ματείας του εσπα καθώς και όλη την ομάδα του, τη νίκη 
Δανδόλου, δεξί μου χέρι σε πολλά και κυρίως στο γ΄ κπσ και 
τα δημόσια έργα, τους αφοσιωμένους συνεργάτες του γρα-
φείου μου, τους υπηρεσιακούς παράγοντες που ξεχώρισαν 
με τις γνώσεις και την πραγματική υπηρεσία τους στη χώρα, 
ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, τους συνεργάτες στα άλλα 
υπουργεία και στις περιφέρειες που πίστεψαν σε μας και 
μας στήριξαν παρά τις ατελείωτες «ασκήσεις» στις οποίες 
τους υποβάλλαμε καθώς και τους Έλληνες και ξένους συ-
μπαραστάτες μας στην ευρωπαϊκή επιτροπή.

είναι και άλλοι πολλοί, εξωτερικοί συνεργάτες και φίλοι, 
με τους οποίους μοιραστήκαμε ιδέες που συνεισέφεραν 
ουσιαστικά στις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν. είναι και 
πολλοί με τους οποίους μπορεί να μην ταυτιστήκαμε πάντα, 
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αλλά που εκτίμησα, όπως εκτίμησα και την αντιπαράθεση 
όταν αυτή ήταν τεκμηριωμένη και ανιδιοτελής. επίσης γνω-
ρίζουν ποιοι είναι.

τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς και ελπίζω η αποτύ-
πωση αυτής της δουλειάς να αποτελεί και μια μικρή ένδειξη 
της ευγνωμοσύνης μου για τη συνεισφορά τους κατά την πα-
ραγωγική αυτή περίοδο στην οποία αναφέρομαι.

Το βιβλίο αυτό το αφιερώνω σε τέσσερα μοναδικά πρόσωπα: 
τη σύζυγό μου Ευρυδίκη, με την οποία είμαστε μαζί από τα 
φοιτητικά μας χρόνια, και τα παιδιά μου Έλενα, Δημήτρη και 
Αλεξάνδρα. Μαζί με μια μεγάλη συγγνώμη για την αναστάτω-
ση που τους προκάλεσε το πάθος μου για δημιουργικό έργο.
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πρόλόγόσ  
τόυ κωστη ΧατΖηΔακη

η ανάπτυξη αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη συντα-
γή για την επίλυση όλων σχεδόν των προβλημάτων μας στην 
ελλάδα. Όλοι όσοι δεν έχουν προτάσεις, έχουν συνήθως την 
ανάπτυξη ως καταφύγιο για την ένδεια θέσεων. είναι αλή-
θεια ότι η ανάπτυξη της οικονομίας μπορεί να δώσει λύση 
σε αρκετά προβλήματα. αυτό, όμως, με δυο προϋποθέσεις: 
πρώτον, μην υποτιμώντας τη μεγάλη ανάγκη για «νοικοκύ-
ρεμα» των δημόσιων οικονομικών, και δεύτερον, μην ξεχνώ-
ντας ότι η ανάπτυξη ούτε διατάσσεται, ούτε επιτυγχάνεται με 
καλές προθέσεις. ακόμα δε περισσότερο σήμερα, που είμα-
στε στο μέσο μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, η οποία έχει 
οδηγήσει όλη την ευρώπη σε περίοδο ύφεσης, είναι ανάγκη 
να σκεφτούμε πώς, πρακτικά, κι όχι θεωρητικά, μπορούμε να 
πετύχουμε αυτό τον στόχο.

στην πατρίδα μας, όταν μιλάμε για ανάπτυξη έχει σημασία 
να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στον περιορισμό του 
αντιπαραγωγικού –και άρα αντιαναπτυξιακού– δημόσιου το-
μέα, στο άνοιγμα των κλειστών αγορών και επαγγελμάτων, 
στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, στη στήριξη της υγι-
ούς επιχειρηματικότητας με απλοποίηση π.χ. της διαδικασίας 
ίδρυσης και μεταβίβασης των επιχειρήσεων, στην προώθηση 
των επιχειρηματικών πάρκων κ.λπ. ιδιαίτερη, όμως, σημασία 
έχουν και τα δύο βασικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του 
το ελληνικό δημόσιο για την προώθηση των αναπτυξιακών 
στόχων, δηλαδή τον επενδυτικό νόμο και τα κοινοτικά πλαί-
σια στήριξης. τα δυο αυτά εργαλεία δεν τα χειριστήκαμε 
πάντοτε με τον καλύτερο τρόπο. στο κοινοτικό πλαίσιο στή-
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ριξης υποτιμήσαμε τη διάσταση της αποτελεσματικής αξιο-
ποίησης των πόρων, έτσι ώστε να έχουν προστιθέμενη αξία 
τα κονδύλια που έρχονται από τις Βρυξέλλες. ό αναπτυξι-
ακός νόμος, ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές, οδήγησε σε 
ενισχύσεις που δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, θυμίζοντας περισσότερο πο-
λιτική σπατάλης παρά υγιή αναπτυξιακή πολιτική.

ό κωστής μουσουρούλης κλήθηκε από την κυβέρνηση 
καραμανλή να συμβάλει στην αξιοποίηση αυτών των δύο ερ-
γαλείων, του αναπτυξιακού νόμου και του κοινοτικού πλαισί-
ου στήριξης, το 2004, ως γενικός γραμματέας επενδύσεων 
και ανάπτυξης του υπουργείου όικονομίας και όικονομικών. 
κατόρθωσε με αγώνα δρόμου να ολοκληρωθούν με επιτυ-
χία τα προγράμματα του γ' κπσ, χωρίς απώλεια πόρων, αλλά 
και με μια παράλληλη προσπάθεια για περισσότερο ποιοτική 
διαχείριση των προγραμμάτων αυτών. προώθησε επίσης το 
νέο επενδυτικό νόμο, ο οποίος αντιμετωπίστηκε θετικά από 
την ευρωπαϊκή επιτροπή, από την αγορά, αλλά και από την 
ίδια τη σημερινή κυβέρνηση που και τώρα αποδέχεται ότι 
ήταν ο καλύτερος από όλους όσοι ίσχυσαν κατά καιρούς. 
τέλος, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία του εσπα, τόσο 
ως προς το ύψος των πόρων που πρόκειται να εισρεύσουν 
στη χώρα μας, όσο και ως προς τον σχεδιασμό της εθνικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής που εγκρίθηκε μετ’ επαίνων από 
την εε σε χρόνο ρεκόρ μεταξύ των εταίρων μας.

η εμπειρία του κωστή μουσουρούλη, ο οποίος για χρόνια 
διετέλεσε ανώτερο στέλεχος στη γενική Διεύθυνση περιφε-
ρειακής πολιτικής της ευρωπαϊκής επιτροπής, ήταν σίγουρα 
πολύτιμη. όι παραστάσεις και οι γνώσεις από τις Βρυξέλλες 
έδωσαν προστιθέμενη αξία στην προσπάθειά του. γι’ αυτό 
και μπόρεσε να πετύχει, στον τομέα ευθύνης του, απτά απο-
τελέσματα.

τώρα πια είναι Βουλευτής Χίου. από τη θέση αυτή μπο-
ρεί σίγουρα να προσφέρει με την εμπειρία και τις γνώσεις 
του για μια πραγματικά αποτελεσματική και καινοτόμα πο-
λιτική δημοσίων επενδύσεων. η συμβολή του για το θέμα 
αυτό μπορεί επίσης να είναι εξαιρετικά σημαντική, τόσο για 
τη διαμόρφωση των θέσεων της νέας Δημοκρατίας όσο και 
για τον ευρύτερο προβληματισμό στη Βουλή των ελλήνων. 
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είμαι βέβαιος ότι, όπως άφησε τη σφραγίδα του με το έργο 
που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο ως γενικός γραμματέας 
επενδύσεων και ανάπτυξης του υπουργείου όικονομίας και 
όικονομικών, αλλά και αργότερα ως γενικός γραμματέας 
στο υπουργείο ανάπτυξης όπου και είχαμε τη δυνατότητα 
να συνεργαστούμε στενά, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να επιτε-
λέσει το έργο του στη Βουλή των ελλήνων με άποψη, δυνα-
μική και ιδεολογία, πάντα με την αξιόλογη παρουσία και τον 
πολιτικό πολιτισμό που τον διακρίνει. η –ήδη δικαιολογημέ-
νη– εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι κάτοικοι της Χίου στην 
πρώτη του κάθοδο σε βουλευτικές εκλογές, θα δικαιωθεί 
ακόμα περισσότερο στο μέλλον.

κωστής Χατζηδάκης
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εισαγωγη 

«Οι άνθρωποι που πάνε μπροστά σ’ αυτό τον κόσμο, είναι 
αυτοί που αναζητούν τις κατάλληλες συνθήκες κι αν δεν τις 
βρουν, τις διαμορφώνουν μόνοι τους.»

η διάσημη αυτή ρήση του μπέρναρντ σω συμπυκνώνει σε 
λίγες γραμμές την πάγια αντίληψή μου για τον τρόπο σκέ-
ψης, δράσης και τις επιλογές, που πρέπει να χαρακτηρίζουν 
την πορεία, επαγγελματική ή μη, ενός ανθρώπου στη ζωή. 
αυτή η αντίληψη με ώθησε, να αναλάβω, το 2004, τη θέση 
του γενικού γραμματέα επενδύσεων και ανάπτυξης στο 
τότε υπουργείο όικονομίας και όικονομικών. το χαρτοφυ-
λάκιο που μου ανατέθηκε: η παρακολούθηση, η εποπτεία και 
η προώθηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων της 
χώρας. με δύο λέξεις: η ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των 
κοινοτικών πόρων.

είναι γεγονός ότι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η δια- 
χείριση και η εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου στήριξης 
(κπσ), ως εργαλείου προώθησης του αναπτυξιακού γίγνε-
σθαι της χώρας, αποτελούν μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικα-
σία, άγνωστη και καθόλου ελκυστική στο ευρύ κοινό. η ενα-
σχόληση με αυτό, όχι μόνο στην ελλάδα αλλά και τις λοιπές 
ευρωπαϊκές χώρες, περιορίζεται σε έναν, ας μου επιτραπεί 
η έκφραση, κλειστό κύκλο ανθρώπων, που πολύ συχνά αντι-
μετωπίζονται ως «στυγνοί» γραφειοκράτες, οι οποίοι χρησι-
μοποιούν μια ξύλινη γλώσσα που δεν αγγίζει κανέναν. όι 
υποχρεώσεις ορθής εφαρμογής των οριζόντιων πολιτικών, 
αλλά και διαχείρισης των πόρων της Ένωσης, είναι ελάχι-
στα κατανοητές. λέξεις όπως «ολοκλήρωση», «κοινοτικό κε-
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κτημένο», «απορροφήσεις», «υπερ-δεσμεύσεις», «διαδρομή 
ελέγχου», είναι κενές περιεχομένου και ηχούν δυσνόητες 
στους μη μυημένους. το αντικείμενο, ιδιαιτέρως τεχνικό και 
εξειδικευμένο, απωθεί σε πρώτη προσέγγιση τον μη εξοικει-
ωμένο στην ορολογία, τις διαδικασίες, τις λεπτομέρειές του.

Δεν μπορεί, ασφαλώς, κανείς να ψέξει τον απλό πολίτη γι’ 
αυτό. η μοναδική επαφή του επί δεκαετίες με το κπσ ήταν 
αυτή που ταύτιζε την εε με μια δεξαμενή άντλησης πόρων, 
που ναι, μεν, συνέβαλε στην αλματώδη πρόοδο της οικονο-
μίας μας, δεν κατόρθωσε, ωστόσο, να μειώσει το αναπτυξια- 
κό έλλειμμα της χώρας. ό πολυετής προγραμματισμός, η πα-
ρακολούθηση της υλοποίησης, η αξιολόγηση των αποτελε-
σμάτων, οι ελεγκτικές διαδικασίες για την τεκμηρίωση της 
αποτελεσματικότητας της χρήσης των πόρων ήταν έννοιες 
άγνωστες, που αιφνιδίασαν κάθε εμπλεκόμενο στην ανα-
πτυξιακή διαδικασία.

η διασύνδεση της αναπτυξιακής διαδικασίας με τις διαρ-
θρωτικές πολιτικές της ευρωπαϊκής Ένωσης κατέδειξε τρεις 
μεγάλες αδυναμίες της χώρας: την ανεπάρκεια πολιτικών, 
την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και την αναποτελε-
σματικότητα μηχανισμών διαχείρισης. αναπόφευκτα, τα κοι-
νοτικά πλαίσια στήριξης ταυτίστηκαν με την απορρόφηση 
πόρων, ενώ οι αναπτυξιακές πολιτικές περιορίστηκαν σε μια 
απλή καταγραφή τών προς υλοποίηση έργων. αποκάλυψαν, 
όμως, και ένα ακόμη σημαντικό έλλειμμα: την εγγενή αδυ-
ναμία της δημόσιας διοίκησης για επιτελικό σχεδιασμό και 
αποτελεσματική υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσε-
ων.

τα ελλείμματα αυτά διέγνωσα ευθύς αμέσως και προσπά-
θησα, μαζί με όλους τους συνεργάτες μου, να αντιμετωπίσω: 
στα τριάμισι χρόνια στο υπουργείο όικονομίας εργαστήκαμε 
με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. με συντονισμένες ενέρ-
γειες, με μεθοδικότητα και επιστημονική τεκμηρίωση κατα-
φέραμε να αντιστρέψουμε κάθε δύσκολη συγκυρία, κάθε 
αρνητικό κλίμα, κερδίζοντας τις μάχες και τις εντυπώσεις.

η πορεία μου στο υπουργείο, σε ένα νευραλγικό τομέα 
της δημόσιας διοίκησης, δεν είναι γεμάτη μόνο από σκληρές 
δοκιμασίες, αλλά και από συγκινήσεις τις στιγμές της ευόδω-
σης ή μη της κοπιαστικής δουλειάς. αυτές θέλησα να απο-
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τυπώσω στο βιβλίο αυτό. είναι η αφήγηση μιας διαδρομής, η 
καταγραφή επιλογών και εμπειριών που με σημάδεψαν κατά 
το πέρασμά μου από την εξαιρετικά σημαντική αυτή θέση 
ευθύνης.

το βιβλίο επιχειρεί να αναδείξει όλα τα σημαντικά ζητή-
ματα που πραγματεύτηκα. γι’ αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη, 
που αντιστοιχούν στις τρεις κρισιμότερες περιόδους της τρι-
ετίας:

το πρώτο μέρος, μετά από μια σύντομη αναδρομή στη δια- 
χείριση των κοινοτικών πόρων, πραγματεύεται σε δυο κε-
φάλαια όλη την εμπειρία διαχείρισης του τρίτου κοινοτικού 
πλαισίου στήριξης, αναλύοντας διεξοδικά κάθε ζήτημα που 
ανέκυψε: τα ελλείμματα απορρόφησης, το προβλήματα του 
συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων, τον εσπελ, την 
αναμόρφωση του συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου. σε 
ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αναθεωρήσεις του 
τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, με ειδική μνεία στις 
καταστροφικές πυρκαγιές του αυγούστου 2007, που αποτυ-
πώθηκαν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων.

στο δεύτερο μέρος καταγράφεται όλη η προσπάθεια δη-
μιουργίας αποτελεσματικών αναπτυξιακών εργαλείων, όπως 
ο επενδυτικός νόμος (ν.3599/2006).

το τρίτο μέρος περιλαμβάνει δύο κεφάλαια: το πρώτο 
προσεγγίζει και αναλύει όλες τις πτυχές της διαπραγμάτευ-
σης για το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης για την περί-
οδο 2007-2013, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από σκληρές 
διαπραγματεύσεις, εξαντλητικές συναντήσεις, ατελείωτες 
ώρες δουλειάς, συνεχείς πιέσεις και εν τέλει απέφερε στην 
ελλάδα πόρους ύψους 20 δις ευρώ. το δεύτερο κεφάλαιο 
περιγράφει, σε μια διεξοδική ανάλυση, όλη τη διαδικασία και 
τις καινοτομίες του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας, 
του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς 2007-2013 
(εσπα 2007-2013), που απέσπασε τα συγχαρητήρια της ευ-
ρωπαϊκής επιτροπής για τη στρατηγική του στόχευση και την 
τεχνική αρτιότητά του.

το βιβλίο, όμως, αυτό επιχειρεί να δώσει και κάτι περισσό-
τερο: μια βαθιά αισιοδοξία ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι στις 
κατάλληλες θέσεις μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό έργο 
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(και εννοώ πολλούς που θα δουν τις κοινές μας προσπά-
θειες να καταγράφονται μέσα σε αυτό το βιβλίο), με πλήρη 
επίγνωση της ευθύνης που χαρακτηρίζει την εκάστοτε θέση 
τους.

και επειδή η πρόοδος δεν τελειώνει ποτέ, οι προσπάθειες 
σύγκλισης της τεχνοκρατικής και της διοικητικο-οργανωτικής 
ικανότητας της χώρας πρέπει και να είναι συνεχείς, αλλά και 
να προστατεύονται έναντι κάθε κινδύνου εκφυλισμού και 
μετατροπής τους σε απαξιωμένα γραφειοκρατικά εργαλεία.

από τη θέση του γενικού γραμματέα επενδύσεων και 
ανάπτυξης προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να επιτύ-
χω. Ήταν ο στόχος που έθεσα και υπηρέτησα εξαρχής. γιατί 
πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε καλύτερα. Ότι η ελλάδα 
μπορεί καλύτερα.

αυτή την αισιοδοξία θέλησα να μεταδώσω. τα συμπερά-
σματα ανήκουν στον αναγνώστη.
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κεφαλαιό α´

η πρόόπτικη των αναπτυΞιακων πόρων

1. τα δεκαοχτώ χρόνια στις Βρυξέλλες 

τον ιούλιο του 1986 αποφοίτησα από την τότε ανωτάτη εμπο-
ρική (ασόεε) και αμέσως μετά έκανα μια σύντομη, διερευ-
νητική, επίσκεψη στις Βρυξέλλες. τον σεπτέμβριο, μετά από 
ένα περιπετειώδες ταξίδι με το γεμάτο με οικοσκευή αυτοκί-
νητό μου, έφθασα για μόνιμη εγκατάσταση σε ένα μικρό δια- 
μέρισμα της Avenue des Nerviens. γράφτηκα στο Institut 
d’Études Européennes του ULB. ό πολύ βαρύς χειμώνας με 
θερμοκρασίες μέχρι και -15° κελσίου πέρασε με μαθήματα 
και πολύ διάβασμα. λόγω των καιρικών συνθηκών δεν μπό-
ρεσα να ταξιδέψω στην αθήνα και έτσι ορκίστηκα ως πτυχι-
ούχος της ασόεε ενώπιον του Έλληνα προξένου.

τον μάρτιο του 1987 ξεκίνησα πρακτική άσκηση, stage, στις 
υπηρεσίες της ευρωπαϊκής επιτροπής. εγκαταστάθηκα σε ένα 
μικρό γραφείο, το οποίο μοιράστηκα με έναν άλλο ασκούμενο, 
από την τουρκία. γίναμε πολύ φίλοι. θυμάμαι τις ημέρες του 
θερμού επεισοδίου με την τουρκία. Όλοι από τα γύρω γρα-
φεία έρχονταν να δουν τις αντιδράσεις μας. παράλληλα με 
το stage και το πανεπιστήμιο, ο ευρωβουλευτής του ιταλικού 
ριζοσπαστικού κόμματος, Marco Panela, μου ανέθεσε την εκ-
πόνηση μελέτης για την προοπτική ένταξης της γιουγκοσλαβί-
ας στην τότε εόκ. μελετώντας το θέμα, είχα την ευκαιρία να 
γνωρίσω και να συνομιλήσω με σημαντικές προσωπικότητες 
του ευρωκοινοβουλίου, αλλά και της τότε γιουγκοσλαβίας, 
που προωθούσαν, φευ, την ευρωπαϊκή της προοπτική.



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

26

Όταν ξεκίνησα πρακτική άσκηση στην επιτροπή, ήμουν 
σχεδόν πεπεισμένος, από όσα είχα ακούσει μέχρι να φύγω 
από την ελλάδα, ότι πράγματι υπήρχαν διάφορα «ξένα κέ-
ντρα» που απεργάζονταν τα πιο δυσοίωνα σενάρια για το 
μέλλον της χώρας μας. εόκ και νατό το ίδιο συνδικάτο 
κ.λπ. πολύ γρήγορα κατάλαβα. η ελλάδα ήταν μια μικρή 
χώρα· δεν ήταν το επίκεντρο για κάθε θεωρία συνωμοσίας. 
Όλα ήταν για εσωτερική κατανάλωση.

2.  το οδοιπορικό στις κοινοτικές υπηρεσίες και η 
αρχή της θητείας στην ελληνική διοίκηση 

μετά από ένα χρόνο πρακτικής άσκησης στη γενική Διεύ-
θυνση Δημοσιονομικού ελέγχου και συγκεκριμένα στη δι-
εύθυνση συστημάτων ελέγχου των επιδοτήσεων που χορη-
γούνται από το τμήμα εγγυήσεων του ευρωπαϊκού γεωργι-
κού ταμείου προσανατολισμού και εγγυήσεων, εντάχθηκα 
ως προσωρινός υπάλληλος στη γενική Διεύθυνση επιστή-
μης, Έρευνας και ανάπτυξης. η δουλειά μου ήταν η οργά-
νωση του πρώτου κύκλου προκηρύξεων του προγράμματος 
JOULE (Joint Opportunities for Unconventional or Long 
term Energy supply).

Ένα χρόνο μετά, αναζητώντας μια πιο εξωστρεφή θέση, 
βρέθηκα στη γενική Διεύθυνση περιφερειακής πολιτικής 
και συγκεκριμένα στη μονάδα δημοσιονομικής διαχείρισης 
και ελέγχου του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανά-
πτυξης, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικά διαρθρωτικό ταμείο 
της εε που παρεμβαίνει, περισσότερο ή λιγότερο, σε όλες 
τις χώρες της εε. Ξεκίνησα συμμετέχοντας σε αποστολές 
ελέγχων στη Δανία και την ιταλία μέχρι να αναλάβω, επί έξι 
χρόνια, την ευθύνη για τον έλεγχο των προγραμμάτων και 
παρεμβάσεων του ταμείου στην ισπανία και την ελλάδα.

γνώριζα καλά τα ισπανικά και αυτό μου επέτρεψε να κάνω 
πολύ καλύτερα τη δουλειά μου. ταξίδεψα σε όλη την ισπανία. 
αγάπησα και θαύμασα τη χώρα αυτή. Ήθελα να μάθω όλο 
και περισσότερα για την οργάνωση και τη διοίκησή της, γι' 
αυτό και συμμετείχα σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ισπανι-
κής κυβέρνησης για στελέχη της ευρωπαϊκής επιτροπής.



ΔήΜοσιεσ επιλογεσ: Μια προσωπιΚή αφήγήσή

27

σε αντίθεση με όσα έβλεπα στην ισπανία, οι αποστολές 
μου στη χώρα μας με γέμιζαν προβληματισμό.

το 1996 μετατέθηκα στη διοικητική μονάδα που ήταν 
υπεύθυνη για τη διαχείριση των παρεμβάσεων του ετπα 
και του ταμείου συνοχής στην ελλάδα. συγκεκριμένα, είχα 
την ευθύνη της διαπραγμάτευσης και παρακολούθησης 
της εφαρμογής των τομεακών επιχειρησιακών προγραμ-
μάτων ενέργειας και φυσικού αερίου, των περιφερεια-
κών επιχειρησιακών προγραμμάτων Δυτικής ελλάδας και 
πελοποννήσου καθώς και των κοινοτικών πρωτοβουλιών 
INTERREG για την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών ενερ-
γειακών δικτύων φυσικού αερίου και τη διασύνδεση των 
ηλεκτρικών συστημάτων ελλάδας-ιταλίας. θυμάμαι τη συ-
νεργασία μου με τα στελέχη της ευρωπαϊκής τράπεζας 
επενδύσεων, που χρηματοδοτούσε το έργο της εισαγωγής 
φυσικού αερίου στη χώρα μας. συσκέψεις επί συσκέψεων 
στην έδρα της τράπεζας στο λουξεμβούργο. πού να φα-
νταζόμουν τότε ότι θα επέστρεφα στο λουξεμβούργο με 
την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού συμβουλίου της, 
την περίοδο 2007-2008 ορισμένος από την ελληνική κυ-
βέρνηση.

ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τις διαδικασίες σχεδιασμού των 
διαγωνισμών παραχώρησης για τη χρηματοδότηση, κατα-
σκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των δικτύων διανομής 
φυσικού αερίου στην αθήνα, τη θεσσαλονίκη, τη λάρισα και 
τον Βόλο. Ήταν η πρώτη μου επαφή με τις συμβάσεις παρα-
χώρησης. θυμάμαι τη συμμετοχή μου στις διεργασίες των 
διαγωvισμών αυτών στην αθήνα, το παρίσι και το λονδίνο, 
αλλά και τις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και στελεχών 
της Δημόσιας επιχείρησης αερίου (Δεπα) που οργάνωσα 
στη λισαβόνα, δεδομένου ότι η πορτογαλία είχε ήδη προχω-
ρήσει σε ανάλογες συμβάσεις. αργότερα, θα έβρισκα ξανά 
εμπρός μου τη Δεπα, ως γενικός γραμματέας του υπουργεί-
ου ανάπτυξης, αρμόδιος για τα ενεργειακά θέματα, αλλά και 
ως μέλος του Διοικητικού της συμβουλίου.

από το 1998 και μετά, συμμετείχα στις διαπραγματεύ-
σεις για την κατάρτιση του γ´ κοινοτικού πλαισίου στήριξης 
2000-2006 με έμφαση στα θέματα της εφαρμογής του, στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και στο πε-
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ριφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα κεντρικής μακεδο-
νίας, προγράμματα τα οποία παρακολούθησα στενά μέχρι 
τις 10 μαρτίου 2004, όταν μου έγινε η τιμητική πρόταση να 
αναλάβω τη θέση του γενικού γραμματέα επενδύσεων και 
ανάπτυξης1 του υπουργείου όικονομίας και όικονομικών 
(υπόιό).

3.  Μια οπτική της Ευρώπης από τη δική μου σκοπιά 

το όραμα του Jean Monnet για ένα εντελώς καινούργιο σύ-
στημα οικονομικής και πολιτικής ένωσης των λαών της ευ-
ρώπης, μιας ένωσης λαών και όχι ενός συνασπισμού κρα-
τών, με γέμιζε ενθουσιασμό.

στις 14 μαΐου του 1987 παρακολούθησα στο πανεπιστή-
μιο των Βρυξελλών ομιλία επιφανούς στελέχους του πασόκ 

1.   η γενική γραμματεία επενδύσεων και ανάπτυξης (γγεα) αποτελεί ένα 
κομβικό σημείο για την προώθηση των προγραμμάτων που στηρίζουν 
την εθνική οικονομία και ανάπτυξη. στόχος της είναι η χρηματοδό-
τηση και εποπτεία των δημοσίων επενδύσεων ανά την επικράτεια, η 
ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα και η 
ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. πιο συγκεκριμένα, 
παρακολουθεί τη διαχείριση και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, 
εισηγείται στρατηγική για την επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυ-
ξης και συνοχής, διασφαλίζει τους στόχους του κοινοτικού πλαισίου 
στήριξης, του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς, του ταμείου 
συνοχής και των κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ένταξή τους στην 
εθνική οικονομική πολιτική και ελέγχει την τήρηση των δεσμεύσεων 
απέναντι στην ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμενη με όλα τα συναρ-
μόδια υπουργεία, τις περιφέρειες και τους φορείς.
συμβάλλει δε στον σχεδιασμό των αναπτυξιακών-επενδυτικών νό-
μων προκειμένου να ενθαρρυνθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες σε 
πολλαπλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και παρακολου-
θεί τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις για την υλοποίησή τους.
η γενική γραμματεία συγκροτείται από τη γενική Διεύθυνση αναπτυ-
ξιακού προγραμματισμού, περιφερειακής πολιτικής και Δημόσιων 
επενδύσεων και από τη γενική Διεύθυνση ιδιωτικών επενδύσεων και 
προΐσταται της ειδικής υπηρεσίας αρχής πληρωμής, που είναι υπεύ-
θυνη για τις χρηματορροές μεταξύ εε και ελλάδας όσον αφορά στα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. στη γραμματεία υπάγεται και η 
μονάδα όργάνωσης της Διαχείρισης του κοινοτικού πλαισίου στήρι-
ξης (μόΔ α.ε.).
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για την προοπτική ένταξης της τουρκίας, για την πολιτική της 
συνοχής, για τις νέες πολιτικές που έχει ανάγκη η εόκ και 
για την «προσπάθεια που θα καταβάλει η ελλάδα προκει-
μένου να διευκολύνει τη διατύπωση κοινών θέσεων που θα 
μπορούν να εγγυηθούν τα συμφέροντα και τον ρόλο της ευ-
ρώπης στο παγκόσμιο σύστημα». Έχω το κείμενο της εξαιρε-
τικής αυτής ομιλίας που εκφωνήθηκε σε άψογα γαλλικά.

Δεν μπορώ όμως να μη θυμηθώ ότι, το 1979, οκτώ χρόνια 
πριν, το κόμμα του πασόκ αποχωρούσε από τη Βουλή που 
κύρωνε τη συνθήκη προσχώρησης της ελλάδας στην τότε 
εόκ. αργότερα, το καλοκαίρι του 1980, σε Διεθνές επιστη-
μονικό σεμινάριο με τίτλο «μετάβαση στον σοσιαλισμό», 
που έγινε στην αθήνα, το ίδιο στέλεχος ανέφερε ότι «θα 
μπορούμε ενδεχόμενα να καταργήσουμε τις επαχθέστερες 
από τις δεσμεύσεις που μας επιβάλλει η εισδοχή μας στην 
εόκ ή και να φύγουμε από την εόκ, αν το αποφασίσει ο ελ-
ληνικός λαός». στο ίδιο σεμινάριο, άλλο επιφανές στέλεχος 
που διετέλεσε επί σειρά ετών υπουργός όικονομίας, ανέ-
φερε σε ομιλία του ότι «η ένταξη στην εόκ υπήρξε τερά-
στιο οικονομικό σφάλμα, που μπορεί να στοιχίσει ακριβά στη 
χώρα. γι' αυτό επείγει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με την 
κοινότητα με αντικείμενο την τροποποίηση του καθεστώτος 
των εμπορικών σχέσεων».

πολλά χρόνια μετά, με τη «Διακήρυξη των αθηνών», στις 
16 απριλίου 2003, που έγινε με αφορμή την τελευταία μεγά-
λη διεύρυνση της εε, οι αρχηγοί των κυβερνήσεων των 25 
δήλωναν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «η Ένωσή μας αποτελεί 
ένα ομαδικό εγχείρημα, για ένα κοινό μέλλον ως κοινότη-
τας αξιών. είμαστε περήφανοι να ανήκουμε σε μια Ένωση 
θεμελιωμένη στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας 
και του κράτους δικαίου, σε μια Ένωση αποφασισμένη να 
προωθεί τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, σε μια Ένωση προσηλωμένη 
στην έμπρακτη εφαρμογή της ανοχής, της δικαιοσύνης και 
της αλληλεγγύης. Δουλεύοντας μαζί, εμείς και οι χώρες μας, 
μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να αντιμετωπί-
σουμε τις προκλήσεις του αύριο».

πιστεύω πως μόνο οι γονείς μας, που γνώρισαν τον πό-
λεμο, καταλάβαιναν πλήρως την αξία της μετάλλαξης μιας 
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ηπείρου με μόνιμες εστίες τριβής σε ένα γεωπολιτικό χώρο 
ενιαίων αξιών και κοινών δράσεων. το παλαιό πεδίο διεκδι-
κήσεων και αντιπαραθέσεων, κυρίως ανάμεσα στη γαλλία 
και τη γερμανία, έγινε ένας χώρος πάνω στον οποίο οικοδο-
μήθηκε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

όι πρωτεργάτες της κοινότητας τόλμησαν το ομαδικό 
αυτό εγχείρημα όχι εξαιτίας της μεταπολεμικής αβεβαιότη-
τας για το οικονομικό μέλλον της ευρώπης, αλλά λόγω της 
βεβαιότητας ότι το μέλλον αυτό είναι πρωτίστως πολιτικό. 
ό στόχος δεν ήταν δηλαδή η αυτοσυντήρηση μέσα από 
πρόσκαιρους οικονομικούς συνασπισμούς, αλλά η πολιτική 
οργάνωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών και, μέσω αυτής, η 
εξασφάλιση ευημερίας για τους πολίτες τους. για να οργα-
νωθούν όμως πολιτικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, έπρεπε οι, 
ιστορικές, διεκδικήσεις και οι αντιπαραθέσεις τους να μετα-
βληθούν σε ενότητα.

η διαδικασία αυτή αποκαλείται με μια λέξη «ολοκλήρω-
ση». με την ολοκλήρωση, η κοινότητα, μέσα από την ελεύ-
θερη διακίνηση εμπορευμάτων, υπηρεσιών, προσώπων και 
κεφαλαίων, μετασχηματίστηκε σταδιακά σε Ένωση. στην 
αρχή με την ενιαία αγορά και το κοινό νόμισμα και, μετά, με 
την άλλη πτυχή της ολοκλήρωσης, την πολιτική που ήταν το 
επακόλουθο της πλήρους κατάργησης των φυσικών και των 
οικονομικών συνόρων. η οικονομική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς εξασφαλίστηκε με την εναρμόνιση των πολιτικών 
για τον ανταγωνισμό, την εκπαίδευση, το περιβάλλον και την 
προσπάθεια για σύγκλιση των εθνικών οικονομιών. η δια-
δικασία αυτή, το «κεκτημένο» όπως λέγεται στην κοινοτική 
διάλεκτο, είναι δυναμική, δηλαδή ωριμάζει σταδιακά.

εναρμόνιση των πολιτικών και σύγκλιση δεν σημαίνουν 
συγχώνευση των εθνικών οικονομιών, αλλά εξασφάλιση συ-
νολικής ανταγωνιστικότητας, και αυτό διατηρώντας τη δια-
φοροποίηση των εθνικών οικονομιών, έτσι ώστε να μπορεί 
να λειτουργήσει η ολοκλήρωση. για αυτόν ακριβώς τον λόγο 
στηρίζονται και οι ασθενείς οικονομίες με τα προγράμματα 
συνοχής. και για να σταθούν στα πόδια τους, αλλά και για να 
αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συνέπειες της οικονομίας.

η οικονομική ολοκλήρωση έγινε αποδεκτή και από τους 
υποστηρικτές της πλήρους αποπολιτικοποίησης της οικονομί-
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ας και από τους υποστηρικτές της πολιτικοποίησής της, παρά 
τους φόβους των τελευταίων ότι θα οδηγήσει σε ηγεμονία 
των μεγάλων κρατών. η πολιτική ολοκλήρωση, δηλαδή η, ας 
το πούμε συνομοσπονδιακή, συνένωση πολιτικά κυρίαρχων 
κρατών, όπου το κέντρο συντονίζει τη δράση των άλλων 
μέσω της αρχής της επικουρικότητας, δεν έχει γίνει το ίδιο 
ισχυρά αποδεκτή. και αυτό γιατί η πολιτική διαπραγμάτευση 
γίνεται μεταξύ ισότιμων, αλλά ετεροδύναμων κρατών.

τι και αν υπήρξαν διαφωνίες ακόμα και σε θέματα ευδιά- 
κριτου και αδιαμφισβήτητου κοινού συμφέροντος. τι και αν το 
εκκρεμές της κοινής αυτής πορείας ταλαντευόταν, και ταλα-
ντεύεται ακόμα, από τον ευρωσκεπτικισμό και την ευρωφοβία, 
στην ευρωαισιοδοξία και την ευρωευφορία και αντίστροφα. η 
Ένωση, μέσα από αμοιβαίες υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, 
διευρύνθηκε γεωγραφικά, ενισχύθηκε θεσμικά και σήμερα 
αποτελεί ισχυρή παγκόσμια οικονομική δύναμη, με δυνητικά 
ενιαία πολιτική φωνή. τίποτε δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να 
αλλάξει το ταξίδι της ευρώπης προς το μέλλον.

σε μια περίοδο όπου η τότε ευρωπαϊκή κοινότητα προσα-
νατολιζόταν στη διεύρυνσή της προς τον νότο, ο κωνσταντί-
νος καραμανλής κατόρθωσε να «βγάλει και για την ελλάδα 
ένα εισιτήριο» στο ταξίδι αυτό. πέντε χρόνια πριν από την 
ισπανία και την πορτογαλία. και αυτό είχε, έχει και θα έχει 
τεράστια σημασία.

η ένταξή μας, την 1η ιανουαρίου 1981 –μια έκπληξη με βάση 
την τότε ελληνική πραγματικότητα– δεν αποτέλεσε μόνο ένα 
ορόσημο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, αλλά σηματοδότη-
σε μια σειρά θεαματικών αλλαγών που ωφέλησαν την πολι-
τική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

με τις μεταβιβάσεις των πόρων και την εναρμόνιση των 
πολιτικών, η οικονομία μας σημείωσε αλματώδη πρόοδο. με 
την ισότιμη συμμετοχή στις αποφάσεις για το μέλλον της ευ-
ρώπης, η πολιτική μας θέση ενισχύθηκε όσο ποτέ άλλοτε στο 
παρελθόν.

ωστόσο, η χώρα μας, αν και από τις πλέον ευνοημένες 
από πλευράς χρηματοδοτήσεων, δεν κατόρθωσε να διαχει-
ριστεί αποδοτικά τους πόρους της συνοχής που τέθηκαν στη 
διάθεσή της ώστε να βελτιώσει τη θέση της.
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η Ένωση των «ανοιχτών συνόρων και της ζωντανής ποι-
κιλίας γλωσσών, πολιτισμών και περιοχών», διασφάλισε ει-
ρήνη, σταθερότητα και ευημερία σε τέτοιο βαθμό, που και 
η υποψία ακόμη ενός πολέμου να είναι αδιανόητη. ταυτό-
χρονα, αποτέλεσε πρότυπο για την οργάνωση της διεθνούς 
κοινωνίας, μοντέλο ανάπτυξης και προορισμό για το σύνολο 
σχεδόν των κρατών της ευρώπης.

κανείς δεν αρνείται, ωστόσο, ότι στο πρότυπο αυτό υπάρ-
χουν κενά ή ότι «μπορούμε και καλύτερα». για παράδειγμα, 
η Ένωση φαίνεται σήμερα, ίσως και λόγω της διεθνούς συ-
γκυρίας, να νοιάζεται περισσότερο για την καλή λειτουργία 
της αγοράς παρά για την ικανοποίηση των ανθρώπινων ανα-
γκών. Ή ακόμα, φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει να μιλά με 
μια φωνή στις εξωτερικές της σχέσεις. Όμως, ούτε το κεκτη-
μένο είναι αυτονόητο, ούτε οι ευρωπαϊκές πολιτικές προέρ-
χονται από παρθενογένεση. η διεργασία της ολοκλήρωσης 
είναι δυναμική και το αποτέλεσμα συνδιαμορφώνεται από 
πολιτικές επιλογές και αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε 
στιγμή από διαφορετικές πολιτικές ηγεσίες.

όι λαοί, και πολύ περισσότερο οι ηγεσίες τους, οφείλουν να 
έχουν συναίσθηση της ευθύνης για αυτά που πρέπει ακόμα να 
γίνουν ώστε η εε να αποκτήσει τα μέσα που χρειάζονται προ-
κειμένου να γίνει πιο προσιτή στον μέσο ευρωπαίο πολίτη.

η διαπίστωση του «ελλείμματος» αυτού από τις ηγεσίες 
αποτυπώθηκε στη Διακήρυξη των αθηνών που προανέφερα. 
όι ηγέτες αισθάνθηκαν την ανάγκη να επιβεβαιώσουν στους 
πολίτες ότι «θα εξακολουθήσουν να διακηρύσσουν και να 
προασπίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, τόσο 
μέσα στην Ένωση όσο και έξω από τα όριά της».

όι υποχρεώσεις της ορθής διαχείρισης των πόρων και 
απόδοσης λογαριασμού, αλλά και της ορθής εφαρμογής 
των οριζόντιων πολιτικών της Ένωσης, ήταν κατανοητές 
σε ελάχιστους. Άλλωστε, τα πράγματα δεν θα μπορούσαν 
να είναι διαφορετικά, όταν επί δεκαετίες είχε καλλιεργηθεί 
στην ελληνική κοινή γνώμη η πεποίθηση ότι η εε δεν απο-
τελεί παρά μια δεξαμενή άντλησης πόρων· μια αγελάδα για 
άρμεγμα. παρόλα αυτά, η ευρώπη αποδείχθηκε η «ιθάκη» 
των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών μας επιδιώξε-
ων.
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4.  Εισαγωγική αναδρομή στις εμπειρίες της διαχείρι-
σης των αναπτυξιακών πόρων 

Όσοι έχουν ασχοληθεί με τα κοινοτικά προγράμματα συνο-
χής, ομοθύμως αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας δεν κατόρθω-
σε να εκμεταλλευθεί πλήρως τις ευκαιρίες που προσέφεραν 
τα προγράμματα αυτά. γνωρίζουν επίσης, ότι το άνοιγμα της 
αναπτυξιακής «ψαλίδας» μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, 
αλλά και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, είναι η πλέον 
ορατή από τις επιπτώσεις αυτής της πραγματικότητας. μιας 
πραγματικότητας ευθέως συνδεδεμένης με την αξιοποίηση 
των κοινοτικών πόρων και, μέσω αυτής, με την επίτευξη του 
πλέον θεμελιώδους στόχου της εε: της συμμετοχής κάθε 
πολίτη της Ένωσης σε κάθε εδαφικό της τμήμα, στη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική πρόοδο.

ό πολυετής προγραμματισμός, η παρακολούθηση με την 
οποία εξακριβώνεται η πραγματική και ορθή υλοποίηση των 
έργων, η αξιολόγηση της επίπτωσης των αποτελεσμάτων 
σε σχέση με τους αρχικούς στόχους, η παραγωγή πλήθους 
στοιχείων και ελεγκτικών διαδικασιών που να αποδεικνύουν 
την ορθή χρήση των πόρων και την αποτελεσματικότητά 
τους, ήταν μερικές από τις απαιτήσεις των κοινοτικών κανο-
νισμών που αιφνιδίασαν το σύνολο των εμπλεκομένων στην 
αναπτυξιακή διαδικασία.

αιφνιδίασαν όμως και την ευρωπαϊκή επιτροπή όταν, 
διά των εκπροσώπων των υπηρεσιών της, διαπίστωνε ότι οι 
εμπλεκόμενοι στον κεντρικό διοικητικό και αυτοδιοικητικό 
τομέα, ματαίως επιχειρούσαν να ανταποκριθούν στις απαι-
τήσεις αυτές. όι διαχειριστές των προγραμμάτων, χωρίς 
να είναι σε θέση να ελέγξουν την ύπαρξη και την ποιότητα 
όλων των απαραίτητων μελετών και, άρα, να κάνουν αξιόπι-
στες προβλέψεις για την εξέλιξη των προγραμμάτων τους, 
ενέτασσαν τα έργα με ατελείς μελέτες, με ελλιπείς προϋπο-
λογισμούς και με απροσδιόριστα χρονοδιαγράμματα. τέλος, 
οι πολίτες έβλεπαν τα έργα αυτά να παραμένουν ημιτελή, ή 
να ολοκληρώνονται και να μη λειτουργούν, ή ακόμα και να 
καταστρέφονται.

από τότε άλλαξαν πολλά, και σε αυτό συνεισέφερε καθο-
ριστικά η ευρωπαϊκή επιτροπή με τις «παιδαγωγικού» χαρα-
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κτήρα πρωτοβουλίες που ανέλαβε, κυρίως στον τομέα των 
δημοσίων έργων, με στόχο να μειωθεί ο χρόνος της σύγκλι-
σης με την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων που χο-
ρηγούσε.

η σταδιακή εισαγωγή στην αναπτυξιακή διαδικασία των 
«εργοκεντρικών» κανόνων του κπσ και των παράλληλων 
πολιτικών της εε, ήταν η αφορμή για σημαντικές εκσυγχρο-
νιστικές παρεμβάσεις που, μεταξύ άλλων, οδήγησαν στη δη-
μιουργία ανωνύμων εταιρειών για τα μεγάλα έργα (αττικό 
μετρό α.ε., εγνατία α.ε., εργόσε α.ε. κ.λπ.), αλλά και στην 
τεχνοκρατική οργάνωση της διαχείρισης των κοινοτικών 
πόρων.

η μονάδα όργάνωσης της Διαχείρισης (μόΔ α.ε.) δη-
μιουργήθηκε για την επεξεργασία και συστηματοποίηση 
μεθόδων και διαδικασιών διαχείρισης, την παροχή στα προ-
γράμματα, μετά από διάγνωση των αναγκών, υποστήριξης 
με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, καθώς και 
για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε επιμέρους θεματικά αντι-
κείμενα.

η μόΔ ιδρύθηκε τον φεβρουάριο του 1996, ως μη κερ-
δοσκοπική α.ε. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, με μόνο μέ-
τοχο το υπόιό. η ιδέα της δημιουργίας της χρονολογείται 
από το 1994 στη βάση μελέτης που η επιτροπή είχε αναθέ-
σει στον καθηγητή Thoening. η μόΔ κατέστη ένα εξαιρετι-
κά χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία της δημόσιας διοίκησης 
για τη στήριξη και ενίσχυση της διαχείρισης των συγχρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων και αποτέλεσε τον πυρήνα 
συγκέντρωσης σε πρώτο στάδιο, και διάδοσης σε δεύτερο, 
της τεχνογνωσίας και της ευέλικτης διακίνησης των απαραί-
τητων πληροφοριών και εμπειριών προς όλους τους φορείς 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση του κπσ.

παράλληλα, στο τότε υπουργείο εθνικής όικονομίας (υπε-
θό), δημιουργήθηκε, ως υποεπιτροπή της επιτροπής παρα-
κολούθησης (όργανο που θεσμοθετήθηκε από τους κανονι-
σμούς, με συμμετοχή τότε της ελλάδας και της ευρωπαϊκής 
επιτροπής) του κπσ, η μικτή επιτροπή καθοδήγησης (μεκ) 
η οποία επεξεργάστηκε σειρά μέτρων που κάτι άρχισαν να 
αλλάζουν στον νοσούντα χώρο των δημοσίων έργων: η προ-
ώθηση των αυτοχρηματοδοτήσεων, η πρόσληψη εξειδικευ-
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μένου συμβούλου ποιοτικού ελέγχου (εσπελ), η δημιουργία 
στο κέντρο Διεθνούς όικονομικού Δικαίου του πανεπιστημίου 
της θεσσαλονίκης της μονάδας παρακολούθησης Διαγωνι-
σμών και συμβάσεων (μόπαΔισ), η εκπόνηση εγκυκλίων και 
οδηγιών και πολλά άλλα που, παρά τις θύελλες αντιδράσεων 
τις οποίες ξεσήκωσαν, κατόρθωσαν τελικά να εισχωρήσουν 
στην αναπτυξιακή διαδικασία.

τα περισσότερα, αν όχι όλα, έγιναν ύστερα από ασφυ-
κτική πίεση της ευρωπαϊκής επιτροπής. Έστω και έτσι, ακό-
μα και αν δεχθούμε ότι για να κινηθεί κάτι σε αυτήν εδώ τη 
χώρα χρειάζεται εξωτερική πίεση, το αποτέλεσμα δικαίωσε 
τους οραματιστές, αλλά και όσους σήκωσαν το τεχνικό και 
πολιτικό βάρος της εφαρμογής των παρεμβάσεων αυτών. 
τελικά, όπως είχε πει ο Βικτόρ όυγκώ: «τίποτε δεν μπορεί να 
αντισταθεί σε μια ιδέα όταν έχει έρθει η ώρα της».

και τα μικρά, όμως, βήματα είχαν την αξία τους.

Ένα παράδειγμα ήταν η αξιοκρατική πρόσληψη από τη 
μεκ τεχνοκρατών, που έγιναν γνωστοί ως «τεχνικοί σύμ-
βουλοι», για τον έλεγχο της ποιότητας των μελετών των προς 
δημοπράτηση έργων στις περιφέρειες. παρά το γεγονός ότι 
τα πορίσματά τους δεν ήταν υποχρεωτικό να λαμβάνονται 
υπόψη ούτε από τους γενικούς γραμματείς των περιφερειών 
ή υπουργείων (τους έχοντες την ευθύνη και την εποπτεία 
των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμά-
των), ούτε από τις αναθέτουσες αρχές, με το σκεπτικό ότι 
εάν γινόταν αυτό θα ισοδυναμούσε στην πράξη με υποκα-
τάσταση των θεσμών αυτών από τρίτους, στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι γενικοί γραμματείς δεν έδιναν εντολή δημο-
πράτησης και επέστρεφαν τις μελέτες στις αναθέτουσες αρ-
χές ως ακατάλληλες.

υπήρξαν όμως περιπτώσεις που οι έντονες, γραπτές, επι-
φυλάξεις των τεχνικών συμβούλων για σημαντικές αστοχί-
ες στις μελέτες, δεν σταμάτησαν τις εντολές δημοπράτησης. 
σε ακραίες περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές δεν περίμε-
ναν καν την πολιτική εντολή. Δημοπρατούσαν και ανέθεταν, 
δημιουργώντας «τετελεσμένα» για τα οποία, βεβαίως, γνώ-
ριζαν ότι ουδείς θα τους ζητήσει ευθύνες, ξεκινώντας έργα 
που είτε δεν τελείωσαν, ή κόστισαν περισσότερο από όσο 
είχε προγραμματιστεί (όπου είχε).
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ωστόσο, η ενημέρωση που είχε το υπεθό μέσω της 
μεκ, στην οποία αναφέρονταν οι τεχνικοί σύμβουλοι και 
διαβίβαζαν τις εκθέσεις τους, στήριζε το σημαντικό έργο 
της καταγραφής των προβλημάτων και έδινε τη δυνατότη-
τα αντιμετώπισής τους με θεσμικά και διοικητικά μέτρα. ό 
αναγνώστης θα κατανοήσει αργότερα γιατί, στο κεφάλαιο 
αυτό, αναφέρομαι εκτεταμένα στη μεκ και στους τεχνικούς 
συμβούλους.

αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που, ως απλό στέλεχος 
της ευρωπαϊκής επιτροπής, παρακολούθησα από κοντά τις 
πρωτόγνωρες για τη χώρα μας αλλαγές, την ορθότητα των 
οποίων επιβεβαίωναν οι συχνά οργανωμένες αντιδράσεις 
κατεστημένων συμφερόντων. θυμάμαι φορέα εργοληπτών 
να συμπαρίσταται στην απεργία που κήρυξαν οι μηχανικοί 
του δημοσίου εξαιτίας της θεσμοθέτησης του εξειδικευμέ-
νου συμβούλου ποιοτικού ελέγχου, του γνωστού εσπελ, ή 
ακόμα την απεργία των, διαμαρτυρόμενων για την ίδρυση 
της μόΔ α.ε., δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως, του υπουργεί-
ου οικονομίας.

παρόλα αυτά, η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συ-
στήματος παραγωγής δημοσίων έργων συνάντησε εμπόδια 
και κοινοτικοί πόροι χάθηκαν ή κατασπαταλήθηκαν. το συ-
νακόλουθο άγχος των απορροφήσεων είχε καταστήσει τη 
νομοθεσία ένα λαβύρινθο αλληλοσυγκρουόμενων άρθρων 
και διατάξεων προς, à la carte, χρήση των αναθετουσών αρ-
χών.

τον μάρτιο του 2004, δηλαδή είκοσι πέντε χρόνια μετά 
την ένταξη της χώρας μας στην εε, διαπίστωνα, ομολογώ 
συχνά με θυμό, ότι κεντρικοί και αποκεντρωμένοι φορείς 
που διαχειρίζονταν δυσανάλογα με την επάρκειά τους κον-
δύλια, δεν είχαν καν στοιχειώδη «κοινοτική γνώση» σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. θύμωνα με τους ίδιους γιατί 
δεν ήξεραν ή/και πολλές φορές δεν ήθελαν να διδαχθούν, 
αλλά και με όσους δεν τους δίδαξαν και δεν τους επιμόρφω-
σαν, ενώ τους ανέθεσαν την ευθύνη.

όι πολύχρονες καθυστερήσεις στην εναρμόνιση με το 
κοινοτικό Δίκαιο, για το περιεχόμενο και τη διαχείριση των 
συμβάσεων, οι υπερβάσεις των προϋπολογισμών των έρ-
γων, η παράκαμψη των ορίων των όδηγιών μέσω κατατμή-
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σεων κ.λπ., παρέσυραν ολόκληρα έργα και συμβάσεις, εκτός 
κοινοτικής χρηματοδότησης.

η ποιότητα των έργων ήταν επίσης ένα μεγάλο ζήτημα 
που οι ίδιοι οι πολίτες διαπίστωναν «διά γυμνού οφθαλμού». 
το εσωτερικό σύστημα ελέγχου της ποιότητας των έργων 
υπήρχε σπάνια.

όι κοινοτικοί έλεγχοι διαπίστωναν ότι τα προβλήματα 
αυτά επαναλαμβάνονταν με μεγάλη συχνότητα, με αποτέλε-
σμα να τα χαρακτηρίζουν όχι βέβαια ως τυχαία λάθη, αλλά 
ως «συστημικά» που, σύμφωνα με τους κανονισμούς, επισύ-
ρουν δημοσιονομικές διορθώσεις κατ’ αποκοπήν ή, ακόμα 
χειρότερα, κατά προβολήν (σε όλα τα αντίστοιχα έργα).

η ανεπαρκής διοίκηση και επίβλεψη των έργων από τις 
αναθέτουσες αρχές ήταν μια ακόμη ανοιχτή πληγή. η έλ-
λειψη στελεχών, υποδομών και τεχνογνωσίας για την ορθή 
προετοιμασία, τη διοίκηση και τον ποιοτικό και οικονομικό 
έλεγχο των έργων, αλλά και ο συγκεντρωτισμός και το πε-
λατειακό σύστημα που είχε αναπτυχθεί, με τα χρόνια, δημι-
ούργησαν αδιέξοδες καταστάσεις.

Όταν, αργότερα, οι υπηρεσίες αυτές υποχρεώνονταν, 
κυρίως πολιτικά, να προσλάβουν έμπειρη εταιρεία συμβού-
λων διοίκησης έργων, τα τεύχη των διακηρύξεων των σχε-
τικών διαγωνισμών, αλλά και οι συμβάσεις με τους project 
managers, εκτός από το ότι έβριθαν ασαφειών, προέβλεπαν 
υπέρογκες αμοιβές για επουσιώδεις αρμοδιότητες, μέσα 
στις οποίες δεν περιλαμβάνονταν ευθύνες για τυχόν απο-
κλίσεις ποιότητας και για επαυξήσεις του κόστους και του 
χρόνου αποπεράτωσης των έργων.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα ήταν ο αποκλεισμός των ιδιω-
τών από τη συμμετοχή τους στα έργα είτε ως παραχωρησιού- 
χων, είτε ως project managers.

αν και οι δημόσιες υπηρεσίες, ως αναθέτουσες αρχές, 
επεδίωκαν, μετά από πολιτική και πάλι πίεση, τη συμμετο-
χή τους στα λόγια, στην πράξη την αποθάρρυναν με πολ-
λούς τρόπους. στην αρχή, χρησιμοποιούσαν την «κλασική» 
επίκληση στρατηγικών ή εθνικών λόγων ή λόγων δημοσίου 
συμφέροντος. Όταν όμως οι λόγοι αυτοί έπαψαν να αποτε-
λούν ικανοποιητική δικαιολογία, αφού η ίδια η πολιτική και 
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οικονομική ζωή τούς κατέστησαν παρωχημένους, οι αναθέ-
τουσες αρχές κατόρθωναν να αποκλείουν την ιδιωτική συμ-
μετοχή δημιουργώντας τις πλέον ακατάλληλες συνθήκες, 
αποδίδοντας συχνά την παρεπόμενη έλλειψη προσφορών 
στην «απληστία» των ιδιωτών. (φυσικά, τα θέματα αυτά είναι 
λυμένα στις περισσότερες χώρες της εε).

τέλος, το σημαντικότερο και πλέον διαχρονικό θέμα είναι 
αυτό της διαφθοράς στις δομές και τους θεσμούς της χώρας.

5.  Εισαγωγική σύνοψη μιας μεγάλης προσπάθειας 

H EE δεν μας έδωσε μόνο πόρους. μας δίδαξε τρόπο σκέ-
ψης, μας παρέσχε τεχνογνωσία και νοοτροπία οργάνωσης, 
διαδρομή στρατηγικής, διαδρομή υλοποίησης, διαδρομή ευ-
θύνης και ελέγχου· διαδρομές συγκεκριμένες.

αυτά και όσα προανέφερα με απασχόλησαν από την πρώ-
τη ημέρα της ορκωμοσίας μου, στις 19 μαρτίου του 2004, ως 
γενικού γραμματέα επενδύσεων και ανάπτυξης.

η ατζέντα που αμέσως διαμόρφωσα περιέλαβε δύο άμε-
σες ενέργειες:

πρώτον, τη θεσμοθέτηση ενός συστηματοποιημένου 
τρόπου βελτίωσης τόσο του θεσμικού πλαισίου όσο και της 
επάρκειας των φορέων υλοποίησης, ώστε η τεχνοκρατική 
και διοικητικο-οργανωτική τους ικανότητα να συγκλίνει με 
αυτές του ιδιωτικού τομέα.

Δεύτερον, την εντατικοποίηση του ποιοτικού ελέγχου σε 
όλες τις φάσεις της πορείας ενός έργου, αλλά και σε θέματα 
αρμοδιότητας υπεΧωΔε, όπως η διασφάλιση του οικονομι-
κού και τεχνικού αντικειμένου του έργου χωρίς να αλλάζει 
στην πορεία του η μελέτη και το τίμημα, ο έλεγχος των μελε-
τών, καθώς και η εμπλοκή του ίδιου του μελετητή μέσα από 
την παρακολούθηση της εφαρμογής της μελέτης.

όι επαφές μου με ανθρώπους που συμμερίζονταν τις 
ίδιες με εμένα ανησυχίες ήταν διαρκείς.

τον πρώτο μήνα με είχε ήδη κυριεύσει το άγχος από τη δια- 
πίστωση των τεράστιων θεσμικών, διαχειριστικών και εκτε-
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λεστικών ελλειμμάτων που είχαν συσσωρευτεί στην ανα-
πτυξιακή διαδικασία της χώρας. η σκέψη μου ήταν διαρκώς 
στο πού, πώς και πόση, τεχνική και πολιτική, ενέργεια έπρεπε 
άμεσα να καταναλώσουμε, ώστε πρώτα απ' όλα να αποκατα-
σταθούν οι σχέσεις μας με την εε. σχέσεις, που, λόγω αυτών 
ακριβώς των ελλειμμάτων, είχαν φθάσει στο σημείο μηδέν 
απειλώντας το γ´ κπσ, και, επομένως, το πρόγραμμα Δημο-
σίων επενδύσεων, με δημοσιονομική κατάρρευση.

από ένστικτο ή και από άγνοια κινδύνου, όπως συχνά 
μου «καταλόγιζε» ο πολιτικός μου προϊστάμενος, από την 
πρώτη στιγμή επέλεξα να μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας, 
πιστεύοντας ακράδαντα ότι πιθανότητες να αντιμετωπι-
σθεί ένα πρόβλημα υπάρχουν μόνο όταν αναδεικνύονται οι 
λόγοι που το δημιουργούν. πολύ δε περισσότερο, όταν το 
πρόβλημα αυτό προκύπτει από μια πολυσύνθετη διαδικασία, 
όπως το κπσ, που συνδέεται με το σύνολο των πολιτικών 
που χαράσσονται και εφαρμόζονται για την οικονομία και 
την κοινωνία.

πράγματι, δεν υπάρχει πιο πολυσύνθετη διαδικασία από 
τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την 
εφαρμογή του κπσ. Διαδικασία που η αποδοτικότητά της 
μόνο συνολικά μπορεί και πρέπει να αποτιμάται. Όμως, στην 
πράξη αυτό δεν συνέβη ποτέ. το κπσ συνδέθηκε με την εξέ-
λιξη δύο και μόνο δεικτών:

πρώτον, της προόδου στην υλοποίηση, η οποία μετράται, 
ετήσια και σωρευτικά, ως ποσοστό των συνολικών κρατικών 
πληρωμών που γίνονται για τα έργα προς τη συνολική, εγκε-
κριμένη για όλη την περίοδο του κπσ, εθνική και κοινοτική, 
δημόσια δαπάνη.

Δεύτερον, της προόδου στην απορρόφηση της κοινο-
τικής συνδρομής, η οποία μετράται, ετήσια και σωρευτικά, 
ως ποσοστό των εισπράξεων από την εε προς τη συνολική 
εγκεκριμένη για όλη την περίοδο κοινοτική συνδρομή.

σε κάθε περίπτωση, οι δείκτες αυτοί αποκάλυπταν τις 
αδυναμίες στρατηγικού σχεδιασμού και επιτελικής διοίκη-
σης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων κάθε τομέα χάραξης 
και εφαρμογής πολιτικής που συμμετέχει σε αυτή την πολυ-
σύνθετη διαδικασία.
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φανέρωναν, επίσης, την αδυναμία της δημόσιας διοίκη-
σης να κινητοποιεί την ιδιωτική πρωτοβουλία κατευθύνοντάς 
την προς νέους παραγωγικούς κλάδους, αλλά και της ίδιας 
της ελληνικής κοινωνίας να αποδέχεται αλλαγές ή να ξεπερ-
νά παλαιές νοοτροπίες.

στα τρεισήμισι χρόνια που πέρασα ως επικεφαλής της γε-
νικής γραμματείας επενδύσεων και ανάπτυξης, προσπαθή-
σαμε να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες αυτές μέσα από ένα 
εκτεταμένο και τολμηρό πρόγραμμα αλλαγών.

προσπαθήσαμε, επίσης, να άρουμε τα αδιέξοδα στις σχέ-
σεις της χώρας με την εε, αλλά και να εξαντλήσουμε κάθε 
διαθέσιμο μέσο ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος δραματι-
κών απωλειών πόρων στο κλείσιμο της περιόδου. γνώριζα, 
άλλωστε, καλά ότι εάν η εε εφάρμοζε αυστηρή λογιστική 
προσέγγιση, το μέγεθος της απώλειας πόρων θα είχε ανυπο-
λόγιστες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις.

Έχοντας τη συνολική ευθύνη απέναντι στην εε, αλλά και 
συντονιστικό ρόλο σε εθνικό επίπεδο, επιδιώξαμε να μην εί-
μαστε σε αντιπαράθεση με τα υπουργεία, αλλά να καθίσου-
με μαζί και με τους φορείς τους σε ένα τραπέζι, να δούμε το 
θέμα συνολικά και να βρούμε λύσεις.

και κυρίως, να αποφύγουμε την απευθείας διαπραγμά-
τευση των υπουργείων με την εε, πρακτική που, κατά το πα-
ρελθόν, έφθανε μέχρι τη διατύπωση αντικρουόμενων από-
ψεων ακόμα και παρουσία εκπροσώπων των υπηρεσιών της 
επιτροπής, δίνοντας έτσι μια εικόνα έλλειψης συντονισμού 
για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. στις Βρυξέλλες, 
υπήρξα μάρτυρας πολλών τέτοιων περιστατικών.

παράλληλα, έπρεπε να χειριστούμε την πληθώρα των κα-
τευθύνσεων και οδηγιών που είχαν δοθεί κατά το παρελθόν 
από το υπόιό προς τους φορείς, οδηγίες που οι φορείς συ-
χνά δεν κατανοούσαν, αλλά ούτε είχαν και εξουσιοδότηση 
αρμοδιότητας για να εφαρμόσουν.

ειδικά για τα δημόσια έργα, τα πάντα είχαν ανατεθεί στις 
μονάδες παρακολούθησης και ελέγχου των ειδικών υπηρε-
σιών Διαχείρισης (ευΔ) των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

όι ευΔ υποχρεώνονταν να «δηλώνουν» ότι ήλεγχαν και 
ενέκριναν οτιδήποτε και αν συνέβαινε στα έργα. αυτό δεν 
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ήταν μόνο πρακτικά και χρονικά ανέφικτο, αλλά, ακόμα και 
εάν μπορούσε να συμβεί, η αναγκαστική «αντιπαράθεση» 
ελεγκτή και ελεγχόμενου εντός του ίδιου φορέα και υπό τον 
ίδιο προϊστάμενο, το μόνο που θα προκαλούσε ήταν αντι-
δράσεις, διαμάχες και αλληλοκατηγορίες και, γενικά, καθετί 
το μη εποικοδομητικό. και αυτό το γνώριζε καλά το υπόιό, 
όπως και το υπεΧωΔε ήξερε καλά ότι δεν μπορούσε να τη-
ρήσει ούτε τις ίδιες τις εγκυκλίους του.

και τα δύο αυτά υπουργεία γνώριζαν επίσης (έτσι όπως 
είχαν εξελιχθεί τα πράγματα) ότι η ορθή εφαρμογή της κοι-
νοτικής νομοθεσίας θα σταματούσε σχεδόν όλα τα έργα.

ακόμη, δεν αγνοούσαν ότι με τους ρυθμούς που απαιτού-
νταν για να απορροφηθούν οι πόροι, κάτι τέτοιο θα οδηγού-
σε σε δραματικές απώλειες πόρων στο μέσο του γ´ κπσ και 
όχι στο τέλος, όπως συνέβη με το Β´ κπσ.

Έτσι, η μόνη διέξοδός μας ήταν η αποκατάσταση της νομι-
μότητας στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων Έργων (σπΔε) 
και στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου (σΔε) και, μέσω 
αυτής, η επίλυση των προβλημάτων με την εε μέσα από 
συμφωνίες που θα «αμνήστευαν» το παρελθόν, θα μας επέ-
τρεπαν να συνεχίσουμε την υλοποίηση και θα διασφάλιζαν 
πλήρως τους πόρους για το μέλλον.

στο πλαίσιο αυτό, με συντονισμένες ενέργειες σε θεσμι-
κό και διαπραγματευτικό επίπεδο, αποτρέψαμε μια, επιχειρη-
σιακά και πολιτικά επαχθή, αναστολή πληρωμών της κοινο-
τικής χρηματοδότησης την οποία προετοίμασε η επιτροπή. 
σε θεσμικό επίπεδο και σε συνεργασία με το υπεΧωΔε, το 
οποίο έφερε το βάρος των ρυθμίσεων, διευθετήθηκαν όλες 
οι χρόνιες αμφισβητήσεις της εε σχετικά με τη νομιμότητα 
ανάθεσης, διαχείρισης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσε-
ων.

σε διαπραγματευτικό επίπεδο, καταλήξαμε σε συμφω-
νία, περιορίζοντας τα πολύ αυστηρά πρόστιμα που η εε επι-
χείρησε να επιβάλει μη αποδεχόμενη το σύνολο, σχεδόν, 
των συμβάσεων των έργων της περιόδου 2000-2004, τα 
οποία είχαν συναφθεί με διαδικασίες εκτός κοινοτικής νο-
μιμότητας. το θέμα έκλεισε με την απόφαση της εε για πε-
ρικοπή της κοινοτικής συνδρομής, μειώνοντας κατά πολύ, 
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μετά από ιδιαίτερα σκληρές διαπραγματεύσεις, την αρχική 
της απαίτηση.

παράλληλα, και αφού αναμορφώσαμε το σΔε, λάβαμε 
από την επιτροπή τη θετική της αξιολόγηση, που ήταν μια 
ουσιαστική και τυπική υποχρέωση της χώρας μας η οποία πα-
ρέμενε σε εκκρεμότητα από την έναρξη του κπσ.

επίσης, μέσω διαδοχικών αναθεωρήσεων του κπσ και 
των είκοσι πέντε επιχειρησιακών προγραμμάτων, ανανεώ-
σαμε τις «υποσχέσεις» της χώρας στην εε προσαρμόζοντας 
σταδιακά τον αρχικό σχεδιασμό στην πραγματικότητα της 
διαχείρισης και της εφαρμογής που είχαμε παραλάβει.

ταυτόχρονα, ενισχύσαμε το περιφερειακό σκέλος του 
κπσ και στηρίξαμε ισχυρά τον παραγωγικό τομέα της οικο-
νομίας και ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (μμε) 
της χώρας.

όι αναθεωρήσεις αυτές είχαν πολλαπλά οφέλη, ανάλο-
γα με το πού εστιάσθηκε κάθε μία, με κύριο τη διασφάλιση, 
για πρώτη φορά στην ιστορία των κπσ, του κλεισίματος μιας 
προγραμματικής περιόδου, χωρίς απώλεια πόρων.

Έτσι, ενώ το κπσ υπέστη μία εκ βάθρων αλλαγή του θε-
σμικού πλαισίου παραγωγής και διαχείρισης των έργων και 
μάλιστα στο μέσον της εφαρμογής του, οι χρηματοδοτήσεις 
δεν διέτρεξαν κανένα απολύτως κίνδυνο.

παράλληλα, ολοκληρώσαμε με απόλυτη επιτυχία μια μα-
ραθώνια προσπάθεια για την εξασφάλιση επάρκειας πόρων, 
αλλά και ευνοϊκών ρυθμίσεων εφαρμογής για τη νέα περί-
οδο προγραμματισμού 2007-2013. όι μειώσεις του προϋ-
πολογισμού της εε αντανακλούσαν τις αντίξοες συνθήκες 
διαπραγμάτευσης που διαμορφώθηκαν ήδη από τον όκτώ-
βριο του 2003, όταν οι έξι χώρες, που συνεισέφεραν στον 
κοινοτικό προϋπολογισμό περισσότερα από όσα εισέπρατ-
ταν, έθεσαν θέμα υπερβολικής δημοσιονομικής τους επιβά-
ρυνσης ασκώντας σοβαρές πιέσεις για ευνοϊκότερες υπέρ 
αυτών ρυθμίσεις.

στο ευρωπαϊκό συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, εξα-
σφαλίσαμε 20,1 δις ευρώ ή 24,3 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές, 
αλλά και ευνοϊκές συνθήκες απορρόφησης. μετά από σκλη-
ρές διαπραγματεύσεις και ισχυρή τεχνοκρατική τεκμηρίωση, 
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αποσπάσαμε ειδική πληθυσμιακή ρύθμιση για τις περιφέρει-
ες αττικής, κεντρικής μακεδονίας και Δυτικής μακεδονίας, 
οι οποίες υπέστησαν τις συνέπειες του στατιστικού αποτε-
λέσματος της διεύρυνσης της εε λόγω μείωσης του μέσου 
όρου του κατά κεφαλήν αεπ των 25 κρατών-μελών έναντι 
αυτού των 15. όι περιφέρειες αυτές αποκαλούνται περιφέ-
ρειες στατιστικού αντίκτυπου ή σταδιακής εξόδου (phasing 
out) από τον στόχο 1, δηλαδή τον στόχο της συνοχής ο οποί-
ος χρηματοδοτεί τις «φτωχές» μόνο περιφέρειες. συγκριτικά 
με τα παλαιά κράτη-μέλη, η χώρα μας και αύξησε το μερί-
διό της, αλλά και κατέκτησε την υψηλότερη «καθαρή θέση» 
είτε ως ποσοστό εθνικής ευημερίας, είτε ως απόλυτο ποσό 
ή ακόμα την τέταρτη υψηλότερη καθαρή θέση σε απόλυτα 
ποσά σε σχέση με το σύνολο των 27 κρατών-μελών.

σε συνέχεια της συμφωνίας αυτής, ολοκληρώθηκε το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο των Διαρθρωτικών ταμείων. με συντο-
νισμένες ενέργειες τόσο στο συμβούλιο όσο και στην επι-
τροπή και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, πετύχαμε μια σειρά 
από πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις που στη νέα περίοδο θα βοη-
θήσουν ουσιαστικά να αξιοποιηθούν καλύτερα οι πόροι και 
να επιτευχθεί ανάπτυξη ακόμη και στις περιφέρειες εκείνες, 
στις οποίες, λόγω των νέων οικονομικών δεδομένων, οι δυ-
νατότητες θα ήταν περιορισμένες.

τέλος, ύστερα από διαπραγμάτευση με τη γενική Διεύ-
θυνση ανταγωνισμού της επιτροπής για τις νέες κατευθυ-
ντήριες γραμμές περιφερειακών ενισχύσεων της περιόδου 
2007-2013, εξασφαλίσαμε πολύ ευνοϊκές για τη χώρα μας 
ρυθμίσεις και για τις κρατικές ενισχύσεις. σε συνέχεια της 
διαπραγμάτευσης αυτής, εγκρίθηκε, πρώτος από όλα τα 
κράτη-μέλη της εε, ο ελληνικός «Χάρτης περιφερειακών 
ενισχύσεων» της περιόδου 2007-2013.

με πρότυπες διαδικασίες διαβούλευσης, με μεθοδικό-
τητα, μακροπρόθεσμη στόχευση και σε στενή συνεργασία 
με τις υπηρεσίες της εε, σχεδιάσαμε το εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο αναφοράς, το οποίο εγκρίθηκε από την επιτροπή με 
επαίνους. για πρώτη φορά στην ιστορία των διαπραγματεύ-
σεων των κπσ, η ελλάδα ήταν το δεύτερο, μετά τη μάλτα, 
κράτος-μέλος και η πρώτη χώρα συνοχής, με πολύ υψηλό 
πακέτο απολήψεων, που ολοκλήρωσε με επιτυχία και τόσο 
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γρήγορα τον σχεδιασμό και τις σχετικές διαπραγματεύσεις 
με την εε. ανάλογη ήταν και η επιτυχία της κατάρτισης και 
συντονισμένης διαπραγμάτευσης για την έγκριση όλων των 
νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων, παλαιών και νεότε-
ρων, τα περισσότερα από τα οποία εγκρίθηκαν πολύ πριν 
από τα αντίστοιχα των λοιπών εταίρων μας.

τα αποτελέσματα αυτά ήταν καρπός πολύμηνων εξαντλη-
τικών διεργασιών και διαβουλεύσεων τόσο σε διμερές, τε-
χνικό και πολιτικό, επίπεδο, όσο και σε επίπεδο συνεργασιών 
και συμμαχιών. απέδειξαν δε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την 
αλλαγή στις σχέσεις μας με την επιτροπή, η οποία αναγνώ-
ρισε στην ελλάδα έναν συνεπή, τεχνοκράτη συνομιλητή που 
παράγει δουλειά υψηλού επιπέδου, σέβεται χρονοδιαγράμ-
ματα, διαπραγματεύεται με σοβαρότητα και επιχειρήματα 
και αποδίδει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και επίπεδο.

το εσπα που σχεδιάσαμε, διαπνέεται από αυτογνωσία, 
αισιοδοξία και φιλοδοξία. αυτογνωσία που πηγάζει από τα 
λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος. αισιοδοξία που 
βασίζεται στα εντυπωσιακά αποτελέσματα της θεσμικής και 
διαχειριστικής αναμόρφωσης του κπσ, και φιλοδοξία που 
πηγάζει από τον σχεδιασμό ενός ευέλικτου και αξιόπιστου 
πλαισίου δράσης με διακριτούς στόχους και μετρήσιμα απο-
τελέσματα.

παράλληλα, ολοκληρώσαμε σχέδιο νόμου για τη διαχεί-
ριση του εσπα προβλέποντας πολλές καινοτομίες για τη 
μεταρρύθμιση του προηγούμενου και, προδήλως, αναποτε-
λεσματικού μοντέλου, με ρυθμίσεις για την ποιοτική βελτίω-
ση του σΔε, την υποστήριξη του περιφερειακού σχεδιασμού 
από ανώνυμες εταιρείες, την αναβάθμιση των διαδικασιών 
διαχείρισης των εθνικών επενδυτικών πόρων κατά τα πρό-
τυπα του εσπα, την πιστοποίηση της επάρκειας των φορέων 
κ.ά.

ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στην πληροφόρηση των πολι-
τών, σχεδιάζοντας εφαρμογές και δημοσιεύοντας στο Δια-
δίκτυο νέες ιστοσελίδες πληροφόρησης, με ενιαία καταχώ-
ρηση όλων των προκηρύξεων, αλλά και των καλών πρακτι-
κών, για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του πολίτη και του 
δυνητικού επενδυτή.
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για τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας και για την ενί-
σχυση και την αναπτυξιακή καθοδήγηση της επιχειρηματικό-
τητας, σχεδιάσαμε τον νέο επενδυτικό νόμο. Ένα νόμο πρω-
τοποριακό σε σχέση με όλους τους προηγούμενους, απλό 
και κατανοητό από τους ενδιαφερόμενους, που εγκρίθηκε 
από την εε σε χρόνο-ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και 
καταξιώθηκε ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την περι-
φερειακή ανάπτυξη της χώρας.

τέλος, μέσω των τραπεζών και χωρίς γραφειοκρατία, χο-
ρηγήσαμε από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμμα-
τα ενισχύσεις προς τις μμε της μεταποίησης, του τουρισμού, 
των υπηρεσιών και, για πρώτη φορά, του εμπορίου, αλλά και 
ενισχύσεις για νέες τεχνολογίες πληροφορικής και για περιο- 
χές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. στο υπόιό διατη-
ρήσαμε μόνο τον γενικό συντονισμό των δράσεων και την 
εποπτεία της ορθής λειτουργίας του συστήματος.

σε όλα όσα ανέφερα, υπήρξαν προβλήματα και δύσκολες 
ισορροπίες.

στο εσωτερικό της χώρας, οφείλαμε να τα αναδεικνύου-
με, αλλά και να τα επιλύουμε με όποιο πολιτικό κόστος. να 
επιλέγουμε στελέχη με διοικητική ικανότητα, τεχνοκρατική 
κατάρτιση, επαγγελματική καταξίωση, σύγχρονη αντίληψη 
περί της ανάπτυξης με βάση τα διεθνή δεδομένα και, βεβαί-
ως, με εχέγγυα χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήμα-
τος. να συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς και να τους 
υποστηρίζουμε. να κατανοούμε τις δυσκολίες του κάθε επι-
πέδου και τον ρόλο που έχει ο καθένας στο σύστημα. να 
ελέγχουμε ώστε να μην επαναλαμβάνονται λάθη, αλλά και 
για να τα προλαμβάνουμε. να διασφαλίζουμε ότι οι πόροι 
επενδύονται με στρατηγικό σχέδιο και σύμφωνα με τις αρ-
χές της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού, της οικονομί-
ας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

στο δε εξωτερικό, να δίνουμε μία ενιαία εικόνα αξιοπιστί-
ας, συμβάλλοντας με τους χειρισμούς μας στην αναβάθμιση 
του κύρους της χώρας, αλλά και στη βελτίωση της διαπραγ-
ματευτικής μας ικανότητας σε κάθε θέμα.

με την πολυδιάστατη δραστηριότητα που αναπτύξαμε 
σε όλο τον κύκλο των χρηματοδοτήσεων και της ανάπτυ-
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ξης, πιστεύω ότι καταφέραμε αρκετά, όχι όλα όσα εγώ θα 
ήθελα.

είναι αλήθεια ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες που πή-
ραμε, για πολλούς λόγους, όχι μόνο πολιτικούς, δεν είχαν 
αίσια κατάληξη ή απέτυχαν. Ίσως γιατί δεν είχε έρθει ακόμη 
η ώρα τους, όπως έγραψα και στην αρχή.

κλείνω αυτή την εκτεταμένη σύνοψη με δυο στιγμές που 
δεν θα ξεχάσω ποτέ μου:

την ημέρα που έφυγα από τις Βρυξέλλες για να αναλάβω 
τη θέση του γενικού γραμματέα επενδύσεων και ανάπτυ-
ξης, αφήνοντας, στην πόλη όπου ζούσα από τα είκοσι δύο 
μου χρόνια, τη σύζυγό μου, τα τρία μου παιδιά, τη δουλειά 
μου, τους φίλους μου.

και, επίσης, τη μοναδική στιγμή της ορκοδοσίας μου, στις 
19 μαρτίου 2004, όταν, αγγίζοντας το ιερό ευαγγέλιο, επα-
ναλάμβανα τον όρκο αντικρίζοντας την ελληνική σημαία και 
δίπλα της τον νέο υπουργό όικονομίας και όικονομικών της 
ελληνικής Δημοκρατίας. η τιμή που μου είχε γίνει να αναλά-
βω μια τόσο απαιτητική θέση ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε 
σχέση με τη μέχρι τότε επαγγελματική μου πορεία ως απλού 
στελέχους της ευρωπαϊκής επιτροπής. θα θυμάται, πιστεύω, 
ο τότε υπουργός, την έντονη συναισθηματική μου φόρτιση, 
όπως και ο προκάτοχός μου και φίλος μου, ο οποίος με περί-
μενε στο γραφείο για να με ενημερώσει.

φαίνεται ότι τα δεκαοχτώ χρόνια που πέρασα μακριά από 
την ελλάδα, ήταν πολλά. Έτσι δικαιολογήθηκα στον εαυτό 
μου εκείνη την ημέρα.

από το υπόιό αποχώρησα στις 2 όκτωβρίου 2007, για 
να αναλάβω τη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργεί-
ου ανάπτυξης.

σήμερα, από απόσταση πια, μιας και έχουν περάσει πάνω 
από δυο χρόνια, αισθάνθηκα την ανάγκη να απευθυνθώ με 
αυτό το βιβλίο σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσό-
τερα, αλλά και σε εκείνους που λησμόνησαν γρήγορα.

θα αναρωτηθούν, βεβαίως, οι αναγνώστες γιατί απέ-
δωσα τόσο μεγάλη σημασία στην ευθυγράμμιση με την εε 
σε όλα τα ζητήματα που άπτονταν των αρμοδιοτήτων μου, 
γιατί συνεργάστηκα στενά με τους «καρεκλοκένταυρους» 
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ή «χαρτογιακάδες» των Βρυξελλών, όπως απαξιωτικά τους 
αποκαλούσαν οι «παντογνώστες» της χώρας μας.

η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη.

η σχεδόν τριαντάχρονη συμμετοχή μας στην πορεία της 
εε, πορεία που άλλοτε είχε κανονικό βηματισμό και άλλοτε 
όχι, ενίσχυσε μεν την πολιτική και οικονομική μας θέση όσο 
ποτέ άλλοτε στην ελληνική ιστορία, αλλά, δυστυχώς, δεν κα-
τόρθωσε να αλλάξει σημαντικά την αντίληψη που έχουμε ως 
κοινωνία και οικονομία για την Ένωση και τον ρόλο μας σε 
αυτή.

πίστευα και πιστεύω πως μόνο ένα κράτος-μέλος που 
είναι συνεπής εταίρος, που παράγει δουλειά υψηλού επιπέ-
δου, που σέβεται και τηρεί τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα 
και που διαπραγματεύεται με σοβαρότητα και επιχειρήματα, 
μπορεί να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τη συμμε-
τοχή του στην Ένωση.

αυτή τη διαφορετική αντίληψη προσπάθησα να υπηρε-
τήσω (ενίοτε με κόστος) τόσο ως στέλεχος της επιτροπής 
επί δεκαεπτά χρόνια, όσο και ως κυβερνητικό στέλεχος επί 
έξι σχεδόν χρόνια, στο μικρό μερίδιο που μου αναλογούσε 
κάθε φορά. γι’ αυτό και απέδωσα τόσο μεγάλη σημασία στην 
τήρηση των υποχρεώσεών μας να εφαρμόζουμε σωστά τις 
κοινές πολιτικές που αντικαθιστούν τις εθνικές, αλλά και τις 
κοινοτικές που τις συμπληρώνουν, ακόμα και όταν αυτές 
βρίσκονται εκτός του παραδοσιακού αναπτυξιακού μας προ-
τύπου.

αυτές οι απόψεις με έκαναν άλλωστε να ανήκω σε «ομά-
δα υψηλού πολιτικού κινδύνου».

όύτε εγώ θυμάμαι πόσες φορές γενικοί γραμματείς, 
αλλά ακόμη και υπουργοί των προηγούμενων κυβερνήσε-
ων, είχαν διαμαρτυρηθεί στην ιεραρχία μου στην ευρωπαϊκή 
επιτροπή, ζητώντας την απομάκρυνσή μου από τους ελληνι-
κούς φακέλους.

Βεβαίως, η προσπάθεια για ανατροπή των αντιλήψεων 
και των πρακτικών που προανέφερα θα ήταν περιττή, αν η 
χώρα μας διέθετε μια ποιοτική, σταθερή και κωδικοποιημένη 
νομοθεσία, μια αποτελεσματική, εξωστρεφή, συνεπή, αντι-
γραφειοκρατική δημόσια διοίκηση και μια καλύτερη συνερ-
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γασία ανάμεσα στον δημόσιο, ιδιωτικό, αυτοδιοικητικό και 
κοινωνικό τομέα.

πιστεύω ακράδαντα ότι η εναρμόνιση των κοινών και των 
κοινοτικών πολιτικών, αλλά και η, μέσω αυτών, προσπάθεια 
σύγκλισης, δημιουργούν τις καλύτερες δυνατές προϋποθέ-
σεις για μια κοινή αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 
της οικονομίας. αυτή η ανάγκη για «κοινή αντιμετώπιση» εί-
ναι και ο λόγος για τον οποίο δεν απέκρυψα ποτέ από τους 
κοινοτικούς συνεργάτες μας κανένα από τα προβλήμα-
τα που μας απασχολούσαν, ανεξάρτητα εάν προέρχονταν 
από το παρελθόν ή αν τα δημιουργούσαμε εμείς οι ίδιοι με 
την αδυναμία μας να είμαστε ένας συνεπής εταίρος. Έκανα 
ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ένιωθα να συμβαίνει συ-
νεργαζόμενος ως κοινοτικός με τις ελληνικές αρχές.

ανέφερα προηγουμένως ότι η μετάβαση από την ευρω-
παϊκή κοινότητα στην ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η ολοκλή-
ρωση, ξεκίνησε ως οικονομική με την ενιαία αγορά και το 
κοινό νόμισμα, και εξελίχθηκε σε πολιτική, με την κατάργηση 
των φυσικών και οικονομικών συνόρων. η πρώτη δεν έχει 
αμφισβητηθεί σοβαρά από κανέναν. η δεύτερη, πράγματι, 
δημιούργησε βάσιμους φόβους ηγεμόνευσης των μεγάλων 
και ισχυρών κρατών-μελών· φόβους που κλόνισαν κατά και-
ρούς την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών.

Όμως και οι δύο εξελίσσονται μέσα από αμοιβαίες υπο-
χωρήσεις και συμβιβασμούς, τη γνωστή «κοινοτική μέθοδο», 
ανεξάρτητα από τις μινιμαλιστικές ή μαξιμαλιστικές θέσεις 
που κατά καιρούς λαμβάνονται από διάφορα κράτη-μέλη 
απέναντι στην ολοκλήρωση. η διεργασία είναι δυναμική και 
το αποτέλεσμα συν-διαμορφώνεται από πολιτικές αποφά-
σεις που λαμβάνονται κάθε στιγμή από διαφορετικές πολι-
τικές ηγεσίες. γι' αυτό και πρέπει, ως χώρα, ως κυβέρνηση, 
ως διοίκηση, ως ευρωπαίοι πολίτες, να είμαστε σε θέση να 
συμμετέχουμε δυναμικά στη διαμόρφωση αυτού του αποτε-
λέσματος.

όι κατακτήσεις της Ένωσης, αλλά και ο ιδεολογικός 
πλουραλισμός της, φάνηκε ότι δεν φθάνουν για να την εμπι-
στευθεί ο ευρωπαίος πολίτης στις όποιες θεσμικές αποφά-
σεις μείζονος σημασίας καλείται να λάβει, όπως αυτή της 
συνταγματικής συνθήκης.
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συνεχίζοντας σταθερά και αταλάντευτα τις οικονομικές 
και πολιτικές της στοχεύσεις, η εε, με τις πολιτικές απο-
φάσεις των ηγετών και με τις εισηγήσεις της ευρωπαϊκής 
επιτροπής, θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για την 
εμπιστοσύνη αυτή. να προωθεί καλύτερες ρυθμίσεις οι-
κονομικής οργάνωσης που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια 
των συναλλαγών και θα επιτηρούν αυστηρότερα τους οικο-
νομικούς παράγοντες. να καταστήσει περισσότερο φιλοπε-
ριφερειακές τις πολιτικές της, διατηρώντας τον οριζόντιο 
χαρακτήρα τους. να υπολογίζει περισσότερο τις κοινωνικές 
παραμέτρους της οικονομικής ολοκλήρωσης, διαφυλάσσο-
ντας το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο με αδιαπραγμάτευ-
τους στόχους την απόκρουση του φαινομένου της νέας 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι κερδίζε-
ται η εμπιστοσύνη των πολιτών. Όπως συμβαίνει και με την 
οικονομία της αγοράς όταν αυτή ανεβάζει το βιοτικό επί-
πεδο του πολίτη, για να θυμηθούμε και τον John Maynard 
Keynes.
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κεφαλαιό Β´

τό γ´ κπσ

1.  Η προγραμματική περίοδος 2000-2006, το Γ´ ΚΠΣ 

στην ενότητα αυτή παρουσιάζω συνοπτικά πληροφορίες που 
θα επιτρέψουν στον αναγνώστη να εξοικειωθεί με το αντικεί-
μενο των κοινοτικών προγραμμάτων.

η οικονομική αλληλεγγύη είναι η βάση της περιφερειακής 
πολιτικής της εε, η οποία μεταφράστηκε για την προγραμμα-
τική περίοδο 2000-2006, σε ενισχύσεις 213 δις ευρώ προς 
τις μειονεκτικές περιοχές της εε και προς συγκεκριμένες κοι-
νωνικές ομάδες.

μέσω των Διαρθρωτικών ταμείων, δηλαδή του ευρωπαϊ- 
κού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης (ετπα), του ευρω-
παϊκού κοινωνικού ταμείου (εκτ), του τμήματος προσανα-
τολισμού, του ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου προσανατο-
λισμού και εγγυήσεων (εγτπε) και του Χρηματοδοτικού μέ-
σου προσανατολισμού της αλιείας (Χμπα), μεταβιβάστηκαν 
195 δις ευρώ. μέσω του ταμείου συνοχής, το οποίο παρεμ-
βαίνει μόνο στην ιρλανδία, την πορτογαλία, την ισπανία και 
την ελλάδα, και μόνο στους τομείς των μεταφορών και του 
περιβάλλοντος, μεταβιβάστηκαν 18 δις ευρώ.

όι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται, μέσω εθνικών (τομεα-
κών) και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, σε 
δυο τύπους περιφερειών (των αποκαλούμενων «εδαφικών» 
στόχων):

πρώτον: στις περιφέρειες του λεγόμενου στόχου 1 που 
αντιστοιχούν στο επίπεδο ιι της ονοματολογίας στατιστικών 
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εδαφικών μονάδων (NUTS II), των οποίων το κατά κεφαλήν 
αεπ, μετρημένο σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και υπο-
λογιζόμενο με βάση τα κοινοτικά στοιχεία των τριών τελευ-
ταίων ετών, είναι κατώτερο του 75% του κοινοτικού μέσου 
όρου. στις περιφέρειες, όπου οι οικονομικοί δείκτες, όπως 
το επίπεδο των επενδύσεων, το ποσοστό ανεργίας, η παροχή 
υπηρεσιών προς τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις και η χρη-
ματοδότηση βασικών υποδομών, δείχνουν αρνητικές τάσεις, 
διατέθηκε το 70% των πόρων. την περίοδο 2000-2006 όλες 
οι ελληνικές περιφέρειες εντάχθηκαν στον στόχο αυτό. στην 
ονοματολογία NUTS θα επανέλθω πολύ αργότερα, στην ενό-
τητα σχετικά με τις μείζονες περιφέρειες.

Δεύτερον: στις περιφέρειες του λεγόμενου στόχου 2 με 
σημαντικό πληθυσμό ή έκταση, όπου το κυριότερο πρόβλημα 
δεν είναι η έλλειψη υποδομών, αλλά τα διαρθρωτικά προ-
βλήματα οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης, δια- 
τέθηκε το 11,5 % των πόρων. στις περιφέρειες αυτές, που αντι-
μετωπίζουν δυσχέρειες από τη μεταλλαγή των τομέων της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών, την κρίση στο αστικό περι-
βάλλον και την παρακμή των παραδοσιακών δραστηριοτήτων 
στις αγροτικές ζώνες, κρίθηκε απαραίτητο να δοθεί έμφαση 
στην ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

ό τρίτος στόχος δεν είναι εδαφικός, αλλά θεματικός. 
αφορά στις περιφέρειες του στόχου 2, καθώς και σε όσες 
περιφέρειες δεν είναι επιλέξιμες για καμία άλλη ενίσχυση, 
στις οποίες διατέθηκε το 12,3% των πόρων για τον εκσυγχρο-
νισμό των συστημάτων κατάρτισης και για την απασχόληση 
μέσα από τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ορ-
γανισμών κατάρτισης και των επιχειρήσεων (στόχος 3).

τους τρεις αυτούς στόχους συμπληρώνουν τέσσερις κοι-
νοτικές πρωτοβουλίες (κπ) – επιχειρησιακά προγράμματα 
στις οποίες διατέθηκε το 5,3% των πόρων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν προβλήματα που παρουσιάζονται σε όλο το 
ευρωπαϊκό έδαφος.

πρώτη, η κπ INTERREG III για την ενθάρρυνση διασυνορια- 
κών, διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών. Δεύ-
τερη, η κπ LEADER+ για την ανάδειξη νέων πρωτοβουλιών 
αγροτικής ανάπτυξης που προέρχονται από ομάδες τοπικής 
δράσης. τρίτη, η κπ EQUAL για την καταπολέμηση των ανι-
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σοτήτων και των διακρίσεων κατά την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας. τέταρτη, η κπ URBAN II για καινοτόμες στρατη-
γικές ανάπλασης των πόλεων και των προβληματικών συ-
νοικιών και για την αντιμετώπιση, με τρόπο ολοκληρωμένο, 
προβλημάτων όπως η ανεργία, η εγκατάλειψη κτιρίων, η το-
ξικομανία, η απομόνωση, ο ρατσισμός, το κυκλοφοριακό, η 
εγκληματικότητα και η μόλυνση του περιβάλλοντος. η ολο-
κληρωμένη προσέγγιση οφείλει να λαμβάνει υπόψη της όλες 
τις διαστάσεις της αστικής διαβίωσης και επιβάλλει τη συμ-
μετοχή όλων όσοι πλήττονται από τα προβλήματα αυτά.

για την προσαρμογή των δομών αλιείας σε περιφέρειες 
που δεν ανήκουν στον στόχο 1, χορηγήθηκε το 0,5% των πό-
ρων. τέλος, το υπόλοιπο 0,51% χορηγήθηκε απευθείας από 
τις Βρυξέλλες σε καινοτόμες αναπτυξιακές ενέργειες που 
προωθούν νέες ιδέες.

Όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις, πλην της τελευταίας, 
έχουν τη μορφή μη επιστρεφόμενων επιδοτήσεων και διο-
χετεύονται μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων που καταρ-
τίζουν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες. τα προγράμματα 
αυτά αποτελούν αναπτυξιακές στρατηγικές που καθορίζονται 
στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων μεταξύ των περιφερειών, των 
κρατών-μελών και της επιτροπής, λαμβάνουν δε υπόψη τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που χαράσσονται από 
την επιτροπή. ειδικά για την απασχόληση, έμφαση δόθηκε 
στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, σε δράσεις με ενί-
σχυση των ατόμων εκείνων που είναι περισσότερο εκτεθει-
μένα στον κίνδυνο της μακροχρόνιας ανεργίας, την κοινωνι-
κή ενσωμάτωση και την ισότητα των ευκαιριών.

η υλοποίηση των προγραμμάτων είναι, με βάση τους κα-
νονισμούς, αποκεντρωμένη στα κράτη-μέλη και τις περιφέ-
ρειες που έχουν την κύρια ευθύνη για την παρακολούθηση 
και την εξακρίβωση της πραγματικής, ορθής και αποτελεσμα-
τικής διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών, 
την παραγωγή πλήθους στοιχείων που να τα αποδεικνύουν, 
τον έλεγχο των δαπανών, τη δίωξη των παρατυπιών, τη λήψη 
των απαιτούμενων μέτρων και την πραγματοποίηση των ανα-
γκαίων δημοσιονομικών διορθώσεων.

η επιτροπή παρεμβαίνει μόνο για να επαληθεύει την απο-
τελεσματικότητα του σΔε και, εφόσον θεωρεί ότι το κρά-



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

54

τος-μέλος δεν έχει συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που 
υπέχει, δηλαδή όταν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες ότι έχει 
διαπραχθεί παράβαση του κοινοτικού Δικαίου ή όταν οι ελ-
λείψεις του σΔε είναι ικανές να οδηγήσουν σε παρατυπίες 
συστηματικού χαρακτήρα, μπορεί να αναστέλλει τις ενδιά- 
μεσες πληρωμές και να ζητήσει από το κράτος-μέλος να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός τακτής προθεσμίας. 
με την εκπνοή της προθεσμίας και εάν το κράτος-μέλος δεν 
έχει πραγματοποιήσει δημοσιονομικές διορθώσεις, η επιτρο-
πή μπορεί να καταργήσει εν όλω ή εν μέρει τη συνδρομή της 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. η ίδια η επιτροπή καθορίζει 
το ποσό μιας διόρθωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 
παρατυπίας, καθώς και την έκταση και τη δυνητική επίπτωση 
των ενδεχόμενων ελλείψεων του σΔε. κάθε ποσό το οποίο 
αποτελεί αντικείμενο απαίτησης ως αχρεωστήτως καταβλη-
θέν επιστρέφεται στην επιτροπή και στον κοινοτικό προϋπο-
λογισμό. τα ποσά αυτά προσαυξάνονται με τόκους υπερημε-
ρίας.

πολύ συνοπτικά, οι κανονισμοί της περιόδου 2000-2006 
ενισχύουν την επικουρικότητα, επιβραβεύουν την αποτελε-
σματικότητα, προβλέπουν επιβολή αυστηρών ποινών για πα-
ρατυπίες και περικλείουν τον κίνδυνο οριστικής απώλειας 
πόρων λόγω αναποτελεσματικότητας στη διαχείριση ή καθυ-
στερήσεων στην απορρόφηση.

για τις καθυστερήσεις στην απορρόφηση εφαρμόζεται ο 
κανόνας ν+2, σύμφωνα με τον οποίο τα κοινοτικά κονδύλια 
μιας δέσμευσης του έτους ν, που δεν απορροφήθηκαν έως 
το τέλος του έτους ν+2, αποδεσμεύονται, δηλαδή χάνονται 
από το πρόγραμμα, αυτομάτως.

2. Το Ελληνικό ΚΠΣ 2000-2006 

σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του γ´ κπσ, η ελλάδα στο 
τέλος του 2010 θα έπρεπε να διαθέτει δίκτυα συγκρίσιμα με 
των υπολοίπων χωρών, να έχει ανθρώπινο δυναμικό καλά εκ-
παιδευμένο σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στην πληροφορική, 
να διαθέτει ανταγωνιστικό παραγωγικό τομέα με έμφαση σε 
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, να είναι λιγότερο 
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έντονη η εξάρτησή της από τον τουρισμό και να υπάρχει η 
δυνατότητα προσφοράς καλύτερων υπηρεσιών υγείας στους 
πολίτες.

η επίτευξη των στόχων αυτών συναρτήθηκε με την επιθε-
τική αντιμετώπιση των προβλημάτων των βασικών υποδομών 
μεταφορών και ενέργειας, της ανάπτυξης των ανθρώπινων 
πόρων, της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής σε σχέση με 
την υγεία, την πρόνοια και το περιβάλλον, της ανάπτυξης των 
περιφερειών και, τέλος, της ανταγωνιστικότητας των παρα-
γωγικών τομέων και ιδίως της γεωργίας, της μεταποίησης και 
των υπηρεσιών, του τουρισμού, του πολιτισμού και της έρευ-
νας και τεχνολογίας.

αυτά τα μεγάλα ζητήματα αποτέλεσαν τις προτεραιότητες 
του σχεδίου ανάπτυξης 2000-2006 που η ελλάδα παρουσία-
σε στην επιτροπή στις 29 σεπτεμβρίου του 1999, τρεις μήνες 
πριν την τυπική έναρξη της περιόδου προγραμματισμού. Βά-
σει του σχεδίου αυτού, η επιτροπή, κατόπιν δεκατετράμηνων 
διαπραγματεύσεων, ενέκρινε το κπσ στις 27 νοεμβρίου του 
2000, δηλαδή έντεκα μήνες μετά την έναρξη της περιόδου. 
όι προτεραιότητες αυτές υλοποιούνται μέσω 24 επιχειρησια- 
κών προγραμμάτων, εκ των οποίων τα 11 αφορούν εθνικές 
τομεακές πολιτικές και τα 13 αποτελούν ολοκληρωμένα περι-
φερειακά αναπτυξιακά προγράμματα, 1 για κάθε μία περιφέ-
ρεια της χώρας.

η επιτυχής αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών συναρτή-
θηκε επίσης με τη διατήρηση ενός υγιούς μακροοικονομικού 
πλαισίου, με διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας, 
αγαθών και υπηρεσιών για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και 
συγκράτηση τιμών, αλλά και για ενίσχυση του δυναμικού 
ανάπτυξης και απασχόλησης, με την κινητοποίηση του ιδιωτι-
κού τομέα ώστε να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής αλλά και, ευρύτερα, στην προσπάθεια εκσυγχρο-
νισμού και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του συνόλου 
του παραγωγικού τομέα και των περιφερειών και, τέλος, με 
την ουσιαστική βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης, παρα-
κολούθησης και ελέγχου των δημοσίων πόρων ώστε να δια-
σφαλιστεί όχι μόνον η απορρόφηση, αλλά και η αποτελεσμα-
τικότητα των παρεμβάσεων.
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3.  Ο νόμος 2860/2000 για τη διαχείριση, την παρα-
κολούθηση και τον έλεγχο του Γ´ ΚΠΣ 

Ένα σημαντικό ζήτημα που τέθηκε κατά τη διαπραγμάτευση 
για την έγκριση του κπσ, ήταν το θέμα των δομών διαχείρι-
σης και υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
ιδιαίτερα η συγκρότηση και η λειτουργία των Διαχειριστικών 
αρχών (ευΔ) σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό 1260/1999 
του συμβουλίου της 21ης ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων 
για τα διαρθρωτικά ταμεία.

ό τότε επίτροπος, κ. Michel Barnier, έξι μήνες μετά την υιο-
θέτηση των νέων κανονισμών, σε επιστολή του της 26.1.2000 
προς τον τότε αρμόδιο υφυπουργό, ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι «η Επιτροπή, ως υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋ-
πολογισμού της ΕΕ, οφείλει να βεβαιωθεί, στα πλαίσια της 
εταιρικής σχέσης, ότι τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με τα συ-
στήματα διαχείρισης και ελέγχου θα ληφθούν πριν από την 
έγκριση του ΚΠΣ». ανέφερε επίσης ότι «η Επιτροπή θεωρεί 
αναγκαίο, κύριος ρόλος της ΜΟΔ να παραμείνει αυτός που 
της είχε ανατεθεί στα πλαίσια του ΚΠΣ 1994-1999, δηλαδή η 
προσφορά, από την αρχή του ΚΠΣ και με βάση τους κανόνες 
λειτουργίας της ΜΟΔ, σε όλες τις διαχειριστικές αρχές συ-
γκροτημένων τεχνικών ομάδων στελεχών που θα τους επι-
τρέψουν να εκπληρώσουν το έργο τους».

με τον νόμο 2860/2000, ο οποίος ψηφίστηκε τον νοέμ-
βριο του 2000, δηλαδή 18 μήνες μετά την υιοθέτηση των νέων 
κανονισμών, θεσπίστηκαν λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη δια- 
χείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
του κπσ.

ό νόμος αυτός άρχισε, στην πράξη, να εφαρμόζεται δυο 
σχεδόν χρόνια μετά την τυπική έναρξη της περιόδου, δηλαδή 
προς τα τέλη του 2001. σημειώνω εδώ ότι η κυβέρνηση της 
νέας Δημοκρατίας ψήφισε τον νόμο για το πολύ πιο σύνθετο 
και απαιτητικό εσπα, έξι μήνες μετά τη θέσπιση και του τε-
λευταίου κανονισμού της περιόδου 2007-2013.

για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων συ-
στάθηκε μία κεντρική Διαχειριστική αρχή για το κπσ (κΔα) 
και μία Διαχειριστική αρχή ως ειδική υπηρεσία Διαχείρι-
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σης (ευΔ) κάθε επιμέρους επιχειρησιακού προγράμματος 
(υπουργεία και περιφέρειες). ό νόμος καθόρισε τη σύνθεση, 
την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και τον τρόπο λειτουργίας 
αυτών των αρχών, διαχωρίζοντας τις αρμοδιότητές τους από 
αυτές της αρχής πληρωμής και των τελικών Δικαιούχων.

για την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των χρημα-
τοδοτικών ροών δημιουργήθηκε μία ειδική υπηρεσία πληρω-
μών στο υπόιό σε επίπεδο κπσ (αρχή πληρωμής), για όλα 
τα επιχειρησιακά προγράμματα του κπσ και όλα τα Διαρθρω-
τικά ταμεία, αλλά και για το ταμείο συνοχής με αρμοδιότητες 
την υποβολή στην εε πιστοποιημένων δηλώσεων, αιτήσεων 
πληρωμών και προβλέψεων για μελλοντικές αιτήσεις πλη-
ρωμών, την απόδοση της κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής 
στους τελικούς δικαιούχους και, στις περιπτώσεις κρατικών 
ενισχύσεων, στους τελικούς αποδέκτες μέσω του πΔε.

η αρχή πληρωμής, υπηρεσία απευθείας υπαγόμενη στον 
γγεα, είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των λογαριασμών 
που διατηρεί το υπουργείο όικονομικών στην τράπεζα της 
ελλάδας για κάθε Διαρθρωτικό ταμείο και για το ταμείο συ-
νοχής με υπο-λογαριασμούς ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
στους οποίους η επιτροπή καταθέτει απευθείας τις κοινο-
τικές πιστώσεις. με εντολή της αρχής πληρωμής, οι πιστώ-
σεις αυτές εγγράφονται στο τμήμα εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού - πΔε. στο τμήμα δαπανών εγγράφονται 
οι προβλέψεις μεταφοράς κοινοτικών και δημόσιων εθνικών 
πιστώσεων προς τους τελικούς Δικαιούχους. τυχόν ιδιωτική 
συμμετοχή εμφανίζεται στα αντίστοιχα υποσυστήματα του 
όλοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (όπσ) για το 
κπσ, τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και το ταμείο συνοχής. 
στον κρατικό προϋπολογισμό καθορίζεται το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, ο τελικός Δικαιούχος και το ύψος της οικονομι-
κής συνδρομής κατά την ένταξη ενός έργου στο πρόγραμμα 
καθώς και η ετήσια κατανομή της.

η κΔα είναι υπηρεσία της γγεα που εξασφαλίζει τον συ-
ντονισμό των παρεμβάσεων στο επίπεδο του κπσ, λαμβάνει 
τα κατάλληλα μέτρα και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες 
προς τις ευΔ των προγραμμάτων, αποτελεί δε τον κύριο συ-
νομιλητή της επιτροπής με την οποία συνεργάζεται στο πλαί-
σιο της εταιρικής σχέσης.
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όι ευΔ είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή, την αποτελε-
σματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης του αντί-
στοιχου προγράμματος. ειδικότερα, είναι υπεύθυνες για 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση 
προτάσεων ένταξης έργων με βάση τυποποιημένα έντυπα, 
την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών με βάση προκαθο-
ρισμένα κριτήρια επιλογής, την έκδοση απόφασης ένταξης, 
τη δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων, την κοινοποίηση 
στον τελικό δικαιούχο της απόφασης αυτής και των όρων 
χρηματοδότησης καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής, 
τον λεγόμενο έλεγχο πρώτου επίπεδου (εσωτερικός έλεγ-
χος).

ό έλεγχος αυτός αφορά στη φυσική, χρηματοοικονομι-
κή και λογιστική διάσταση όλων των έργων, τόσο στον τόπο 
υλοποίησής τους, όσο και στην έδρα των φορέων που έχουν 
στην κατοχή τους πρωτότυπους τεχνικούς φακέλους και τα 
παραστατικά δαπανών, διενεργείται δε προληπτικά, κατά την 
εκτέλεση του έργου και κατά την ολοκλήρωσή του. τα αποτε-
λέσματα των ελέγχων αυτών καταχωρούνται στο όπσ.

σε ό,τι αφορά το κοινοτικό Δίκαιο, οι ευΔ οφείλουν, με-
ταξύ άλλων, να διασφαλίζουν την τήρηση των όρων και των 
γενικών αρχών της συνθήκης εκ καθώς και των όδηγιών 
που αφορούν την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων και 
να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παρεμβάσεων στους 
κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον, με έμφαση στην 
κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των απορριμμάτων σύμ-
φωνα με την κοινοτική νομοθεσία καθώς και στη βελτίωση 
της διαδικασίας αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων.

η αρχή πληρωμής είναι αρμόδια για τον εξωτερικό δια- 
χειριστικό έλεγχο των ευΔ και των τελικών Δικαιούχων, τον 
λεγόμενο έλεγχο δευτέρου επιπέδου, ο οποίος περιλαμβά-
νει την ανάλυση και την αξιολόγηση του συστήματος ελέγ-
χων του πρώτου επιπέδου, τον προκαταρκτικό έλεγχο κάθε 
πληρωμής, τους δειγματοληπτικούς ελέγχους κ.λπ. Όταν η 
αρχή πληρωμής διαπιστώνει παρατυπία, αφού ακούσει τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, διαγράφει τις σχετικές πληρωμές. όι 
δε αποφάσεις της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένες και 
να συμφωνούν με την αρχή της αναλογικότητας, μπορούν 
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να αποτελέσουν αντικείμενο διοικητικών ή/και δικαστικών 
προσφυγών. τέλος, η αρχή πληρωμής μπορεί να αναστέλλει 
τις πληρωμές σε περίπτωση εικαζόμενης παρατυπίας, ενη-
μερώνοντας ταυτόχρονα την αρμόδια ευΔ, το όπσ, τον τελι-
κό Δικαιούχο, τον τελικό αποδέκτη και την ειδική υπηρεσία 
ελέγχου του υπουργείου όικονομικών.

η υπηρεσία αυτή, γνωστή ως επιτροπή Δημοσιονομικού 
ελέγχου (εΔελ), είναι αρμόδια για το λεγόμενο τρίτο επί-
πεδο ελέγχου και συγκεκριμένα για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στα 
προηγούμενα δυο επίπεδα, τον συνολικό συντονισμό των 
συστημάτων ελέγχου καθώς και εξειδικευμένες επιθεωρή-
σεις στις ευΔ, την αρχή πληρωμής και τους τελικούς Δικαι-
ούχους. για τα θέματα της εΔελ θα επανέλθω σε επόμενη 
ενότητα.

σύμφωνα με τον νόμο 2860/2000, η εφαρμογή και η 
οργάνωση της διαχείρισης του κπσ υποστηρίζεται από τη 
μόΔ α.ε. με εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης, 
με μεταφορά τεχνογνωσίας, με υποστήριξη των τελικών δι-
καιούχων κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, με 
υποστήριξη της κΔα για την οργάνωση και αξιολόγηση της 
διαχειριστικής ικανότητας των ευΔ και με αξιολόγηση και 
προτάσεις σχετικά με το κατάλληλο προσωπικό για τη στε-
λέχωσή τους κ.λπ.

η επιτροπή παρακολούθησης του κπσ είναι το όργανο 
που παρακολουθεί με συγκεκριμένη μεθοδολογία την εξέλι-
ξη του κπσ σε επίπεδο των πολιτικών, αλλά και της εφαρμο-
γής τους, και που προτείνει στην κΔα οποιαδήποτε τροπο-
ποίηση μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του 
κπσ ή να βελτιώσει τη διαχείρισή του. αντίστοιχες ευθύνες 
έχει και η επιτροπή παρακολούθησης κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος.

η ευρωπαϊκή επιτροπή από την πλευρά της και στο πλαί-
σιο της άσκησης της αρμοδιότητάς της ως θεματοφύλακα 
για την ορθή εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των ευ-
ρωπαϊκών κοινοτήτων, διασφαλίζει την ύπαρξη και την ομαλή 
λειτουργία του σΔε, ώστε οι κοινοτικοί πόροι να χρησιμοποι-
ούνται με τρόπο ορθό και αποτελεσματικό.
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4.  Μια σύντομη αξιολόγηση του νόμου 2860/2000 

ό νόμος αυτός, παρά τις καλές του προθέσεις, είχε ουσιαστι-
κές αδυναμίες τις οποίες είχαν επισημάνει εξαρχής όλα τα 
μέλη των επιτροπών παρακολούθησης από όλους τους πολι-
τικούς χώρους: πολυπλοκότητα διαδικασιών, γραφειοκρατική 
αντίληψη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανεπάρκεια 
αποτελεσματικών συστημάτων πρόληψης για την αποφυγή 
παραβιάσεων εθνικού και κοινοτικού Δικαίου, κ.λπ.

όι πιο βασικές αδυναμίες του νόμου ήταν: πρώτον, η 
απουσία ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 
και ποιοτικά αποδοτικότερη λειτουργία του σΔε· δεύτερον, 
η εξαίρεση του εθνικού σκέλους του πΔε από οποιαδήποτε 
ρύθμιση με συνέπεια τον δυϊσμό στη διαχείριση των δημόσι-
ων πόρων· τρίτον, η απουσία μέριμνας για την ενδυνάμωση 
του ρόλου των περιφερειών και την ενίσχυση και υποστήρι-
ξη των τελικών Δικαιούχων και, τέταρτον, η δημιουργία ενός 
μεγάλου αριθμού ευΔ με συνακόλουθες αδυναμίες συντονι-
σμού και με περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης συνερ-
γειών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.

Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν η ίδια η κΔα, η οποία τυπικά 
συστάθηκε στις 17 όκτωβρίου 2001, δηλαδή 13 μήνες μετά 
την ψήφιση του νόμου ή 22 μήνες μετά την τυπική έναρξη 
του γ´ κπσ, η δε στελέχωσή της ολοκληρώθηκε παράλληλα 
με τη στελέχωση και των υπόλοιπων ευΔ των προγραμμά-
των. λόγω ακριβώς της καθυστερημένης συγκρότησής της, 
η κΔα δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
υποστήριξης και καθοδήγησης των λοιπών ευΔ και κυρίως 
στη διάθεση σε αυτές των μέσων που ήταν απαραίτητα για 
να αντεπεξέλθουν στις νέες διαδικασίες και τις αυστηρές 
απαιτήσεις του κπσ.

όι ευΔ συγκροτήθηκαν και αυτές με καθυστέρηση χω-
ρίς να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως μέρη ενός ενιαίου 
κέντρου ουσιαστικής καθοδήγησης και υποστήριξης λόγω, 
κυρίως, της αδυναμίας της κΔα. Έχω προσωπική εμπειρία 
γιατί, ως στέλεχος της επιτροπής, κλήθηκα να πιστοποιήσω 
μια ευΔ ενός σημαντικού τομεακού προγράμματος. τέλος, η 
κΔα, οι ευΔ, αλλά και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες δημόσιες 
υπηρεσίες, παρουσίαζαν ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα, 
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σε τεχνογνωσία και τεχνολογία, σε λειτουργικά οργανογράμ-
ματα και σε ανθρώπινο δυναμικό.

στους δε φορείς προγραμματισμού (υπουργεία, περιφέ-
ρειες, ότα) και υλοποίησης (υπηρεσιακές μονάδες που ανή-
κουν σε κεντρικά υπουργεία ή στη νομαρχιακή ή στην τοπική 
αυτοδιοίκηση), η κατάσταση παρέμενε στάσιμη επί πολλά 
χρόνια.

συμπερασματικά, με τον νόμο 2860/2000 οργανώθη-
κε ένα σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο έδωσε 
ιδιαίτερο βάρος στον διαχειριστικό και ελεγκτικό τομέα με 
διεξαγωγή εθνικών ελέγχων σε τρία επίπεδα και με κριτή-
ρια επιλογής έργων με κεντρικό προσανατολισμό προς τους 
κανόνες διαχείρισης. Το σύστημα αυτό μπορεί να ήταν μία 
καλή προσπάθεια θέσπισης αυστηρών κανόνων για τα συγ-
χρηματοδοτούμενα έργα, όμως, το παραγωγικό του αποτέλε-
σμα δεν ήταν ικανοποιητικό, καθώς οι κανόνες αυτοί δεν εν-
σωματώθηκαν ομαλά στην παραγωγή των έργων, αλλά, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, θεωρήθηκαν μια συμπληρωματι-
κή, καταναγκαστική δράση στις δραστηριότητες που ασκού-
σαν οι παραδοσιακές δομές της κρατικής διοίκησης, όπου 
τα μέσα και οι νοοτροπίες, θεσμικά, τεχνικά και ανθρώπινα, 
ήταν απολύτως παρωχημένα.

πάντως, δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω ότι το εγχείρη-
μα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την τότε πολιτική ηγεσία του 
υπόιό, η οποία, βαλλόμενη πανταχόθεν, εργάστηκε σκληρά 
για να επιβάλει μια σχετική τάξη.

5.  Τα μεγάλα ζητήματα που ανέδειξε η διαχείριση 
των Κοινοτικών πόρων 

πριν από την έναρξη των κπσ και λόγω της έλλειψης πόρων, 
η αναπτυξιακή διαδικασία είχε έναν καθαρά «πιστωσιοκε-
ντρικό» χαρακτήρα.

αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η ολοκλήρωση ενός έργου να 
μην εξαρτάται από τα τεχνικά, ποιοτικά, κοστολογικά και χρο-
νικά του δεδομένα, αλλά από την ετήσια διαθεσιμότητα των 
πιστώσεων και του πιστωτή, δηλαδή των υπουργείων. Έτσι, 
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ο φορέας του έργου δεν δεσμευόταν, δεν μπορούσε να δε-
σμευτεί, ως προς τα δεδομένα αυτά, εφόσον ο πιστωτής δεν 
του εξασφάλιζε, δεν μπορούσε να του εξασφαλίσει, συγκε-
κριμένη ροή πιστώσεων και μάλιστα σε πολυετή βάση. αυτός 
ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους τα έργα δεν 
ολοκληρώνονταν αφού ο φορέας τους, σκοπίμως, υποεκτι-
μούσε το κόστος ώστε να διευκολύνει τον πιστωτή να διατη-
ρεί τις ισορροπίες κατά τη διάθεση των πιστώσεων, μιας και 
ο πιστωτής ενδιαφερόταν περισσότερο για αυτό και λιγότερο 
για την αξιοποίησή τους.

τα έργα επιλέγονταν υπό πολιτική πίεση και χωρίς ιεράρ-
χηση, με αποτέλεσμα να εντάσσονται στο πρόγραμμα Δη-
μοσίων επενδύσεων (πΔε) περισσότερα έργα από όσα μπο-
ρούσε να χρηματοδοτήσει η εθνική οικονομία ή περισσότερα 
από όσα θα έπρεπε να γίνουν με αναπτυξιακά αλλά και οικο-
νομοτεχνικά κριτήρια. τα παραδείγματα είναι πολλά.

Όταν η αναπτυξιακή διαδικασία άρχισε να κατευθύνεται 
και να προσδιορίζεται από τις διαρθρωτικές πολιτικές της 
ευρωπαϊκής Ένωσης (εε), αλλά και από το μεγάλο ύψος των 
πόρων που συνόδευαν τις πολιτικές αυτές μέσω των κπσ, 
η χώρα μας βρέθηκε μπροστά σε δυο οδυνηρές αποκαλύ-
ψεις.

αποκάλυψη πρώτη: δεν διέθετε έναν επαρκή και αποτελε-
σματικό μηχανισμό σχεδιασμού, προγραμματισμού, διαχείρι-
σης και εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων.

αποκάλυψη δεύτερη: δεν διέθετε «ώριμα» έργα για να κα-
τασκευαστούν σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της εε για την 
καταβολή των χρηματοδοτήσεων, τους δεσμευτικούς κανόνες 
των παράλληλων πολιτικών της για τον ανταγωνισμό, την εσω-
τερική αγορά, το περιβάλλον, την απασχόληση κ.λπ., αλλά και 
τις αρχές της επικουρικότητας και της προσθετικότητας.

εμπρός στο μόνιμο και έντονο άγχος των απωλειών πό-
ρων, αλλά και στην ανάγκη να αποκτήσει η χώρα, το συντο-
μότερο δυνατό, ένα ελάχιστο επίπεδο δημόσιων υποδομών 
για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και, σε μεταγενέστερο 
στάδιο, να κινητοποιηθεί το ιδιωτικό κεφάλαιο, η πρόταξη της 
απορρόφησης έναντι οιουδήποτε άλλου κριτηρίου ήταν ανα-
πόφευκτη, σχεδόν μονόδρομος.
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αυτό το αναγκαίο κακό, παρά τα, πράγματι, σημαντικά 
βήματα που έγιναν, περιόρισε την αναπτυξιακή πολιτική της 
χώρας σε μια απλή εξειδίκευση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων 
χωρίς συγκροτημένη από πάνω προς τα κάτω στρατηγική. 
παράλληλα, διατήρησε σε μεγάλο βαθμό την «πιστωσιοκε-
ντρική» λογική των προ κπσ περιόδων, η οποία συνδέθηκε με 
παρακάμψεις των σύνθετων νομικών, τεχνικών και περιβαλ-
λοντικών όρων που επέβαλλε το κοινοτικό Δίκαιο.

σε αυτό το πλαίσιο, τα δημόσια έργα, ο πλέον «εκτεθειμέ-
νος» τομέας, αποτέλεσε τον «εύκολο στόχο» για την εε και 
τις υπηρεσίες της, οι οποίες επί μακρόν αξίωναν πλήρη ευ-
θυγράμμιση με την κοινοτική νομοθεσία. όι όποιες «αναγκα-
στικές» προσαρμογές έγιναν, ήταν περιορισμένες και αυτό 
διότι προσέκρουσαν σε ισχυρές αντιδράσεις τόσο από την 
ίδια τη δημόσια διοίκηση σε κεντρικό, περιφερειακό και αυ-
τοδιοικητικό επίπεδο, όσο και από συγκεκριμένους επιστημο-
νικούς, συνδικαλιστικούς και οικονομικούς φορείς που είχαν 
εγκλωβιστεί ή, για να ακριβολογώ, «βολευτεί», στο προ των 
κπσ σύστημα.

το γενικότερο πρόβλημα έλλειψης «ώριμων» έργων, με-
ταφέρθηκε πανηγυρικά και στο γ΄ κπσ. το άγχος της απορ-
ρόφησης είχε επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους φο-
ρείς υλοποίησης και βεβαίως τους πολιτικούς προϊσταμένους 
τους. όι φορείς αυτοί, χωρίς έννομη υποχρέωση να επιτύ-
χουν μετρήσιμους, ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, με 
μεγάλες αδυναμίες οργάνωσης και στελέχωσης αλλά και  
διαχείρισης και εκτέλεσης έργων, χωρίς ενιαία καθοδήγηση ή 
συγκροτημένη υποστήριξη, ήταν αδύνατο να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

την κατάσταση αυτή επιβάρυναν η αναμενόμενη πολυδιά-
σπαση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δηλαδή των έργων 
και των προγραμμάτων για την επιτάχυνση των απορροφή-
σεων και, κυρίως, τα δομικά και νομικά προβλήματα του συ-
στήματος Διαχείρισης και ελέγχου (σΔε) του γ΄ κπσ και του 
συστήματος παραγωγής Δημοσίων Έργων (σπΔε) μέσα στα 
οποία έπρεπε να εφαρμοσθούν, να λειτουργήσουν, οι παρεμ-
βάσεις αυτές.

όι συνεχείς προειδοποιήσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής 
(εφεξής επιτροπή) για αναστολές των κοινοτικών πληρωμών 
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προς την ελλάδα, δηλαδή για συνολική διακοπή των χρημα-
τοδοτήσεων, δεν είχαν ληφθεί υπόψη ούτε όταν οι κοινοτικοί 
έλεγχοι, πολύ έγκαιρα, αναδείκνυαν τις πολύ σοβαρές αδυ-
ναμίες στα συστήματα αυτά.

Δεν ελήφθησαν υπόψη ούτε την ύστατη στιγμή, όταν, τον 
ιούλιο του 2003, τρεισήμισι χρόνια μετά την τυπική έναρξη 
του κπσ, η επιτροπή στηλίτευε γραπτώς την πρόθεση της 
τότε κυβέρνησης να μην υιοθετήσει τα συμφωνηθέντα με 
αυτή μέτρα για την «κάλυψη του συσσωρευμένου ελλείμμα-
τος σε νομικό, οργανωτικό και μεθοδολογικό επίπεδο και την 
ανατροπή πρακτικών και συνηθειών που δεν εξυπηρετούν το 
δημόσιο συμφέρον».

η περίπτωση του προβληματικού θεσμικού πλαισίου δη-
μοσίων έργων, οι υπερβάσεις προϋπολογισμών έργων με 
συμπληρωματικές συμβάσεις, οι όροι στις διακηρύξεις που 
παραβίαζαν τις γενικές αρχές της συνθήκης περί ανταγωνι-
σμού και μη διάκρισης και άλλα πολλά, είχαν ήδη οδηγήσει 
σε τεράστιες περικοπές πόρων και σε ανάλογη επιβάρυνση 
του εθνικού προϋπολογισμού.

εκτός κοινοτικής χρηματοδότησης είχαν μείνει τα έργα 
που είχαν υποστεί ουσιώδεις τροποποιήσεις, τα ημιτελή 
έργα ή εκείνα που παρουσίαζαν χαμηλή ποιότητα, εφόσον 
η αποκατάστασή τους δεν επιβεβαιωνόταν από την ανεξάρ-
τητη τεκμηρίωση του «εξειδικευμένου συμβούλου ποιοτικού 
ελέγχου» (εσπελ) που η εε είχε επιβάλει.

πέραν τούτου, τα προβλήματα αυτά, με τη μορφή επανα-
λαμβανόμενων παρατυπιών, θεωρήθηκαν κατά τους κοινο-
τικούς ελέγχους ως «συστημικά» θίγοντας ευθέως την αξιο- 
πιστία των διαχειριστικών και ελεγκτικών μηχανισμών του 
κράτους. Έτσι, η εE υιοθέτησε στάση «μηδενικής ανοχής» 
και, επικαλούμενη λόγους μη συμμόρφωσης με τις αρχές του 
κοινοτικού Δικαίου, το 2004 απείλησε με αναστολή πληρω-
μών για το μεγαλύτερο μέρος των έργων που συγχρηματο-
δοτούσε το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης 
(ετπα).

Χαρακτηριστική ήταν η τότε εισήγηση της επιτρόπου πε-
ριφερειακής πολιτικής, Danuta Hübner, στο κολέγιο των επι-
τρόπων για «παράτυπη αναδιαπραγμάτευση των δημοσίων 
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συμβάσεων μετά την υπογραφή τους» και για «διαδικασίες 
διακρίσεων και αδιαφάνειας»!

Όλα αυτά αποτυπώνονταν με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο 
στους ρυθμούς απορρόφησης του μαρτίου 2004, δηλαδή 
αφού είχαν παρέλθει τέσσερα και πλέον έτη από την έναρ-
ξη της περιόδου 2000-2006. κπσ 23%, ταμείο συνοχής 7%, 
κοινοτικές πρωτοβουλίες 6,6%. από το ποσοστό απορρόφη-
σης του κπσ προέκυπτε ότι από το 2004 και έως τη λήξη της 
περιόδου, ο μέσος όρος «παραγωγής» δαπάνης του κπσ θα 
έπρεπε να ανέλθει στο 18% από 7,5% της πρώτης τετραετίας 
υλοποίησης, δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση 2,5 φορές τα-
χύτεροι ρυθμοί.

τα δημόσια έργα ήταν ένα τομέας όπου τα αποτελέσματα 
είναι περισσότερο εύκολα μετρήσιμα και ελέγξιμα, σε καμία 
περίπτωση όμως δεν ήταν ο μόνος προβληματικός τομέας. 
ανασταλτικό παράγοντα στην ενίσχυση των επενδύσεων και 
την αναπτυξιακή πορεία της χώρας αποτέλεσαν τα προβλή-
ματα που προέκυψαν από τους δεσμευτικούς περιορισμούς 
που η ίδια η χώρα έθεσε στον Χάρτη περιφερειακών ενισχύ-
σεων της περιόδου 2000-2006, καθώς και από τις ρυθμίσεις 
του τροποποιημένου με τον νόμο 3219/2004 αναπτυξιακού 
νόμου, που, ως ασύμβατος με το κοινοτικό Δίκαιο, δεν μπο-
ρούσε σε καμία περίπτωση να εφαρμοστεί. θα επανέλθω στο 
θέμα αυτό σε επόμενη ενότητα.

τις συνολικές υποχρεώσεις επιβάρυνε το γεγονός ότι όλα 
σχεδόν τα προγράμματα του Β΄ κπσ (1994-1999) παρέμεναν 
λογιστικά ανοικτά, λόγω των απαιτήσεων της επιτροπής για 
επανελέγχους που θα συνεπάγονταν δραματικές επιστρο-
φές κονδυλίων.

6. Η απορρόφηση του Γ΄ ΚΠΣ 

η εφαρμογή του κπσ άρχισε την 1η ιανουαρίου 2000, ημε-
ρομηνία από την οποία οι δαπάνες, δηλαδή οι πληρωμές, 
των έργων ήταν επιλέξιμες, δηλαδή νόμιμες και κανονικές 
για να υποβληθούν προς συγχρηματοδότηση από την εε. η 
συνολική κοινοτική συνδρομή ανήλθε σε 22,7 δις ευρώ και 
η αναλογούσα εθνική συμμετοχή σε 11,5 δις ευρώ. σύνολο: 
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34,2 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης. τα ποσά αυτά συμπεριλάμ-
βαναν και τα αποθεματικά επίδοσης και προγραμματισμού, 
συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 2,4 δις ευρώ, ποσά τα 
οποία εγκρίθηκαν από την επιτροπή και κατανεμήθηκαν στα 
προγράμματα με την αναθεώρηση του κπσ που έγινε στο 
τέλος του 2004.

σύμφωνα με τον κανονισμό, το αποθεματικό επίδοσης 
αντιστοιχεί στο 4% των πιστώσεων και κατανέμεται στα προ-
γράμματα μετά από εκτίμηση της επίδοσής τους με βάση συ-
γκεκριμένα κριτήρια και δείκτες. η κατανομή πραγματοποι-
είται από το κράτος-μέλος σε στενή συνεννόηση με την επι-
τροπή, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003. η τελική 
απόφαση κατανομής λαμβάνεται από την επιτροπή σε στενή 
συνεννόηση με τις εθνικές αρχές πριν από την 31η μαρτίου 
2004.

το άλλο αποθεματικό, το αποθεματικό προγραμματισμού, 
δίνει την ευελιξία που είναι απαραίτητη για την αντιμετώ-
πιση απρόβλεπτων εξελίξεων κατά την εφαρμογή του κπσ 
προς όφελος των ανθρωπίνων πόρων ιδίως για δράσεις που 
συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, αλλά και για 
την ενίσχυση των περιφερειών που επιτυγχάνουν αποδοτική 
εφαρμογή των προγραμμάτων τους, ιδίως σε ό,τι αφορά και-
νοτόμες δράσεις. Χρησιμοποιείται παράλληλα και κατά συ-
νεκτικό τρόπο με το αποθεματικό επίδοσης, το δε ύψος του 
αποφασίζεται από το κράτος-μέλος.

τον μάρτιο του 2004, οι νομικές δεσμεύσεις, δηλαδή οι 
υπογεγραμμένες συμβάσεις, αντιπροσώπευαν το 40% της 
συνολικής δημόσιας δαπάνης, η δε απορρόφηση το 23%. 
αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα τέσσερα χρόνια του κπσ απορ-
ροφήθηκε κάτι παραπάνω από το 20%, το δε υπόλοιπο 80% 
έπρεπε να απορροφηθεί στα υπόλοιπα τέσσερα. Δηλαδή, 
όπως ανέφερα λίγο πριν, ένας μέσος όρος παραγωγής επι-
λέξιμης δαπάνης της τάξεως του 18% ετησίως έναντι 7,5%, 
κατά μέσο όρο, την πρώτη τετραετία του κπσ.

στη συνέχεια θα αναλυθεί, ώστε να γίνει κατανοητό, το 
γιατί η επίδοση αυτή ήταν πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί, 
με τα ανοιχτά μέτωπα στην εε όσον αφορά το σπΔε και το 
σΔε και με την ανεπάρκεια «αποθέματος» επιλέξιμων δαπα-
νών ικανού να καλύψει τις απαιτήσεις του κανόνα ν+2.
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η πρώτη κοινοτική πληρωμή εισπράχθηκε τον απρίλιο του 
2001 και αφορούσε στην προκαταβολή ύψους 1,5 δις ευρώ. 
μέχρι τότε, τα συνεχιζόμενα από το Β´ κπσ «έργα-γέφυρες» 
μεταξύ Β´ και γ´ κπσ και τα λεγόμενα «προενταγμένα» έργα 
χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. τα 
προενταγμένα έργα ήταν έργα που αποφασίζονταν πολιτικά, 
αλλά βρίσκονταν σε αναμονή λόγω της καθυστέρησης που 
είχε σημειωθεί ως προς την έγκριση από την εε των προ-
γραμμάτων και τη λειτουργία των μηχανισμών και των οργά-
νων παρακολούθησης του κπσ.

7. Ο Κανόνας Ν+2 

πρόκειται, όπως προανέφερα, για την αυτόματη αποδέσμευση 
των υπολοίπων κοινοτικών κονδυλίων μιας ετήσιας δέσμευ-
σης του έτους ν, που δεν απορροφήθηκαν το έτος ν+2.

το 2003 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του κανόνα του 
ν+2 και το τέταρτο έτος πραγματικής του υλοποίησης, όπου 
ν ήταν το 2001, δηλαδή το έτος προγραμματικής έναρξης 
του κπσ. η απαίτηση του κανόνα καλύφθηκε ως εξής: από 
την προκαταβολή που η χώρα είχε λάβει από την εε, ύψους 
1,5 δις ευρώ, και από τις δαπάνες τεσσάρων ετών υλοποίη- 
σης ύψους 959 εκ. ευρώ για το 2000, 1,6 δις ευρώ για το 
2001, 2,2 δις ευρώ για το 2002 και 2,9 δις ευρώ για το 2003. 
μεγάλο μέρος των δαπανών αυτών αφορούσαν στα «έργα-
γέφυρες». σημειώνω ότι, σήμερα, η κυβέρνηση μέμφεται τη 
νέα Δημοκρατία για καθυστέρηση έναρξης του εσπα, αλλά 
και για τα «έργα-γέφυρες» μεταξύ γ´ κπσ και εσπα.

το 2004, δεύτερο έτος εφαρμογής του κανόνα ν+2 και 
πέμπτο έτος υλοποίησης, χωρίς ικανό απόθεμα δαπανών από 
τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, καταβάλαμε τεράστια προ-
σπάθεια να συγκεντρώσουμε επιλέξιμες πληρωμές, εξαντλώ-
ντας όλα τα διαθέσιμα από τους κανονισμούς διαχειριστικά 
περιθώρια, όπως θα περιγράψω σε επόμενες ενότητες. με 
τις αιτήσεις πληρωμών που υποβάλαμε και με τεκμηρίωση 
προς τις υπηρεσίες της επιτροπής αιτημάτων εξαίρεσης1 από 

1.   με τον όρο εξαίρεση, εννοείται η δυνατότητα εξαίρεσης πόρων που 
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τον κανόνα ν+2 ύψους 130 εκ. ευρώ, καλύψαμε τον στόχο με 
μηδενικές σχεδόν απώλειες (320 χιλ. ευρώ από το επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα «τεχνική Βοήθεια»).

το 2005, τρίτο έτος εφαρμογής του κανόνα ν+2 και έκτο 
έτος υλοποίησης, είχε ήδη αρχίσει να αποδίδει η τεράστια 
και καλά οργανωμένη προσπάθεια που κάναμε για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων υλοποίησης, την οποία θα πε-
ριγράψω αναλυτικά σε επόμενες ενότητες. παράλληλα, με 
τα αιτήματα εξαίρεσης από την εφαρμογή του κανόνα ν+2 
που υποβάλαμε, ύψους 400 εκ. ευρώ περίπου, οι απώλειες 
πόρων περιορίστηκαν στα 8,6 εκ. ευρώ.

το 2006, τέταρτο έτος εφαρμογής του κανόνα και έβδομο 
έτος υλοποίησης, δεν υπήρξε καμιά απώλεια πόρων, ενώ οι 
εξαιρέσεις που υποβάλαμε ανήλθαν σε 230 εκ. ευρώ. σημειώ- 
νω ότι η υποχρέωση του κανόνα ν+2 των ετών 2006, 2007 
και 2008 επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την αύξηση των ετή-
σιων δεσμεύσεων λόγω της κατανομής των αποθεματικών 
επίδοσης και προγραμματισμού που πραγματοποιήσαμε το 
2004.

σημειώνω, τέλος, ότι κατά τα πρώτα έτη του κπσ το πρό-
βλημα με τον κανόνα ν+2 δεν ήταν εμφανές για τους εξής 
λόγους: πρώτον, διότι τα προβλεπόμενα προς απορρόφηση 
κονδύλια ήταν λιγότερα· δεύτερον, διότι στους υπολογισμούς 
των πρώτων ετών συμπεριλαμβανόταν ως κοινοτική εισροή η 
προκαταβολή της εε για την οποία δεν απαιτείτο υλοποίηση, 
ενώ, από το 2004 και μετά, οι εισροές έπρεπε να αντιστοιχούν 
σε δηλωμένες επιλέξιμες δαπάνες, άρα σε αντικείμενο που 
εκτελέστηκε και πιστοποιήθηκε και, τρίτον, διότι οι δαπάνες 
των πρώτων ετών δεν είχαν υποστεί μειώσεις λόγω δημοσιο-
νομικών διορθώσεων τις οποίες και δεν υποβάλλει το κράτος-
μέλος προς συγχρηματοδότηση ή και επιστρέφει στην εε.

από τα 13,8 δις ευρώ των νομικών δεσμεύσεων, οι μισές 
περίπου (ποσοστό 48,96%) είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2000 
και αφορούσαν σε «έργα-γέφυρες» από το Β´ κπσ, έργα τα 
οποία είχαν αποδώσει τη μισή περίπου απορρόφηση του γ΄ 
κπσ. πράγματι, τα πρώτα έτη εφαρμογής του κπσ, ολόκληρα 

θα χάνονταν εξαιτίας της εφαρμογής του κανόνα ν+2, αλλά υπό συ-
γκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στους κανονισμούς.
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επιχειρησιακά προγράμματα, όπως «αγροτική ανάπτυξη», 
«αλιεία», «όαλαα», «υγεία-πρόνοια», τροφοδοτήθηκαν σε 
συντριπτικό ποσοστό από ανειλημμένες υποχρεώσεις της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

8. Η αριθμητική της απορρόφησης 

η αντιπολίτευση παρουσίαζε την απορρόφηση που παρέδω-
σε στην κυβέρνηση της νέας Δημοκρατίας περίπου ως μια 
μεγάλη επιτυχία. Όμως, ενώ η επταετής προγραμματική πε-
ρίοδος 2000-2006 άρχισε όπως προανέφερα την 1.1.2000, 
η αντιπολίτευση υπολόγιζε την απορρόφηση με αφετηρία 
το 2001 και αυτό επειδή το κπσ και τα πρώτα επιχειρησιακά 
προγράμματα εγκρίθηκαν τον μάρτιο του 2001, δηλαδή 15 
μήνες μετά την τυπική έναρξη της περιόδου.

λόγω της καθυστέρησης αυτής, η αναλογούσα κοινοτι-
κή συνδρομή για το έτος 2000 (3,054 δις ευρώ σε σύνολο 
22,7 δις ευρώ κοινοτικής συνδρομής) μηδενίστηκε λογιστι-
κά και επιμερίστηκε στα έτη 2001 έως 2006. Δηλαδή, ενώ 
το έτος 2000 μετρούσε ως έτος πληρωμών, δεν μετρούσε 
προγραμματικά, δηλαδή δεν μετρούσε για τον κανόνα ν+2. 
Έτσι, η αντιπολίτευση προσέθετε την πραγματική υλοποίηση 
δύο ετών (2000 και 2001) και τη συνέκρινε με μια ετήσια 
δέσμευση (2001).

επίσης, όταν παρουσίαζε τα ποσοστά απορρόφησης, δεν 
αναφερόταν στο σύνολο της δημόσιας δαπάνης του κπσ 
(34,2 δις), αλλά σε ένα ποσό μειωμένο κατά 2,4 δις ευρώ, το 
οποίο αντιστοιχούσε στα, μη κατανεμημένα σε επιχειρησιακά 
προγράμματα, αποθεματικά επίδοσης και προγραμματισμού. 
το ποσό αυτό κατανεμήθηκε, όπως προανέφερα, στο τέλος 
του 2004, αυξάνοντας τη συνολική δημόσια δαπάνη κατά 8%.

στις δε κοινοτικές πρωτοβουλίες, τα ποσοστά απορρόφη-
σης (6,6%) προανήγγελλαν τραγικές απώλειες πόρων ήδη 
για το 2004. σημειώνω ότι το ποσοστό του 6,6% προερχόταν 
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ελλάδα-Βουλγαρία». σε 
όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, η απορρόφηση ήταν μηδε-
νική.



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

70

9. Η απορρόφηση στο Ταμείο Συνοχής 

το ταμείο συνοχής αποτελεί διαρθρωτικό μέσο της εε που 
έχει ως πρωταρχικό στόχο την άμβλυνση των οικονομικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και την ενίσχυση της αλ-
ληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών.

το ταμείο συνοχής, αντίθετα από τα επιχειρησιακά προ-
γράμματα του κπσ, παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή σε με-
μονωμένα έργα ή σε ανεξάρτητα, από τεχνική και χρηματο-
δοτική άποψη, στάδια έργων ή σε ομάδες έργων στους τομείς 
του περιβάλλοντος και των μεταφορών. Όλα τα έργα πρέπει 
να βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα κοι-
νοτική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα με τους κανονισμούς 
που αφορούν τον ανταγωνισμό, τις συμβάσεις κρατικών προ-
μηθειών και το περιβάλλον.

το ταμείο συνοχής μπορεί επίσης να χορηγεί ενίσχυση για 
τη σύνταξη προπαρασκευαστικών μελετών που συνδέονται 
με τα έργα, αλλά και τη λήψη μέτρων τεχνικής υποστήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών πληροφόρησης και 
δημοσιότητας. όι πόροι κατανέμονται από την εε σε ετήσια 
βάση. ανάλογα με τους ετήσιους διαθέσιμους πόρους γίνεται 
από την εε η σταδιακή έγκριση της χρηματοδότησης των έρ-
γων. η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων εκτεί-
νεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις 
των έργων, μέχρι και το έτος 2010, συνεπώς στο ταμείο συ-
νοχής δεν υπάρχει «καταληκτική ημερομηνία». το κάθε έργο 
έχει τη δική του και βάσει αυτής θα πρέπει να υλοποιηθεί και 
να αποπληρωθεί.

επίσης, στο ταμείο συνοχής δεν ισχύει ο κανόνας ν+2, 
εφόσον η χρηματοδότηση χορηγείται ανά έργο και όχι ανά 
πρόγραμμα, όπως στο κπσ. η διαδικασία που ακολουθείται 
είναι η κατάθεση αιτήσεων συνδρομής και η έκδοση εγκριτι-
κών αποφάσεων από την εε, όπου περιλαμβάνονται το χρη-
ματοδοτικό σχήμα, το φυσικό αντικείμενο καθώς και οι όροι 
χρηματοδότησης του κάθε έργου. ανάλογα με το ύψος της 
κοινοτικής συνδρομής, τα έργα του ταμείου συνοχής διακρί-
νονται σε έργα πολυετούς ή μονοετούς δέσμευσης. για την 
αποπληρωμή ενός ολοκληρωμένου έργου από την εε πρέπει, 
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εντός 18 μηνών σύμφωνα με τον κανονισμό, να υποβληθεί 
στις υπηρεσίες της η τελική έκθεση του έργου και το αίτημα 
αποπληρωμής. με την αποπληρωμή του έργου, χορηγείται το 
υπόλοιπο 20% της αναλογούσας κοινοτικής χρηματοδότη-
σης.

κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006, οι διαθέσι-
μοι πόροι από το ταμείο συνοχής για τη χώρα μας ήταν 3.060 
εκ. ευρώ (σε τιμές 1999) ή 3.388 εκ. ευρώ (σε τιμές 2004). 
μέχρι τον μάρτιο του 2004 είχε εγκριθεί από την εε κοινο-
τική συνδρομή ύψους 2.588,13 εκ. ευρώ για 123 έργα, δηλαδή 
το 78% της συνολικής κοινοτικής συνδρομής της περιόδου 
2000-2006.

Όσο για τις δεσμεύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στον 
κοινοτικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των υποχρεώσεων 
της χώρας, ανέρχονταν σε 1.766,83 εκ. ευρώ δηλαδή το 53% 
της συνολικής κοινοτικής συνδρομής.

από τα 123 εγκεκριμένα έργα, τα 22 αφορούσαν «έργα-
γέφυρες», δηλαδή έργα του ταμείου συνοχής προγραμμα-
τικής περιόδου 1994-99, τα οποία είχαν λάβει συμπληρω-
ματικούς πόρους από το ταμείο συνοχής 2000-2006, τα 74 
αφορούσαν έργα που εγκρίθηκαν τα έτη 2000-2003 και τα 
27 προορίζονταν για έργα που εγκρίθηκαν τα έτη 2004-2006. 
ό συνολικός προϋπολογισμός των 123 έργων ανερχόταν σε 
5.817,5 εκ. ευρώ.

την περίοδο από το 2000 μέχρι 31-12-2003, για το σύνο-
λο των εγκεκριμένων έργων, το ποσοστό απορρόφησης ήταν 
25,7%. στις 30 ιουνίου 2007, οι συνολικές δαπάνες για τα 123 
έργα ανήλθαν σε 3.125,6 εκ. ευρώ και το ποσοστό απορρό-
φησης διαμορφώθηκε σε 54%.

αυτή ήταν η συνολική κατάσταση που παραλάβαμε τον 
μάρτιο του 2004.

10.  Οι στόχοι που θέσαμε τον Μάρτιο του 2004 

πριν αναφερθώ στους στόχους αυτούς, θα μεταφέρω στις 
αμέσως επόμενες γραμμές και χωρίς καμία απολύτως πα-
ρέμβαση, τις σκέψεις που με διακατείχαν κατά τη διάρκεια 
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της πτήσης από Βρυξέλλες προς αθήνα, την προηγουμένη 
της ορκωμοσίας μου. τις σκέψεις αυτές τις είχα αποτυπώσει 
σε ένα χαρτί το οποίο, ευτυχώς, βρήκα ψάχνοντας υλικό για 
αυτό το βιβλίο.

«Βλέπουμε όλη την Ελλάδα. Κρατάμε ό,τι καλύτερο λει-
τουργεί σε ανθρώπινο δυναμικό και εργαλεία για να το συν-
δυάσουμε με καινούργια συστήματα που να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις του αύριο (Δ´ ΚΠΣ – βιώσιμη ανάπτυξη). 
Χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση συνολική για να παρεμβαί-
νουμε εποικοδομητικά στα ζητήματα των υπουργείων που 
άπτονται της δουλειάς μας. Εμπιστευόμαστε εργαλεία όπως 
η ΜΟΔ, το ΕΛΚΕ, η Αρχή Πληρωμής. Δεν ξεθεμελιώνουμε το 
σύστημα. Αυτό δουλεύει σε επίπεδο που να καλύπτει (υποτυ-
πωδώς;) τις υποχρεώσεις μας έναντι της ΕΕ.

Μέλημά μας είναι να οργανώσουμε σωστά τη διαχείρι-
ση της υλοποίησης και να φροντίσουμε ώστε οι δαπάνες να 
είναι επιλέξιμες και τα έργα να οδηγούν σε βιώσιμη ανά-
πτυξη.

Θα αναγγείλουμε σύντομα τους κανόνες του παιχνιδιού 
με συνέντευξη Τύπου. Δεν μας αρέσει η λογική τού ό,τι έγινε, 
έγινε. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη. Θα στείλουμε επι-
στολές προς όλους τους υπουργούς σχετικά με τη φιλοσοφία 
μας για το ΚΠΣ.

Η διαχείριση διαφέρει από την αλλαγή. Θα στραφούμε κα-
τευθείαν στην αλλαγή, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια, ώστε να 
τακτοποιηθούν οι σημαντικές, και μόνον αυτές, εκκρεμότη-
τες (κλείσιμο Β’ ΚΠΣ, ενδιάμεση αξιολόγηση κ.λπ.).

Θα δούμε πού πάσχει όλο αυτό το σύστημα, ώστε να φτιά-
ξουμε τον καμβά μας βάζοντας χρονικές προτεραιότητες. Στο 
σύστημα διαχείρισης του ΚΠΣ: Αλλαγή εκ βάθρων της Κε-
ντρικής Διαχειριστικής Αρχής, ενίσχυση και οριακές αλλαγές 
στην Αρχή Πληρωμής και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα, ουσιαστικές βελτιώσεις στις Διαχειριστικές Αρχές 
των προγραμμάτων. Στη δε υλοποίηση που πάσχει δραματικά, 
θα πρέπει να "δουλευτούν" όλα τα επίπεδα· θεσμικό πλαίσιο, 
ικανότητα και στήριξη φορέων.

Βασικό μας μέλημα είναι να ψάχνουμε την προστιθέμενη 
αξία σε όλα αυτά που θα ακούμε σε σχέση με τον δικό μας 
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καμβά. Εάν δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία, θα κλείνουμε τα 
αυτιά μας. Θα καταστρώσουμε στρατηγική ως προς τις ενέρ-
γειες που μας προτείνουν, εφόσον κάποια από αυτές ταιριά-
ξει στον δικό μας καμβά.

Να μη χαθούμε σε μικρολεπτομέρειες.

Θα αποκεντρώσουμε τη διαχείριση των θεμάτων που σχε-
τίζονται με την αλλαγή. Θα εκτιμήσουμε πριν απ' όλα τον ανα-
γκαίο ανθρωποχρόνο μας για κάθε ενέργεια (για να στηθεί ο 
μηχανισμός που θα την "τρέξει" και για να την κατευθύνουμε 
σε επιτελικό επίπεδο· όχι για να τη διοικήσουμε).

Συνεπώς: καθορίζουμε προτεραιότητες για την αλλαγή και 
δευτερευόντως για τη συνέχεια, δηλαδή τη διαχείριση. Τους 
υπηρεσιακούς που δεν θα μπορέσουν ή δεν θα θελήσουν να 
συμμετάσχουν στη αλλαγή, τους αφήνουμε να ασχοληθούν 
με τα τρέχοντα.

Δράση: Αναθέτουμε στη ΜΟΔ διαγνωστική μελέτη στη 
λογική του ενιαίου χώρου ΜΟΔ, Αρχή Πληρωμής, ΟΠΣ, Δια-
χειριστικές Αρχές. Από τη μελέτη θα πρέπει να προκύψουν: 
επίπεδα ευθύνης, αδυναμίες σε κάθε ένα από αυτά, με ποιο 
τρόπο θα τις αντιμετωπίσουμε και ποιος μπορεί να τις αντι-
μετωπίσει.

Θα πάμε top down και όχι ανάποδα. Οργανώνουμε το 
υπουργείο ως Γενική Διεύθυνση της Commission. Τυποποι-
ούμε, κωδικοποιούμε διαδικασίες. Καταγράφουμε θέματα: 
επιχειρησιακά (φορείς υλοποίησης), διαχειριστικά, λογιστικά, 
θεσμικά.

Χρειαζόμαστε policy monitoring. Χρειαζόμαστε θεσμο-
θετημένες διαδικασίες και όχι ad hoc λύσεις. Προτεραιότητα 
στις θεσμικές λύσεις (όλες οι αλλαγές προετοιμάζονται μέσω 
των "θεσμών"). Η εξοικονόμηση χρόνου δεν αποτελεί λόγο 
παράκαμψης αυτής της αρχής».

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και των πα-
ρεπόμενων δημοσιονομικών κινδύνων, θέσαμε ευθύς εξαρ-
χής δύο στόχους σε σειρά προτεραιότητας.

πρώτον, την εναρμόνιση της εκτέλεσης του γ´ κπσ και, 
μέσω αυτής, την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας 
μας στην εε.
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Δεύτερον, τη ριζική μεταρρύθμιση των πρακτικών του πα-
ρελθόντος και τον σχεδιασμό πολιτικών κατά τη νέα προγραμ-
ματική περίοδο 2007-2013 που να μπορούν να διασφαλίσουν 
διατηρήσιμη ανάπτυξη, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των 
πολιτών και να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους.

η στρατηγική μας εστιάστηκε σε τέσσερις κεντρικούς 
στόχους:

ό πρώτος στόχος ήταν η αντιστροφή της κατάστασης του 
γ΄ κπσ, μέσω του περιορισμού του διαφαινόμενου καθολικού 
κινδύνου απώλειας πόρων και της ανάκτησης της εμπιστοσύ-
νης της εε στον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας διαχειρίζεται 
τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. η εμπέδωση των αρχών της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή η διαφάνεια, 
η οικονομία, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των 
πολιτικών, η αναδιοργάνωση του σΔε και η αποκατάσταση 
της συμβατότητας του σπΔε με το κοινοτικό Δίκαιο, έπρεπε 
να συνδυαστεί με συγκεκριμένη επιτάχυνση της απορρόφη-
σης.

ό δεύτερος στόχος ήταν η προώθηση της ανταγωνιστικό-
τητας της ελληνικής οικονομίας, μέσω της τόνωσης της επι-
χειρηματικότητας και της εμπέδωσης μιας νέας φιλοσοφίας 
που να συνάδει με τις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, 
αλλά και της στρατηγικής της λισαβόνας. ως προϋπόθεση, 
πέραν του σχεδιασμού του εσπα, θέσαμε την επανεξέταση 
της αποτελεσματικότητας όλων των υφιστάμενων αναπτυξια-
κών εργαλείων και κυρίως του αναπτυξιακού νόμου.

ό τρίτος στόχος ήταν η χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγι-
κής για τη διασφάλιση των κοινοτικών πόρων της επόμενης 
προγραμματικής περιόδου 2007-2013, λαμβάνοντας υπόψη 
τις δύσκολες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί λόγω της  
διεύρυνσης της εε και της πίεσης για συρρίκνωση των οικο-
νομικών απολήψεων των παλαιών χωρών συνοχής, δηλαδή 
και της ελλάδας. αυτό απαιτούσε συντονισμό των φορέων 
πολιτικής και ανάπτυξη τέτοιων τεχνικών διαπραγμάτευσης 
που δεν θα είχαν προηγούμενο στη χώρα μας. αντίστοιχη 
στρατηγική απαιτήθηκε και για την εξασφάλιση, ευνοϊκών 
για εμάς, ρυθμίσεων στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των 
νέων κανονισμών.
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ό τέταρτος στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
πλαισίου, σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, για τον σχε-
διασμό και την έγκαιρη έγκριση του εσπα και των επιχειρη-
σιακών προγραμμάτων, μέσω των οποίων η χώρα, επενδύο- 
ντας στις εθνικές της προκλήσεις, θα μπορούσε να κερδί-
σει από τις διεθνείς ευκαιρίες μία διατηρήσιμη ανάπτυξη σε 
μία κοινωνία συνοχής και ευημερίας. αυτό ήταν και το όραμά 
μας.

για την επίτευξη του τέταρτου αυτού στόχου έθεσα τρεις 
κύριες προϋποθέσεις:

πρώτον: την αναπροσαρμογή των τομεακών πολιτικών, 
τη σύνδεσή τους με το οικονομικό, το επιχειρηματικό και το 
κοινωνικό περιβάλλον και την ισορροπημένη χρηματοδότησή 
τους.

Δεύτερον: τη διαμόρφωση ευρύτερων χωρικών ενοτήτων 
με συντονισμό των τομεακών πολιτικών, επειδή τα χαρακτηρι-
στικά του χώρου είναι αυτά που επηρεάζουν τις οικονομικές 
δραστηριότητες π.χ. ορεινές περιοχές, νησιωτικά συμπλέγ-
ματα, μητροπολιτικά κέντρα και μεσαίου μεγέθους πόλεις.

τρίτον: τη μεταρρύθμιση της εφαρμογής, με έμφαση στην 
επιτελική εποπτεία και τον συντονισμό των πολιτικών, την εν-
δυνάμωση της συνυπευθυνότητας και συνεργασίας περιφε-
ρειακών και τοπικών αρχών και την ενίσχυση της διαχειρι-
στικής και επιχειρησιακής ικανότητας των φορέων ώστε να 
πάψουν να ανατρέπουν τον οικονομικό σχεδιασμό μη τηρώ-
ντας τις τρεις βασικές παραμέτρους ουσίας στις παρεμβά-
σεις τους: την ποιότητα, το κόστος και τον χρόνο.

πριν αναφερθώ στην υλοποίηση των τεσσάρων κεντρικών 
στόχων, θα παρουσιάσω στις δυο επόμενες ενότητες, αναλυ-
τικά, τα καυτά προβλήματα του σπΔε και του σΔε και το πώς 
τα αντιμετωπίσαμε στο γ´ κπσ.

11. Το Σύστημα Παραγωγής Δημοσίων Έργων (ΣΠΔΕ) 

τον μάρτιο του 2004, το σύστημα παραγωγής Δημοσίων Έρ-
γων (σπΔε) βρισκόταν σχεδόν στο σύνολό του εκτός κοινο-
τικής νομιμότητας. η ασυμβατότητα με το κοινοτικό Δίκαιο 
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ως προς τη δημοπράτηση, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων, είχε ως αποτέλεσμα συστηματικές κοστολογι-
κές και χρονικές αστοχίες στις μελέτες και τα έργα, αλλά και 
μεγάλη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού εξαιτίας 
περικοπών πολλών δαπανών που κρίνονταν ως μη επιλέξιμες 
και των προστίμων που επιβάλλονταν γι’ αυτό τον λόγο.

όι διαρκείς και αδικαιολόγητες υπερβάσεις των προϋπο-
λογισμών των έργων με τη μέθοδο των συμπληρωματικών 
συμβάσεων καθώς και η παραβίαση των γενικών αρχών της 
συνθήκης περί ανταγωνισμού και μη διάκρισης από τους 
ίδιους τους όρους των διακηρύξεων των έργων, έθεταν εκτός 
κοινοτικής χρηματοδότησης τα έργα που είχαν υποστεί ουσι-
ώδεις τροποποιήσεις και εκείνα που παρέμεναν ημιτελή. επί-
σης, εκτός κοινοτικής χρηματοδότησης έμεναν πολλά έργα 
που παρουσίαζαν χαμηλή ποιότητα σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του εσπελ, δηλαδή ενός ανεξάρτητου συμβούλου ελέγχου 
της ποιότητας των έργων, τον οποίο η ίδια η εε είχε απαιτή-
σει και επιβάλει, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων 
ποιότητας στα έργα υποδομής που συγχρηματοδοτεί. αργό-
τερα, θα αναφερθώ πιο αναλυτικά στο θέμα αυτό.

Όπως προανέφερα, πολύ πριν από την τυπική έναρξη της 
περιόδου 2000-2006, είχε γίνει σαφές ότι το κπσ θα υλο-
ποιείτο σε ένα εντελώς διαφορετικό και πιο αυστηρό θεσμι-
κό περιβάλλον σε σχέση με τα προηγούμενα, γεγονός που 
έπρεπε να οδηγήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές σε όλο τον δι-
οικητικό μηχανισμό της χώρας και, βεβαίως, στο σπΔε και 
στο σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου (σΔε). ταυτόχρονα, 
χρειαζόταν διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις νέες 
διαχειριστικές απαιτήσεις σε όλους τους φορείς, αλλά και 
συστηματική προετοιμασία και υποστήριξή τους για να μπο-
ρέσουν να ανταποκριθούν.

η έλλειψη κατάλληλης οργάνωσης και η μη συμβατότητα 
του σπΔε και του σΔε με το κοινοτικό Δίκαιο αποτέλεσε, από 
την αρχή του γ´ κπσ, την κύρια αιτία της ορατής και μετέπει-
τα άμεσης απειλής της επιτροπής για αναστολή των κοινοτι-
κών χρηματοδοτήσεων.

η εε είχε προειδοποιήσει ήδη από το 1998, όταν ο τότε γε-
νικός Διευθυντής περιφερειακών πολιτικών της επιτροπής, 
κ. Eneko Landaburu, έγραφε στον τότε αρμόδιο υπουργό 
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όικονομίας ότι «οι υπηρεσίες μου θα παρακολουθήσουν το 
θέμα από πολύ κοντά, η ευρωπαϊκή επιτροπή δεν θα δεχθεί 
να συγχρηματοδοτήσει υπερβάσεις προϋπολογισμών που θα 
έχουν γίνει κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου ή δαπά-
νες έργων που παρουσιάζουν προβλήματα ποιότητας ούτε, 
βεβαίως, δαπάνες αποκατάστασης των έργων αυτών». ανέ-
φερε επίσης ότι «με το τέλος του Β΄ κπσ, οι έλεγχοι από 
μέρους των υπηρεσιών της επιτροπής που παρακολουθούν 
την υλοποίηση των προγραμμάτων θα ενταθούν και θα συ-
στηματοποιηθούν».

12.  Επτά προβλήματα-«πληγές» των δημοσίων έργων 

θα παρουσιάσω πρώτα το θεσμικό πλαίσιο του σπΔε γιατί 
εκεί κυρίως εστιάζονταν οι βασικές αδυναμίες του σΔε. η 
εφαρμογή ενός σχεδίου Δράσης για τη μεταρρύθμιση του 
σπΔε έως το 2001 και, κυρίως, η βελτίωση των συνθηκών και 
των διαδικασιών μελέτης, ανάθεσης και διοίκησης των δη-
μοσίων έργων, ήταν μια δέσμευση έναντι της εε που η τότε 
κυβέρνηση είχε λάβει ήδη από το 1998.

μάλιστα, στις «Διατάξεις εφαρμογής» του γ´ κπσ (κεφά-
λαιο 4, παρ. 4.2.1, σημείο 1.3) αναφερόταν ρητά ότι οι ελλη-
νικές αρχές θα φροντίσουν για «την κατάρτιση και την κοι-
νοποίηση στην επιτροπή ενός λεπτομερούς σχεδίου Δράσης 
για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν 
τον εκσυγχρονισμό του συστήματος δημοσίων έργων που 
έχει ξεκινήσει από τη μικτή επιτροπή καθοδήγησης (μεκ) 
στο πλαίσιο του Β´ κπσ».

το θέμα παρέμενε στάσιμο έως το 2004 όταν το σπΔε 
παρελήφθη από την κυβέρνηση της νέας Δημοκρατίας εκτός 
κοινοτικής νομιμότητας σχεδόν στο σύνολό του.

αυτό το ανέφεραν οι ίδιες οι ετήσιες εκθέσεις της επιτρο-
πής Δημοσιονομικού ελέγχου, της εΔελ, για το 2003 και το 
2004, οι οποίες έβριθαν παραδειγμάτων παραβίασης της κοι-
νοτικής νομοθεσίας με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης, όπως: 
αδικαιολόγητες συμπληρωματικές συμβάσεις, υπερβάσεις 
προϋπολογισμών, παράνομες αναθέσεις, ελλιπείς και κακής 
ποιότητας μελέτες, μελέτες που δεν εξυπηρετούσαν τα έργα 
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για τα οποία είχαν εκπονηθεί κ.λπ. Έτσι, και με την επιβεβαίω-
ση των ίδιων των αρμόδιων ελληνικών αρχών, οι παρατυπίες 
που καταγράφονταν κατά τους κοινοτικούς ελέγχους θεωρή-
θηκαν «συστημικές», δηλαδή επαναλαμβανόμενες, γεγονός 
που έθιγε ευθέως την αξιοπιστία όλων των διαχειριστικών και 
ελεγκτικών μηχανισμών που είχαν συγκροτηθεί στη χώρα με 
τον νόμο 2860/00 και οδηγούσαν σε δυνατότητα επιβολής 
«οριζόντιων» οικονομικών ποινών (δημοσιονομικών διορθώ-
σεων) σε ολόκληρα προγράμματα, ακόμα και σε όλο το κπσ.

τα βασικά προβλήματα-«πληγές» του σπΔε ήταν επτά:

Πρώτο πρόβλημα ήταν η πολύχρονη καθυστέρηση εναρ-
μόνισης του εθνικού Δικαίου με το κοινοτικό, το οποίο οδή-
γησε πολλές συμβάσεις της περιόδου 1998-2000 εκτός κοι-
νοτικής χρηματοδότησης. όι αναθέτουσες αρχές είτε δεν 
γνώριζαν καθόλου, είτε γνώριζαν αλλά δεν τηρούσαν τις 
κοινοτικές όδηγίες. θα αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγ-
ματα καθυστερημένης εφαρμογής κοινοτικών όδηγιών:

η όδηγία 92/50 του συμβουλίου των ευρωπαϊκών κοινο-
τήτων της 18ης ιουνίου 1992 «για τον συντονισμό των διαδι-
κασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών» ενσω-
ματώθηκε με το προεδρικό Διάταγμα (π.Δ.) 346/98, πέντε 
χρόνια μετά την υποχρέωση εφαρμογής της. το π.Δ. αυτό 
τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το π.Δ. 18/2000 με το οποίο 
πραγματοποιήθηκε η εναρμόνιση με την όδηγία 97/52/εκ 
«περί τροποποιήσεως των όδηγιών 92/50/εόκ, 93/36/εόκ 
και 93/37/εόκ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων 
προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, αντιστοίχως».

η όδηγία 93/37 «περί συντονισμού των διαδικασιών για 
τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων» ενσωματώθηκε με 
το π.Δ. 334/2000, επτά χρόνια μετά την υποχρέωση εφαρ-
μογής της.

τέλος, η όδηγία 93/38, που αφορά τους εξαιρούμενους 
τομείς υδρεύσεις-ενέργεια-μεταφορές κ.λπ., για την οποία 
ειδικά η ελλάδα και η πορτογαλία είχαν υποχρέωση εφαρ-
μογής από 1.1.1998, ενσωματώθηκε με το π.Δ. 54/2000, τρία 
χρόνια μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Βεβαίως, η καθυστέρηση ενσωμάτωσης στο εθνικό Δί-
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καιο ουδόλως επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης 
που καθορίζει κάθε όδηγία. Έτσι, η αναδρομική εφαρμογή 
όλων αυτών των σημαντικών όδηγιών οδήγησε σε μεγάλες 
δημοσιονομικές διορθώσεις, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση 
του πΔε με μη επιλέξιμες δαπάνες.

επιπρόσθετα, στο τέλος του 1997 και λόγω της προειδο-
ποίησης της εε για τη λήξη της περιόδου χάριτος, για να μη 
χαθούν κοινοτικοί πόροι από την καθυστερημένη υλοποίηση 
ενταγμένων παρεμβάσεων στα προγράμματα, ανατέθηκαν 
απευθείας σε προμηθευτές πολλές προγραμματικές συμβά-
σεις ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, κυρίως από το υπουργείο 
ανάπτυξης. Όμως, κατά το «κλείσιμο» των προγραμμάτων, 
τόσο το ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο όσο και η ευρωπαϊ-
κή επιτροπή ζήτησαν την αφαίρεση από το γ΄ κπσ όλων των 
πληρωμών που αντιστοιχούσαν σε αυτού του είδους τις συμ-
βάσεις, διότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες του ανταγωνισμού.

το δεύτερο πρόβλημα ήταν η εσφαλμένη ενσωμάτωση 
του κοινοτικού Δικαίου.

σε ορισμένες περιπτώσεις, το κοινοτικό Δίκαιο προέβλε-
πε ρητά ακριβώς το αντίθετο από αυτό που προέβλεπε το 
υποθετικά εναρμονισμένο εθνικό Δίκαιο. η πλέον καταφα-
νής περίπτωση ήταν η εφαρμογή του περίφημου «μαθημα-
τικού τύπου» ο οποίος θεσπίστηκε με τον νόμο 2576/1998, 
βάσει του οποίου ανατέθηκε η συντριπτική πλειονότητα των 
δημοσίων έργων της περιόδου 1998-2003. όι συμβάσεις που 
προέκυψαν από τις αναθέσεις αυτές αποτέλεσαν «δεξαμε-
νή» άντλησης δαπανών του κπσ για τα πρώτα κρίσιμα έτη 
του.

η ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία του «μαθηματικού 
τύπου» προσέβλεπε στο να αναλαμβάνουν έργα μόνον όσοι 
ενδιαφέρονται πραγματικά να τα εκτελέσουν, με μια λογική 
έκπτωση. ωστόσο, με τον τρόπο που εφαρμόστηκε ο αυτόμα-
τος αποκλεισμός, ο νόμος λειτούργησε αντίστροφα.

ενώ, ήδη από το 1993, το κοινοτικό Δίκαιο προέβλεπε ότι 
πριν απορριφθεί μία προσφορά θα πρέπει να καλείται ο προ-
σφέρων να την αιτιολογήσει με όποιο μέσο θεωρεί πρόσφο-
ρο, ο νόμος αυτός προέβλεπε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή 
τον αυτόματο αποκλεισμό του. Έτσι, από την έναρξη εφαρ-
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μογής του νόμου μέχρι τον αύγουστο του 2003, οπότε και 
εκδόθηκε απόφαση της τότε υπουργού πεΧωΔε, που εναρ-
μόνιζε τη διαδικασία με το ισχύον κοινοτικό Δίκαιο (μετά και 
από σχετική καταδικαστική απόφαση του συμβουλίου της 
επικρατείας), όλες οι συμβάσεις δημοσίων έργων που είχαν 
εν τω μεταξύ υπογραφεί παρουσίαζαν πρόβλημα συμβατότη-
τας με το κοινοτικό Δίκαιο.

Όμως και αυτή η απόφαση της τότε υπουργού πεΧωΔε 
στην ουσία οδήγησε το σπΔε σε τέλμα, αφού όλες οι αιτι-
ολογήσεις των αποκλειόμενων προσφορών οδηγούνταν με 
προσφυγές στο συμβούλιο της επικρατείας, με αποτέλεσμα 
όλες οι συμβάσεις να «κολλήσουν» σε ατέρμονες δικαστικές 
διενέξεις.

εξάλλου, ακόμα και εάν δεν υπήρχαν οι εμπλοκές αυ-
τές, η εφαρμογή του «μαθηματικού τύπου», σύμφωνα με τις 
επιταγές του κοινοτικού Δικαίου, θα οδηγούσε και πάλι σε 
προβλήματα, αφού στην κατ’ αντιπαράθεση διαπίστωση των 
στοιχείων των προσφορών θα υπήρχε εκτροπή σε απευθείας 
διαπραγμάτευση εργολάβων και υπηρεσιών.

ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής του, ήταν βέβαιο 
ότι ο «μαθηματικός τύπος» δεν εξασφάλιζε το ζητούμενο, 
που είναι η κατακύρωση των έργων μόνον όταν η οικονομική 
τους προσφορά αρκεί για να ολοκληρωθούν. και φυσικά, στο 
τελευταίο στάδιο της εφαρμογής του, δεν μπορούσε πλέον 
να οδηγήσει σε σύντομη ανάθεση συμβάσεων, κάτι εξαιρε-
τικά σημαντικό στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων 
έργων.

η νέα ηγεσία του υπεΧωΔε, με τον νόμο 3263/2004, 
επέλυσε αμέσως και αποτελεσματικά το πρόβλημα. με τον 
νόμο αυτό εξειδικεύτηκε ο τρόπος ανάδειξης αναδόχου κατά 
το μειοδοτικό σύστημα και, με δεδομένο ότι όλα τα τεχνικά 
και οικονομικά χαρακτηριστικά του έργου όπως και ο χρόνος 
παράδοσής του είναι σαφώς προσδιορισμένα, ως κριτήριο 
ανάθεσης επελέγη το μόνο υπαρκτό και αντικειμενικό κριτή-
ριο, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή.

πάντως, το φαινόμενο των υπερβολικά χαμηλών προ-
σφορών που εκδηλώνεται ή μπορεί να εκδηλωθεί σε όλα τα 
συστήματα ανάθεσης, δηλαδή στο μειοδοτικό, στην πλέον 
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συμφέρουσα προσφορά, στη μελέτη-κατασκευή, στο κατ’ 
αποκοπήν τίμημα, σε σύμβαση παραχώρησης, μπορούν να 
εξαλειφθούν μόνον όταν εξαλειφθούν οι δυνατότητες τροπο-
ποίησης μιας σύμβασης. πράγμα αδύνατο αν δεν λαμβάνο-
νται μέτρα που να εξασφαλίζουν το «κλείδωμα» του φυσικού 
αντικειμένου του έργου. και αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ, 
εάν το έργο δεν προκηρύσσεται βάσει πλήρους και ολοκλη-
ρωμένης μελέτης, όπως αναφέρω αμέσως μετά.

το τρίτο πρόβλημα ήταν οι ελλιπείς μελέτες.

όι ελλιπείς, ανεπίκαιρες ή και ανύπαρκτες στην ουσία 
μελέτες, στις οποίες βασιζόταν η παραγωγή των δημοσίων 
έργων, οδηγούσε στη αυθαίρετη εκτίμηση του φυσικού τους 
αντικειμένου, άρα και του οικονομικού. Έτσι, πολλά έργα δη-
μοπρατούνταν με ανεπαρκείς προϋπολογισμούς ή με λαν-
θασμένη ανάλυση του προϋπολογισμού τους στις επιμέρους 
εργασίες, που κατά την κατασκευή του έργου το οδηγούσαν 
σε αδυναμία υλοποίησής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στη σύμβαση. τη χαριστική βολή από πλευράς κοινοτικού 
Δικαίου έδιναν τόσο οι υπερβάσεις του κόστους κατασκευής 
που επέτρεπε ο ίδιος ο νόμος, και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερη 
τεκμηρίωση, μέσω της εγκρίσεως των γνωστών «συγκριτι-
κών πινάκων», τις οποίες αιτιολογούσαν οι φορείς ως δήθεν 
οφειλόμενες σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ενώ στην πραγ-
ματικότητα ήταν απόρροια του κακού σχεδιασμού του έργου 
ή άλλων επιδιώξεων. Έτσι ανατρεπόταν πλήρως ο προϋπολο-
γισμός, αλλά και αυτό καθαυτό το αντικείμενο της μελέτης.

επίσης, σπάνια ακολουθείτο η ορθή αλληλουχία εκπόνη-
σης των μελετών ανάλογα με το είδος του έργου, ενώ, σε 
πολλές περιπτώσεις, είχε διαπιστωθεί ότι οι μελέτες αποτε-
λούσαν αντιγραφές μελετών που αφορούσαν άλλα έργα με 
παρεμφερή χαρακτηριστικά. σε όλα αυτά συνέβαλλε και η 
συνήθως ελλιπέστατη παρακολούθηση και ο έλεγχος της σύ-
νταξης των μελετών.

επιπλέον, ο νόμος 716/77 για την ανάθεση των μελετών 
σε συνδυασμό με το π.Δ. 194/77 σχετικά με τα κριτήρια ανά-
θεσης καθώς και το π.Δ. 696 για τις αμοιβές των μηχανικών, 
δεν ήταν συμβατός με την όδηγία 92/50 (που ήταν άλλωστε 
15 χρόνια μεταγενέστερη του νόμου). τα προβλήματα εντο-
πίστηκαν στα κριτήρια ανάθεσης των μελετών και στις διαδι-
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κασίες παρακολούθησης και παραλαβής τους, που οδήγησαν 
στα φαινόμενα των υπερβολικών αυξήσεων της αμοιβής των 
μελετών, πολλαπλάσιων του αρχικού προϋπολογισμού. Έχω 
δει περίπτωση μελέτης που κόστισε εβδομήντα φορές περισ-
σότερο από το ποσό της αρχικής ανάθεσης.

η γενική Διεύθυνση εσωτερικής αγοράς της επιτροπής 
(DG MARKT) έκρινε ότι ο νόμος αυτός παραβίαζε το κοινο-
τικό Δίκαιο για τους παρακάτω τρεις λόγους:

πρώτον, γιατί τα κριτήρια ανάθεσης των τεχνικών μελετών 
δεν ήταν συμβατά με την όδηγία 92/50, επειδή δεν προέ- 
βλεπαν την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

Δεύτερον, γιατί στις διακηρύξεις υπήρχαν όροι που παρα-
βίαζαν τις γενικές αρχές της συνθήκης (α) περί ανταγωνι-
σμού και (β) περί μη διάκρισης, όπως π.χ. τα πρόσθετα μόρια 
που χορηγούνταν σε περίπτωση εντοπιότητας του μελετητή.

τρίτον, διότι η αμοιβή των μελετητών προσδιοριζόταν ως 
ποσοστό του προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτός θα 
προέκυπτε από την ίδια τη μελέτη, οδηγώντας σε διακηρύ-
ξεις με ασαφή προϋπολογισμό.

η τότε κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για την αλλαγή του ν. 
716/77 κάτι το οποίο έπραξε με τον νόμο 3164/2003. και 
σε αυτό όμως το νομοθέτημα υπήρξαν σημεία εσφαλμένης 
εναρμόνισης με το κοινοτικό Δίκαιο. τόσο στον –προενταξια- 
κό– νόμο 716/77 όσο και στην τροποποίησή του, τα κριτήρια 
ανάθεσης συγχέονταν με τα κριτήρια επιλογής, π.χ. η εμπει-
ρία ήταν για την εθνική νομοθεσία κριτήριο ανάθεσης, και 
όχι αποκλεισμού, όπως ρητά όριζε το άρθρο 36 της όδηγίας 
92/50.

η κυβέρνηση της νέας Δημοκρατίας με τον νόμο 
3242/2004 ανέστειλε αμέσως την εφαρμογή του 3164/2003 
και επανέφερε προσωρινά σε ισχύ τον ν. 716/77 και τις εκτε-
λεστικές του πράξεις μέχρι το τέλος του 2004. στη συνέχεια, 
επέλυσε το πρόβλημα θεσπίζοντας τον νόμο 3316/05 για τις 
συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών, με τον οποίο η 
ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με τις δυο νέες όδηγί-
ες: την όδηγία 2004/17 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και 
του συμβουλίου της 31ης μαρτίου 2004 «περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του 



ΔήΜοσιεσ επιλογεσ: Μια προσωπιΚή αφήγήσή

83

ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών» (π.Δ. 59/2007) και την όδηγία 2004/18 
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 31ης 
μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 
(π.Δ. 60/2007).

με τον νέο νόμο, η ανάθεση των μελετών γίνεται στην 
πλέον συμφέρουσα προσφορά, με αξιολόγηση κριτηρίων 
που έχουν σχέση πρωτίστως με την ποιότητα της μελέτης και 
ακολούθως με την οικονομική προσφορά, η οποία, βεβαίως, 
αποδεσμεύεται από τον προϋπολογισμό του έργου. τέλος, το 
ελληνικό Δίκαιο προσαρμόστηκε πλήρως στο κοινοτικό, με 
παράλληλη κωδικοποίηση όλου του θεσμικού πλαισίου ανά-
θεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών σε ένα νομοθέτη-
μα.

το τέταρτο πρόβλημα ήταν οι υπερβάσεις των προϋπολο-
γισμών των έργων μέσω των συμπληρωματικών συμβάσεων.

σε επιστολή του, το 2002, προς τον τότε υπουργό όικονο-
μίας, ο τότε επίτροπος ανέφερε ότι, με βάση ελέγχους που 
έγιναν από τις υπηρεσίες της επιτροπής στο ταμείο συνοχής, 
κάθε έργο που ελέγχθηκε είχε δημοπρατηθεί με ελλιπείς με-
λέτες και ότι οι αναλυτικές μελέτες γίνονταν πάντα μετά την 
υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών κα-
τασκευής. η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα, πάντα κατά 
τον επίτροπο, «η σύναψη μίας σύμβασης να μην είναι το τέ-
λος μίας διαδικασίας, αλλά η αρχή διαπραγματεύσεων με 
τους εργολήπτες, η οποία κατέληγε σε απευθείας ανάθεση 
σημαντικής πρόσθετης χρηματοδότησης χωρίς ανοικτό δια-
γωνισμό, ή στην αποδοχή σημαντικής μείωσης των ποσοτή-
των των εργασιών των έργων, χωρίς να αναθεωρούνται αντί-
στοιχα οι οικονομικοί όροι της σύμβασης».

Έτσι, ο επίτροπος ζητούσε από τις ελληνικές αρχές «να 
αναλάβουν δράση για την εξάλειψη των αδυναμιών στον 
σχεδιασμό και προγραμματισμό των συγχρηματοδοτούμενων 
έργων και να αφαιρέσουν από τις δαπάνες που δηλώνουν 
στην ευρωπαϊκή επιτροπή κάθε δαπάνη, τόσο του ταμείου 
συνοχής, όσο και του ετπα, η οποία οφείλεται σε τέτοιες 
τροποποιήσεις».
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το ίδιο ζητούσε να ισχύσει και για τις τελικές δηλώσεις 
δαπανών του ετπα για το Β΄ κπσ.

Όπως είναι φανερό, η στάση της εε είχε ήδη αρχίσει να 
σκληραίνει.

πράγματι, η ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών με τους 
λεγόμενους «συγκριτικούς πίνακες» αποτελεί, από νομικής 
απόψεως, ανάθεση άνευ διαγωνισμού. σύμφωνα με τον βα-
σικό νόμο της χώρας περί δημοσίων έργων, τον νόμο 1418/84, 
οι κατ’ ανάθεση, δηλαδή άνευ διαγωνισμού, συμπληρωματι-
κές εργασίες επιτρέπονταν εφόσον ήταν αναγκαίες για την 
αρτιότητα και τη λειτουργικότητα της κατασκευής. η πρόβλε-
ψη αυτή καταργήθηκε με το π.Δ. 23/93, το οποίο εισήγαγε 
ως προϋπόθεση της νομιμότητας των συμπληρωματικών ερ-
γασιών το απρόβλεπτο των περιστάσεων που κατέστησαν τις 
εργασίες αυτές αναγκαίες.

παρά την πρόβλεψη αυτή, ο ανάδοχος κατοχύρωνε τη 
συμπληρωματική σύμβαση αμέσως μετά την ανάθεση της 
αρχικής και χωρίς πολλές διατυπώσεις. μάλιστα, με την «τα-
χύτητα» που είχε αναπτύξει το σύστημα των συμπληρωματι-
κών συμβάσεων, ο ανάδοχος, πολλές φορές, απαιτούσε και 
επετύγχανε αλλαγές ακόμα και των μελετών που δεν ήταν 
λανθασμένες. και αυτό διότι τη στιγμή της υποβολής της 
προσφοράς του, είχε τη βεβαιότητα ή, το χειρότερο, τη δια-
βεβαίωση, ότι την επομένη της υπογραφής της σύμβασης θα 
μπορούσε να επιτύχει την αλλαγή του συμβατικού αντικειμέ-
νου. συνεπώς, δεν τον ενδιέφερε εάν κατά τον διαγωνισμό 
θα έδινε μια μικρή ή μεγάλη έκπτωση, διότι η έκπτωση αυτή 
αφορούσε άλλου είδους εργασίες από αυτές που τελικά θα 
πραγματοποιούσε μέσω των συμπληρωματικών συμβάσεων.

τα παραδείγματα είναι πολλά: μεγάλη έκπτωση δόθηκε 
για κατασκευή έργου με «ορύγματα» και «επιχώματα», το 
οποίο τελικά κατασκευάστηκε με «αερογέφυρα» και «τού-
νελ» που, βεβαίως, πληρώθηκαν με άλλες τιμές. υπήρξε με-
γάλο έργο, για την ολοκλήρωση του οποίου υπογράφηκαν 
επτά συμπληρωματικές συμβάσεις. Ένα παράδειγμα που δεν 
μπορώ να μην αναφέρω είναι η κατασκευή της σιδηροδρο-
μικής σήραγγας καλλίδρομου όπου με την αρχική σύμβαση 
υλοποιήθηκε μόνο το 25% περίπου του έργου που αρχικά είχε 
ανατεθεί.
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η παρέμβασή μου στο υπόιό ως προς το θέμα αυτό ήταν 
άμεση, τόσο σε κατασταλτικό όσο και σε προληπτικό επίπε-
δο. συγκεκριμένα: καθιερώσαμε την υποχρέωση των φορέ-
ων, πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συμπληρωματικής 
σύμβασης, να έχουν τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ευΔ του 
προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο, όσο και 
της αρχής πληρωμής ως προς τη συμβατότητα της συμπλη-
ρωματικής σύμβασης με το σΔε. σε αντίθετη περίπτωση, οι 
φορείς θα επιβαρύνονταν με τις πρόσθετες δαπάνες για την 
ολοκλήρωση του έργου. αυτό περιόρισε κατά πολύ τις απαι-
τήσεις των φορέων και μόνο στις περιπτώσεις που πραγμα-
τικά συνέτρεχαν οι λόγοι οι οποίοι προβλέπονταν από την 
ισχύουσα νομοθεσία.

το πέμπτο πρόβλημα ήταν η συχνή αλλαγή του σχεδια-
σμού των έργων κατά τη διάρκεια κατασκευής τους.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεί το 
έργο της «περιφερειακής αιγάλεω». ό αρχικός σχεδιασμός 
του έργου, με βάση τον οποίο και δημοπρατήθηκε, προέβλε-
πε την κατασκευή γεφυρών. μετά την ανάθεση του έργου, με 
βάση τη μελέτη που εκπόνησε ο ανάδοχος, ο σχεδιασμός άλ-
λαξε και κατασκευάστηκαν σήραγγες. αυτό είχε ως συνέπεια 
η επιτροπή να απορρίψει το έργο στο σύνολό του, δεδομένου 
ότι κανένας υποψήφιος ανάδοχος διαγωνίστηκε για την κα-
τασκευή σηράγγων.

η κυβέρνηση της νέας Δημοκρατίας αντιμετώπισε το 
πρόβλημα αυτό άμεσα. με εγκυκλίους του υπόιό και του 
υπεΧωΔε, καθορίσαμε, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο του «βα-
σικού σχεδίου» κατά την έννοια της κοινοτικής νομοθεσίας, 
το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού. στις εγκυκλίους αυτές, καθορίστηκαν και τα 
κριτήρια σύμφωνα με τα οποία είναι επιτρεπτή η τροποποίη-
ση του σχεδιασμού ενός έργου με βάση τους κανόνες αντα-
γωνισμού. με τον τρόπο αυτό έληξε μία περίοδος μεγάλης 
αβεβαιότητας ως προς τις σχετικές συμβάσεις και δαπάνες.

το έκτο πρόβλημα ήταν η χρήση των «επί έλασσον» δαπα-
νών κατά τη διαχείριση των συμβάσεων.

τι ήταν αυτές οι «επί έλασσον» δαπάνες που τόσο μας 
ταλαιπώρησαν:
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σύμφωνα με το κυρίαρχο σύστημα υλοποίησης των δημό-
σιων έργων στη χώρα μας, δηλαδή το σύστημα της δημοπρά-
τησης των έργων με αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών, οι συμ-
βάσεις τεχνικών έργων συνοδεύονται από ανάλυση των επι-
μέρους εργασιών που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο με 
τις αντίστοιχες τιμές τους, όπως αυτές προέκυψαν από την 
προσφορά του. κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι προϋ- 
πολογισθείσες ποσότητες ορισμένων κατηγοριών εργασιών 
είναι συχνά μεγαλύτερες ή μικρότερες από τις απαιτούμενες 
για την εκτέλεση του έργου. αυτό συμβαίνει είτε λόγω κακής 
μελέτης, είτε λόγω αλλαγής της μελέτης μετά την ανάθεση 
της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

Έτσι, τα υπόλοιπα ποσά από τις εργασίες που τελικά δεν 
εκτελούνται («επί έλασσον»), χρησιμοποιούνταν για να κα-
λύπτεται, χωρίς να αλλάζει το συνολικό συμβατικό τίμημα, 
το κόστος πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών ή και νέων ερ-
γασιών οι οποίες προέκυπταν από τις αλλαγές της μελέ-
της.

εκ πρώτης όψεως φαίνεται πράγματι αθώο και απόλυτα 
λογικό, να έχει η αρμόδια υπηρεσία, στο πλαίσιο μιας σύμ-
βασης, τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα κονδύλια που πε-
ρισσεύουν από μία κατηγορία εργασιών για μία άλλη, χωρίς 
να αυξάνεται το συνολικό συμβατικό τίμημα, δηλαδή «εν ισο-
ζυγίω» όπως λέγεται. Όμως, στην πράξη, η (κατά)χρηση της 
δυνατότητας αυτής λειτούργησε σε βάρος των έργων καθώς 
οδηγούσε σε ουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικειμέ-
νου τους ή τα άφηνε ημιτελή, αφού τα κονδύλια για τις τε-
λευταίες χρονικά εργασίες κατασκευής μεταφέρονταν για 
να καλυφθούν υπερβάσεις στις αρχικές εργασίες. Έτσι, για 
την ολοκλήρωση των έργων, ήταν αναγκαίο να ανατεθούν 
νέες συμβάσεις με πρόσθετο προϋπολογισμό. παράδειγμα 
τέτοιων συμβάσεων είναι οι λεγόμενες «σκούπες», δηλαδή η 
συγκέντρωση σε μια νέα σύμβαση των ανεκτέλεστων τμημά-
των διαφόρων άλλων συμβάσεων.

το θέμα αυτό είχε ήδη τεθεί από το Β´ κπσ και έτυχε μιας 
ικανοποιητικής ρύθμισης με το π.Δ. 402/96 το οποίο, επί της 
ουσίας, απαγόρευε τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών. 
στη συνέχεια υπογράφηκε το π.Δ. 210/97, με το οποίο δόθη-
κε η δυνατότητα χρήσης «επί έλασσον» δαπανών για άλλες 
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εργασίες, στις περιπτώσεις έργων δυσχερούς προμέτρησης. 
αργότερα, με τον νόμο 2940/01 καταργήθηκε το π.Δ. 402/96 
και υιοθετήθηκε η εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη, παρέχοντας 
στις αναθέτουσες αρχές τη δυνατότητα αλλοίωσης του αντα-
γωνισμού με τη χωρίς περιορισμό χρήση των «επί έλασσον» 
δαπανών.

σε κοινοτικούς και εθνικούς ελέγχους έχουν καταγραφεί 
κραυγαλέα παραδείγματα όπου οι φορείς χρησιμοποιούσαν 
τη δυνατότητα αυτή με τον πλέον αυθαίρετο τρόπο, αφαιρώ-
ντας εργασίες που επηρέαζαν ευθέως την ποιότητα των έρ-
γων. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η αφαίρεση των υδραυ-
λικών έργων από τα έργα οδοποιίας.

η εε, σε επιστολή της του ιουλίου του 2003, προς τις ελ-
ληνικές αρχές ερμηνεύοντας την πρακτική αυτή θεώρησε 
ότι:

πρώτον: υφίστατο διπλή χρηματοδότηση στις περιπτώσεις 
που ένα έργο ήταν «γέφυρα» μεταξύ Β´ και γ´ κπσ και εκτε-
λείτο με δύο διακριτές συμβάσεις. το φυσικό αντικείμενο 
που δεν είχε εκτελεστεί από την αρχική σύμβαση, η οποία 
είχε ενταχθεί στο Β΄ κπσ και εμφανιζόταν να εκτελείται με 
νέα σύμβαση στο γ΄ κπσ, θεωρήθηκε ότι χρηματοδοτείτο 
δύο φορές. Έτσι, οι δαπάνες της δεύτερης σύμβασης χαρα-
κτηρίζονταν ως μη επιλέξιμες.

Δεύτερον: ό ανάδοχος παραβίαζε τη σύμβαση γιατί δεν 
παρέδιδε το αντικείμενο που περιγραφόταν σε αυτή, ενώ η 
αρμόδια υπηρεσία δεν του επέβαλλε τις προβλεπόμενες ποι-
νές, ως όφειλε από την κείμενη νομοθεσία.

τρίτον: η μείωση του φυσικού αντικειμένου των συμβάσε-
ων, ενώ το οικονομικό αντικείμενό τους έμενε το ίδιο, στην 
ουσία αποτελούσε (μη επιλέξιμη) υπέρβαση κόστους.

τέταρτον: στις περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών, το φυ-
σικό αντικείμενο που εκτελέστηκε δεν ήταν αυτό που δημο-
πρατήθηκε, δηλαδή αυτό που απετέλεσε αντικείμενο διαγω-
νισμού, με συνέπεια οι αντίστοιχες δαπάνες να καθίστανται 
αυτόματα μη επιλέξιμες.

ό τρόπος αυτός εκτέλεσης των έργων στην ελλάδα, πα-
ρόλο που ίσχυε για πολλά χρόνια, στο Β´ και γ´ κπσ άρχισε 
να κοστίζει πολύ ακριβά. τα ευρήματα των κοινοτικών ελέγ-
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χων οδηγούσαν σε άμεσες απώλειες πόρων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα απόρριψης από την εε του συνόλου της χρήσης 
«επί έλασσον» δαπάνης αποτελεί η σύμβαση 894/96 όσε/
εργόσε «ευαγγελισμός-λεπτοκαρυά» ύψους 12,8 δις δραχ-
μών, με συνέπεια να υποχρεωθεί η χώρα να επιστρέψει το 
σύνολο της κοινοτικής συμμετοχής που είχε εισπράξει, δη-
λαδή 31 εκ. ευρώ.

για όλους αυτούς τους λόγους, η εε είχε επανειλημμέ-
να προτείνει να περιοριστεί στο 10% του οικονομικού αντι-
κειμένου της σύμβασης η δυνατότητα χρήσης «επί έλασ-
σον» δαπανών και μάλιστα μόνο κάτω από συγκεκριμένους 
όρους. όι τότε αρμόδιοι του υπόιό, αντιμετωπίζοντας τον 
κίνδυνο δημοσιονομικών διορθώσεων και την άρνηση του 
υπεΧωΔε να επιλύσει νομοθετικά το ζήτημα, απέστειλαν, 
τον όκτώβριο του 2003, σε όλες τις ευΔ του κπσ, σχέδιο 
εγκυκλίου, ούτε καν εγκύκλιο, ζητώντας από αυτές να μην 
προεγκρίνουν ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εργασιών (απε) 
που περιλάμβαναν «επί έλασσον» δαπάνες πέραν του 10% 
της αρχικής σύμβασης και αυτό κάτω από ορισμένες προϋ-
ποθέσεις.

στην ετήσια συνάντηση της Διαχειριστικής αρχής του 
υπόιό με τις υπηρεσίες της εε, που έγινε τον νοέμβριο του 
2003, η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε εκ νέου έναντι της επι-
τροπής για την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς 
κανένα όμως αποτέλεσμα.

το θέμα των «επί έλασσον» δαπανών δυσφήμιζε έντονα 
τη χώρα. η τότε επίτροπος, κ. Danuta Hübner, όταν, τον Δε-
κέμβριο του 2004, εισηγήθηκε την αναστολή πληρωμών στο 
κολέγιο των επιτρόπων, αναφέρθηκε σε «παράτυπη αναδια-
πραγμάτευση των δημοσίων συμβάσεων μετά την υπογρα-
φή τους» και σε «διαδικασίες διακρίσεων και αδιαφάνειας» 
(«opaque and discretionary procedures»).

η κυβέρνηση της νέας Δημοκρατίας επέλυσε το πρό-
βλημα αρχικά με την εγκύκλιο 36/05 του υπεΧωΔε και, 
στη συνέχεια, με το άρθρο 4 του νόμου 3481/06, θεσπίζο-
ντας ποσοτικό όριο στη χρήση των «επί έλασσον» δαπα-
νών και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της εγκυκλίου 36/05, 
ως εξής:
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«όι συμβατικές ποσότητες εργασιών μιας σύμβασης εκτέ-
λεσης δημοσίου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη 
που εξοικονομείται ("επί έλασσον" δαπάνη) να χρησιμοποιη-
θεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, 
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 
α) να αναφέρεται ρητά αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση, 
β) i) να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο (υπό την έννοια 
των κοινοτικών όδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκή-
ρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφο-
νται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα ερ-
γασιών της αρχικής σύμβασης, ii) να μη χρησιμοποιείται για 
την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 
σύμβαση και γ) να μην υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον 
τελικό εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του 
έργου, ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργα-
σιών τού έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης 
της αρχικής σύμβασης χωρίς φ.π.α., αναθεώρηση τιμών και 
απρόβλεπτες δαπάνες».

το έβδομο πρόβλημα ήταν η κακή ποιότητα των έργων, 
κυρίως, ως αποτέλεσμα των προηγούμενων έξι προβλημά-
των.

Δύο ήταν τα βασικά ζητήματα:

το πρώτο αφορούσε στο εσωτερικό σύστημα ελέγχου της 
ποιότητας του έργου που σπάνια υπήρχε και που, όταν υπήρ-
χε, σπάνια ακολουθείτο. παρότι και οι ανάδοχοι συμβατικά, 
και οι αρμόδιες υπηρεσίες θεσμικά, είχαν υποχρέωση να 
πραγματοποιούν ποιοτικούς ελέγχους, σπάνια τις εκπλήρω-
ναν, ιδίως στα έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους.

το δεύτερο αφορούσε στην ανταπόκριση των φορέων για 
αποκατάσταση των έργων μετά από έλεγχο ποιότητας που 
πραγματοποιούσε ο ανεξάρτητος «εξειδικευμένος σύμβου-
λος ποιοτικού ελέγχου» (εσπελ). σύμφωνα με το νομοθε-
τικό πλαίσιο των δημοσίων έργων, οι τεχνικές υπηρεσίες της 
χώρας φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της παρακολού-
θησης, του ελέγχου, της αποκατάστασης και της παραλα-
βής των τεχνικών έργων στην ελλάδα. όι επιθεωρήσεις του  
εσπελ δεν υποκαθιστούν την ευθύνη αυτή.
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13. Ο ΕΣΠΕΛ 

ό εσπελ (εξειδικευμένος σύμβουλος ποιοτικού ελέγχου) 
θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 2372/1996, άρθρο 4, παρ. 4 
όπου ειδικά ορίστηκε ότι «στα δημόσια έργα, που εκτελού-
νται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ευρωπαϊκής Ένω-
σης, επιτρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις για το δημόσιο, να διενεργούνται 
έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων έργων και από ει-
δικό σύμβουλο που προσλαμβάνεται με απόφαση του υπουρ-
γού εθνικής όικονομίας ύστερα από σχετικό διαγωνισμό…». 
τα θέματα λειτουργίας του εσπελ καθώς και η διαχείριση 
των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων-ελέγχων καθορί-
στηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση 64517/ε.υ.σ.6195/ 
02.10.2003 (φ.ε.κ. 1539Β´ 2003/17.10.2003). μεγάλη επιτυ-
χία αλλά και μεγάλη γενναιότητα από την τότε κυβέρνηση.

η πρώτη σύμβαση του εσπελ έγινε μετά από Διεθνή 
κλειστό Διαγωνισμό και είχε διάρκεια από τον ιούλιο 1997 
μέχρι και τον νοέμβριο 2001. τον μάιο 2001 προκηρύχθηκε 
δεύτερος Διεθνής ανοικτός Διαγωνισμός που κατέληξε σε 
υπογραφή σύμβασης, στις 19 όκτωβρίου 2001, με διάρκεια 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και με δικαίωμα προαιρέσεως 
από την πλευρά του κυρίου του Έργου, το οποίο ασκήθηκε 
(η αντίστοιχη σύμβαση υπεγράφη στις 21 ιανουαρίου 2004) 
και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2005.

ό σύμβουλος εγκαταστάθηκε στην ελλάδα τον ιούλιο 1997 
και αμέσως συγκρότησε ένα κεντρικό ανεξάρτητο εργαστή-
ριο ελέγχου ποιότητας υλικών και ένα εργαστήριο ελέγχου 
Διακρίβωσης. το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας υλικών του 
εσπελ οργανώθηκε, εξοπλίστηκε, στελεχώθηκε, έλαβε δια-
πίστευση και λειτούργησε με βάση το πρότυπο ISO 17025. 
το εργαστήριο ελέγχου Διακρίβωσης λειτούργησε ως εξω-
τερικό Διαπιστευμένο κέντρο Βαθμονόμησης ενός διεθνώς 
αναγνωρισμένου οργανισμού μετρολογίας.

η δομή του εσπελ, με τέσσερα (4) περιφερειακά γρα-
φεία, σε αθήνα, θεσσαλονίκη, πάτρα και ηγουμενίτσα και 
εννέα (9) εξειδικευμένες και πλήρως εξοπλισμένες όμάδες 
επιθεωρήσεων πεδίου, εξασφάλισε την οργανωμένη και σύ-
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ντομη πρόσβαση σε όλα τα έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη 
στη χώρα και τη διεξαγωγή ελέγχων-επιθεωρήσεων επαλή-
θευσης της ποιότητας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμέ-
νου προγράμματος ελέγχων, μετρήσεων, παρατηρήσεων και 
δειγματοληψιών. τα δείγματα από τα πεδία των έργων απο-
στέλλονταν σφραγισμένα με ασφάλεια στο κεντρικό εργα-
στήριο Δοκιμών υλικών στην αθήνα, όπου αναλύονταν εργα-
στηριακά, σύμφωνα με τις συμβατικές τεχνικές προδιαγρα-
φές των έργων.

όι έλεγχοι του εσπελ κάλυπταν: το σύνολο των διοικητι-
κών περιφερειών της χώρας, όλες τις κλίμακες εργολαβιών, 
ανάλογα με τον προϋπολογισμό, όλες τις κατηγορίες έργων 
δηλαδή κτιριακά, συγκοινωνιακά, υδραυλικά, λιμενικά, φράγ-
ματα, αεροδρόμια, κ.λπ., και όλες τις φάσεις κατασκευής των 
έργων.

ό εσπελ κατέτασσε τα έργα που επιθεωρούσε, σύμφωνα 
με την αιτιολογημένη κρίση του, σε τρεις κατηγορίες: στην 
κατηγορία (i) για τις περιπτώσεις που είτε δεν υπήρχαν καθό-
λου αστοχίες είτε οι αστοχίες είχαν επουσιώδη χαρακτήρα, 
δηλαδή χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες στην όλη ποιότητα των 
εργασιών ή μπορούσαν εύκολα να αποκατασταθούν από τον 
ανάδοχο· στην κατηγορία (ii) για τις περιπτώσεις που οι αστο-
χίες ήταν ουσιώδεις και εκτιμάτο ότι θα οδηγούσαν νωρίτερα 
σε έναρξη της συντήρησης του έργου, αλλά χωρίς επιπτώσεις 
στην αντοχή και στατική επάρκεια των κατασκευών· και στην 
κατηγορία (iii) για τις περιπτώσεις που οι αστοχίες ήταν σο-
βαρές και όχι ανατάξιμες (irreversible) και άρα απαιτούνταν 
καθαιρέσεις-ανακατασκευές (demolition-reconstruction).

τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων-ελέγχων του συμ-
βούλου υποβάλλονταν, με τη μορφή ξεχωριστής για κάθε 
έργο που επιθεωρείτο τεχνικής αναφοράς, στη Διευθύνου-
σα υπηρεσία του εσπελ, την ευσ του υπόιό, και, επί των 
ημερών μου, αργότερα, την αρχή πληρωμής του υπόιό. Βε-
βαίως, αποστέλλονταν και στους τελικούς αποδέκτες (προϊ-
σταμένη αρχή, διευθύνουσα αρχή κ.λπ.).

η Διευθύνουσα υπηρεσία του φορέα κατασκευής είχε 
υποχρέωση να ενημερώνει τον εσπελ για την πορεία των 
απαιτούμενων αποκαταστάσεων-ανακατασκευών και ιδιαί- 
τερα για την έναρξη και το πέρας τους, ενώ αντίστοιχα ο  



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

92

εσπελ είχε τη δυνατότητα να διενεργεί επανέλεγχους, ιδιαί-
τερα στις περιπτώσεις αστοχιών (ii) και (iii), για τη διαπίστω-
ση της συμμόρφωσης στις παρατηρήσεις της τεχνικής του 
αναφοράς.

τέλος, ο εσπελ είχε και συμβουλευτικό ρόλο. η αξιοποίη- 
ση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούσε μπο-
ρούσε να συμβάλει στον σχεδιασμό διορθωτικών παρεμβά-
σεων στο σπΔε.

κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής των ελέγχων-
επιθεωρήσεων, δηλαδή από τον ιούλιο 1997 έως και τον ιού-
λιο 1999, οπότε ουσιαστικά έγινε για πρώτη φορά καταγραφή 
της ισχύουσας μέχρι τότε κατάστασης στον τομέα της κα-
τασκευής και επίβλεψης των Δημοσίων Έργων στη ελλάδα, 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλου ποιοτικού ελλείμματος στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα. τα αποτελέσματα των έργων 
της προγραμματικής περιόδου 1994-1999 Β´ κπσ (που ελέγ-
χθησαν), είχαν ως εξής: στην κατηγορία (i) κατατάχθηκε 
το 43% των έργων, στην κατηγορία (ii) το 53% και στην κα-
τηγορία (iii) το 4% των έργων. η κατάσταση αυτή ανέδειξε 
την ανάγκη συνέχισης και εντατικοποίησης του έργου του  
εσπελ με επιμήκυνση της διάρκειας του ελέγχου, αύξηση 
του αριθμού των δειγματοληψιών, επανελέγχους, κ.λπ.

τα αποτελέσματα αυτά ανέδειξαν το πρόβλημα της έλλει-
ψης ποιότητας στην κατασκευή των δημοσίων έργων στην 
ελλάδα και οδήγησαν στην απόφαση να εξαιρεθούν της κοι-
νοτικής συνδρομής όλα τα έργα που παρουσίαζαν ποιοτικά 
προβλήματα και η αποκατάσταση των οποίων δεν επιβεβαιω- 
νόταν από τον εσπελ με τη διενέργεια επανελέγχων. σχετι-
κές επιστολές απέστειλε η εε στις 23 ιουνίου και 30 ιουλίου 
2003.

συνέπεια της εντατικοποίησης των ελέγχων, αλλά και της 
αλλαγής της εν γένει συμπεριφοράς σε θέματα ποιότητας 
από τους εμπλεκόμενους με την κατασκευή και επίβλεψη φο-
ρείς, ήταν η βελτίωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, σε 
έργα που εντάχθηκαν στα προγράμματα της περιόδου 1994-
1999. στο σύνολο αυτών των ελεγχθέντων έργων μέχρι και 
τον όκτώβριο 2003, τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: στην 
κατηγορία (i) κατατάχθηκε το 70,7% των έργων, στην κατη-
γορία (ii) το 28% και στην κατηγορία (iii) το 1,3% των έργων. 
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αυτή ήταν η προσφορά του έργου του εσπελ στους Έλληνες 
πολίτες.

Βασικοί λόγοι για την πρόοδο αυτή ήταν: η εξοικείωση των 
φορέων υλοποίησης με τη «γενικευμένη έννοια της ποιότη-
τας» και τους ελέγχους του εσπελ· η αυστηρότερη τήρηση 
από πλευράς αναδόχων, των συμβατικών τους υποχρεώσε-
ων· και η ταυτόχρονη ενημέρωση των φορέων υλοποίησης 
και της αντίστοιχης ευΔ του προγράμματος, τους οποίους 
αφορούν οι έλεγχοι για τα αποτελέσματά τους. πάνω από 
όλα όμως ήταν ο σεβασμός και ο «φόβος» των ίδιων των 
αναδόχων των έργων, λόγω του πραγματικά αδιάβλητου συ-
στήματος που είχε καθιερωθεί.

όι αντιδράσεις μερίδας του κλάδου για τη λειτουργία του 
εσπελ, αλλά και μεγάλου μέρους της δημόσιας διοίκησης, 
ήταν μεγάλες. τις γνωρίζω και συγχαίρω εκείνους που εί-
χαν το θάρρος να προχωρήσουν σε αυτό το γενναίο βήμα.  
ό εσπελ συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας 
των δημοσίων έργων. η θέσπισή του υπήρξε, επομένως, επι-
βεβλημένη.

η κυβέρνηση της νέας Δημοκρατίας χρησιμοποίησε συ-
στηματικά τις υπηρεσίες του εσπελ όχι μόνο στον έλεγχο της 
ποιότητας, αλλά και στην υποβοήθηση των φορέων υλοποίη-
σης για την παραγωγή έργων χωρίς προβλήματα ποιότητας. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των 
ελέγχων και των επανελέγχων μέχρι και τον σεπτέμβριο του 
2005 καταδεικνύουν ότι: στην κατηγορία (i) κατατάχθηκε το 
90% των έργων, στην κατηγορία (ii) το 7,7% και στην κατηγορία 
(iii) μόνο το 0,3%. κατά το κλείσιμο του Β´ κπσ, πέραν των έρ-
γων τα οποία είχαν καταταγεί από τον εσπελ στην κατηγορία 
(iii) και είχαν ήδη εξαιρεθεί από τις δηλώσεις δαπανών προς 
την επιτροπή, 612 εργολαβίες κόστους 400 περίπου εκ. ευρώ 
είχαν καταταγεί από τον εσπελ στην κατηγορία (ii) και δεν 
είχαν αποκατασταθεί, παρότι τα προβλήματά τους είχαν εντο-
πιστεί από το 1999. αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρόθεση της 
επιτροπής να εξαιρέσει από την κοινοτική συνδρομή τις δαπά-
νες που αντιστοιχούσαν στα έργα αυτά, την οποία ανακοίνωνε 
με επιστολές, καθώς και την επιβολή πρόσθετων δημοσιονο-
μικών διορθώσεων εξαιτίας του υψηλού ποσοστού ποιοτικών 
αστοχιών που διαπιστώθηκαν στα έργα που ελέγχθηκαν.
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αναθέσαμε λοιπόν στον εσπελ την υποστήριξη του 
υπόιό προκειμένου να κοστολογηθούν οι αστοχίες του Β´ 
κπσ και να αποφευχθεί κατά το λογιστικό κλείσιμο η βέβαιη 
απώλεια πόρων πλέον των 400 εκ. ευρώ από τις 612 εργο-
λαβίες που εκκρεμούσαν. η απώλεια τελικά περιορίστηκε σε 
λιγότερο από 40 εκ. ευρώ.

πέραν όμως του εσπελ, σημαντικές ήταν και οι παρεμ-
βάσεις της νέας ηγεσίας του υπεΧωΔε τόσο στο νομοθετικό 
πλαίσιο όσο και με εγκυκλίους και οδηγίες προς τις προϊστά-
μενες αρχές των έργων και προς τις διευθύνουσες υπηρε-
σίες σχετικά με την ποιότητα των έργων. π.χ. καθορίστηκαν 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις και καθήκοντα στα διάφορα όρ-
γανα που παρεμβαίνουν στην εκτέλεση των έργων.

14. Μια προσωπική άποψη 

πίστευα και πιστεύω ακράδαντα ότι, ανάλογα με το είδος του 
έργου, έχει πολύ μεγάλη σημασία να εξασφαλίζεται η τυπο-
ποίηση του φυσικού αντικειμένου, ο ορθός σχεδιασμός του 
και η μεθοδολογία αξιολόγησης των προσφορών. Άλλωστε, 
ο όρος «σχεδιασμός» είναι πολύ ευρύτερος από την κατάρτι-
ση των τεχνικών μελετών που ήταν η κυρίαρχη αντίληψη όλα 
αυτά τα χρόνια.

την ίδια σημασία έχουν και άλλα δύο ζητήματα: πρώτον, ο 
δραστικός περιορισμός της διακριτικής ευχέρειας των εμπλε-
κόμενων υπηρεσιών, κυρίως μέσω της θέσπισης αυστηρών 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων, για τις περιπτώσεις εκείνες 
όπου, αιτιολογημένα και νόμιμα, αιτείται η τροποποίηση μιας 
σύμβασης. Δεύτερον, ο καθορισμός του είδους της εξωτερι-
κής υποστήριξης που υποχρεωτικά πρέπει να παρέχεται στις 
υπηρεσίες προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις 
τυποποιημένες διαδικασίες που προανέφερα.

στην υποστήριξη αυτή απέδωσα μεγάλη σημασία για την 
εισαγωγή και σταδιακή διάχυση βασικών αρχών διοίκησης 
έργων, project management, σε όλο το φάσμα των εμπλε-
κομένων στον τομέα των έργων πολιτικού μηχανικού, π.χ. ει-
σαγωγή και χρήση τεχνικών χρονικού προγραμματισμού και 
διαρκούς ελέγχου της τήρησής του, κοστολογικός προγραμ-
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ματισμός και διαρκής επικαιροποίηση του τελικού εκτιμώμε-
νου κόστους κ.λπ.

μια λύση θα μπορούσε να είναι η θεσμοθέτηση «ειδι-
κού συντονιστή Έργου» με αρμοδιότητα την εφαρμογή και 
επίσπευση των διαδικασιών προγραμματισμού, μελέτης και 
εκτέλεσης ενός έργου σε επίπεδο υπηρεσιών, μελετητών και 
αναδόχων. ό συντονιστής θα πρέπει, απαραίτητα, να είναι 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός του φορέα υλοποίησης, να 
μη συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής του έργου, αλλά 
να είναι σε θέση, από πλευράς εντολής και προσόντων, να 
κινητοποιεί την υπηρεσία, να εντοπίζει κάθε στάδιο που είναι 
απαραίτητο για την παραγωγή του έργου, να προγραμματίζει 
την έγκαιρη έναρξή του, να καταρτίζει το χρονοδιάγραμμά 
του σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, να παρακολουθεί συ-
στηματικά την τήρησή του και να ενημερώνει τον φορέα χρη-
ματοδότησης και την αρμόδια ευΔ του προγράμματος στο 
οποίο είναι ενταγμένο το έργο για την εξέλιξή του.

για να είναι ο συντονιστής απολύτως ισχυρός έναντι των 
υπηρεσιών τις οποίες υποστηρίζει, ο εντολέας του θα πρέπει 
απαραίτητα να είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου. 
η άποψή μου αυτή αποτυπώνεται με το συγκεκριμένο παρά-
δειγμα των συμβούλων υποστήριξης που περιγράφω σε επό-
μενη ενότητα.

θυμάμαι έναν αμερικανό project manager, ο οποίος ερ-
γαζόταν για την Bechtel, σύμβουλο της αττικό μετρό α.ε. 
να μου λέει: «ο εργολάβος είναι όπως το πουλί, αν το σφίξεις 
πολύ θα πεθάνει και θα παρατήσει το έργο, αν το αφήσεις 
πολύ χαλαρό θα πάρει θάρρος και θα φορτώσει το έργο με 
αδικαιολόγητες δαπάνες».

15.  Ένα Σχέδιο Δράσης για τις πληγές της διαχείρι-
σης 

όι έντονες πλέον οχλήσεις της εε προς την τότε κυβέρνηση 
για όλα αυτά τα προβλήματα, είχαν ήδη, όπως προανέφερα, 
ξεκινήσει από τον μάρτιο του 2003, δηλαδή στο μέσο σχε-
δόν του γ´ κπσ.
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με επιστολή τους, οι υπηρεσίες της επιτροπής επεσήμα-
ναν τις σοβαρές αδυναμίες του σΔε και ζήτησαν τη λήψη 
μέτρων ώστε «να σταματήσουν άμεσα οι παραβιάσεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας και να θεσπιστούν διαδικασίες για 
την πρόληψη αντίστοιχων παραβιάσεων στο μέλλον».

η πλέον χαρακτηριστική προειδοποίηση είναι αυτή που 
η επιτροπή απηύθυνε με επιστολή της τον ιούλιο του 2003, 
στηλιτεύοντας την πρόθεση της τότε κυβέρνησης να μην 
προβεί στην υιοθέτηση των συμφωνηθέντων με την επιτρο-
πή μέτρων για την «κάλυψη του συσσωρευμένου ελλείμμα-
τος σε νομικό, οργανωτικό και μεθοδολογικό επίπεδο και την 
ανατροπή πρακτικών και συνηθειών που, κατά γενική ομολο-
γία, δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον».

παρά τις διαβεβαιώσεις των ελληνικών αρχών για τη 
λήψη των σχετικών μέτρων, τα γεγονότα που ακολούθησαν 
καταδεικνύουν το αντίθετο.

ό έλεγχος που διενεργήθηκε από την ευρωπαϊκή επιτρο-
πή από 13 έως 17 όκτωβρίου 2003 διαπίστωσε «σοβαρές ελ-
λείψεις καθώς και ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
δεν διασφάλιζαν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 
ενίσχυσης του ετπα κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2000-2006».

Όλα αυτά οδήγησαν στην απαίτηση, για να μη χρησιμο-
ποιήσω τον όρο επιβολή, να εκπονηθεί και εφαρμοσθεί ένα 
(δεύτερο) σχέδιο Δράσης, με συγκεκριμένες ενέργειες και 
με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. σε διαφορετική περίπτωση, 
η επιτροπή θα επέβαλλε το ύστατο μέτρο που είχε στη διά- 
θεσή της, δηλαδή την αναστολή των πληρωμών προς την ελ-
λάδα.

προς άρση κάθε επιφύλαξης ως προς τον όρο «επιβολή», 
επικαλούμαι το χρονικό, το οποίο παρατίθεται και στην επι-
στολή που έστειλε η επιτροπή στις 22 Δεκεμβρίου 2004 σχε-
τικά με την αναστολή των πληρωμών: «οι διαπιστώσεις των 
ελέγχων που διεξήχθησαν την περίοδο 2001-2003, αν και 
επαρκούσαν για να αιτιολογηθεί αναστολή πληρωμών λόγω 
ανεπαρκούς διασφάλισης της νομιμότητας των δαπανών που 
υποβάλλονταν για συγχρηματοδότηση από το ετπα, οδήγη-
σαν την εε σε συνέχιση πληρωμών υπό την προϋπόθεση της 
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υλοποίησης ενός λεπτομερέστατου σχεδίου Δράσης για τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του γ´ κπσ».

το δεύτερο σχέδιο Δράσης συμφωνήθηκε με τις υπηρεσί-
ες της επιτροπής, την παρασκευή 5 μαρτίου 2004, δηλαδή 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τις εθνικές εκλογές.

στην πράξη επρόκειτο για μια «λεόντειο» συμφωνία με τις 
υπηρεσίες της επιτροπής, που ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί 
τόσο χρονικά όσο και επί της ουσίας. με το σχέδιο Δράσης, η 
ελλάδα δεσμευόταν να κάνει σε διάστημα μηνών ό,τι δεν είχε 
κάνει σε δεκαετίες, δηλαδή να προχωρήσει, με καταληκτική 
ημερομηνία την 30ή σεπτεμβρίου 2004, σε ελέγχους νομιμό-
τητας όλων των δημοπρατήσεων και των συμπληρωματικών 
συμβάσεων, σε ελέγχους νομιμότητας των μεταβολών του 
φυσικού αντικειμένου των έργων, σε ελέγχους επικαλύψεων 
μεταξύ Β´ και γ´ κπσ κ.λπ.

και όλα αυτά μέσα σε ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα και 
παράλληλα με τη συνεχιζόμενη υλοποίηση των ήδη ενταγμέ-
νων έργων, αλλά και τη δημοπράτηση νέων, σε μια περίοδο 
που ολόκληρη η χώρα ήταν προσανατολισμένη στην ολοκλή-
ρωση των υποδομών και στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση 
των όλυμπιακών αγώνων «αθήνα 2004».

το σχέδιο Δράσης απαιτούσε «εδώ και τώρα», τη συνολική 
επίλυση προβλημάτων δεκαετιών στην παραγωγή δημοσίων 
έργων και γενικότερα στο πώς δημοπρατούνται και ανατίθενται 
δημόσιες συμβάσεις ή δημόσιες προμήθειες στη χώρα μας.

παρόλα αυτά, αρκετά στελέχη της αντιπολίτευσης υπο-
στήριξαν ότι το σχέδιο Δράσης ήταν εφικτό και μπορούσε 
να εφαρμοσθεί, σαν να μην είχαν αντιληφθεί τίποτε από όσα 
ανέφερα παραπάνω, δηλαδή ότι η εε αμφισβητούσε ευθέ-
ως τη νομιμότητα των δαπανών που η χώρα υπέβαλλε προς 
συγχρηματοδότηση για όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες συμ-
βάσεις που είχαν υπογραφεί από την αρχή του γ´ κπσ, αλλά 
και για όλα τα συνεχιζόμενα από το Β´ κπσ έργα. σαν να μην 
είχαν αντιληφθεί ότι η εε θεωρούσε ότι το σπΔε προσβάλλει 
ευθέως τις αρχές της συνθήκης των εκ περί ανταγωνισμού 
και ίσης μεταχείρισης, λόγω των αμφισβητούμενων διαδικα-
σιών δημοπράτησης και ανάθεσης, των ανεπαρκών μελετών, 
των κακοτεχνιών, της προβληματικής εφαρμογής του νόμου 
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2576/98 περί «μαθηματικού τύπου», των αλόγιστων και ανε-
ξέλεγκτων αλλαγών στο αντικείμενο των έργων που, όμως, 
με βάση την ελληνική νομοθεσία, δηλ. τον νόμο 2940/2001, 
ήταν νόμιμες.

πριν παρουσιάσω τα προβλήματα που ανέδειξε το σχέδιο 
Δράσης, παραθέτω χαρακτηριστική αναφορά από ανεξάρτη-
τη εμπειρογνωμοσύνη διεθνούς κύρους ελεγκτικής εταιρεί-
ας στην οποία αναθέσαμε την αξιολόγησή του: «λαμβάνο-
ντας παράλληλα υπόψη το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του 
σχεδίου Δράσης και την περιορισμένη αριθμητική δύναμη 
του προσωπικού, η εφικτότητα υλοποίησής του κρίνεται σε 
γενικές γραμμές δύσκολη. κατά συνέπεια, λόγω της σχετικής 
ασάφειας των μέτρων και της εν γένει δυσκολίας υλοποίησης 
του σχεδίου Δράσης, η εφαρμογή του από τις ευΔ αντιμε-
τώπισε θέματα τήρησης του χρονοδιαγράμματος, καθώς και 
εφικτότητας διενέργειας των ελέγχων». σημειώνω επίσης ότι 
η εμπειρογνωμοσύνη αυτή, που κατατέθηκε και στη Βουλή 
των ελλήνων τον ιούνιο του 2005, δεν είχε ως αντικείμενο 
την αξιολόγηση του σπΔε.

η επιτροπή, με την επιστολή της 22ας Δεκεμβρίου 2004, 
έθεσε ως προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων την 28η φε-
βρουαρίου 2005. στην ουσία υιοθέτησε στάση «μηδενικής 
ανοχής» και, επικαλούμενη λόγους μη συμμόρφωσης του 
σπΔε με τις αρχές του κοινοτικού Δικαίου, έθεσε εκ νέου 
θέμα αναστολής πληρωμών για το μεγαλύτερο μέρος του 
ετπα, δηλαδή για 19,5 δις ευρώ περίπου. η αναστολή θα 
αφορούσε δημόσιες συμβάσεις του υπεΧωΔε, του υπουρ-
γείου μεταφορών και των υπουργείων υγείας, παιδείας, 
ανάπτυξης, γεωργίας και πολιτισμού, των περιφερειών και 
των κοινοτικών πρωτοβουλιών Urban και Interreg.

αρκετοί πιστεύουν ότι τότε ήταν η πρώτη φορά που είχε 
τεθεί ζήτημα αναστολής πληρωμών. Όμως, εκτός από τις 
κατά καιρούς αναφορές της επιτροπής σε αυτό το ενδεχό-
μενο, λίγοι γνωρίζουν ότι για δυο σχεδόν χρόνια, την περίο-
δο 2001-2003, όλα τα έργα των σιδηροδρόμων ήταν ήδη σε 
αναστολή πληρωμών από την εε.

από την πρώτη ημέρα στο υπόιό προσπαθήσαμε να υλο-
ποιήσουμε το σχέδιο Δράσης όπου αυτό ήταν εφικτό. η σχε-
τική αλληλογραφία με τις υπηρεσίες της επιτροπής για το 
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χρονικό διάστημα μαρτίου-Δεκεμβρίου 2004, η οποία έχει 
κατατεθεί και στη Βουλή των ελλήνων, περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία που είχαμε υποχρέωση να διαβιβάσουμε στις Βρυ-
ξέλλες εντός των ορισμένων προθεσμιών. τα στοιχεία που 
δεν διαβιβάσαμε είχαν σχέση με τη διαφωνία μας με τις υπη-
ρεσίες της επιτροπής στα παρακάτω τρία βασικά ζητήματα:

πρώτο ζήτημα ήταν τα περίφημα «έργα-γέφυρες». πολ-
λά έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Β´ κπσ και για 
διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκαν, εντάχθηκαν στο γ´ 
κπσ. Όμως, το γ´ κπσ είχε διαφοροποιημένες και αυστηρό-
τερες απαιτήσεις συγχρηματοδότησης. η ένταξη των συνεχι-
ζόμενων αυτών έργων σε συνδυασμό με την αδυναμία απο-
τελεσματικού διαχωρισμού των δαπανών και των αντίστοι-
χων υποχρεώσεων υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 
τους, προκάλεσαν την αντίδραση της εε, η οποία εξέφρασε 
αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα των ελληνικών αρχών να 
ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο. αποδεχθήκαμε τον επα-
νέλεγχο των «έργων-γεφυρών», αλλά δεν κάναμε δεκτή συ-
γκεκριμένη μεθοδολογία επανελέγχου των μεγάλων Έργων 
για τα οποία η επιτροπή εκδίδει χωριστή απόφαση έγκρισης. 
μετά την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και διαβεβαιώ-
σεων στην εε, καταφέραμε να λήξει οριστικά αυτό το θέμα, 
με προληπτικούς ελέγχους από τις ευΔ, με τους οποίους δια- 
σφαλίστηκε, προ της ένταξης του έργου στο γ´ κπσ, η μη επι-
κάλυψη με παλαιότερα έργα που είχαν συγχρηματοδοτηθεί 
από το Β´ κπσ.

Δεύτερο ζήτημα ήταν οι «επί έλασσον» δαπάνες. Όπως 
προανέφερα, το θέμα αυτό τέθηκε από την επιτροπή ως πα-
ραβίαση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, δηλαδή ως 
οριζόντιο σφάλμα και, βεβαίως, αφορούσε σε όλα τα έργα της 
περιόδου. ό έλεγχος που είχε συμφωνηθεί στο σχέδιο Δράσης 
να διενεργηθεί σε όλα τα ενταγμένα έργα σχετικά με τη χρή-
ση των «επί έλασσον» δαπανών δεν έγινε και δεν μπορούσε 
να γίνει, γιατί η σχετική όδηγία της κεντρικής Διαχειριστικής 
αρχής του κπσ που περιλήφθηκε στο σχέδιο εγκυκλίου του 
υπόιό του όκτωβρίου 2003, σχέδιο στο οποίο ήδη αναφέρ-
θηκα, ήταν πρακτικά ανεφάρμοστη. και αυτό γιατί ο ίδιος ο 
νόμος 2940/2001 επέτρεπε τη χρήση των «επί έλασσον» δα-
πανών σχεδόν χωρίς κανένα περιορισμό. κατά συνέπεια, η κα-
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τασταλτική εφαρμογή του κανόνα θα είχε ως αποτέλεσμα να 
επέλθουν σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα οριζόντιες 
περικοπές της τάξης του 30-50%. αυτή είναι η αλήθεια για το 
σΔε.

τρίτο ζήτημα ήταν ο «μαθηματικός τύπος», όπως προβλε-
πόταν στο άρθρο 2, σημείο περί κλήσης σε αιτιολόγηση των 
προσφορών του νόμου 2576/98. ό έλεγχος για την εφαρμο-
γή της όδηγίας 93/37, όσον αφορά στις αναθέσεις που έγι-
ναν με τον «μαθηματικό τύπο», δεν πραγματοποιήθηκε, διότι 
ο ίδιος ο νόμος δεν έδινε τη δυνατότητα οι υποψήφιοι να 
αιτιολογήσουν τις προσφορές τους πριν αποκλεισθούν, όπως 
απαιτούσε το κοινοτικό Δίκαιο. κατά συνέπεια δεν είχε κανέ-
να απολύτως νόημα η εφαρμογή ενός αντίστοιχου κατασταλ-
τικού ελέγχου όπως προέβλεπε το σχέδιο Δράσης. απλώς θα 
ανακαλύπταμε ότι οι αναθέτουσες αρχές τηρούσαν τον εθνι-
κό νόμο και παρανομούσαν ως προς το κοινοτικό Δίκαιο.

σε όλο το διάστημα της διαπραγμάτευσης με τις υπηρεσί-
ες της επιτροπής, ο κύριος στόχος μας ήταν να ελαχιστοποιη- 
θούν οι επιπτώσεις των πιο πάνω ανυπέρβλητων εμποδίων 
και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι απώλειες πόρων καθώς 
ήδη διαφαινόταν καθολικός κίνδυνος για το σύνολο των χρη-
ματοδοτήσεων.

αξίζει, στο σημείο αυτό, να γίνει μια αναφορά στο είδος 
και το ύψος των περικοπών που έκαναν απευθείας οι τότε 
αρμόδιες ελληνικές αρχές από την έναρξη του κπσ επιβε-
βαιώνοντας, εμμέσως, τα τεράστια προβλήματα των σπΔε 
και σΔε.

το ύψος των περικοπών αυτών έφθασε τα 956 εκ. ευρώ. 
Δηλαδή η ίδια η χώρα, ως όφειλε με βάση τους κανονισμούς, 
είχε περικόψει, με τους δικούς της ελέγχους, δαπάνες που 
αντιστοιχούσαν στον προϋπολογισμό ενός ολόκληρου περι-
φερειακού επιχειρησιακού προγράμματος.

πάνω από το μισό του συνολικού αυτού ποσού αφορούσε 
σε υπερβάσεις των προϋπολογισμών των έργων και σε συ-
μπληρωματικές συμβάσεις. το υπόλοιπο περικόπηκε για λό-
γους μη τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας στις δημοπρα-
τήσεις και αναθέσεις, για επικαλύψεις έργων με το Β´ κπσ, 
για προβλήματα ποιότητας των έργων κ.λπ.
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όι περικοπές αυτές έγιναν επί ενός ποσοστού ελεγμένων 
από τις ευΔ δαπανών που αντιστοιχούσε στο 29% των συνο-
λικών δαπανών του κπσ ή στο ένα τρίτο των δαπανών που 
είχαν δηλωθεί στην εε, και αφορούσαν πορίσματα ελέγχων 
που είχαν διενεργηθεί από την έναρξη του γ΄ κπσ έως τον 
σεπτέμβριο του 2004.

για τον σχηματισμό μιας πληρέστερης άποψης, παρατίθε-
νται, ενδεικτικά, ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα περι-
κοπών, δημοσιονομικών διορθώσεων, απεντάξεων έργων κ.λπ.

στο έργο «όλοκλήρωση κατασκευής έργων υποδομής 
νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων τι-
θορέας-λιανοκλαδίου στο τμήμα από Χ.θ. 0+000 έως Χ.θ. 
19+000», το εύρημα με βάση το οποίο έγινε η περικοπή ήταν 
«μείωση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου όπως αυτό 
περιγράφεται στην απόφαση Ένταξης, χωρίς ισοδύναμη μείω- 
ση οικονομικού αντικειμένου (μεταβολές μεταξύ του 8ου ανα-
κεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, βάσει του οποίου το υπο-
έργο εντάχθηκε στο γ΄ κπσ, και του 9ου ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα εργασιών) και αύξηση που καλύφθηκε από το κονδύ-
λι των απροβλέπτων δαπανών του έργου». όι ενέργειες αυ-
τές κρίθηκαν παράτυπες σύμφωνα με τους κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες και οδήγησαν σε δημοσιονομική διόρθωση 
ύψους 6.066.628 ευρώ.

στο έργο «κατασκευή έργων υποδομής της νέας διπλής 
σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ σιδηροδρομικού κέντρου 
αχαρνών-νέου αεροδρομίου αθηνών στα σπάτα», το εύρη-
μα με βάση το οποίο έγινε η περικοπή ήταν «μεταβολές του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που προέρχονται από 
τροποποιήσεις των μελετών και χρήση ποσού απροβλέπτων 
για κάλυψη απολογιστικών εργασιών». όι ενέργειες αυτές 
κρίθηκαν παράτυπες σύμφωνα με τους κοινοτικούς και εθνι-
κούς κανόνες και οδήγησαν σε δημοσιονομική διόρθωση πο-
σού 7.948.350 ευρώ.

και τα δυο αυτά έργα είχαν ενταχθεί στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «σαασ» με τελικό Δικαιούχο την εργόσε α.ε.

στο έργο «Ζεύξη ρίου-αντιρρίου – όδοί πρόσβασης», το 
εύρημα με βάση το οποίο έγινε η περικοπή ήταν: «επειδή 
οι καθυστερήσεις ανάθεσης των προσβάσεων προς τη γέ-
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φυρα ρίου-αντιρρίου τις οποίες το κράτος είχε δεσμευτεί να 
παραδώσει στον ανάδοχο-παραχωρησιούχο "γεφυρα α.ε.", 
δεν θα μπορούσαν να καταστήσουν λειτουργικό το έργο της 
ζεύξης, οι προσβάσεις αυτές ανατέθηκαν απευθείας στην 
κοινοπραξία που κατασκεύαζε τη γέφυρα». Έτσι, το σύνο-
λο των δαπανών των προσβάσεων, ύψους 21.653.000 ευρώ,  
θεωρήθηκε μη επιλέξιμο.

στο έργο της αττικής όδού, το εύρημα με βάση το οποίο 
έγινε η περικοπή ήταν ότι τα «παράλληλα Έργα» προβλέ-
πονταν μεν στην αρχική σύμβαση παραχώρησης, αλλά όχι 
στην έκταση και τον προϋπολογισμό με τα οποία τελικά ολο-
κληρώθηκαν. μετά από έλεγχο του ευρωπαϊκού ελεγκτικού 
συνεδρίου, όλα τα παράλληλα και συμπληρωματικά έργα 
θεωρήθηκαν μη επιλέξιμα και αφαιρέθηκαν δαπάνες ύψους 
310.754.688 ευρώ.

και τα δυο αυτά έργα είχαν ενταχθεί στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «όαλαα» (όδικοί Άξονες, λιμένες, αστική ανά-
πτυξη) του υπεΧωΔε.

στο έργο «Βασιλικό θέατρο θεσσαλονίκης/ανακαίνιση 
ανακατασκευή», που είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «πολιτισμός» με τελικό δικαιούχο τον όργανισμό 
θεσσαλονίκη 1997, το εύρημα με βάση το οποίο έγινε η πε-
ρικοπή ήταν «η αδυναμία της αρμόδιας ευΔ να πιστοποιήσει 
επαρκή διαδρομή ελέγχου λόγω του ότι ο τελικός δικαιούχος 
ήταν υπό εκκαθάριση και ο εντοπισμός των παραστατικών 
ήταν αδύνατος». Έτσι, το έργο απεντάχθηκε από το πρό-
γραμμα και οι δαπάνες του, ύψους 9.279.656 ευρώ, βάρυναν 
εθνικούς πόρους.

στο έργο «ανάδειξη-διαμόρφωση και αντικατάσταση στε-
γάστρου στον αρχαιολογικό χώρο ακρωτηρίου θήρας», που 
είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «πολιτισμός» με 
τελικό δικαιούχο το υπουργείο πολιτισμού, το εύρημα με βάση 
το οποίο έγινε η περικοπή ήταν «το έργο ήταν συνεχιζόμενο 
από το Β΄ κπσ. η αρχική σύμβαση είχε ύψος 3 δις δραχμές 
που, με συμπληρωματικές συμβάσεις, έφθασαν το κόστος σε 
10 δις δραχμές». Έτσι, το έργο απεντάχθηκε από το πρόγραμ-
μα και οι δαπάνες 9.029.903 ευρώ χρηματοδοτήθηκαν μόνο 
από εθνικούς πόρους. το συγκεκριμένο αυτό έργο έγινε γνω-
στό από το τραγικό συμβάν της πτώσης του στεγάστρου.
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στο έργο «παραϊόνια όδός, κατασκευή σήραγγας αγίου 
ηλία στο τμήμα της παραϊόνιας όδού από τέλος παράκαμ-
ψης γούριας έως γαϊδουροπνίχτη», που είχε ενταχθεί στο 
περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής ελλάδας 
με τελικό Δικαιούχο το υπεΧωΔε–ευΔε όσυε, το εύρημα 
με βάση το οποίο έγινε περικοπή ήταν η αλλαγή του φυσι-
κού αντικειμένου με ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εργασιών 
(απε) και χρήση «επί έλασσον» δαπανών λόγω ελλιπών γεω-
λογικών μελετών και αλλαγών διατομών της σήραγγας. Έτσι, 
περικόπηκαν δαπάνες ύψους 6 εκ. ευρώ, οι οποίες χρηματο-
δοτήθηκαν μόνο από εθνικούς πόρους.

Ένα τελευταίο παράδειγμα αποτελεί το έργο «Δυτική πε-
ριφερειακή λεωφόρος αιγάλεω με τα εκατέρωθεν οδικά δί-
κτυα-νότια σύνδεση-κόμβος σκαραμαγκά», το οποίο ήταν 
ένα από τα λεγόμενα «προενταγμένα» στο κπσ έργα με δα-
πάνες 13.412.811 ευρώ. το έργο αυτό τελικά δεν εντάχθηκε 
ποτέ σε πρόγραμμα του κπσ, διότι παρουσίασε ουσιαστικές 
τροποποιήσεις του φυσικού του αντικειμένου. συγκεκριμένα, 
αντί για τις προβλεπόμενες από τη μελέτη σήραγγες, έγιναν 
αερογέφυρες. Έτσι, οι δαπάνες αυτές χρηματοδοτήθηκαν 
μόνο από εθνικούς πόρους.

16.  Το θεσμικό επίπεδο: Η επαναφορά της νομιμότη-
τας στο ΣΠΔΕ και στο ΣΔΕ 

η ζητούμενη επί μακρόν από την εε μεταρρύθμιση του σπΔε 
ολοκληρώθηκε από την κυβέρνηση της νέας Δημοκρατίας 
μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

πρώτον, με τον νόμο 3263/2004 που αντικατέστησε τον 
προβληματικό νόμο 2576/98, αναμορφώθηκε η ελληνική νο-
μοθεσία για την ανάθεση συμβάσεων κατασκευής δημοσίων 
έργων με κοινούς κανόνες για όλους και δίκαιες, διαφανείς 
και γρήγορες διαδικασίες. με τον νόμο αυτό, εξειδικεύτηκε ο 
τρόπος ανάδειξης αναδόχου κατά το μειοδοτικό σύστημα και 
επιλύθηκαν προβλήματα εσφαλμένης ενσωμάτωσης του κοι-
νοτικού Δικαίου στο ελληνικό, όπως η περίπτωση της εφαρ-
μογής του «μαθηματικού τύπου» στον νόμο 2576/98.
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Δεύτερον, με τον νόμο 3316/2005 συμμορφώθηκε η 
ελληνική νομοθεσία με τις νέες όδηγίες 2004/17/εκ και 
2004/18/εκ για την ανάθεση μελετών δημοσίων έργων και 
συναφών υπηρεσιών. η ανάθεση γίνεται στην πλέον συμφέ-
ρουσα προσφορά, με αξιολόγηση κριτηρίων που έχουν σχέ-
ση πρωτίστως με ποιοτικά κριτήρια και ακολούθως με την οι-
κονομική προσφορά, η οποία αποδεσμεύεται από τον προϋ- 
πολογισμό του έργου. με τον νόμο αυτό αναβαθμίστηκε η 
ποιότητα των μελετών και απαγορεύτηκε η χωρίς τεκμηρίωση 
τροποποίηση της μελέτης κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
του έργου, με στόχο να περιοριστεί δραστικά και επί της ου-
σίας η δυνατότητα τροποποίησης του φυσικού και οικονομι-
κού αντικειμένου κάθε έργου. ό νόμος 716/77 περί μελετών, 
που αντικαταστάθηκε, ίσχυε από την εποχή που η χώρα μας 
δεν ήταν καν μέλος της εε.

τρίτον, για τη ριζική αντιμετώπιση των μεγάλων και αυθαί-
ρετων αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογισμών της διακήρυξης 
και του κόστους της κατασκευής των έργων, αλλά και για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των 
διαγωνιζομένων, τον όκτώβριο 2004 συντάχθηκαν, εγκρίθη-
καν και επιβλήθηκαν ενιαία τιμολόγια εργασιών και πρότυπα 
τεύχη διακηρύξεων και συμβάσεων, για όλα τα δημοπρατού-
μενα δημόσια έργα.

τέταρτον, με τον νόμο 3481/2006 αναμορφώθηκε η ελ-
ληνική νομοθεσία για την παρακολούθηση συμβάσεων κατα-
σκευής δημοσίων έργων και καθορίστηκαν όλες οι διαδικασί-
ες διαχείρισης των συμβάσεων των κατασκευαστικών έργων. 
τέθηκαν δε αυστηρές προϋποθέσεις και ποσοτικά όρια στη 
χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, ώστε να μην επέρχεται 
ουσιώδης τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και αλλαγή 
του βασικού σχεδίου του έργου.

τοιουτοτρόπως, σε θεσμικό επίπεδο και σε συνεργασία με 
το υπεΧωΔε που έφερε το βάρος των ρυθμίσεων, διευθε-
τήθηκαν όλες οι χρόνιες αμφισβητήσεις της εε για τη συμ-
βατότητα του πλαισίου ανάθεσης, διαχείρισης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων με το κοινοτικό Δίκαιο.

Στα μισά της περιόδου, στο πιο κρίσιμο σημείο της υλοποί-
ησης, το ΚΠΣ υπέστη μία εκ βάθρων αναπόφευκτη αλλαγή 
του θεσμικού πλαισίου δημοσίων έργων, η οποία απέδωσε 
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ένα θεσμικό πλαίσιο υγιές και συμβατό με το Κοινοτικό Δί-
καιο. Ένα πλαίσιο, στο οποίο μπορούσε να στηριχθεί με με-
γαλύτερη ασφάλεια η αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

17.  Το οργανωτικό, λειτουργικό και επιχειρησιακό επί-
πεδο: Η αναμόρφωση του ΣΔΕ 

παράλληλα με την αποκατάσταση της συμβατότητας του 
θεσμικού πλαισίου με το κοινοτικό Δίκαιο, προχωρήσαμε σε 
ουσιαστική αναδιοργάνωση της διαχείρισης και του ελέγ-
χου του κπσ. στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού του σΔε, δη-
μιουργήσαμε σειρά εργαλείων και διαδικασιών με τα οποία 
συστηματοποιήθηκαν οι πολλές διαφορετικές «απόψεις δια-
χείρισης», που εξέφραζαν οι χιλιάδες εμπλεκόμενοι φορείς, 
με στόχο τη δημιουργία διαχειριστικής συναντίληψης και τον 
περιορισμό των αδρανειών του συστήματος.

ιδιαίτερη θέση σε αυτά κατέλαβαν η μεθοδολογία ελέγ-
χου όλων των συμβάσεων πριν από τη σύναψή τους, καθώς 
και ο έλεγχος τροποποιήσεων συμβάσεων δημοσίων έργων 
μέσα από αυτοματοποιημένα εργαλεία, με βάση τα συμφω-
νηθέντα με την εε αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς τη δυνατό-
τητα υποκειμενικών εκτιμήσεων και χωρίς να παραβιάζεται 
το βασικό σχέδιο του έργου.

τη μεθοδολογία αυτή την αποστείλαμε μαζί με αναλυτικές 
οδηγίες εφαρμογής σε όλες τις ευΔ, προκειμένου να είναι 
σε θέση να διενεργήσουν ελέγχους.

αφού ολοκληρώσαμε στο υπόιό την κωδικοποίηση όλων 
των κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων, οδηγιών κ.λπ. για το 
σύνολο των θεμάτων διαχείρισης και ελέγχου, προσδιορίσα-
με, σε στενή συνεργασία με το υπεΧωΔε, κοινά αποδεκτούς 
κανόνες για την ουσιαστική αντιμετώπιση όλων των προβλη-
μάτων που συνδέθηκαν με τη διαχείριση των δημοσίων συμ-
βάσεων.

όι συντονισμένες ενέργειές μας σε θεσμικό και διαπραγ-
ματευτικό επίπεδο, έδωσαν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση 
να απαντήσει με τη βέλτιστη δυνατή τεκμηρίωση στην απειλή 
αναστολής πληρωμών της κοινοτικής χρηματοδότησης.
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το πρώτο αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας αυτής ήταν 
το «πάγωμα» από πλευράς επιτροπής τής de facto αναστο-
λής πληρωμών για ολόκληρο το κπσ και η έναρξη νέων δια-
πραγματεύσεων με τις υπηρεσίες της. 

Έχοντας ως στόχο να περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνα-
τό τον διαφαινόμενο κίνδυνο μεγάλων απωλειών πόρων και 
επαναφέροντας, σταδιακά, τη νομιμότητα στο σπΔε και το 
σΔε, κατορθώσαμε, με συνεχείς και σκληρές διαπραγματεύ-
σεις, να ελαχιστοποιήσουμε το πρόστιμο, να «αμνηστεύσου-
με» το παρελθόν και να ανακτήσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη 
της ΕΕ στον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας διαχειρίζεται τις 
Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.

η εε, επιδεικνύοντας πνεύμα καλής θέλησης, όπως υπο-
στήριξε, για να μην επιβάλει αναστολή πληρωμών, απαίτησε 
αρχικά την κατ’ ελάχιστον επιστροφή του 25% της κοινοτικής 
συνδρομής όλων των συμβάσεων έργων του ετπα, δηλαδή 
περικοπή ποσού άνω των 1,2 δις ευρώ, μέχρι εκείνη τη στιγμή, 
συν 25% περικοπή επί του ποσού των μελλοντικών δαπανών 
αυτών των προβληματικών έργων, φτάνοντας σε αστρονομι-
κά, επομένως, ύψη.

επαναλαμβάνω ότι η χώρα απειλείτο, κυρίως, με περικοπή 
όλων των συμβάσεων των έργων που είχαν δημοπρατηθεί με 
τον μαθηματικό τύπο, δηλαδή όλων σχεδόν των συμβάσεων 
δημοσίων έργων του γ´ κπσ.

Διαπραγματευθήκαμε σκληρά την «ύλη» και το ποσοστό 
της διόρθωσης. με τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε,  
διευθετήθηκαν οριστικά οι κυρώσεις για όλες τις συμβάσεις 
δημοσίων έργων της περιόδου 2000-2004, των οποίων οι 
διαδικασίες μελέτης, δημοπράτησης, ανάθεσης και εκτέλε-
σης δεν ήταν συμβατές με το κοινοτικό Δίκαιο, και το θέμα 
έκλεισε οριστικά με την απόφαση της εε για περικοπή της 
κοινοτικής συνδρομής κατά 518 εκατ. ευρώ. Έτσι, η επιτροπή 
μείωσε την αρχική της απαίτηση κατά τουλάχιστον 700 εκατ. 
ευρώ, αναγνωρίζοντας επίσημα πως, για όσες συμβάσεις 
υπόκεινται σε δημοσιονομικές διορθώσεις, η αναλογούσα 
διόρθωση θεωρείται ότι με το πρόστιμο αυτό έχει επιβληθεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό, και πως, για τις ίδιες παρατυπί-
ες, καμία περαιτέρω δημοσιονομική διόρθωση δεν επρόκειτο 
να επιβληθεί στο μέλλον. Η συμφωνία αυτή στο σύνολό της 
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αποτέλεσε μια επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα για το ασφα-
λές κλείσιμο του Γ´ ΚΠΣ.

ποια θα ήταν όμως τα νομικά προβλήματα εάν λάμβανε 
χώρα η αναστολή πληρωμών; γιατί και αυτό είχε αναφερθεί 
από ορισμένους ως ενδεδειγμένη λύση.

το άρθρο 39 παρ. 2 του κανονισμού 1260/1999 προβλέπει 
την έκδοση απόφασης της επιτροπής για τη διακοπή των χρη-
ματοδοτήσεων και στη συνέχεια την πραγματοποίηση δια- 
βουλεύσεων προκειμένου να επιλυθεί η διαφωνία. η δια- 
δικασία του άρθρου αυτού υποχρεώνει, κατά συνέπεια, το 
κράτος-μέλος να διαπραγματευτεί τη συμφωνία με την επι-
τροπή υπό δυσμενέστερους όρους (διακοπή των χρηματο-
δοτήσεων) και υπό την πίεση του χρόνου, ο οποίος «τρέχει 
εις βάρος» του, αφού έχουν ήδη διακοπεί οι χρηματοδοτή-
σεις.

με βάση τη συμφωνία που κάναμε με τις υπηρεσίες της 
επιτροπής, οι διαπραγματεύσεις έγιναν χωρίς να διακοπούν 
οι χρηματοδοτήσεις και με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

ενδεχόμενη απόφαση της επιτροπής με βάση το άρθρο 
39 παρ. 2 θα μπορούσε να προσβληθεί με προσφυγή ακύρω-
σης ενώπιον του Δεκ (άρθρο 230 της συνθήκης). σύμφωνα 
με το άρθρο 242 της συνθήκης, η προσφυγή στο Δεκ δεν 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. μέχρι την έκδοση της δικα-
στικής απόφασης, η οποία μπορεί να διαρκέσει από δύο έως 
τέσσερα έτη, η διακοπή των κονδυλίων και η δημοσιονομική 
διόρθωση παραμένει εκτελεστή.

σε τυχόν αίτηση αναστολής της απόφασης της επιτροπής 
ενώπιον του Δεκ, οι πιθανότητες επιτυχίας θα ήταν ελάχι-
στες, διότι με κανέναν απολύτως τρόπο δεν θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί το στοιχείο του επείγοντος. και αυτό είναι προ-
φανές, δεδομένου ότι τα προβλήματα στα οποία αναφέρθη-
κε η επιτροπή για να τεκμηριώσει την απόφασή της, είχαν 
γνωστοποιηθεί στην ελληνική Δημοκρατία ήδη από την 13η 
ιουνίου 2001. μέχρι δε την υπογραφή του σχεδίου Δράσης 
την 5η μαρτίου 2004, κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν είχε λη-
φθεί για την επίλυσή τους. η επί σειρά ετών παραπομπή στις 
«καλένδες» είχε δικαίως εκνευρίσει την ευρωπαϊκή επιτροπή 
και πλήξει την αξιοπιστία της χώρας.
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Όμως, ακόμη και αν το Δεκ δικαίωνε την ελλάδα, ο χα-
μένος χρόνος για την υλοποίηση του κπσ και οι επιπτώσεις 
στα δημοσιονομικά της χώρας θα ήταν δυσμενέστερες 
από αυτές που επέφερε το τελικό πρόστιμο ύψους 518 εκ. 
ευρώ.

τέλος, ενδεχόμενη προσφυγή ακύρωσης ενώπιον του 
Δεκ θα ενεργοποιούσε περαιτέρω τον μεγάλο αριθμό φορέ-
ων αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων που αντιτάχθηκαν ή 
καθυστέρησαν την όλη προσπάθεια που καταβάλαμε για να 
αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα σε σπΔε και σΔε, προκει-
μένου να διατηρηθεί το status quo ante.

παράλληλα με όλη αυτή τη διαπραγμάτευση, εξελισσό-
ταν και η αναθεώρηση από το υπεΧωΔε των σπΔε και σΔε, 
η οποία ολοκληρώθηκε στα μέσα του ιουλίου 2005. Έτσι, 
στις 22 ιουλίου 2005, δηλαδή πεντέμισι χρόνια μετά την 
έναρξη του κπσ, η επιτροπή αξιολόγησε θετικά την αξιοπι-
στία του σΔε, αφού η ελλάδα τήρησε την υποχρέωσή της 
που απορρέει από το άρθρο 6 του κανονισμού 438/2001 
για τα σΔε των Διαρθρωτικών ταμείων σύμφωνα με το 
οποίο: «η επιτροπή, σε συνεργασία με το κράτος-μέλος, 
διασφαλίζει ότι τα κοινοποιηθέντα σύμφωνα με το άρθρο 
5 συστήματα διαχείρισης και ελέγχου πληρούν τα πρότυ-
πα που απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (εκ) αριθ. 
1260/1999 και τον παρόντα κανονισμό και γνωστοποιεί την 
ύπαρξη στοιχείων που ενδεχομένως να παρεμποδίσουν τη 
διαφάνεια των ελέγχων της λειτουργίας των ταμείων και 
την απαλλαγή της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 274 
της συνθήκης».

Την ημέρα εκείνη, η Επιτροπή εξέδωσε για πρώτη φορά 
μία θετική αποτίμηση του αναθεωρημένου ΣΔΕ της χώρας 
μας, το σύστημα σύμφωνα με το οποίο λειτουργούν οι φο-
ρείς και ελέγχουν οι Διαχειριστικές Αρχές, το βασικό προα-
παιτούμενο για τις Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.

η επίτροπος περιφερειακής πολιτικής, D. Hübner, ανέ-
φερε: «αυτή η θετική αποτίμηση αντιμετωπίζει με επιτυχία 
ένα χρόνιο πρόβλημα. ελπίζω να αποτελέσει τη βάση στη 
νέα προσπάθεια στην οποία έχουν αποδυθεί οι ελληνικές 
αρχές για την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων που 
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απορρέουν από την τρέχουσα ευρωπαϊκή περιφερειακή 
πολιτική».

το αποτέλεσμα της μεγάλης αυτής προσπάθειας απο-
τυπώθηκε αργότερα, το 2006, στην ετήσια Έκθεση του 
ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου για το οικονομικό έτος 
2005.

στην έκθεση αυτή, για πρώτη φορά, η ελλάδα δεν μνημο-
νεύτηκε ούτε μία φορά για παρατυπίες ή προβλήματα στη δια- 
χείριση των κοινοτικών πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ενώ, σχετικά με τις αγροτικές δαπάνες, οι διαπιστώσεις του 
ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου, αφορούσαν κυρίως σε 
αδυναμίες των αντίστοιχων σΔε των αγροτικών δαπανών και 
όχι σε διαπιστωθείσες παράνομες πληρωμές. σύμφωνα με 
την έκθεση, παρατηρήθηκε αισθητή βελτίωση της εικόνας 
της ελλάδας, σε πλήρη αντίθεση με τις επιφυλάξεις που εκ-
φράσθηκαν στην ετήσια έκθεση του οικονομικού έτους 2003 
για το σΔε της ελλάδας για το ετπα καθώς και με την επι-
φύλαξη σχετικά με τη λειτουργία του σΔε.

είναι χαρακτηριστικό ότι στον πίνακα που δημοσιεύεται 
στην έκθεση αυτή σχετικά με τη συμφωνία των ελέγχων 
προς τις απαιτήσεις των κοινοτικών κανονισμών για τα δι-
αρθρωτικά ταμεία, η ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί, ύστερα 
από τη γερμανία, ότι εφαρμόζει το πλέον αποτελεσματικό 
σύστημα ελέγχου, ικανοποιώντας και τα εννέα κριτήρια ποι-
ότητας, ενώ οι λοιπές χώρες στον πίνακα, πλην της γερμα-
νίας (γαλλία, Βέλγιο, ηνωμένο Βασίλειο, ιταλία, ισπανία) 
εμφανίζονται να μην πληρούν από ένα μέχρι πέντε από τα 
κριτήρια αυτά.

η θετική εικόνα για την ελλάδα προκύπτει επίσης και από 
τη σύγκριση του περιεχομένου των παρατηρήσεων για τη 
χώρα μας στις τελευταίες πέντε ετήσιες εκθέσεις του ευρω-
παϊκού ελεγκτικού συνεδρίου. με κριτήρια (α) τη φύση των 
διαπιστωθέντων προβλημάτων, (β) τον αριθμό των ευρημά-
των και την οικονομική σημασία τους και (γ) τη στάση της 
ευρωπαϊκής επιτροπής ως προς τα ευρήματα του ευρωπαϊ- 
κού ελεγκτικού συνεδρίου, αυτό που προκύπτει είναι ότι η 
ποιότητα της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων στην ελλά-
δα εμφανίζεται διαρκώς βελτιούμενη. Δεν διαπιστώνονται 
ευρήματα άξια μνείας ή αυτά που δημοσιεύονται αφορούν 
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απλώς κινδύνους εμφάνισης παρατυπιών· τα ευρήματα μει-
ώνονται αριθμητικά ή αφορούν σε ποσά μη σημαντικά, με 
αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή επιτροπή να εμφανίζεται πολύ 
περισσότερο θετική για τη βελτίωση που παρατηρείται, 
εγκαταλείποντας την επιφυλακτικότητα που επιδείκνυε κατά 
τα παρελθόντα έτη.

επίσης, η ετήσια έκθεση 2005 της επιτροπής προς το ευ-
ρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συμβούλιο για την «προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των κοινοτήτων - καταπολέ-
μηση της απάτης», αναφέρει ότι «στην ελλάδα, ελήφθησαν 
μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη των παραβάσεων των 
κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη σύναψη και την εκτέ-
λεση των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και στη διασφάλιση 
της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού».

18. Το Ταμείο Συνοχής 

σύμφωνα με τον κανονισμό 1164/94 του συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς 1264/99 και 1265/99 
καθώς και τους κανονισμούς 1386/2002 και 16/2003, τα 
κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να θέσουν σε εφαρμογή ένα 
σΔε για τα έργα του ταμείου συνοχής. με την ειδική υπηρε-
σία Διαχείρισης και παρακολούθησης του ταμείου συνοχής 
που υπάγεται στη γγεα, διαμορφώσαμε το σΔε έργων ταμεί-
ου συνοχής και, στη συνέχεια, οι υπηρεσίες της επιτροπής, 
μετά από σειρά επιτόπιων ελέγχων στα εμπλεκόμενα στο σύ-
στημα όργανα, επιβεβαίωσαν το 2005 όπως και στο κπσ την 
ορθή του λειτουργία.

παράλληλα, προκειμένου να αποτυπώσουμε πλήρως την 
υφιστάμενη κατάσταση στα έργα του ταμείου συνοχής, έτσι 
ώστε να υπάρχει καταγεγραμμένη μία «κοινή βάση» που να 
είναι αποδεκτή τόσο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
σε εθνικό επίπεδο, όσο και από τις υπηρεσίες της επιτροπής, 
αποφασίστηκε από κοινού με τις υπηρεσίες της επιτροπής η 
εκπόνηση και εφαρμογή ενός ρεαλιστικού σχεδίου Δράσης 
με συγκεκριμένα βήματα και χρονοδιάγραμμα.

το σχέδιο Δράσης υλοποιήθηκε σε φάσεις και περιε-
λάμβανε τη μείωση του καταγεγραμμένου υπολοίπου προς 
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εκταμίευση από την εε, τον προσδιορισμό των απαιτούμε-
νων μέτρων και ενεργειών σε εθνικό, περιφερειακό και το-
πικό επίπεδο για την πρόληψη ή τη θεραπεία παρατηρού-
μενων καθυστερήσεων υλοποίησης και την «εναρμόνιση» 
των έργων με τις κανονιστικές υποχρεώσεις του ταμείου 
συνοχής καθώς και με το αναθεωρημένο σΔε του ταμείου 
συνοχής.

για την αποτελεσματικότερη διαχείριση, παρακολούθη-
ση και έλεγχο των έργων ταμείου συνοχής, εκπονήσαμε και 
αποστείλαμε σε όλες τις ευΔ, σειρά εγκυκλίων και εργαλεί-
ων με τα οποία εξασφαλίσαμε τυποποιημένο έλεγχο ποιότη-
τας, αλλά και μια σταθερή βάση για την ενιαία επεξεργασία 
όλων των έργων του.

19. Το λογιστικό «κλείσιμο» του Β´ ΚΠΣ 

τον μάρτιο του 2004 παραλάβαμε «ανοικτά» από λογιστικής 
άποψης τα 24 από τα 48 επιχειρησιακά προγράμματα του Β´ 
κπσ, τα οποία συγχρηματοδοτούνταν από το ετπα, καθώς 
και όλα τα προγράμματα του ευρωπαϊκού γεωργικού ταμεί-
ου προσανατολισμού και εγγυήσεων – τμήμα προσανατολι-
σμού. όι εκτιμήσεις της εποχής κατέληγαν στο ότι από τα 
προγράμματα αυτά δεν θα εισπραχθεί τίποτα και μάλιστα θα 
επιστραφούν στην επιτροπή σημαντικά ποσά, κυρίως λόγω 
προβλημάτων όπως οι υπερβάσεις, οι κακοτεχνίες, οι κατα-
τμήσεις των έργων, τα ημιτελή έργα και οι ενισχύσεις στην 
πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (αγροδιατροφικός 
τομέας) που είχαν χορηγηθεί χωρίς την απαραίτητη έγκριση 
της εε.

θα σταθώ ιδιαίτερα στις κατατμήσεις και στα ημιτελή 
έργα.

η κατάτμηση ήταν μία παράβαση, η οποία παρέσυρε το 
σύνολο των δαπανών ενός έργου εκτός κοινοτικής χρηματο-
δότησης. Δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το 
έργο «όδός κέρκυρα-παλαιοκαστρίτσα» προϋπολογισμού 
άνω των 5 εκ. ευρώ, το οποίο εκτελέστηκε με πέντε εργο-
λαβίες με προϋπολογισμό κάτω από τα όρια εφαρμογής της 
κοινοτικής νομοθεσίας για την αποφυγή διαγωνιστικής δια- 
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δικασίας, και το έργο «κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών 
κρατουμένων Βορείου ελλάδας» ενταγμένο στο επιχειρησια- 
κό πρόγραμμα «αποκλεισμός από την αγορά εργασίας», 
το οποίο υποδιαιρέθηκε σε 13 τμήματα με ξεχωριστές δι-
αδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης για κάθε τμήμα ή για 
ομάδες τμημάτων. η υποδιαίρεση αυτή έγινε «για λόγους 
ταχείας ολοκλήρωσης του έργου». επίσης, στην ανάθεση 
δυο συγκεκριμένων υποέργων με το σύστημα της κλειστής 
διαδικασίας, ένα από τα κριτήρια της επιλογής υποψηφίων 
αναδόχων ήταν η «εντοπιότητα για λόγους οικονομίας». στο 
συγκεκριμένο έργο έγινε σωρεία παραβάσεων τόσο της 
συνθήκης όσο και των όδηγιών από έναν κεντρικό φορέα 
υλοποίησης που εποπτεύεται από το υπουργείο Δικαιοσύ-
νης.

παρόλο που τα θέματα αυτά είχαν τεθεί από πλευράς επι-
τροπής στο υψηλότερο επίπεδο (επιστολές επιτρόπου προς 
υπεΧωΔε και υπόιό), η κατάσταση, όπως αποτυπώθηκε 
στον έλεγχο που διενήργησαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές 
ύστερα από απαίτηση της επιτροπής, οδήγησε το 2003 το 
υπόιό στην απόφαση να μην υποβάλει στις υπηρεσίες της 
εε αίτημα πληρωμής για διάφορες «προβληματικές» δαπά-
νες συνολικού ύψους 466 εκ. ευρώ.

εκτός από το ποσό αυτό, κατά τον έλεγχο από τις υπηρε-
σίες της επιτροπής, τέθηκαν επιπρόσθετα ζητήματα τα οποία 
αφορούσαν στη μη ολοκλήρωση ή/και στη μη λειτουργικότη-
τα ορισμένων έργων καθώς και στη μη πραγματοποίηση, από 
ελληνικής πλευράς, των ελέγχων που απαιτούσαν οι κανο-
νισμοί. τα ζητήματα αυτά είχαν ως συνέπεια την εκδήλωση 
πρόθεσης της επιτροπής για επιβολή δημοσιονομικών διορ-
θώσεων που, βεβαίως, θα είχαν ως αποτέλεσμα περαιτέρω 
περικοπή της κοινοτικής συμμετοχής.

τα ημιτελή έργα δημιουργούσαν ζήτημα ως προς την πα-
ραβίαση μιας εκ των βασικότερων δεσμεύσεων που αναλαμ-
βάνονται με τη χρηματοδότηση των έργων, που είναι η υπο-
χρέωση της λειτουργίας τους και της απόδοσης των προβλε-
πομένων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

στο κλείσιμο του Β΄ κπσ, ένα μεγάλο μέρος των παρατη-
ρήσεων της εε αφορούσε έργα τα περισσότερα των οποίων 
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είχαν ξεκινήσει από το α΄ κπσ ή ακόμα και από τα μεσογεια- 
κά όλοκληρωμένα προγράμματα, τα γνωστά μόπ, η εκτέ-
λεση των οποίων επεκτάθηκε και στο Β΄ κπσ. με έκπληξη 
διαπίστωσα ότι σε μερικά από τα έργα αυτά υπήρχαν τμήματα 
που εντάχθηκαν ακόμα και στο γ΄ κπσ.

κατά το λογιστικό κλείσιμο του Β΄ κπσ, πολλά από τα 
έργα αυτά παρέμεναν ημιτελή και ολοκληρώθηκαν με απο-
κλειστικά εθνικούς πόρους. Άλλα έργα απεντάχθηκαν πριν 
την υποβολή στις υπηρεσίες της επιτροπής των τελικών εκ-
θέσεων κλεισίματος και άλλα απεντάχθηκαν πριν από το 
οριστικό κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
Β΄ κπσ. Όλες οι δαπάνες των έργων αυτών καλύφθηκαν εξ 
ολοκλήρου από εθνικούς πόρους.

παραθέτω ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

τα ιαματικά λουτρά νέας απολλωνίας που ξεκίνησαν με 
τα μεσογειακά όλοκληρωμένα προγράμματα, το νοσοκο-
μείο παπαγεωργίου που ξεκίνησε με το α΄ κπσ και η Δυτική 
είσοδος θεσσαλονίκης, όλα ενταγμένα στο πεπ κεντρικής 
μακεδονίας.

το νοσοκομείο αλεξανδρούπολης στο πεπ ανατολικής 
μακεδονίας και θράκης.

το αεροδρόμιο καλύμνου, τα έργα λιμνοδεξαμενών που 
ξεκίνησαν από το α΄ κπσ, το αεροδρόμιο μήλου, οι μαρί-
νες ρόδου και σύρου, όλα ενταγμένα στο πεπ νοτίου αι-
γαίου.

η μαρίνα μυτιλήνης, το φράγμα Ζυφιά, η παράκαμψη 
πύργου θέρμης, ο αγωγός ναγού Χίου που ξεκίνησε από το 
α΄ κπσ, όλα ενταγμένα στο πεπ Βορείου αιγαίου.

όι απώλειες κοινοτικών πόρων κυμάνθηκαν σε ιδιαίτε-
ρα υψηλά επίπεδα, με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βιομηχανία» όπου ανήλθαν σε 
περίπου 90 εκ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 10% της συνολικής 
κοινοτικής συνδρομής του προγράμματος, και το επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα «περιβάλλον» όπου οι απώλειες ανήλθαν 
σε περίπου 144 εκ. ευρώ, ή σε ποσοστό 41,5% της κοινοτικής 
συνδρομής, κυρίως, λόγω του γνωστού ζητήματος του έργου 
του εθνικού κτηματολογίου.
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στο πλαίσιο της διαδικασίας λογιστικού κλεισίματος των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, οι υπηρεσίες της επιτροπής 
πρότειναν τέσσερις συγκεκριμένες δημοσιονομικές διορθώ-
σεις:

πρώτον: πλήρη εξαίρεση από την κοινοτική συνδρο-
μή των δημοσίων έργων που είχαν χαρακτηριστεί από τον  
εσπελ ως κατηγορία 2ii (τα έργα κατηγορίας 2iii είχαν ήδη 
εξαιρεθεί).

Δεύτερον: δημοσιονομική διόρθωση (περικοπή) 10% σε 
όλα τα έργα του Β΄ κπσ που δεν είχαν ελεγχθεί από τον 
εσπελ (σε περιπτώσεις μεμονωμένων επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων, προτάθηκε διόρθωση 25%).

τρίτον: δημοσιονομική διόρθωση 10% σε όλα τα επιχειρη-
σιακά προγράμματα στα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν οι 
απαιτούμενοι από τους κανονισμούς έλεγχοι, στις δε περι-
πτώσεις μεμονωμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων προ-
τάθηκε διόρθωση 25%.

τέταρτον: εξαίρεση από την κοινοτική συνδρομή των έρ-
γων που δεν ολοκληρώθηκαν ή/και παρουσίαζαν προβλήμα-
τα ως προς τη λειτουργικότητά τους.

στο υπόιό αναλάβαμε αμέσως πρωτοβουλίες για τον πε-
ριορισμό των διορθώσεων αυτών και καταφέραμε να «περι-
σώσουμε» 300 εκ. ευρώ περίπου για τα δημόσια έργα που 
δεν είχαν ελεγχθεί από τον εσπελ ή είχαν ελεγχθεί και πα-
ρέμεναν στην κατηγορία 2ii καθώς και άλλα 100 εκ. ευρώ για 
ελλιπείς ελέγχους και μη ολοκλήρωση ή/και μη λειτουργία 
ορισμένων έργων.

με το κλείσιμο όλων των επιχειρησιακών προγραμμά-
των του Β΄ κπσ, πλην του επιχειρησιακού προγράμματος 
όδικοί Άξονες, λιμένες, αστική ανάπτυξη (όαλαα), οι σω-
ρευτικές απώλειες ανήλθαν τελικά σε 1,1 δις ευρώ περίπου 
από τα 1,034 δις ή ποσοστό 7% του συνολικού προϋπολογι-
σμού της κοινοτικής συμμετοχής στο Β΄ κπσ, ύψους 14,6 
δις ευρώ.

αυτή είναι όλη αλήθεια για το Β΄ κπσ.

σημειώνω ότι, εκτός από τις απώλειες της κοινοτικής 
συνδρομής που, φυσικά, καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους 
μαζί με την αναλογούσα εθνική συμμετοχή, σημαντική ήταν 
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και η επιβάρυνση που δέχτηκε επί μακρό χρονικό διάστημα 
ο κρατικός προϋπολογισμός για την κάλυψη των υπερβάσε-
ων και την ολοκλήρωση των έργων της περιόδου 1994-99 
που τελικά παρέμειναν ενταγμένα στα επιχειρησιακά προ-
γράμματα.

η συνολική διαχείριση του Β´ κπσ υπολογίζεται ότι επιβά-
ρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό με ένα συνολικό πρόσθετο 
κόστος της τάξης των 4 δις ευρώ περίπου.

ανάλογη ήταν και η κατάσταση των έργων που είχαν εντα-
χθεί στο ταμείο συνοχής της περιόδου 1994-1999. τα προ-
βλήματα που παρουσιάστηκαν, οδήγησαν σε μεγάλες απώ-
λειες κοινοτικής συνδρομής.

αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

σε έργα της εργόσε α.ε. συνολικού προϋπολογισμού 
561,22 εκ. ευρώ, οι απώλειες ανήλθαν σε 256,63 εκ. ευρώ, 
δηλαδή στο 46% του συνολικού προϋπολογισμού τους.

σε έργα του υπεΧωΔε συνολικού προϋπολογισμού 470,44 
εκ. ευρώ, οι απώλειες ανήλθαν σε 52,535 εκ. ευρώ, δηλαδή 
στο 11% του συνολικού προϋπολογισμού τους.

σε έργα της εγνατία α.ε. συνολικού προϋπολογισμού 
258,83 εκ. ευρώ, οι απώλειες ανήλθαν σε 35,413 εκ. ευρώ, 
δηλαδή στο 14% του συνολικού προϋπολογισμού τους.

σε έργα της ευΔαπ συνολικού προϋπολογισμού 121,77 εκ. 
ευρώ, οι απώλειες ανήλθαν σε 59,19 εκ. ευρώ, δηλαδή στο 
49% του συνολικού προϋπολογισμού τους. κατά τον έλεγχο 
που πραγματοποίησε η εε τον νοέμβριο 2002 στον φορέα 
αυτό, διαπιστώθηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες λόγω σύναψης 
συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών, προβλήματα κατά 
την ανάθεση και μη ολοκλήρωση του εγκεκριμένου φυσικού 
αντικειμένου. επίσης, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για τη δια-
χειριστική ικανότητα του συγκεκριμένου φορέα.

αυτά ήταν τα μεγάλα διαχειριστικά και δημοσιονομικά ζη-
τήματα που αντιμετωπίσαμε από τον μάρτιο του 2004. ανα-
φέρθηκα αναλυτικά σε αυτά με έμφαση στο σπΔε και το σΔε 
προκειμένου ο αναγνώστης να μπορεί να αντιληφθεί την ορ-
θότητα των κεντρικών στόχων που θέσαμε και τους οποίους 
παρουσιάζω αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.
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20. Το έργο του Κτηματολογίου2 

σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής της 20ής Δεκεμβρί-
ου 2001 σχετικά με τη μείωση της κοινοτικής συνδρομής του 
ετπα για το έργο αυτό, η κατ’ αρχάς ανάκτηση της κοινοτι-
κής συνδρομής ανήλθε σε 32 εκ. ευρώ.

σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η ανάκτηση συμπληρωμα-
τικού κατ’ ελάχιστον ποσού 25,9 εκ. ευρώ, προγραμματιζό-
ταν υπό την προϋπόθεση ότι θα είχε ολοκληρωθεί, μέσα σε 
συγκεκριμένες προθεσμίες, η κτηματογράφηση 8.446 τ. χλμ., 
ολοκλήρωση του α και Β πιλοτικού προγράμματος και του α 
κύριου προγράμματος. όι προθεσμίες που είχαν τεθεί, ήταν η 
31.12.2002 για την ολοκλήρωση του α πιλοτικού προγράμμα-
τος και η 31.12.2003 για το Β πιλοτικό και το α κύριο πρόγραμ-
μα. σε περίπτωση που η νομικά έγκυρη κτηματογράφηση κά-
λυπτε μικρότερη έκταση από τα 8.446 τ. χλμ., η επιτροπή θα 
προχωρούσε σε περαιτέρω ανάκτηση.

για την ακριβή αποτίμηση της έκτασης αυτής και της ποιό- 
τητας της κτηματογράφησης θα γινόταν πραγματογνωμοσύ-
νη από ειδικούς εμπειρογνώμονες της επιτροπής, η οποία 
θα παραδιδόταν μέχρι το τέλος του 2003. κατά τη διενέρ-
γεια τριών αποστολών ελέγχου που έγιναν στις 6 όκτωβρίου 
2003, στις 31 Δεκεμβρίου 2003 και στις 31 ιανουαρίου 2004 
στην κτηματολόγιο α.ε., η ομάδα εμπειρογνωμόνων κατέ-
γραψε τα αποτελέσματα του έργου δίνοντας έμφαση στην 
περαίωση της φάσης εκείνης του έργου που αποτελεί τη νο-
μικά έγκυρη κτηματογράφηση και μνημονεύεται στην από-
φαση της επιτροπής της 20.12.2001.

ό έλεγχος της 31ης Δεκεμβρίου 2003, που αποτελεί και 
ημερομηνία-ορόσημο σύμφωνα με την απόφαση της επι-
τροπής, πιστοποίησε την ολοκλήρωση του 7% της συνολικής 
επιφάνειας. Δηλαδή νομικά έγκυρη κτηματογράφηση είχε 
πραγματοποιηθεί για 593 τ. χλμ. από τα 8.446 που η χώρα 
όφειλε να ολοκληρώσει.

η συνολική καταγεγραμμένη απώλεια κοινοτικών πόρων από 
το Β΄ κπσ έως τον μάρτιο 2004 ανήλθε σε 1,034 δις ευρώ.

2.   για το έργο του κτηματολογίου έχουν γραφτεί πολλά και προτιμώ να 
παραμείνω μόνο σε αυτά τα λίγα που αναφέρω.
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21. Η αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος 

Όπως προανέφερα, πολύ πριν από την τυπική έναρξη της 
προγραμματικής περιόδου 2000-2006, δηλαδή πριν από την 
1η ιανουαρίου 2000, είχε γίνει σαφές ότι το γ΄ κπσ θα υλο-
ποιείτο σε ένα εντελώς διαφορετικό θεσμικό περιβάλλον σε 
σχέση με τα δύο προηγούμενα.

αυτό το δεδομένο επέτασσε θεμελιώδεις αλλαγές στον 
διοικητικό μηχανισμό της χώρας, στο σΔε και στο σπΔε, αλλά 
και διάχυση των διαχειριστικών απαιτήσεων σε όλους τους 
φορείς, καθώς και συστηματική προετοιμασία και υποστήρι-
ξή τους. όι ενέργειες που έπρεπε να είχαν γίνει αφορούσαν 
στο σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και απαιτούσαν δρά-
ση σε τρία συγκεκριμένα επίπεδα, στα οποία επικεντρώσαμε 
την προσοχή μας από την πρώτη στιγμή.

σε θεσμικό επίπεδο, ήταν επιτακτική η ανάγκη άμεσης 
αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου ανάθεσης και δια-
χείρισης συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης δη-
μοσίων έργων, καθώς και η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο 
της κοινοτικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις. αυτό 
έλαβε χώρα από το υπεΧωΔε σε ό,τι αφορούσε ιδιαίτερα τα 
δημόσια έργα σε στενή συνεργασία με το υπόιό.

σε οργανωτικό, λειτουργικό και επιχειρησιακό επίπεδο, 
προείχε η αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών 
του υπόιό και η υποστήριξη και ενίσχυση των ειδικών υπη-
ρεσιών Διαχείρισης (ευΔ) και των φορέων υλοποίησης, των 
τελικών Δικαιούχων (τΔ). σημαντικό στοιχείο για τον περιο-
ρισμό απωλειών από τον κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης 
κονδυλίων (ν+2), συνιστούσε ο ανασχεδιασμός του σΔε και 
η διαμόρφωση μεθοδολογικών εργαλείων για την εφαρμογή 
ομοιόμορφων και αξιόπιστων διαδικασιών. στο σημείο αυτό, 
οι παρεμβάσεις μας υπήρξαν άμεσες με πλήρη αναδιάρθρω-
ση και με νέα εργαλεία διαχείρισης, και κυρίως με την ένταση 
του συντονιστικού ρόλου του υπόιό και ενίσχυση της επα-
φής του με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, τις περιφέρειες 
και τους φορείς.

σε διαπραγματευτικό επίπεδο, προείχε η άμεση λήψη μέ-
τρων, μέσω διαδοχικών αναθεωρήσεων του κπσ, όπως οι 
μετακινήσεις πόρων σε προγράμματα με μεγαλύτερες δυ-
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νατότητες απορρόφησης, οι μειώσεις των προϋπολογισμών 
συγκεκριμένων δράσεων που αποδεικνύονταν αναποτελε-
σματικές και η ενίσχυση άλλων ή η εισαγωγή νέων με συγκε-
κριμένες προοπτικές υλοποίησης και συνεπώς εκταμίευσης 
των αναλογούντων κοινοτικών πόρων.

22. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 

στο εγκεκριμένο κείμενο του γ΄ κπσ, και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο 4.2.1. που αναφέρεται στη Διαχειριστική αρχή 
του κπσ 2000-2006, στο εδάφιο 13, αναφέρεται ότι η ευ-
θύνη προώθησης και ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης του 
θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων ανήκει στην 
ίδια τη Διαχειριστική αρχή του κπσ, η οποία υποστηρίζεται 
από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων: «...προωθούνται 
πρόσθετα οργανωτικά και επιμορφωτικά μέτρα (κωδικοποίη-
ση νομολογίας περί δημοσίων έργων, εναρμόνιση με τις Ευ-
ρωπαϊκές Τεχνικές Προδιαγραφές, οργανωτική και λειτουρ-
γική ενίσχυση της επίβλεψης των έργων κ.λπ.), με στόχους: 
τη διασφάλιση των αποτελεσμάτων, την αποτελεσματική πα-
ρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται, από τους φορείς 
υλοποίησης των έργων, τις ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων και την Αρχή Πληρωμής, στις διαπιστώσεις των 
αρμόδιων αρχών ποιοτικού ελέγχου συμπεριλαμβανομένου 
και του ΕΣΠΕΛ, και την επιβολή διοικητικών και οικονομικών 
κυρώσεων κατά περίπτωση, την ενίσχυση της ικανότητας των 
διαχειριστικών αρχών κ.λπ.…».

από την πρώτη στιγμή είχα υποστηρίξει στην πολιτική 
μου ηγεσία ότι η προσπάθεια μεταρρύθμισης στα δημόσια 
έργα, ως «κοινή υπόθεση» των υπόιό και υπεΧωΔε έναντι 
της εε, δημιουργούσε την ανάγκη, αφενός, για μια «κοινή 
αντίληψη» των δυο υπουργείων ως προς το σπΔε και το 
σΔε, και, αφετέρου, για τη διάχυση της κοινής αυτής αντί-
ληψης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σε όλα τα επί-
πεδα της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, αλλά και στην 
ίδια την αγορά.

Χάρη στη νέα πολιτική ηγεσία του υπεΧωΔε, αυτό κατέ-
στη δυνατό για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες. τα δύο 



ΔήΜοσιεσ επιλογεσ: Μια προσωπιΚή αφήγήσή

119

υπουργεία συνομιλούσαν και μάλιστα διαπραγματεύονταν 
από κοινού στις Βρυξέλλες.

η δημιουργία της επιτροπής εμπειρογνωμόνων βασίστη-
κε στην πεποίθησή μου για την αναγκαιότητα επανασύστα-
σης ενός μηχανισμού με τα χαρακτηριστικά της μικτής επι-
τροπής καθοδήγησης (μεκ), που, κατά κοινή ομολογία και 
σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της εε, υπήρξε επιτυχής, με 
στόχο την αντιμετώπιση των, ήδη γνωστών από το α΄ κπσ, 
προβλημάτων των φορέων υλοποίησης που ουδόλως είχαν 
αντιμετωπισθεί. αντίθετα, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στους 
φορείς αυτούς, ο όγκος των χρηματοδοτήσεων, που ελάμ-
βαναν, ήταν όλο και μεγαλύτερος από το ένα κπσ στο άλλο. 
και αυτό διότι παραδοσιακά το υπόιό, όπως ανέφερα και 
προηγούμενα στην ενότητα σχετικά με τον νόμο 2860/2000, 
έδινε έμφαση στη διαχείριση και στον έλεγχο, και όχι στην 
τεχνική τους υποστήριξη για την ενίσχυση και βελτίωση της 
επάρκειας των φορέων υλοποίησης. φωτεινή εξαίρεση ήταν 
η προσπάθεια που έγινε με τους τεχνικούς συμβούλους που 
προσελήφθησαν από τη μεκ, και οι οποίοι στη συνέχεια εν-
σωματώθηκαν στις ευΔ χάνοντας κάθε πρωτοβουλία, ανε-
ξαρτησία και επαφή με το κέντρο.

Έτσι, τον απρίλιο του 2004, ένα σχεδόν μήνα μετά τις 
εθνικές εκλογές, με την απόφαση του υφυπουργού όικο-
νομίας και όικονομικών 343/17993/22.04.2004 που δημο-
σιεύτηκε στο φεκ Β΄602/23.04.2004, δημιουργήσαμε την 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων, ως ένα τεχνικό συμβουλευτικό 
όργανο του υπόιό. την επιτροπή υποστηρίξαμε με ολιγομε-
λή τεχνική γραμματεία, στην οποία αποσπάστηκαν στελέχη 
με γνώση και εμπειρία των δημοσίων έργων, αλλά και των 
προβλημάτων επάρκειας των φορέων υλοποίησης. στην επι-
τροπή μετείχε και εκπρόσωπος του υπεΧωΔε.

στόχος μας ήταν να μπορεί το υπόιό, ως επίσημος συνο-
μιλητής της εε, να έχει μία υπεύθυνη παρέμβαση στα θέματα 
αυτά, τεκμηριωμένη και ισχυρή, τόσο απέναντι στις υπηρεσί-
ες της εε όσο και απέναντι στα εμπλεκόμενα υπουργεία και 
φορείς.

η επιτροπή εμπειρογνωμόνων ανέλαβε, με την πρώτη συ-
γκρότησή της, να προωθήσει δύο σημαντικά ζητήματα που 
της αναθέσαμε:
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πρώτον, την ενίσχυση και βελτίωση της ικανότητας των 
φορέων υλοποίησης και των ευΔ των συγχρηματοδοτούμε-
νων έργων στις περιφέρειες μέσω της διενέργειας ενός δια-
γωνισμού για την πρόσληψη δεκατριών τεχνικών συμβούλων 
υποστήριξης και, δεύτερον, την προώθηση του θεσμού των 
συμπράξεων Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

23. Οι Σύμβουλοι Υποστήριξης των 13 ΠΕΠ 

με την υποστήριξη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων σχεδιά- 
σαμε, σε διάστημα δύο μόλις μηνών, έναν από τους πλέον 
πολύπλοκους διαγωνισμούς στον δημόσιο τομέα, συνολικού 
προϋπολογισμού 28 εκ. ευρώ, μέσω του οποίου φιλοδοξού-
σαμε να εγκαταστήσουμε σε κάθε μία από τις περιφέρειες 
της χώρας, από έναν τεχνικό σύμβουλο υποστήριξης (συ).

ό Διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 22 ιουνίου 2004. στις 
18 όκτωβρίου 2004 υποβλήθηκαν προσφορές από 20 συ-
μπράξεις με συμμετοχή περισσοτέρων από 100 γραφείων 
μελετών Δημοσίων Έργων και εταιρειών συμβούλων.

επειδή η προηγούμενη εμπειρία από τους συμβούλους 
Διαχείρισης και τους συμβούλους αξιολόγησης των πεπ του 
α΄ και Β΄ κπσ είχε δείξει ότι επιβάλλεται κεντρικός έλεγ-
χος, ενιαία παρακολούθηση και συντονισμός του έργου των 
συ ώστε να διαχέεται η εμπειρία κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, αναθέσαμε στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με την 
υποστήριξη της τεχνικής γραμματείας, την ευθύνη του συ-
ντονισμού, του κεντρικού ελέγχου και της παρακολούθησης 
των συμβάσεων αυτών.

με βάση εντολή μας, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων δεν 
θα είχε διοικητική εμπλοκή στο έργο και τις αρμοδιότητες 
των ευΔ και των φορέων υλοποίησης.

σημειώνω εδώ ότι την υποστήριξη των φορέων υλοποίη-
σης δεν μπορούσαν να αναλάβουν οι ευΔ, αφενός διότι εί-
ναι κατά βάση διαχειριστικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί και, 
αφετέρου, γιατί δεν είχαν επαρκές προσωπικό, ούτε εξειδι-
κευμένη εμπειρία για όλες τις κατηγορίες των έργων. μέχρι 
την ενεργοποίηση των συ, αντιμετωπίσαμε μέσω της τεχνι-
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κής Βοήθειας τις άμεσες ανάγκες τεχνικής και διαχειριστι-
κής υποστήριξης επιλεγμένων τελικών Δικαιούχων.

όι συ θα παρείχαν άμεση συνδρομή και συστηματική 
συμβουλευτική τεχνική υποστήριξη για το σύνολο των υπό 
υλοποίηση και των υπό προγραμματισμό ή σχεδιασμό τεχνι-
κών έργων υποδομής, δηλαδή των έργων ευθύνης πολιτικού 
μηχανικού ή/και αρχιτέκτονα ή/και μηχανικού άλλης ειδικό-
τητας στις περιφέρειες, τα οποία χρηματοδοτούνται ή προ-
γραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν, εν μέρει ή στο σύνολό 
τους, από όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα.

κάθε συ θα συγκροτούσε και θα λειτουργούσε επί τόπου 
μόνιμη όμάδα Έργου (μόε) από πέντε μεγάλης εμπειρίας 
στελέχη, σύμφωνα με την προσφορά του. η μόε θα διέθετε 
τη συστηματική συνδρομή μίας επιστημονικής ομάδας, που 
επίσης θα συγκροτούσε ο συ σύμφωνα με τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις. η μόε θα αποτελείτο από 18 στελέχη με 
επαγγελματική εξειδίκευση τέτοια, ώστε να είναι δυνατή η 
παροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής τεχνικής υποστή-
ριξης σε όλες τις κατηγορίες έργων. συγκεκριμένα είχαμε 
προβλέψει:

πρώτον, την παροχή συμβουλών κατά το στάδιο ωρίμαν-
σης των έργων: διαδικασίες επιλογής (προσδιορισμός του 
έργου-Project Definition), διαδικασίες τεχνικής προετοιμα-
σίας των έργων (σχεδιασμός, απαλλοτριώσεις, αδειοδοτή-
σεις, χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης, ανάθεση και εκπόνηση 
μελετών, επιλογή συστημάτων δημοπράτησης, συνδρομή στη 
σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων των 
έργων, έλεγχος αξιοπιστίας κοστολογίων μελετών), παρα-
κολούθηση και έλεγχος του χρονικού προγραμματισμού και 
της ποιότητας των μελετών και συνδρομή στις διαδικασίες 
παραλαβής τους, στις διαδικασίες σύνταξης των τευχών δη-
μοπράτησης της κατασκευής, στις διαδικασίες αξιολόγησης 
επιλογής αναδόχων των έργων και στις διαδικασίες κατάρτι-
σης των συμβάσεων κατασκευής.

Δεύτερον, την παροχή συμβουλών κατά τη φάση κατα-
σκευής και παραλαβής των έργων: διαδικασίες χρονικού 
προγραμματισμού και επίβλεψης των έργων, γνωμοδότηση 
για κάθε πρόταση αλλαγών και τροποποιήσεων απε και/ή 
συμβάσεων (η γνωμοδότηση έπρεπε να επικεντρώνεται τόσο 
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στο απολύτως αναγκαίο της τροποποίησης προκειμένου να 
κατασκευασθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου όσο και 
στη νομοτεχνική τεκμηρίωση της τροποποίησης - απρόβλε-
πτος χαρακτήρας κ.λπ.), παροχή συμβουλών κατά το στάδιο 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων (οργάνω-
ση και υποστήριξη διαδικασίας παραλαβής). με τις εκθέσεις 
του, ο συ θα αναλάμβανε και την «επαγγελματική ευθύνη»-
Due Diligence.

τρίτον, την υποβολή στο υπόιό σε κωδικοποιημένη μορ-
φή της μεθοδολογίας και της οργάνωσης που θα είχαν εφαρ-
μόσει οι συ κατά τους πρώτους έξι μήνες του έργου τους 
ώστε, σύμφωνα με τις οδηγίες μας, να ήταν εφικτή μία συ-
γκριτική ανάλυση των μεθοδολογιών αυτών, ώστε, αργότερα, 
να εκπονείτο από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων μια ενιαία 
μεθοδολογία σχετικά με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών συ 
με βάση την οποία, οι συ θα συνέχιζαν και θα ολοκλήρωναν 
το έργο τους.

με την υποστήριξη αυτή θα ενισχύαμε τόσο την ικανότητα 
των φορέων υλοποίησης να προγραμματίζουν, να μελετούν 
και να κατασκευάζουν τα έργα τους (μεταφορά τεχνογνω-
σίας στο προσωπικό τους) αλλά και την ικανότητα των ευΔ 
στην υποβοήθηση του σχεδιασμού, της ωρίμανσης προς 
ένταξη, καθώς και δημοπράτησης έργων ώστε και οι ευΔ να 
αναβάθμιζαν τον ρόλο τους σε σχέση με την υλοποίηση και 
ολοκλήρωση των έργων.

όι συ θα παρείχαν τις ως άνω υπηρεσίες στην προβλε-
πόμενη οργανωτική δομή της προϊσταμένης αρχής και της 
Διευθύνουσας υπηρεσίας των φορέων υλοποίησης σε όλη τη 
διαδικασία παραγωγής του έργου χωρίς να τις υποκαθιστούν, 
ούτε να ενεργούν ως αντιπρόσωπός τους έναντι αναδόχων 
ή τρίτων.

θα ενεργούσαν κατάλληλα σε σχέση με τη φάση υλοποίη-
σης κάθε έργου αρμοδιότητάς τους, με προτεραιότητες που θα 
καθορίζονταν από την αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το υπόιό, 
και θα εφάρμοζαν αναλυτικά προγράμματα δράσης τα οποία 
θα συμφωνούσαμε με τις αρμόδιες ευΔ. συνεπώς, οι συ δεν 
είχαν αποφασιστική εξουσία. για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς 
τους θα εισηγούνταν στον εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρ-
χής καθώς και στην ευΔ που θα επόπτευε το έργο τους.
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ό διαγωνισμός αυτός, αν και κατέληξε στην υπογρα-
φή συμβάσεων, στην πράξη απέτυχε. το σύστημα είχε ήδη 
ισορροπήσει καλώς ή κακώς με την εκάστοτε διαχειριστική 
αρχή να διαθέτει τους δικούς της συμβούλους και τον δικό 
της τρόπο λειτουργίας. το σύστημα αυτό προφανώς δεν έχει 
καμία ομοιογένεια, αλλά κατανοώ ότι προσφέρει άλλες ευκο-
λίες. Έτσι, ο διαγωνισμός των 13 συμβούλων «απέτυχε», και 
αυτό όχι τόσο λόγω της αρχιτεκτονικής και της φιλοσοφίας 
της διακήρυξης (που ήταν άλλωστε μια αναπόφευκτα πρω-
τότυπη και σύνθετη διακήρυξη) αλλά, κυρίως, λόγω των κα-
τεστημένων νοοτροπιών στις περιφέρειες και στα υπουργεία, 
αλλά και εξαιτίας ορισμένων «εγκεφάλων» μέσα στο ίδιο το 
υπόιό, που υπονόμευσαν, ευθύς εξαρχής και συστηματικά, 
όλη την προσπάθεια που έκανα με τη συγκρότηση της επι-
τροπής εμπειρογνωμόνων και, κατόπιν, με τους τεχνικούς 
συμβούλους.

η πρωτοβουλία που πήραμε με το έργο αυτό αντανακλά 
τη σημασία που αποδώσαμε, από την πρώτη στιγμή, στην ορ-
γανωμένη παροχή τεχνικής υποστήριξης στους φορείς υλο-
ποίησης, προκειμένου να διασφαλίσουμε την προετοιμασία 
και υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τους κανόνες των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά και να ενισχύσουμε 
την ικανότητά τους να προσδιορίζουν, να προγραμματίζουν, 
να ωριμάζουν, να αναθέτουν, να παρακολουθούν, να επιβλέ-
πουν και να διοικούν καλύτερα τα έργα τους. αυτό ήταν το 
μοναδικό μας κίνητρο.

24.  Οι συμβάσεις παραχώρησης 

σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς δημοσίων συμβά-
σεων αποτελούν οι συμβάσεις παραχώρησης, στις οποίες το 
παράγωγο δίκαιο της εε εφαρμόζεται με πιο ελαστικούς κα-
νόνες. συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 δ) της όδηγίας 93/37/εόκ 
του συμβουλίου της 14.6.93 περί συντονισμού των διαδικασιών 
για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, η παραχώρηση 
δημοσίων έργων ορίζεται ως «μια σύμβαση η οποία παρου- 
σιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τις συμβάσεις δημοσίων 
έργων εκτός του ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται 
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είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου, 
είτε στο δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό με καταβολή αμοι-
βής».

όι αντισυμβαλλόμενοι δημιουργούν μικτά εταιρικά σχήμα-
τα για την παραγωγή έργων που είτε συνδέονται είτε όχι με την 
αποστολή του δημόσιου τομέα. σχήματα τέτοιας μορφής ήταν 
γεγονός στην ευρώπη ήδη από τον 19ο αιώνα (σιδηροδρομικές 
συνδέσεις, δίκτυα αστικών μεταφορών, οδικά δίκτυα).

στην περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών συνάπτεται σύμ-
βαση διαχείρισης όπου το κράτος προσδιορίζει το είδος, τον 
τόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών και ο ιδιώτης τις 
προσφέρει, αναλαμβάνοντας την ευθύνη δημιουργίας των 
παγίων που είναι απαραίτητα για την παραγωγή τους. το κρά-
τος ελέγχει και παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης 
και αμείβει τον ιδιώτη μόνον εφόσον προμηθευτεί τις υπηρε-
σίες κατά τα συμφωνηθέντα.

στην περίπτωση των υποδομών, παραλλαγές υπάρχουν 
ως προς την ιδιοκτησία των παγίων, τη χρηματοδότηση (κα-
θολική, με ή χωρίς δημόσιες εγγυήσεις για τα δάνεια, ή με-
ρική με κρατικές επιχορηγήσεις), την κατασκευή (συνολική ή 
ολοκλήρωση-επέκταση υφιστάμενης) και την εκμετάλλευση 
(εντελώς ιδιωτική ή μικτή).

η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα παρουσιάζει πλεονεκτήματα, 
τόσο σε σχέση με την παραγωγή, όσο και με την εκμετάλλευση 
των έργων. η συμμετοχή του στη χρηματοδότηση αποδεσμεύει 
δημόσιους πόρους για να επενδυθούν σε άλλους τομείς. με 
την παραγωγή, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση έργων υπό 
την ευθύνη του ιδιωτικού τομέα μειώνεται η διάρκεια της κατα-
σκευής, ελέγχεται το κόστος, εξασφαλίζεται η ποιότητα, διότι 
οι παράγοντες αυτοί συνδέονται άμεσα με την απόδοση της 
εκμετάλλευσης και την αποπληρωμή των δανείων.

το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και η ποιότητα συνδέονται 
άμεσα με την απόδοση της εκμετάλλευσης και την αποπλη-
ρωμή των δανείων και διασφαλίζονται ανάλογα με την ευθύ-
νη που αναλαμβάνει ο ιδιώτης. είναι, ωστόσο, προφανές ότι 
οι εκάστοτε εγγυήσεις που ζητούν οι ιδιώτες συναρτώνται με 
τη συνολική απόδοση της οικονομίας και την ύπαρξη κατάλ-
ληλου πλαισίου.



ΔήΜοσιεσ επιλογεσ: Μια προσωπιΚή αφήγήσή

125

η αρχή που αναλαμβάνει την προώθηση μιας παραχώρη-
σης, θα πρέπει να μπορεί να συνθέτει όλες τις παραμέτρους 
δημιουργώντας ένα, σταθερό και οργανωμένο, θεσμικό και 
χρηματοοικονομικό πλαίσιο που θα την καταστήσει ελκυστική 
για τους εταίρους. στις παραμέτρους αυτές περιλαμβάνεται η 
απάλειψη των χαρακτηριστικών αβεβαιότητας για τους επεν-
δυτές, αλλά και η εξασφάλιση ότι ο επιχειρηματικός κίνδυνος 
δεν θα μεταφέρεται στο κράτος (στη λογική ότι ο αγοραστής 
ευθύνεται για οτιδήποτε δεν υπήρξε συγκεκριμένη πρόβλεψη).

η αναθέτουσα αρχή, αλλά και ο κύριος του έργου, για λο-
γαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζε-
ται το έργο, θα πρέπει να υποστηρίζονται και να κατευθύνο-
νται από έναν εξωτερικό κεντρικό κόμβο τεχνογνωσίας κατά 
την πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου, τον σχεδιασμό των  
διαγωνισμών παραχώρησης, τη διαπραγμάτευση της σύμβα-
σης, τη διοίκηση και επίβλεψή της, καθώς και κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής και εκμετάλλευσης των έργων. αστοχίες τόσο 
στη σχεδίαση του πλαισίου, όσο και στις τεχνικές παραμέ-
τρους, αλλά και επιλογή μη ισχυρών εταίρων, μπορεί να οδη-
γήσουν την όλη προσπάθεια σε αδιέξοδο και σε αναίρεση της 
προστιθέμενης αξίας της παραχώρησης για το δημόσιο.

25.  Η προσπάθεια των συμβάσεων παραχώρησης 
στην Ελλάδα 

με τους προβληματισμούς αυτούς, ήδη από το 1997, το τότε 
υπεθό, με τη σύμφωνη γνώμη και την ενθάρρυνση των 
υπηρεσιών της ευρωπαϊκής επιτροπής, προχώρησε με εισή-
γηση της μεκ στην προώθηση των συμπράξεων δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταστεί δυνατό να δρομολογη-
θούν στο γ΄ κπσ, ταυτόχρονα με τις παραχωρητικές συμβά-
σεις στους αυτοκινητόδρομους, και συμβάσεις «πρωτοβου-
λιών ιδιωτικής Χρηματοδότησης» Public Private Partnership/
Private Finance Initiative (PPP/PFI), σήμερα γνωστές ως 
συμπράξεις Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (σΔιτ), σε τομεα-
κά και περιφερειακά προγράμματα. σημειώνω εδώ ότι η εν-
θάρρυνση των υπηρεσιών της επιτροπής εδραζόταν στους 
κανονισμούς των Διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 
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2000-2006, οι οποίοι υπογράμμιζαν ότι, για να ενισχυθεί το 
αποτέλεσμα που προκύπτει από τη χρήση των κοινοτικών 
πόρων, πρέπει να ευνοηθεί κατά το δυνατόν περισσότερο η 
προσφυγή σε ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης, ώστε να εξα-
σφαλισθεί η παραγωγή περισσότερων έργων.

στο πλαίσιο αυτό, το υπεθό, μέσω της μεκ, δρομολόγη-
σε με πρωτοβουλία και ευθύνη του:

πρώτον: τις παραχωρητικές συμβάσεις για τους νέους αυ-
τοκινητόδρομους που είχαν εγκαταλειφθεί από το υπεΧωΔε 
στο Β´ κπσ, παρά τις έντονες πιέσεις, αλλά και διαμαρτυρίες 
της εε που συγχρηματοδοτούσε τα έργα αυτά, προσλαμβά-
νοντας, τον μάιο του 2000, χρηματοοικονομικούς και νομι-
κούς συμβούλους. με την ολοκλήρωση του χρηματοοικονο-
μικού σχεδιασμού των έργων από το υπεθό, τα επιλεγέντα 
σχήματα παραχωρητικών συμβάσεων πέρασαν με πολιτική 
απόφαση στην αρμοδιότητα του υπεΧωΔε, ώστε να προω- 
θηθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιλογής αναδόχων πα-
ραχωρησιούχων.

Δεύτερον: τις παραχωρητικές συμβάσεις για τη χρημα-
τοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση και διαχείριση των έρ-
γων «για μαρίνες, για κέντρα επισκευής και Διαχείμασης 
και για καταφύγια τουριστικών σκαφών» προσλαμβάνοντας, 
τον όκτώβριο του 2000, χρηματοοικονομικούς και νομι-
κούς συμβούλους. Έργο που η ίδια τότε πολιτική ηγεσία του  
υπεθό, εγκατέλειψε αργότερα.

τρίτον: την υπογραφή δύο συμβάσεων χρηματοοικονο-
μικών συμβούλων, τον αύγουστο και τον σεπτέμβριο του 
2000, με αντικείμενο την κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση 
των έργων υποδομής που συμπεριλαμβάνονται ήδη στο πΔε, 
με σκοπό την ένταξή τους σε προγράμματα PPP/PFI και την 
ανασκόπηση και τον προσδιορισμό των υπηρεσιών που μπο-
ρούν να παρασχεθούν από τον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με 
την οργάνωση και συντήρηση των δημοσίων εγκαταστάσεων 
και υπηρεσιών και, τέλος, την κατηγοριοποίηση και αξιολό-
γηση των έργων υποδομής που είχαν προγραμματισθεί στο 
γ´ κπσ, με σκοπό την ένταξή τους επίσης σε προγράμμα-
τα PPP/PFI. το έργο αυτό, αν και είχε ολοκληρωθεί, επίσης 
εγκαταλείφθηκε.
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τέταρτον: την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβού-
λου με υποστήριξη εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων και 
νομικού συμβούλου για την υποστήριξη του υπεθό και των 
αρμόδιων φορέων (κυρίων των έργων) στις διαδικασίες επι-
λογής των πλέον κατάλληλων αναδόχων/επενδυτών, οι οποί-
οι θα προσκαλούνταν, ως επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 
να υποβάλλουν προσφορές για τη σύναψη συμβάσεων, στο 
πλαίσιο συμβάσεων PFI/PPP σε επιλεγμένα προγράμματα, 
υπηρεσίες, έργα. αν και η διαδικασία επιλογής ξεκίνησε τον 
μάιο του 2000, με σχετική προκαταρκτική ενημέρωση και 
τεύχη δημοπράτησης, τελικά δεν ολοκληρώθηκε και, επίσης, 
εγκαταλείφθηκε.

πέμπτον: τη σύνταξη «σχεδίου νόμου για τις συμβάσεις 
παραχώρησης Έργων και υπηρεσιών». για το έργο αυτό 
υπεγράφη από το τότε υπεθό, τον φεβρουάριο του 2000, 
σχετική σύμβαση με αντισυμβαλλόμενους σχεδόν το σύνο-
λο των νομικών γραφείων που μέχρι τότε είχαν εμπλακεί σε 
παραχωρητικές και άλλες συμβάσεις στα μεγάλα δημόσια 
έργα (αυτοκινητόδρομοι, ζεύξη ρίου-αντιρρίου, μετρό, σπά-
τα κ.λπ.).

την εποπτεία του σχεδίου είχε η αναλάβει η μεκ. το έργο 
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2000 και περιελάμβανε 
«εισηγητική Έκθεση» και «σχέδιο νόμου».

ακολούθησε σειρά συσκέψεων, από τον Δεκέμβριο του 
2000 έως τον μάρτιο του 2001, στο υπεθό, με τη συμμε-
τοχή των χρηματοοικονομικών συμβούλων που είχαν εν 
τω μεταξύ προσληφθεί (ετεΒα, BANK OF AMERICA, EFC-
EUROBANK), της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του 
υπεθό, αλλά και του υπεΧωΔε, με στόχο τη διαμόρφωση 
ενός τελικού σχεδίου.

το σχέδιο αυτό διαμορφώθηκε αλλά παρέμεινε ανενερ-
γό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού, μεταξύ των άλλων, 
υπήρχαν σοβαρές επιφυλάξεις και αρνήσεις σε επίπεδο 
πολιτικών ηγεσιών των επιμέρους εμπλεκόμενων υπουργεί-
ων, που συνδέονταν κυρίως με τις βασικές αρχές στα ζητή-
ματα σκοπιμότητας και συνεργασίας «δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα» στα έργα του κπσ και του ταμείου συνοχής αρμο-
διότητάς τους. και πάλι κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες 
κατόρθωσαν να ακυρώσουν μια σωστή πολιτική επιλογή. 
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όι επιφυλάξεις αυτές οδήγησαν τελικά σε αδιαφορία και 
εγκατάλειψη του σχεδίου, όπως γίνεται πάντα στις περι-
πτώσεις αυτές.

το ζήτημα αναθερμάνθηκε το 2003, όταν ο τότε πρωθυ-
πουργός έδωσε εντολή να προχωρήσει άμεσα το σχέδιο νό-
μου. Έτσι ξεκίνησε, με επισπεύδον υπουργείο το υπόιό, η 
διαδικασία κατάθεσης του νομοσχεδίου εντός του 2004 στη 
Βουλή, μέσω νέου κύκλου συζητήσεων σε επίπεδο εμπλεκο-
μένων υπουργείων. Όμως, για αυτό το σχέδιο νόμου υπήρ-
χαν σοβαρές επιφυλάξεις, κυρίως από την αγορά και από τον 
χρηματοπιστωτικό χώρο, σχετικά με διαδικαστικά και χρημα-
τοοικονομικά ζητήματα που συνδέονταν με τον χαρακτήρα 
και το μέγεθος των έργων και υπηρεσιών, σε σχέση και με τα 
διεθνή μοντέλα συμβάσεων PPP/PFI πλην των κλασικών πα-
ραχωρητικών συμβάσεων που δεν αντιμετωπίζονταν επαρ-
κώς στο σχέδιο νόμου.

σημειώνω εδώ ότι, για τις συμβάσεις παραχώρησης, η 
χώρα ήταν αναγκασμένη να ακολουθεί το αυστηρό και άκα-
μπτο εθνικό δίκαιο για τα δημόσια έργα, δηλαδή τον νόμο 
1418/1984 και τις υφιστάμενες, αλλά υπό αναπροσαρμογή, 
κοινοτικές όδηγίες. αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συμβάσεις 
να είναι χρονοβόρες, αλλά και να αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα προσφυγών στην ελλάδα και στην εε. για τον 
λόγο αυτό κατέληγαν να περνούν από τη Βουλή των ελλή-
νων για κύρωση, διαδικασία που, εκτός των άλλων, απαιτού-
σε πρόσθετο χρόνο, έτσι ώστε το χρονικό διάστημα από τη 
δημοπράτηση των έργων μέχρι την κύρωση της σύμβασής 
τους από τη Βουλή να φτάνει τη δεκαετία.

θεώρησα σκόπιμο να αναφερθώ στην προϊστορία αυτή, 
αφενός για να τιμήσω εκείνους που είχαν το θάρρος να ανοί-
ξουν αυτό το κεφάλαιο και, αφετέρου, για να καταδείξω τις 
δυσκολίες του, τεχνικές και πάγιες πολιτικές. ό αναγνώστης 
θυμάται προηγούμενη αναφορά μου στα αντανακλαστικά 
των υπηρεσιών σχετικά με τη συμμετοχή ιδιωτών σε έργα και 
υπηρεσίες. τα θέματα αυτά βέβαια είναι λυμένα στην υπό-
λοιπη ευρώπη και, σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και στο πρώην 
ανατολικό μπλοκ, γεγονός που με οδηγεί στη σκέψη ότι δεν 
πρόκειται για πολιτική άποψη, αλλά για αντίδραση και έλλει-
ψη προσαρμογής στην αλλαγή.
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26. Οι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

όι σΔιτ (Public-Private Partnerships, PPP) αποτελούν μια 
μέθοδο κατασκευής δημοσίων υποδομών και παροχής δημο-
σίων υπηρεσιών, με συνεχώς διευρυνόμενη εφαρμογή στην 
ευρωπαϊκή αγορά.

είναι μορφές συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό 
τομέα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοδότη-
σης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης και της 
συντήρησης μιας υποδομής ή στην παροχή μιας υπηρεσίας. η 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση αυτών των έρ-
γων και υπηρεσιών, γίνεται είτε με τη μορφή του συνεργαζό-
μενου εταίρου (partner) με τον φορέα υλοποίησής τους, είτε 
με τη μορφή του παροχέα υπηρεσιών προς το Δημόσιο.

ό θεσμός αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη, με 
τη χρησιμοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών πόρων, συμπληρω-
ματικών προς τους διαθέσιμους δημόσιους, με στόχο τη δη-
μιουργία αναγκαίων υποδομών και παράλληλα την παροχή 
των υπηρεσιών της τεχνογνωσίας και των μεθόδων λειτουρ-
γίας του ιδιωτικού τομέα. η διεθνής εμπειρία είχε αποδείξει 
ότι μέσω των σΔιτ είναι δυνατή η παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών και αγαθών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
πολιτών, με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό. 
Άλλωστε, σημασία δεν είχε ο φορέας παραγωγής του έργου 
ή της υπηρεσίας, αλλά η παροχή του/της στους πολίτες.

παρά ταύτα, η χρησιμοποίηση των σΔιτ δεν θα πρέπει να 
παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση για ένα δημόσιο τομέα 
που, εκτός των άλλων, αντιμετωπίζει σοβαρούς δημοσιονομι-
κούς περιορισμούς. όι οικονομικές και οργανωτικές επιλογές 
για τον τρόπο υλοποίησης κάθε σχεδίου (έργου) πρέπει να 
παρουσιάζουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε σχέση με 
άλλες επιλογές, όπως είναι η κλασική σύναψη σύμβασης δη-
μόσιου έργου/υπηρεσίας, προκειμένου να προωθηθούν σε 
εφαρμογή.

Άλλωστε, η εξοικονόμηση ή/και διεύρυνση των διαθέσι-
μων πόρων δεν αποτελεί τον μοναδικό επιδιωκόμενο στόχο 
από την ανάπτυξη και εφαρμογή των σΔιτ. η διαφοροποίηση 
του τρόπου με τον οποίο το Δημόσιο και ο ευρύτερος δη-
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μόσιος τομέας παρέχει υπηρεσίες, προμηθεύεται αγαθά και 
υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, ώστε να προάγεται η καινοτομία, 
ο ανταγωνισμός και η μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ιδιω- 
τικό προς τον δημόσιο τομέα, η εξασφάλιση του επιθυμητού 
επιπέδου αποτελεσματικότητας των κοινωφελών υποδομών 
σε όλη τη διάρκεια ζωής τους και της ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών σε σταθερή βάση, η ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις της ανάπτυξης με παράλληλο σεβασμό των δη-
μοσιονομικών περιορισμών της οικονομίας, αποτελούν ορι-
σμένους από τους πολλαπλούς στόχους που επιδιώκονται με 
την εφαρμογή των σΔιτ.

η επιτυχία μιας σΔιτ στην πράξη εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την πληρότητα του συμβατικού πλαισίου που θα 
συμφωνηθεί, καθώς και από την ακρίβεια και σαφήνεια των 
όρων που θα διέπουν την υλοποίησή της. κατά συνέπεια, 
έχει καθοριστική σημασία η σαφής διάκριση των ρόλων, η 
ακριβής αξιολόγηση και η βέλτιστη κατανομή των κινδύνων 
μεταξύ των δύο μερών καθώς και ο σαφής καθορισμός των 
ευθυνών, που αναλαμβάνει καθένας εξ αυτών.

στην ελλάδα, επιμέρους νομοθετικές ρυθμίσεις επέτρε-
ψαν να υπάρξει κάποια πρόοδος στην εξέλιξη του θεσμού, 
σε περιορισμένο αριθμό έργων, κυρίως δε στα μεγάλα έργα 
υποδομής του τομέα των μεταφορών, π.χ. ο Διεθνής αερολι-
μένας αθηνών, η Ζεύξη ρίου-αντιρρίου, η αττική όδός.

όι συμβάσεις σΔιτ είναι σύνθετα σχήματα με μακροπρόθε-
σμες δεσμεύσεις που αποτελούν ελεγχόμενες ιδιωτικοποιή- 
σεις τομέων της οικονομίας, που παραδοσιακά ανήκαν στον 
δημόσιο τομέα. στις χώρες όπου έγινε προσπάθεια εφαρμο-
γής του θεσμού, αντιμετωπίστηκαν και αντιμετωπίζονται θε-
σμικά, πολιτικά, επιχειρηματικά και άλλα ζητήματα, τα οποία 
είτε επιλύθηκαν επαρκώς (αγγλία, πορτογαλία, ισπανία, όυγ-
γαρία, ιταλία) είτε δημιούργησαν συνθήκες περιορισμένης 
εφαρμογής του θεσμού (γαλλία, γερμανία, ελλάδα).

27.  Η προετοιμασία του θεσμού των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα 

στη χώρα μας, οι υπηρεσίες, κυρίως των υπουργείων, κινού-
νταν μόνο κατά περίπτωση, μέσω των παραχωρητικών συμ-
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βάσεων για τα μεγάλα έργα υποδομής. Όπως δε ανέφερα 
στην ενότητα για τις συμβάσεις παραχώρησης, σε ένα γενικά 
εχθρικό υπηρεσιακό περιβάλλον, μόνο ένας εξωτερικός κε-
ντρικός κόμβος τεχνογνωσίας θα μπορούσε να ανακινήσει 
το θέμα των σΔιτ με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού, αλλά 
και κοινά αποδεκτού από την αγορά, κανονιστικού πλαισίου 
για τις συμβάσεις σΔιτ.

με αυτές τις σκέψεις και βεβαίως με τη σύμφωνη γνώμη 
της πολιτικής μου ηγεσίας, ανέθεσα στην επιτροπή εμπειρο-
γνωμόνων να μελετήσει διεξοδικά το ζήτημα και να συντά-
ξει σχετική έκθεση. παράλληλα, προχώρησα στη συγκρότη-
ση κατάλληλης ομάδας εντός της τεχνικής γραμματείας της 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Έτσι, καταγράψαμε άμεσα τα 
δέκα κύρια προβλήματα που δυσχεραίνουν την εφαρμογή 
των σΔιτ στην ελλάδα:

πρώτον, η έλλειψη ειδικού νομοθετικού πλαισίου, με το 
οποίο να προσδιορίζονται βασικά θέματα και κατευθύνσεις 
αντιμετώπισής τους, όπως απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντικοί 
όροι, αποζημιώσεις του αναδόχου, εξουσιοδοτήσεις υπογρα-
φών, εγγυήσεις του Δημοσίου, κριτήρια ανάθεσης κ.ά. είναι 
άλλωστε χαρακτηριστικό ότι όλες οι συμβάσεις παραχώρη-
σης των μεγάλων έργων υποδομής, όπως ανέφερα παραπά-
νω, έτυχαν αυτόνομης ρύθμισης με ειδικούς νόμους (κάθε 
μια σύμβαση κυρώθηκε από τη Βουλή των ελλήνων με την 
ψήφιση ειδικού νόμου).

Δεύτερον, η αδυναμία σωστής και έγκαιρης προετοιμα-
σίας των έργων και υλοποίησης των σχετικών διαγωνισμών, 
λόγω έλλειψης εξειδικευμένης εμπειρίας από τις αναθέτου-
σες αρχές, αλλά και περιορισμένης εμπειρίας στους φορείς 
του ιδιωτικού τομέα. είναι γεγονός ότι το συνολικό εγχείρημα 
είναι πολύπλοκο και απαιτεί μεγάλη εμπειρία και πολλή προ-
σπάθεια.

τρίτον, η αντιμετώπιση συνταγματικών ζητημάτων, ιδίως 
σε ό,τι αφορά τα όρια της παραχώρησης, την προστασία του 
φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την προ-
στασία της ιδιοκτησίας σε σχέση με την ανάπτυξη των έργων 
υποδομής κ.λπ. που πρέπει να εξετάζονται και να διασφαλί-
ζονται από το στάδιο του αρχικού προγραμματισμού.
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τέταρτον, η αντιμετώπιση του θέματος των εγγυήσεων τις 
οποίες πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει το Δημόσιο προς 
τους αναδόχους των έργων, π.χ. για τη διατήρηση ορισμένων 
συνθηκών, την εξασφάλιση των εσόδων λειτουργίας, τυχόν 
επιδότηση των έργων κ.λπ.

πέμπτον, η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκο-
μένων φορέων του Δημοσίου ώστε να μην προκαλείται αβε-
βαιότητα και σύγχυση στους ενδιαφερόμενους.

Έκτον, ο χρόνος και η ασφάλεια των διαδικασιών ωρίμαν-
σης των έργων που μπορεί να αποθαρρύνουν τους υποψήφι-
ους επενδυτές, οι οποίοι, ενώ επιθυμούν απλές και κατανοη- 
τές ρυθμίσεις, συχνά, ιδίως σε πολεοδομικά και περιβαλλο-
ντολογικά θέματα, αντιμετωπίζουν λαβύρινθο διατάξεων.

Έβδομον, η κοστολόγηση των συμβάσεων ώστε να προϋ- 
πολογίζονται ορθά οι εκατέρωθεν παροχές Δημοσίου και ιδιω- 
τών και να είναι δυνατή η χρηματοδότηση και υλοποίηση του 
έργου από τον ανάδοχο χωρίς προβλήματα.

Όγδοον, η αντιμετώπιση φορολογικών ζητημάτων που 
είναι άγνωστα στις κλασικές εργολαβίες (φορολογική-
λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων, της επιδότησης του Δη-
μοσίου, θέματα φ.π.α., δυνατότητα υπαγωγής των έργων και 
της επένδυσης σε αναπτυξιακούς νόμους κ.λπ.).

Ένατον, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, η οποία 
πρέπει να υπολογίζεται και να διασφαλίζεται δεδομένου ότι 
ο ανάδοχος θα κληθεί να συμβάλει με ίδια κεφάλαια ανά-
λογα με το είδος του έργου, την κατανομή των κινδύνων, τη 
διάρκεια, τη μορφή της αμοιβής του κ.λπ.

Δέκατον, ο μηχανισμός προγραμματισμού και κατανομής 
των μακροχρόνιων πόρων ειδικά εκεί όπου το Δημόσιο θα 
επωμίζεται τον κίνδυνο της ζήτησης πληρώνοντας αμοιβές 
διαθεσιμότητας στον ανάδοχο.

παράλληλα, η ομάδα της τεχνικής γραμματείας εντόπιζε 
κατάλληλους για την εφαρμογή προγραμμάτων PPP/PFI το-
μείς, όπως η εκπαίδευση (σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια), 
η υγεία-πρόνοια (νοσοκομεία), τα οδικά έργα, τα υδραυλικά 
έργα (υδρεύσεις), το περιβάλλον (διαχείριση αποβλήτων,  
διάθεση αποβλήτων, επεξεργασία λυμάτων-βιολογικοί καθα-
ρισμοί, κ.λπ.) και η πληροφορική, καθώς και άλλους τομείς, 
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όπως η προστασία δασών (π.χ. αντιπυρικά έργα), αντιπλημ-
μυρικά έργα, τουριστικά κέντρα, αναστήλωση ιστορικών χώ-
ρων και μνημείων και δημιουργία και λειτουργία μουσείων.

ό ιδιωτικός τομέας μπορούσε κάλλιστα να συμμετάσχει 
σε συγκεκριμένα και σαφώς προσδιορισμένα έργα στους 
τομείς αυτούς και να προσφέρει σειρά συγκεκριμένων υπη-
ρεσιών, όπως η επιχειρησιακή διοίκηση, η κατασκευή και η 
προμήθεια εξοπλισμού, η λειτουργία και η διαθεσιμότητα 
υπηρεσιών και η χρηματοδότηση.

η συμμετοχή αυτή απαιτούσε βεβαίως ένα θεσμικό πλαί-
σιο ικανό να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον και να δια- 
μορφώσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την προσέλκυση ιδιω- 
τικών επενδύσεων, τόσο σε συμβάσεις σΔιτ, όσο και σε 
κλασικές συμβάσεις παραχώρησης στα σημεία τους που 
παρουσιάζουν δυσκολίες, ακαμψίες και χρονοβόρες διαδι-
κασίες.

Έτσι, εισηγήθηκα τη δημιουργία νόμου-πλαισίου, ο οποίος 
θα έδινε τη δυνατότητα στα αρμόδια υπουργεία, αλλά και σε 
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και σε φορείς 
της αυτοδιοίκησης, να προωθούν με ευχέρεια συνεργασίες 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της διαφάνειας και 
του εθνικού συμφέροντος.

Βασικός λόγος της εισήγησής μου αυτής ήταν η πεποίθη-
σή μου ότι το αναπτυξιακό πλαίσιο της χώρας, όπως φαινό-
ταν ότι θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια, με τη σταδια- 
κή μείωση των κοινοτικών κονδυλίων θα περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς για τους 
οποίους από τη διεθνή εμπειρία έχει αποδειχθεί ότι μπορούν 
να προσελκύσουν με επιτυχία τη σύμπραξη του ιδιωτικού το-
μέα.

στις 15 ιουλίου 2004, ξεκινήσαμε ανοικτή δημόσια δια-
βούλευση προσκαλώντας, με τρόπο συγκροτημένο, ενδιαφε-
ρόμενους φορείς, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επεν-
δυτές, κατασκευαστές κ.λπ. ώστε να λάβουμε υπόψη και την 
αντίδραση-ανάδραση της αγοράς στο θέμα αυτό, αλλά και 
να την κινητοποιήσουμε κατάλληλα.

η έκθεση της διαβούλευσης περιελάμβανε την έννοια και 
τα είδη σΔιτ, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ελληνικό και 
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κοινοτικό, την εμπειρία και τα προβλήματα των αυτοχρηματο-
δοτούμενων έργων στην ελλάδα, την εμπειρία άλλων χωρών, 
κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και προτάσεις μέτρων 
πολιτικής και προτάσεις για μια νέα οργανωτική διάρθρωση.

σε παραρτήματα υπήρχε εκτενής σχολιασμός του σχεδί-
ου νόμου του 2003, καθώς και ένας ενδεικτικός κατάλογος 
έργων προς άμεση υλοποίηση, ως πιλοτικών εφαρμογών, με 
στόχο την κινητοποίηση της αγοράς, όπως έργα στον τομέα 
της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης, της υγείας και της 
φοιτητικής στέγασης.

σχετικά με τα θέματα πολιτικής, η έκθεση περιελάμβανε 
τους παρακάτω άξονες:

πρώτον: την αποσαφήνιση βασικών αρχών και στοιχείων 
πολιτικής για την εφαρμογή σΔιτ όπως: «ιδιωτικοποίηση» 
δραστηριοτήτων, βελτίωση κόστους κατασκευής και λειτουρ-
γίας των έργων, βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων δημοσίων 
υπηρεσιών, μεταφορά κινδύνων και διαχειριστικού βάρους 
και διασφάλιση πρόσθετων πόρων χωρίς επιβάρυνση του 
δημοσίου χρέους. πρόκειται για την εξέταση του πλαισίου μι-
κροοικονομικών και μακροοικονομικών πλεονεκτημάτων των 
σΔιτ, τη λεγόμενη «λογιστική αντιμετώπιση» των συμβάσε-
ων, η οποία προσδιορίζει τις επιπτώσεις στο έλλειμμα και στο 
χρέος. η Eurostat συνιστούσε τα στοιχεία του ενεργητικού 
που συνδέονται με μία σΔιτ να ταξινομούνται ως μη δημόσια 
στοιχεία του ενεργητικού και επομένως να μην εγγράφονται 
στον ισολογισμό των δημοσίων διοικητικών αρχών, εφόσον 
ο εταίρος του ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνει τον κίνδυνο της 
κατασκευής και ο εταίρος του ιδιωτικού τομέα τον έναν του-
λάχιστον από τους ακόλουθους δύο κινδύνους: τον κίνδυνο 
της διαθεσιμότητας ή τον κίνδυνο που συνδέεται με τη ζήτη-
ση.

Δεύτερον: τους τομείς εφαρμογής της σΔιτ και της ειδικό-
τερης νομοθεσίας της εφαρμογής αυτής και την επισήμανση 
της δυσκολίας που υπάρχει στους τομείς που θεωρούνται ότι 
ανήκουν στον στενό πυρήνα του κράτους, όπως π.χ. η αστυ-
νόμευση (συνταγματικό ζήτημα).

τρίτον: μια πρώτη χαρτογράφηση κατάλληλων έργων, 
όπως τα έργα που είχαν ήδη ολοκληρωθεί αλλά ο ιδιωτικός 
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τομέας θα μπορούσε να αναλάβει τη διαχείριση και συντή-
ρησή τους, καθώς και τα έργα που διακρίνονταν από την ευ-
κολία και το προφανές όφελος υλοποίησής τους με σΔιτ και 
τα οποία θα μπορούσαν να αποδέσμευαν πόρους του γ´ κπσ 
(τότε ακόμη δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πλήρως την έκτα-
ση του προβλήματος έλλειψης έργων). παράλληλα, η έκθεση 
περιέλαβε ταξινόμηση και ομαδοποίηση έργων σε επαρκή 
μεγέθη, π.χ. βάσει του ύψους της επένδυσης, του βαθμού 
επαναληπτικότητας, του είδους της επένδυσης, του βαθμού 
ελκυστικότητας για τον ιδιωτικό τομέα κ.λπ., αλλά και μια αξιο- 
λόγηση για το εάν η επιλογή της σΔιτ παρουσιάζει προστιθέ-
μενη αξία σε σχέση με άλλες επιλογές.

τέταρτον: τους τρόπους απόκτησης και διαχείρισης τε-
χνογνωσίας «κοστολόγησης» των συμβάσεων («value for 
money»).

πέμπτον: τους μηχανισμούς διαχείρισης έργων από το 
Δημόσιο όπως τη δημιουργία μιας PPP Task Force (η μετέ-
πειτα ειδική γραμματεία σΔιτ) στα πρότυπα του ηνωμένου 
Βασιλείου και της ιταλίας που είχαν συγκροτήσει τέτοιες 
ομάδες, οι οποίες εξέταζαν τα κατάλληλα εργαλεία συντο-
νισμού και προώθησης των σΔιτ, προωθώντας «βέλτιστες 
πρακτικές» στις διαδικασίες. τα εργαλεία αυτά υποστηρίζουν 
τους χρήστες σχετικά με τις διάφορες μορφές σΔιτ και τα 
στάδιά τους, όπως η αρχική μελέτη, ο τρόπος επιλογής ιδιώτη 
εταίρου, η καλύτερη κατανομή κινδύνων, η επιλογή συμβατι-
κών ρητρών, ή ακόμη και η απορρόφηση κοινοτικής χρημα-
τοδότησης, θέμα το οποίο είχα διερευνήσει σε βάθος, εκείνη 
την εποχή αλλά και πριν, αρθρογραφώντας σχετικά στην κυ-
πριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος.

στο πλαίσιο αυτό, διερευνήσαμε τις αρμοδιότητες, τις 
συναρμοδιότητες και τα αποφαινόμενα όργανα ανάλογα με 
τους φορείς, τη διαδικασία διασφάλισης βραχυχρόνιων ή μα-
κροπρόθεσμων πόρων και τυχόν εγγυήσεων, τη διαδικασία 
έγκρισης κατανομής κινδύνων, την αξιολόγηση των έργων 
και της προτεραιότητάς τους, την αναγκαιότητα χρήσης εξω-
τερικών συμβούλων (νομικών, χρηματοοικονομικών, τεχνι-
κών, ασφαλιστικών κ.λπ.), τη διαδικασία υπαγωγής έργων σε 
ειδικότερους νόμους (π.χ. αναπτυξιακός νόμος, νόμος σΔιτ), 
τον περιορισμό της χρήσης άλλων διατάξεων για ισοδύναμα 
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έργα (π.χ. νόμος δημοσίων έργων, προμηθειών δημοσίου), 
τον μηχανισμό διαπραγμάτευσης με τους χρηματοδότες, τις 
ρήτρες καταγγελίας και αποζημίωσης σε κάθε έργο, τον μη-
χανισμό συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων του δημο-
σίου και αδειοδότησης των έργων σΔιτ κ.λπ.

Έκτον: τις εγγυήσεις του Δημοσίου και τα διάφορα νομικά 
ζητήματα όπως η αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου, 
η διαδικασία και ταχύτητα επίλυσης διαφορών, η λήψη εξα-
σφαλίσεων, η ελευθερία των συμβάσεων έργου και δανει-
σμού (παρέκκλιση από νόμους γενικής εφαρμογής μετά από 
ρητή συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών).

Έβδομον: τα θέματα διαβούλευσης όπως η συμμετοχή-
προσέλευση της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, η ανάγκη 
περιορισμού του κόστους υποβολής προσφορών στη διαγω-
νιστική διαδικασία προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο 
δυνατό ενδιαφέρον για τη βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίηση 
των έργων (π.χ. θεσμοθέτηση βραβείων, διαμόρφωση πλαι-
σίου εκτέλεσης των βασικών μελετών από τους προεπιλεγέ-
ντες ιδιώτες κ.λπ.).

Όγδοον: τα θέματα ανταγωνιστικού διαλόγου με προεπι-
λεγέντες υποψήφιους για την τελική διαμόρφωση του υπό 
εξέταση έργου.

Ένατον: τα φορολογικά θέματα όπως ο φ.π.α., οι αποσβέ-
σεις, η μεταφορά των ζημιών κ.λπ.

Δέκατον: τα θέματα απαιτήσεων των χρηματοδοτών, όπως 
η αναγνώριση του ρόλου τους στις συμβάσεις σΔιτ, η μετα-
βολή συνθηκών μεταξύ ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
και financial close, η μεταβολή νομοθεσίας, οι δυνατότητες 
παρέμβασης και εποπτείας επί του αναδόχου και έναντι του 
Δημοσίου, ο ανεξάρτητος φορέας τεχνικής πραγματογνωμο-
σύνης (independent engineer), η εκχώρηση ασφαλιστηρίων, 
η εκχώρηση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης κ.λπ.

ενδέκατον: τον συντονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου που 
επιλέγεται σε σχέση με τις αντίστοιχες κοινοτικές πρωτοβου-
λίες που αναπτύσσονταν την εποχή εκείνη στην εε, την εξέ-
ταση της διάκρισης μεταξύ σΔιτ καθαρά συμβατικού τύπου, 
όπου η σύμπραξη βασίζεται σε αποκλειστικά συμβατικούς 
δεσμούς, και σΔιτ θεσμοθετημένου τύπου, όπου υπάρχει συ-
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νεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο 
ενός άλλου φορέα (οι μετέπειτα εταιρείες ειδικού σκοπού) 
και, τέλος, την εξέταση αντιστοίχων πρωτοβουλιών στον ευ-
ρωπαϊκό χώρο (αγγλία, ιταλία, γερμανία, ισπανία, πορτογα-
λία) και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και ρυθμί-
σεων που εφάρμοζαν οι χώρες αυτές.

η δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου και κα-
τάλληλων μηχανισμών διαχείρισης και υποστήριξης ήταν το 
αποτέλεσμα του εναύσματος που δώσαμε για να προχωρή-
σουν οι σΔιτ στην ελλάδα.

αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου 3389/2005 για τις 
σΔιτ στην επιτροπή κατάρτισης, του οποίου συμμετείχα ως 
μέλος, και τη σύσταση της αντίστοιχης ειδικής γραμματεί-
ας, οι σΔιτ, εξαιρέθηκαν από το αντικείμενο της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων και έπαψα να ασχολούμαι με το θέμα.
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κεφαλαιό γ´

όι αναθεωρησεισ τόυ γ´ κπσ

1.  Η συνεχής προσπάθεια για το Γ´ ΚΠΣ: Το διαπραγ-
ματευτικό επίπεδο και οι διαδοχικές αναθεωρήσεις 

προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των καθυστε-
ρήσεων του κπσ με κάθε διαθέσιμο μέσο, όπως αυτό της 
αναθεώρησης.

εκ των κανονισμών, η διαδικασία της αναθεώρησης εί-
ναι ένα στρατηγικό εργαλείο, το οποίο παρέχεται στα κράτη-
μέλη με σκοπό «τη διόρθωση του μακρόχρονου σχεδιασμού 
του κπσ υπό το βάρος των νέων δεδομένων που αναδεικνύ-
ονται από τη ρευστότητα του κοινωνικοοικονομικού κλίματος 
εντός και εκτός συνόρων». η διαδικασία αυτή προβλέπεται 
ρητά στο άρθρο 14 παρ. 2 του θεμελιώδους κανονισμού για 
τα Διαρθρωτικά ταμεία 1260/99.

Έτσι, μετά από διαπραγματεύσεις με τις υπηρεσίες της 
επιτροπής, ολοκληρώσαμε τρεις διαδοχικές αναθεωρήσεις 
του κπσ και των 25 επιχειρησιακών προγραμμάτων και προ-
ετοιμάσαμε την τέταρτη. όι αναθεωρήσεις αυτές είχαν πολ-
λαπλά οφέλη, ανάλογα με το πού εστιάσθηκε η καθεμία. το 
κύριο όφελός τους ήταν η αποφυγή απώλειας πόρων και η 
διασφάλιση, για πρώτη φορά στην ιστορία των κπσ, του ευ-
νοϊκότερου δυνατού κλεισίματος της περιόδου, σε πραγματι-
κούς και οικονομικούς όρους.

σημειώνω εδώ ότι η πρώτη αναθεώρηση του κπσ έγινε 
από την κυβέρνηση της νέας Δημοκρατίας στη βάση της 



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

140

ενδιάμεσης αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμά-
των που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 
1260/1999, στο μέσο της προγραμματικής περιόδου, δηλα-
δή το 2003. η ενδιάμεση αξιολόγηση επιβεβαίωσε την ανα-
γκαιότητα διόρθωσης του αρχικού σχεδιασμού. παραθέτω 
ενδεικτικά ορισμένα από τα ευρήματα της αξιολόγησης αυ-
τής.

Ευρήματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Γ´ ΚΠΣ 

η πορεία υλοποίησης του κπσ έως τις 15 νοεμβρίου 2003, 
χαρακτηρίστηκε από χαμηλό ρυθμό απορρόφησης. όι συνο-
λικές δαπάνες αποτελούν το 16,1% του συνολικού προγράμμα-
τος. όι εισροές από την κοινότητα αποτελούν το 50,8% των 
προγραμματισμένων εισροών για την περίοδο 2000-2003 
και το 24,6% των συνολικών. Όσον αφορά τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα, φαίνεται ότι οι πραγματοποιήσεις υστερούν 
κατά πολύ του σχεδιασμού, αφού το μερίδιο των ιδιωτικών 
δαπανών αντιστοιχεί στο 9,5% των συνολικών δαπανών, ένα-
ντι περίπου 25% που προβλέπεται τόσο για την περίοδο μέχρι 
το τέλος του 2003 όσο και για το σύνολο προγράμματος.

σε επίπεδο πολιτικών, η συμβολή του κπσ στην απασχόλη-
ση εκδηλώνεται σε μεγάλο βαθμό, όχι με τη δημιουργία νέων 
θέσεων, αλλά με τη διατήρηση των υφισταμένων. σε ό,τι αφο-
ρά την περιβαλλοντική διάσταση, όπως προκύπτει από την 
ενδιάμεση αξιολόγηση, οι απειλές ή τα αδύνατα σημεία για το 
περιβάλλον είναι δυστυχώς περισσότερα από τις δυνατότητες 
ή ευκαιρίες. η χώρα έχει σημαντικές ελλείψεις σε βασικές 
υποδομές για τον περιορισμό της ρύπανσης καθώς και στην 
αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, 
λόγω και της έλλειψης φορέων ή θεσμών με αποδοτική λει-
τουργία. απειλή ή αδύνατο σημείο είναι η μεγάλη απόσταση 
που πρέπει να διανυθεί για την ουσιαστική εφαρμογή της ευ-
ρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία εξειδικεύε- 
ται όλο και περισσότερο, ενώ οι προθεσμίες για την ικανοποί-
ηση συγκεκριμένων στόχων είναι συχνά «ασφυκτικές».

τέλος, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ 
περιφερειών εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επί-
πεδα, και σε ορισμένες περιφέρειες της ηπειρωτικής ελλά-
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δας κρίθηκε απαραίτητη η επανεξέταση της αναπτυξιακής 
στρατηγικής τους.

στους μηχανισμούς εφαρμογής, το νέο σύστημα διοίκη-
σης παρουσίασε αδυναμίες αφομοίωσης και εφαρμογής του 
στο επίπεδο υλοποίησης (τελικοί Δικαιούχοι). όι αδυναμίες 
πολλών τελικών Δικαιούχων του κπσ, ιδιαίτερα των αποκε-
ντρωμένων υπηρεσιών, συνέβαλαν αναπόφευκτα στη δημι-
ουργία καθυστερήσεων στο συνολικό σύστημα εφαρμογής, 
καθώς και στην ενίσχυση πιθανότητας απώλειας πόρων.

καθοριστικό παράγοντα για τα προβλήματα στην εκτέλε-
ση των έργων αποτέλεσε το θεσμικό πλαίσιο σε όλο το φά-
σμα παραγωγής των δημοσίων έργων, από τον σχεδιασμό 
και τη μελέτη, στη διοίκηση της κατασκευής, στην επίβλεψη 
και στην παραλαβή τους, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση 
στην προώθηση του εκσυγχρονισμού αυτού.

Όσον αφορά τους παραγωγούς των δημοσίων έργων, δη-
λαδή τους τελικούς Δικαιούχους, αυτοί παρουσιάζουν δύο 
ειδών αδυναμίες. πρώτα απ’ όλα αδυναμίες εγγενούς χαρα-
κτήρα, δηλαδή οργάνωσης και στελέχωσης, αλλά και αδυνα-
μίες διαχειριστικού χαρακτήρα, δηλαδή στον τρόπο διαχείρι-
σης και εκτέλεσης των έργων τους.

αυτά ήταν τα βασικά ευρήματα της ενδιάμεσης αξιολόγη-
σης του κπσ που έγινε από την τότε κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικά ήταν και τα ευρήματα της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων:

ενδεικτικά, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «όαλαα» 
επισημαίνεται ότι η καθυστέρηση στην ωρίμανση και στη δια- 
δικασία διαπραγμάτευσης των συμβάσεων παραχώρησης, 
μπορεί να επιφέρει την μη υλοποίηση του μέτρου εντός της 
προγραμματικής περιόδου.

για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «σαασ» (σιδηρόδρομοι, 
αεροδρόμια, αστικές συγκοινωνίες) επισημαίνεται ότι «η ση-
μερινή τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας (31,40%) δείχνει 
ότι πρέπει να υπάρξει υπερτριπλασιασμός του ρυθμού απορ-
ρόφησης των πόρων και της αντίστοιχης φυσικής υλοποίησης, 
ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων του επ εντός 
της επιλέξιμης περιόδου» καθώς και ότι «σημαντικές καθυστε-
ρήσεις στα έργα σύνδεσης των σιδηροδρόμων με λιμένες κα-
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θώς και στα έργα κατασκευής των εμπορευματικών κέντρων, 
έχουν ως αποτέλεσμα να καθίσταται αμφίβολη η επίτευξη των 
στόχων της αύξησης του εμπορευματικού έργου του όσε και 
της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών».

για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα» 
(επαν) επισημαίνεται ότι, λόγω και της αρχικής ατολμίας 
κατά τον σχεδιασμό του, προέκυψε ως «πρόσθεση» τεσσά-
ρων σχεδίων προγραμμάτων (μεταποίηση-υπηρεσίες, του-
ρισμός, ενέργεια και φυσικοί πόροι, Έρευνα και τεχνολογία) 
και το γεγονός αυτό μεταφράστηκε τόσο στην επιλογή μέ-
τρων, όσο και στην κατανομή των συνολικών πόρων μεταξύ 
των τεσσάρων οικονομικών τομέων. επισημαίνεται επίσης ότι 
23 μέτρα που αντιστοιχούσαν στο 59% του συνόλου του προ-
γράμματος είχαν ελάχιστη απορρόφηση (κάτω ή περί το 1%), 
στα μισά του γ΄ κπσ.

σε ό,τι αφορά στο περιφερειακό σκέλος του γ΄ κπσ, σε 
όλα σχεδόν τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 
(πεπ) επισημαίνονταν τα εξής:

πρώτον, μη ικανοποιητική πορεία από πλευράς απορρο-
φήσεων.

Δεύτερον, αδυναμίες των τελικών Δικαιούχων και των 
φορέων υλοποίησης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και 
τις διαδικασίες, ακόμα και όταν αυτές είναι σχετικά απλές, 
ή όταν είναι πολύπλοκες εξ αντικειμένου και δεν υπάρχουν 
περιθώρια χαλάρωσής τους π.χ. περιβαλλοντικές αδειοδοτή-
σεις, απαλλοτριώσεις, απαίτηση πληρότητας τεχνικών μελε-
τών.

τρίτον, εξωγενείς προς τις περιφέρειες παράγοντες που 
έχουν καίριο ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εξέλιξη των προ-
γραμμάτων. π.χ. η υλοποίηση πολλών μέτρων δεν μπορούσε 
να αρχίσει χωρίς θεσμικό πλαίσιο για το οποίο την ευθύνη 
έφεραν κεντρικοί φορείς και κυρίως υπουργεία (καθεστώτα 
ενίσχυσης, έργα Χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμά-
των), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αναγκαία η εκπόνη-
ση επιχειρησιακών σχεδίων (όλοκληρωμένα προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης, επιχειρησιακό σχέδιο για την κοινω-
νία της πληροφορίας, όλοκληρωμένες παρεμβάσεις αστι-
κής ανάπτυξης).
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τέταρτον, έλλειψη ωριμότητας σε έργα ιδιαίτερα μεγάλου 
προϋπολογισμού, η υλοποίηση των οποίων έχει κρίσιμη ση-
μασία για τη συνολική χρηματοοικονομική εξέλιξη των πεπ.

πέμπτον, λειτουργικές δυσκαμψίες του όλοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος (όπσ) και σοβαρή αδυναμία 
των τελικών Δικαιούχων να ανταποκριθούν στις υποχρεώ-
σεις τους σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση και αποστολή των 
τριμηνιαίων Δελτίων παρακολούθησης Έργων, με αποτέλε-
σμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις κυρίως 
στην αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου των έργων.

τέλος, σε μελέτη που αναθέσαμε στο κεπε το 2005 με 
τίτλο «επιπτώσεις των Διαρθρωτικών πολιτικών της εε στην 
ελλάδα 1989-2006» καταγράφονται απόψεις όπως «όσο 
και αν ακουστεί παράξενο, ο στρατηγικός περιφερειακός 
σχεδιασμός στην ελλάδα, ή δεν υπάρχει, ή είναι εξαιρετικά 
ατελής», αλλά και επισημάνσεις όπως «πολλοί αξιολογητές 
σημειώνουν ότι σημαντικοί κοινοτικοί πόροι στήριξης των 
περιφερειών σπαταλήθηκαν (με μικροπολιτικά ή μη αμιγώς 
οικονομικά κριτήρια) σε αποσπασματικά, ευκαιριακά, μη-
παραγωγικά (ή, έστω, αμφισβητούμενης αποτελεσματικότη-
τας) έργα και δραστηριότητες, που δεν δημιουργούν ή προ-
άγουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ώστε να επιτευχθεί μια 
μονιμότερη αύξηση του προϊόντος και εισοδήματος».

είναι λοιπόν σαφές ότι η κυβέρνηση της νέας Δημοκρατί-
ας έπρεπε να αξιοποιήσει το εργαλείο της αναθεώρησης και 
να διορθώσει ό,τι μπορούσε από τον αρχικό σχεδιασμό. αυτό 
κάναμε σταδιακά με τις ετήσιες αναθεωρήσεις του γ΄ κπσ και 
όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων προλαμβάνοντας 
βέβαιες, δραματικές, απώλειες πόρων στο μέλλον. Άλλωστε, 
οι συμφωνίες με την εε για την αναθεώρηση του κπσ, τόσο 
σε προγραμματικό, όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο, με κριτή-
ριο τη διασφάλιση και αξιοποίηση του συνόλου των κοινοτικών 
πόρων της περιόδου, ήταν απόλυτα επιβεβλημένες λόγω των 
ρυθμών συμβασιοποίησης και απορρόφησης που παρουσία-
ζε το κπσ στο τέλος της πρώτης τετραετίας εφαρμογής του 
(συμβάσεις στο 40%, απορρόφηση στο 23%). όι ενδιάμεσες 
αξιολογήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων είχαν, όπως 
προανέφερα, καταγράψει τη μεγάλη επικινδυνότητα απωλει-
ών πόρων μέχρι το 2008, ακριβώς λόγω των ρυθμών αυτών.
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2.  Η, υποχρεωτικού χαρακτήρα, αναθεώρηση του 
2004 

η αναθεώρηση αυτή επιβάλλεται από τον κανονισμό 1260/99 
προκειμένου να κατανεμηθούν τα αποθεματικά επίδοσης και 
προγραμματισμού σε εκείνα τα προγράμματα που, μέχρι το 
μέσον της προγραμματικής περιόδου (έτος 2003), είχαν να 
επιδείξουν επαρκείς επιδόσεις και ορθό προγραμματισμό 
στην εκτέλεσή τους. ό κανονισμός προβλέπει ότι η καταληκτι-
κή ημερομηνία, προκειμένου να είναι κανονιστικά ορθή η ανα-
θεώρηση και το κράτος-μέλος να λάβει τις επιπλέον χρηματο-
δοτήσεις, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2003 (άρθρα 42 και 44).

H τέταρτη επιτροπή παρακολούθησης του κπσ που έγινε 
στις 17 Δεκεμβρίου 2003 κατένειμε, βάσει της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης του κπσ, τους πόρους των αποθεματικών στα 
επιχειρησιακά προγράμματα, προδιαγράφοντας, ουσιαστι-
κά, την 1η αναθεώρηση του γ΄ κπσ που πραγματοποιήσαμε 
το 2004. για προφανείς λόγους συνέπειας και συνέχειας, 
δεν αμφισβητήσαμε την ορθότητα των κριτηρίων με βάση 
τα οποία κατανεμήθηκαν οι πόροι αυτοί. η παρέμβασή μας 
έγινε μόνον εσωτερικά στα προγράμματα, με βάση τις προ-
τεραιότητες της κυβέρνησης για την τόνωση της επιχειρη-
ματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης και με πλήρη  
αξιοποίηση των συμπερασμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγη-
σης, στα οποία αναφέρθηκα αναλυτικά.

3.  Η, επιχειρησιακού χαρακτήρα, αναθεώρηση του 
2005 

η αναθεώρηση του 2004 δεν αρκούσε για την επίτευξη κα-
λύτερου παραγωγικού αποτελέσματος, αν δεν συνοδευόταν 
από μια νέα προγραμματική προσέγγιση του κπσ επιχειρη-
σιακού χαρακτήρα. για τον λόγο αυτό και χωρίς να υπάρχει 
κανονιστική υποχρέωση, προχωρήσαμε σε μια αναλυτική 
επικαιροποίηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης, η οποία κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι όλα σχεδόν τα επιχειρησιακά προ-
γράμματα ήταν υποκοστολογημένα και με προβλήματα σχε-
διασμού. αξιοποιώντας τα συμπεράσματα και τις προτάσεις 
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των νέων αξιολογήσεων για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
διαπραγματευθήκαμε με τις υπηρεσίες της επιτροπής, νέα 
αναθεώρηση του γ΄ κπσ και των επιχειρησιακών προγραμ-
μάτων. σε αυτή συμπεριλάβαμε σημαντικές ανακατανομές 
πόρων μεταξύ των προγραμμάτων, ενισχύοντας, κυρίως, πο-
λιτικές ανάπτυξης και προώθησης επιχειρηματικότητας και 
δράσεις τοπικής σημασίας.

η αναθεώρηση αυτή έγινε με βάση ολοκληρωμένες ανα-
λύσεις, τις οποίες υποστηρίξαμε με εξωτερική εμπειρογνω-
μοσύνη που αναθέσαμε τον απρίλιο του 2005, με αντικείμε-
νο την ανάλυση της επικινδυνότητας απώλειας πόρων από τη 
εφαρμογή του κανόνα ν+2 και για τα 25 επιχειρησιακά προ-
γράμματα του κπσ. η εμπειρογνωμοσύνη αυτή προέβλεψε 
δραματικές απώλειες πόρων έως το τέλος της περιόδου.

Έτσι, μετακινήθηκαν κοινοτικοί πόροι ύψους 416 εκ. 
ευρώ, ή 700 εκ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, με κριτήριο την 
αποδοτικότητα των προγραμμάτων. με τους πόρους αυτούς, 
ενισχύσαμε το περιφερειακό σκέλος (τα 13 πεπ) του κπσ 
για δράσεις στήριξης των μμε, αλλά και για τις δομές κοι-
νωνικής φροντίδας γνωστές ως «Βοήθεια στο σπίτι» για τις 
οποίες δεν είχαν προβλεφθεί πιστώσεις στον κρατικό προϋ-
πολογισμό, ούτε είχαν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με 
τις υπηρεσίες της εε, με αποτέλεσμα να παραμένουν απλή-
ρωτοι χιλιάδες απασχολούμενοι. παράλληλα, ενισχύσαμε το 
επιχειρηματικό πρόγραμμα απασχόληση και επαγγελματική 
κατάρτιση («επαεκ») για πολιτικές ανάπτυξης και προώθη-
σης επιχειρηματικότητας και για δράσεις τοπικής σημασίας, 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα λιμένες, όδικοί Άξονες, αστι-
κή ανάπτυξη («όαλαα») για έργα ιδιαίτερης αναπτυξιακής 
σημασίας με μεγάλη ωριμότητα υλοποίησης, το πρόγραμ-
μα «πολιτισμός» για δράσεις ανάπτυξης σύγχρονου πολιτι-
σμού και, τέλος, την τεχνική Βοήθεια για την πρόσληψη των 
συμβούλων υποστήριξης, στη σκοπιμότητα της οποίας ήδη 
αναφέρθηκα.

επίσης, διασφαλίσαμε την προετοιμασία των έργων της 
περιόδου 2007-2013, όπου η εε, για πρώτη φορά, αποδέ-
χτηκε τη συγχρηματοδότηση του κόστους των τεχνικών με-
λετών ως αυτοτελών έργων στο γ΄ κπσ, με την προϋπόθε-
ση της υλοποίησης του έργου από το εσπα. Έτσι, σε κάθε 
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επιχειρησιακό πρόγραμμα δημιουργήθηκαν νέα μέτρα για 
την προετοιμασία του εσπα ώστε να μην επαναληφθεί η 
αρνητική εμπειρία της μετάβασης από το Β΄ στο γ΄ κπσ, 
όπου η έλλειψη ώριμων έργων στην αρχή της περιόδου επι-
βάρυνε τις υποχρεώσεις ν+2 στο μέσο αυτής. ό λόγος για 
τον οποίο πίεσα πολύ τις υπηρεσίες της επιτροπής να απο-
δεχθούν τα νέα μέτρα, ήταν η επιθυμία μου οι τεχνικές με-
λέτες των έργων του εσπα να περνούν από τον διαχειριστι-
κό έλεγχο των ευΔ, αλλά και από τον έλεγχο σκοπιμότητας 
που θα ασκούσαν de facto λόγω τις συσχέτισης με το εσπα, 
στην κατάρτιση του οποίου οι ευΔ είχαν ουσιαστική, αν όχι 
κύρια, συμμετοχή.

η αναθεώρηση αυτή θα μπορούσε να περιλάμβανε πιο 
γενναίες ανακατανομές πόρων, αλλά αυτό δεν κατέστη εφι-
κτό διότι οι φορείς είχαν κατορθώσει να πείσουν τις πολιτικές 
τους ηγεσίες ότι θα μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους 
των έργων, για τα οποία είχαν την ευθύνη, μέχρι το τέλος 
του 2008. σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, η ορθότητα της 
αρχικής μου πρότασης για πιο γενναίες μετακινήσεις πόρων, 
επιβεβαιώθηκε στην πράξη.

παράλληλα, στην αναθεώρηση αυτή προβλέψαμε στα 
πεπ ιονίων νήσων, Βορείου και νοτίου αιγαίου νέο μέτρο 
με τίτλο: «ειδικές ενέργειες για τη στήριξη μικρών νησιών 
με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων και απομονω-
μένων νησιωτικών περιοχών». στόχος μας ήταν η συγκρά-
τηση του πληθυσμού σε νησιωτικές περιοχές, όπου η απο-
μόνωση, οι ατελείς υπηρεσίες, η ευάλωτη περιβαλλοντική 
ισορροπία και το υψηλό κόστος σε πολλούς τομείς της οικο-
νομικής ζωής περιόριζαν μόνιμα την οικονομική ανάπτυξη 
και προκαλούσαν δημογραφική αναιμία. η δημόσια δαπάνη 
στο πεπ Βορείου αιγαίου ανήλθε σε 12 εκ. ευρώ, στο πεπ 
νοτίου αιγαίου σε 17 εκ. ευρώ και στο πεπ ιονίων νήσων σε 
9,3 εκ. ευρώ. όι πόροι αυτοί θα χρηματοδοτούσαν δράσεις 
αντιμετώπισης του προβλήματος προσπελασιμότητας των 
μικρών νησιών, αλλά και ανάπτυξης οποιασδήποτε οικονο-
μικής δραστηριότητας σε αυτά, θα κατευθύνονταν δε μέσω 
«συνολικής επιχορήγησης» (global grant) κατά την έννοια 
του άρθρου 9 (θ) του κανονισμού 1260/1999, κυρίως, σε 
οδοποιία και αφαλατώσεις. είχαμε επίσης εξετάσει τη δυ-
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νατότητα χορηγήσεων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 
minimis) για την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση 
πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών 
στις περιοχές αυτές.

για τον καθορισμό, στο εσωτερικό δίκαιο, των όρων και 
προϋποθέσεων εφαρμογής της συνολικής αυτής επιχορή-
γησης ψηφίστηκε, τον ιούνιο του 2006, τροπολογία του νό-
μου 2860/2000 και, στη συνέχεια, ανατέθηκε στην «εγνατία 
όδός α.ε.» ο ρόλος του ενδιάμεσου φορέα για την προώθη-
ση των μελετών, τη δημοπράτηση, την ανάθεση, την επίβλε-
ψη και την παραλαβή των έργων. με τη νομοθετική ρύθμιση 
συγκροτήθηκε επιτροπή συντονισμού, στην οποία μετείχαν ο 
γράφων και οι γενικοί γραμματείς των τριών περιφερειών και 
του υπουργείου αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής. Έργο της 
επιτροπής ήταν η έγκριση του αναλυτικού προγράμματος της 
συνολικής επιχορήγησης, των προς ένταξη έργων και υπο-
έργων, των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και η εποπτεία όλων 
των επιμέρους δαπανών.

είμαι απόλυτα πεπεισμένος για την ορθότητα της πρότα-
σής μου για τις δράσεις αυτές μέσω του συγκεκριμένου συ-
στήματος. τα προβλήματα που συνάντησε η εφαρμογή των 
μέτρων αυτών ήταν κυρίως πολιτικών προτεραιοτήτων. ειδι-
κά για τις αφαλατώσεις, πρόβλημα εντοπίστηκε στην έλλειψη 
σχετικής εμπειρίας του ενδιάμεσου φορέα.

μια από τις παρεμβάσεις μας, που εκ των υστέρων δεν 
είχε την επιτυχία που ανέμενα, ήταν η ενίσχυση δράσεων 
αστικής ανάπλασης με μηχανισμούς που θα μπορούσαν να 
εγγυηθούν ταχείς ρυθμούς υλοποίησης. Έτσι, ενσωματώσα-
με στα κείμενα των αναθεωρημένων πεπ και, ειδικότερα, 
στα μέτρα που περιελάμβαναν δράσεις αναπλάσεων δομη-
μένου περιβάλλοντος σε αστικές περιοχές, τη δυνατότητα 
παρεμβάσεων και στις προσόψεις των κτιρίων με στόχο την 
αρχιτεκτονική ανάδειξη δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων στο 
πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος 
και του αστικού εξοπλισμού επιλεγμένων περιοχών. υπηρε-
σίες τεχνικού συμβούλου μάς παρείχε ο αρμόδιος φορέας 
του Δήμου αθηναίων για το πρόγραμμα «πρόσοψη» που είχε 
εφαρμοστεί με επιτυχία κατά την περίοδο των όλυμπιακών 
αγώνων της αθήνας.



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

148

4.  Η αναθεώρηση του 2006 για την προετοιμασία 
του κλεισίματος του Γ΄ ΚΠΣ 

Όπως προανέφερα, οι στατιστικές για το Γ΄ ΚΠΣ ήταν εξαρ-
χής ανησυχητικές, καθώς τα ποσά που έπρεπε να απορρο-
φηθούν μέχρι το 2008 ήταν τεράστια και οι ταχύτητες που 
απαιτούνταν πολύ υψηλές, εφικτές μόνο εφόσον μεταλλασ-
σόταν ολόκληρο το κράτος αυτοστιγμεί. αν και οι θεσμικές 
και οργανωτικές μας παρεμβάσεις τόσο στη διαχείριση, όσο 
και στην υλοποίηση, είχαν αρχίσει ήδη να αποφέρουν οφέλη, 
οφείλαμε να διερευνήσουμε επιπλέον κάθε οδό για πίστωση 
χρόνου, ακριβώς για να προλάβουν να αποδώσουν πλήρως 
οι παρεμβάσεις μας αυτές.

H αναθεώρηση του 2006 υπαγορεύτηκε από την ανα-
γκαιότητα καθορισμού κανόνων προετοιμασίας του κλει-
σίματος του γ΄ κπσ και ομαλής μετάβασης στην επόμενη 
προγραμματική περίοδο. Ό,τι, δηλαδή, δεν είχε γίνει για το 
κλείσιμο του Β΄ κπσ, με τα οδυνηρά αποτελέσματα που 
περιέγραψα σε προηγούμενο κεφάλαιο. παράλληλα, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών, διερευνήσαμε 
τη δυνατότητα ενός έτους παράτασης του κπσ. τεκμηριώ-
σαμε την αναγκαιότητα αυτή τόσο άρτια, που αν και (τότε) 
δεν παρήγαγε ως αποτέλεσμα την παράταση αυτή καθαυτή, 
οδήγησε την εε να αναζητήσει, από κοινού με το υπόιό, 
άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος. και αυτό, βεβαίως, 
κατέστη δυνατό με τα άλματα που είχαν γίνει στο σπΔε και 
το σΔε.

Έτσι, συμφωνήσαμε με την επιτροπή ένα σύνολο μέτρων 
με στόχο την πλήρη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, την 
ομαλή ολοκλήρωση του κπσ και τη μετάβαση στο εσπα. ση-
μειώνω ότι το σύνολο των μέτρων αυτών καθορίστηκε μετά 
από πολύμηνη διαπραγμάτευση.

Έτσι, με την αναθεώρηση αυτή, που εγκρίθηκε από την εε 
στις 7.12.2006, εξασφαλίσαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία 
των κπσ, το ευνοϊκότερο δυνατό κλείσιμο μιας προγραμμα-
τικής περιόδου τόσο σε πραγματικούς όσο και σε οικονομι-
κούς όρους. και αυτό αποδείχθηκε πρόσφατα.
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το πρώτο σημείο που συμφωνήσαμε ήταν η αύξηση του 
ποσοστού κοινοτικής συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
«έτρεχαν» και η συνακόλουθη μείωση της δημόσιας δαπάνης 
των προγραμμάτων του κπσ κατά 1,8 δις ευρώ, διατηρώντας 
ανέπαφο το ποσό της κοινοτικής συνδρομής. με το μέτρο 
αυτό μειώσαμε τον κίνδυνο απώλειας πόρων λόγω του κα-
νόνα ν+2 των ετών 2006 και 2007 και αυξήσαμε τις εισροές 
κοινοτικών πόρων σε μια εξαιρετικά δύσκολη από δημοσιο- 
νομικής άποψης περίοδο. όι επιπλέον εισροές κοινοτικών 
πόρων, που προέκυψαν από την αναθεώρηση αυτή, αντιπρο-
σώπευαν το 0,6% του αεπ της χώρας.

η «στενότητα» πόρων, που επέφερε η συμφωνία αυτή, 
ήταν καθαρά προγραμματική και όχι ταμειακή. καμία επί-
πτωση δεν βάρυνε τα ενταγμένα έργα που βρίσκονταν σε 
εξέλιξη. Όπως, επίσης, κανένα προγραμματισμένο έργο δεν 
ακυρώθηκε. τα έργα έγιναν, δεν χάθηκαν· απλώς οι πληρω-
μές τους μετακινήθηκαν τη διετία 2007 και 2008 στο εσπα. 
εάν ένα μέρος ενός έργου πληρώθηκε από το γ΄ κπσ και το 
υπόλοιπο από το εσπα, ή αν πληρωθεί εξ ολοκλήρου από το 
εσπα, αυτό δεν αφορά στην υλοποίηση του έργου. για αυτό 
τον λόγο, άλλωστε, η κυβέρνηση διέθεσε ένα πολύ μεγάλο 
οικονομικό πακέτο για το εσπα, όπου, ενώ η ελάχιστη εθνική 
συμμετοχή μπορούσε να προσδιοριστεί με αναλογία κοινο-
τικής-εθνικής συμμετοχής 85%-15%, στα 4 δις ευρώ, τελικά 
ξεπέρασε τα 11 δις ευρώ.

Δεν μπορούσαμε όμως να διαπραγματευόμαστε με την 
εε και να υποστηρίζουμε ότι κάνουμε σωστή διαχείριση, 
όταν διατηρούσαμε στα προγράμματα «έργα στα χαρτιά», 
δηλαδή έργα που εντάχθηκαν αλλά δεν υλοποιούνταν, που 
δεν είχαν συμβάσεις ή δεν είχαν καν προβεί σε διακηρύξεις. 
Έργα που δεν είχαν προετοιμαστεί εγκαίρως, ή είχαν προ-
ετοιμαστεί με ένα προβληματικό θεσμικό πλαίσιο και που ο 
πραγματικός ορίζοντας υλοποίησής τους απείχε δραματικά 
από το 2008, έτος της, έως τότε γνωστής, περάτωσης του 
γ΄ κπσ.

σημειώνω την πικρία, την αγανάκτηση, που ένιωθα όταν 
η αντιπολίτευση, του σπΔε και σΔε που περιέγραψα, και της 
απορρόφησης του 23%, εξαπέλυσε μύδρους εναντίον της 
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συμφωνίας αυτής με το επιχείρημα ότι θα γίνουν λιγότερα 
έργα λόγω «περικοπών» ή ότι θα ακυρωθούν έργα που βρί-
σκονται σε εξέλιξη, πράγμα που ουδέποτε συνέβη. απώλειες 
έργων υπήρχαν ανέκαθεν λόγω προβλημάτων υλοποίησής 
τους, εξ αυτού του λόγου πάντως όχι.

το δεύτερο μέτρο που συμφωνήσαμε ήταν ο προσδιορι-
σμός έργων των οποίων η συγχρηματοδότηση μπορούσε να 
συνεχιστεί στο εσπα, τα γνωστά «έργα-γέφυρες», καθώς η 
υλοποίησή τους παρέμενε σκόπιμη, αλλά το χρονοδιάγραμ-
μά τους έχει μετακινηθεί εκτός περιόδου 2000-2006. «γέ-
φυρες» μπορούν επίσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς, να 
αποτελέσουν τα έργα που εκ των πραγμάτων ο χρονικός τους 
ορίζοντας είναι πολυετής και δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με 
το κλείσιμο μίας προγραμματικής περιόδου. σημειώνω ότι η 
συμφωνία για τα έργα «γέφυρες» συνιστούσε μία ασφαλιστι-
κή δικλείδα για τον εθνικό προϋπολογισμό που, όπως προα-
νέφερα, δεν είχε προβλεφθεί σε προηγούμενες περιόδους 
και ότι ο χαρακτηρισμός τους ως «γέφυρες» δεν απέκλειε 
ότι πολλά από αυτά μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέχρι το 
τέλος του γ΄ κπσ. σημειώνω ότι, λόγω των προβλημάτων των 
«έργων-γεφυρών» μεταξύ Β΄ κπσ και γ΄ κπσ, η αρχική θέση 
της επιτροπής ήταν ιδιαίτερα αρνητική και αρχικά πρότεινε 
ως έργα-γέφυρες μόνο τα μεγάλα έργα (άνω των 50 εκατ. 
ευρώ) και μάλιστα υπό όρους.

Απεντάξεις έργων 

στο πλαίσιο της εξυγίανσης των επιχειρησιακών προγραμ-
μάτων προχωρήσαμε με γενναιότητα σε απεντάξεις έργων 
με επίσημες αποφάσεις. τα έργα αυτά, στην ορολογία του 
κπσ ήταν τα λεγόμενα «κοιμώμενα έργα». Δηλαδή έργα που 
εντάχθηκαν, άρα ικανοποίησαν τις όποιες πολιτικές «δεσμεύ-
σεις», αλλά για τα οποία ουδέποτε υπήρξε η σωστή προε-
τοιμασία ώστε να «τρέξουν». αντίθετα, ήταν «βαρίδια» στην 
πρόοδο των προγραμμάτων, καθώς δέσμευαν πόρους αλλά 
μόνο ονομαστικά. απεντάξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 
188 εκ. ευρώ είχαν γίνει και από την προηγούμενη κυβέρνη-
ση.
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τα περισσότερα από τα έργα που απεντάχθηκαν ήταν τα 
λεγόμενα «προενταγμένα», τα οποία, με την προοπτική της 
κανονικής τους ένταξης στα προγράμματα, όταν αυτά θα 
εγκρίνονταν από την επιτροπή, απέκτησαν κωδικό χρηματο-
δότησης (ενάριθμα έργα) στο πΔε και μάλιστα στο συγχρη-
ματοδοτούμενο σκέλος. ωστόσο, λόγω έλλειψης ωριμότητας 
ή λόγω μη ανταπόκρισής τους στα κριτήρια που έθετε το γ΄ 
κπσ, είτε δεν εντάχθηκαν καθόλου, είτε απεντάχθηκαν ορι-
στικά.

Ένταξη στο ΚΠΣ έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το 
εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 

μετά την αναθεώρηση του 2005, αξιοποιώντας τις δυνα-
τότητες των κοινοτικών κανονισμών και με τη σύμφωνη 
γνώμη της εε, ένας αριθμός έργων, ελάχιστος στο σύνολο 
των εκατοντάδων χιλιάδων έργων του γ΄ κπσ, εντάχθηκε 
στα προγράμματα με μεταφορά των πληρωμών τους από 
το εθνικό σκέλος του πΔε. η όμάδα κρούσης ν+2, που 
είχα δημιουργήσει και στην οποία θα αναφερθώ παρακάτω, 
είχε αναλάβει την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητάς τους με 
βάση τη στρατηγική, τα κριτήρια ένταξης των προγραμμά-
των και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των σπΔε 
και σΔε.

τα έργα αυτά αφορούσαν επενδύσεις των αναπτυξιακών 
νόμων και άλλα, μικρά κυρίως, έργα σε περιφερειακό επί-
πεδο. η λογική μας ήταν απλή και σύννομη. εάν ένα έργο 
εξυπηρετεί τις στρατηγικές του κπσ, υπακούει στην κοινοτι-
κή νομοθεσία και έχει αποδεδειγμένη εκτέλεση, δεν υπάρχει 
λόγος να μην αιτηθούμε τη συγχρηματοδότησή του από την 
εε. σε κάθε περίπτωση, η «επιλογή» έργων από τη δεξαμενή 
των εθνικών χρηματοδοτήσεων είναι μία πρακτική που την 
εφαρμόζουν και άλλα κράτη-μέλη και η οποία εγκρίθηκε από 
την ευρωπαϊκή επιτροπή. αυτός ήταν και ένας από τους λό-
γους για τους οποίους προχωρήσαμε, όπως θα παρουσιάσω 
αργότερα, στη μελέτη αναμόρφωσης του εθνικού σκέλους 
του πΔε.
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5.  Οι παρεμβάσεις για την αποτελεσματική υλοποίη-
ση του Γ´ ΚΠΣ 

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση του 
γ΄ κπσ ήταν η ουσιαστική, συνολική παρέμβαση σε οργανω-
τικό, λειτουργικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

το 2005 πραγματοποιήσαμε την πρώτη διοικητική ανα-
διοργάνωση της γγεα και κυρίως της κεντρικής Διαχειρι-
στικής αρχής με βάση μελέτη λειτουργικής επισκόπησης, 
operational review, που εκπονήσαμε το 2004.

με την αναδιοργάνωση αυτή προσεγγίσαμε σε νέα βάση 
τις δομές της γγεα, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της ει-
δικής υπηρεσίας συντονισμού (ευσ). ειδικότερα, συστήσαμε 
μονάδα για το αναθεωρημένο σΔε, η οποία παρακολούθησε 
την ορθή λειτουργία του, προωθώντας κατάλληλες προσαρ-
μογές, καθώς και μονάδα παρακολούθησης και προβλέψε-
ων, η οποία κατηγοριοποίησε αμέσως τα επιχειρησιακά προ-
γράμματα σε τρία επίπεδα (υψηλού, μεσαίου και χαμηλού ή 
μηδενικού κινδύνου) και παρακολούθησε οριζόντια την τήρη-
ση των προγραμμάτων επιτάχυνσης, στα οποία θα αναφερθώ 
αμέσως μετά.

παράλληλα, βελτιώσαμε τη λειτουργία της αρχής πληρω-
μής και ισχυροποιήσαμε τη θέση της στο σΔε, με την ανα-
διάρθρωση της οργανωτικής της δομής, τον εμπλουτισμό 
των αρμοδιοτήτων, κυρίως, με τη μεταφορά από την ευσ της 
αρμοδιότητας για τον εσπελ και, τέλος, με την πρόσληψη 
ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο του ταμείου συνοχής και 
του ετπα.

όι στόχοι μας που αποτυπώθηκαν στη διακήρυξη του σχε-
τικού διαγωνισμού ήταν: η μεταφορά τεχνογνωσίας με χρή-
ση διεθνών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών προτύπων, ο εμπλου-
τισμός των εργαλείων ελέγχου, η βαθμιαία απόκτηση ελε-
γκτικής συνείδησης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, η παροχή 
συμβουλών στους τελικούς δικαιούχους για τις διαδικασίες 
παρακολούθησης, παραλαβής, αποτύπωσης και απολογισμού 
των έργων ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις τους, κυρίως, εν όψει του εσπα και, τέλος, η 
ενίσχυση του ελεγκτικού έργου των ευΔ, αλλά και η αποφόρ-
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τισή τους, δεδομένου ότι, με την εφαρμογή της αρχής του 
ενιαίου ελέγχου, οι ευΔ δεν θα είχαν πλέον άλλες ελεγκτι-
κές υποχρεώσεις για έργα που θα κάλυπτε η ελεγκτική εται-
ρεία. και αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία σε μία κρίσιμη περίοδο,  
ιδιαίτερα επιβαρημένη με τον απολογισμό των επιχειρησια-
κών προγραμμάτων και τη μελλοντική έναρξη του εσπα. τέ-
λος, μέσω της ιστοσελίδας www.hellaskps.gr, δημιουργήσα-
με το γραφείο αρωγής, Help Desk, της αρχής πληρωμής για 
την on line υποβοήθηση όλων των ευΔ, αλλά και των τελικών 
Δικαιούχων.

με συντονισμένες ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, αντιμε-
τωπίσαμε τον κίνδυνο απώλειας πόρων από την εφαρμογή 
του κανόνα ν+2. συγκεκριμένα: εκπονήσαμε προγράμματα 
επιτάχυνσης για κάθε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα του 
κπσ, με αναλυτικά σχέδια δράσης και εκτιμήσεις δαπανών 
σε μηνιαία βάση για την κάλυψη των προβλέψεων. υποστη-
ρίξαμε την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών από ειδική 
κεντρική όμάδα κρούσης (Task Force N+2) που έδρασε σε 
όλη την επικράτεια με στόχο την υποβοήθηση και δραστηριο- 
ποίηση των τελικών Δικαιούχων ως προς την κάλυψη του στό-
χου ν+2. παράλληλα, συγκροτήσαμε δίκτυο υπευθύνων για 
το ν+2 από όλες τις ευΔ, με σκοπό την ενημέρωση, πρόβλε-
ψη και ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά και τη λήψη 
προληπτικών ή και επανορθωτικών μέτρων.

όργανώσαμε την παρακολούθηση της εξέλιξης των επι-
χειρησιακών προγραμμάτων και την αποτελεσματικότερη 
διαχείρισή τους με τη δημιουργία κρίσιμων διαδρομών υλο-
ποίησης και με την εξυγίανση των προγραμμάτων μέσω των 
απεντάξεων των προβληματικών έργων και με παράλληλη 
υπερδέσμευση πόρων εκεί όπου ήταν απαραίτητο για ανα-
πτυξιακούς αλλά και διαχειριστικούς λόγους. όι πολύ χαμηλοί 
ρυθμοί απορρόφησης, που είχαμε παραλάβει, μας υποχρέω-
ναν να πάρουμε πολύ μεγαλύτερα ρίσκα μέσω των υπερδε-
σμεύσεων αυτών.

μειώσαμε τους χρόνους ολοκλήρωσης των ενεργειών 
στις οποίες εμπλέκεται το υπόιό με την επιτάχυνση των δια-
δικασιών εγγραφής των συγχρηματοδοτούμενων έργων στο 
πΔε, με την άμεση ανταπόκριση του πΔε στις απαιτήσεις 
των προγραμμάτων που αντιμετώπιζαν πρόβλημα ν+2, με 
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την επιτάχυνση της «διαδικασίας συντονισμού», δηλαδή της 
έκδοσης γνωμοδότησης της κΔα για την ένταξη των έργων 
στα προγράμματα και, τέλος, με τη δυνατότητα που δώσαμε 
στους φορείς να μπορούν να δημοπρατούν έργα που έχουν 
απόφαση ένταξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα, χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενη εγγραφή τους στο πΔε.

ενεργοποιήσαμε τις λεγόμενες ολοκληρωμένες δράσεις  
για τις ορεινές περιοχές, τις αστικές περιοχές και τις καινο-
τόμες δράσεις σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, οι 
οποίες παρέμεναν ανενεργές από την έναρξη των επιχειρη-
σιακών προγραμμάτων εξαιτίας της έλλειψης σχετικού θε-
σμικού πλαισίου.

υποστηρίξαμε όλες τις ευΔ κατά τη διαπραγμάτευση με 
την εε επί των αιτημάτων εξαίρεσης λόγω δικαστικών και  
διοικητικών εμπλοκών κ.λπ.

μεγάλη σημασία αποδώσαμε στην αξιοποίηση των εργα-
λείων πληροφόρησης και δημοσιότητας. Βασικός μας στόχος 
ήταν ο επαναπροσδιορισμός της στόχευσης του επικοινωνι-
ακού μας σχεδίου ως προς την πληροφόρηση του πολίτη και 
το πώς αυτός θα συμμετάσχει ισότιμα στα προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε, με τη βοήθεια της 
ΜΟΔ, το σύστημα online πληροφόρησης του πολίτη προσιτό 
σε όλους όσοι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Πρόκειται για 
την ιστοσελίδα www.info3kps.gr στην οποία συγκεντρώθη-
καν, για πρώτη φορά σε ενιαία βάση, όλες οι προκηρύξεις 
προγραμμάτων του ΚΠΣ που αφορούσαν άμεσα τον πολίτη, 
δίνοντάς του την ευκαιρία να ενημερωθεί, με απλό και εύκο-
λο τρόπο, για τις δυνατότητες που υπάρχουν να συμμετάσχει 
σε δράσεις του ΚΠΣ, αλλά και για τις διαδικασίες που πρέ-
πει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αυτές. η 
ιστοσελίδα παρουσίαζε προκηρύξεις για ενισχύσεις επενδυ-
τικών σχεδίων ιδιωτών ή επιχειρήσεων, προγράμματα κατάρ-
τισης εργαζομένων και ανέργων, προγράμματα προώθησης 
της απασχόλησης, δράσεις κοινωνικής υποστήριξης ευπα-
θών κοινωνικά ομάδων κ.λπ.

παράλληλα, με τη βοήθεια της μόΔ, βελτιώσαμε την  
ποιότητα και ταχύτητα πληροφόρησης μέσω της κωδικοποίη-
σης και δημοσίευσης στη νέα ιστοσελίδα της γγεα που δημι-
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ουργήσαμε, www.ggea.gr, όλων των κανονιστικών πράξεων, 
εγκυκλίων και όδηγιών για το κπσ.

επίσης, ενεργοποιήσαμε το δίκτυο στελεχών πληροφό-
ρησης και δημοσιότητας των ευΔ, το οποίο με άτυπες ομά-
δες εργασίας προώθησε την ανάλυση θεμάτων, όπως είναι η 
αποτίμηση έως τότε των ενεργειών πληροφόρησης και δημο-
σιότητας και η αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν 
από τις προκηρύξεις και συμβάσεις με τους αναδόχους στον 
τομέα αυτό.

τέλος, πάλι με την υποστήριξη της μόΔ και την κινητο- 
ποίηση των ευΔ, δημιουργήσαμε στη διεύθυνση www.hellaskps.
gr/bestpractices ειδικό δικτυακό τόπο για την προβολή, διά-
δοση και ανάδειξη καλών πρακτικών. στην ιστοσελίδα αυτή, 
παρουσιάσαμε έργα και δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν και 
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμά-
των του κπσ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του ταμεί-
ου συνοχής και τα οποία συνιστούσαν καλές πρακτικές, ως 
προς τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις, τον καινοτομικό τους 
χαρακτήρα και τη συμβολή τους στην επίτευξη των εθνικών 
αναπτυξιακών στόχων. η ενέργεια αυτή συνέβαλε ουσιαστικά 
στην ενημέρωση των πολιτών, αλλά και των φορέων που συμ-
μετείχαν στον σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων, προ-
σφέροντας νέες ιδέες με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

ταυτόχρονα, υλοποιήσαμε μία εκ βάθρων αναβάθμιση και 
επέκταση του όλοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 
(όπσ), σε επίπεδο υποδομών και εφαρμογών, ώστε να βελτιω- 
θεί η ανταπόκριση του συστήματος και να εξυπηρετούνται 
ταχύτερα ακόμα περισσότεροι χρήστες. στόχος μας ήταν να 
καταστήσουμε το όπσ το κύριο εργαλείο για την καταπολέ-
μηση της γραφειοκρατίας κατά την ένταξη και χρηματοδότη-
ση των δράσεων.

ειδικά για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης, αντι-
μετωπίσαμε, μέσω της τεχνικής Βοήθειας και με προϋπολογι-
σμό άνω των 6 εκ. ευρώ, τις άμεσες και επείγουσες, τεχνικές 
και διαχειριστικές, ανάγκες επιλεγμένων τελικών Δικαιούχων. 
Βέβαια, στόχος μας, όπως προανέφερα, ήταν η συγκροτημέ-
νη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, μέσω των 13 συμβούλων 
υποστήριξης.
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για τη συνέχεια της προσπάθειας περαιτέρω βελτίωσης 
του σΔε, εν όψει της ολοκλήρωσης του κπσ και της μετάβα-
σης στο σΔε του εσπα, προσλάβαμε, κατόπιν διαγωνισμού, 
σύμβουλο υποστήριξης της κΔα με αντικείμενο κυρίως: την 
αποτύπωση, κωδικοποίηση και αξιολόγηση του σΔε με βάση 
τις απαιτήσεις των κανονισμών, τον σχεδιασμό οργανωτικού 
πλαισίου και των εργαλείων για την παρακολούθηση της ορ-
θής εφαρμογής των λειτουργιών του σΔε, τη συνδρομή της 
ευσ για την οργάνωση και λειτουργία ενός μόνιμου γραφεί-
ου αρωγής, Help Desk, για την παροχή υποστήριξης στις επι-
μέρους ευΔ καθώς και τους τελικούς Δικαιούχους κ.λπ.

πραγματοποιήσαμε, επίσης, σειρά ειδικών σεμιναρίων, τα 
οποία οργανώσαμε σε συνεργασία με τη μόΔ α.ε., για το νέο 
σπΔε τόσο στις ευΔ όσο και στους φορείς υλοποίησης, με 
στόχο τη διάχυση και εμπέδωση των μεταρρυθμίσεων, αλλά 
και των αντίστοιχων απαιτήσεων διαχείρισης και ελέγχου των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων.

με όλες αυτές τις παρεμβάσεις σε κάθε επίπεδο και σε 
διάστημα τρεισήμισι ετών, πολλαπλασιάσαμε την απορροφη-
τικότητα (από 23% σε 66%) και τις δεσμεύσεις του κπσ (οι 
υπογραφείσες συμβάσεις από 44%, ξεπέρασαν το 98%) και, 
συνακόλουθα, τον ρυθμό είσπραξης των κοινοτικών πόρων 
που αποτελούν και το κύριο έσοδο του πΔε και καθορίζουν 
το συνολικό ετήσιο όριο πληρωμών του (από 21% σε 68% ή 
72% μαζί με τις εισπράξεις του σεπτεμβρίου 2007). Δηλαδή, 
προσθέσαμε 54 επιπλέον μονάδες στο ποσοστό συμβάσεων 
(το μισό περίπου κπσ) και 43 επιπλέον μονάδες στην απορ-
ρόφηση. σε απόλυτα νούμερα, τα πρώτα τέσσερα έτη του 
κπσ (ιανουάριος 2000-μάρτιος 2004) δαπανήθηκαν 5 δις 
ευρώ, ενώ τα επόμενα έτη 15,7 δις ευρώ.

πολλαπλασιάσαμε επίσης την απορροφητικότητα (από 7% 
σε 56%) και τις δεσμεύσεις του ταμείου συνοχής της περιό-
δου 2000-2006 (100%), ενώ παράλληλα ολοκληρώσαμε και 
αποπληρώσαμε όλα τα έργα της περιόδου 1994-1999, συμ-
βάλλοντας δραστικά στη μείωση του υπόλοιπου προς εκτα-
μίευση από την εε.

σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση της επιτροπής για το 
2007 σχετικά με το ταμείο συνοχής (Annual Report on the 
Cohesion Fund) και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η επιτροπή 
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αναφέρει ότι «θετικό πρόσημο λαμβάνουν οι προσπάθειες 
τις ελληνικής κυβέρνησης να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος 
των νομικών απαιτήσεων όσον αφορά το ζήτημα της διαχεί-
ρισης των στερεών αποβλήτων». Όσον αφορά στα έργα του 
τομέα των μεταφορών, η Έκθεση αναφέρει ότι «προχωρούν 
με ταχείς ρυθμούς οι οδικοί άξονες παθε, εγνατια, ιόνια 
όΔόσ, αλλά και οι αυτοκινητόδρομοι στην πελοπόννησο π.χ. 
κόρινθος-τρίπολη-καλαμάτα και σπάρτη, όπως και οι υπο-
δομές μέσων μαζικής μεταφοράς στα δύο μεγάλα αστικά 
κέντρα.

η έκθεση αναφέρει συμπερασματικά ότι «με τη συνεχό-
μενη υποστήριξη και επικοινωνία μεταξύ της επιτροπής και 
της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της παρακολούθη-
σης των έργων του ταμείου συνοχής, έχει συνολικά σημει-
ωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη να γί-
νουν ώστε να αξιοποιηθεί στον βέλτιστο βαθμό η ενίσχυση 
του διαρθρωτικού αυτού ταμείου». σε επόμενη ενότητα θα 
αναφερθώ ειδικότερα στα μεγάλα ζητήματα των έργων πε-
ριβάλλοντος, που απασχόλησαν ιδιαίτερα τόσο τις υπηρε-
σίες της επιτροπής όσο και το υπουργείο όικονομίας, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τη διαχείριση των 
πόρων του ταμείου συνοχής για την περίοδο 2000-2006.

παράλληλα, ενεργοποιήσαμε τα έξι διασυνοριακά και τα 
τρία διακρατικά προγράμματα της κοινοτικής πρωτοβουλί-
ας INTERREG πολλαπλασιάζοντας και εδώ την απορρόφηση 
(από 6,6% σε πάνω από 60% της δημόσιας δαπάνης). πλην 
του διασυνοριακού προγράμματος «ελλάδα-τουρκία», που 
τελικά διεκόπη, και του διακρατικού ARCHIMED (ελλάδα, 
ιταλία, κύπρος, μάλτα), τα οποία εγκρίθηκαν στα τέλη του 
2003, σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα καλύψαμε τις υπο-
χρεώσεις ν+2 χωρίς απώλεια πόρων.

η κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG 2000-2006 προω-
θεί την αειφόρο χωροταξική περιφερειακή ανάπτυξη κυρίως 
με δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας. σε συνολικό προϋ- 
πολογισμό 500 εκ. ευρώ, τα 368 αντιστοιχούσαν σε δρά-
σεις που υλοποιούνται από την ελλάδα και την αλβανία, την 
π.γ.Δ.μ., τη Βουλγαρία και την τουρκία. συνεπώς, η Βόρεια 
ελλάδα και, βεβαίως, η πόλη της θεσσαλονίκης, ως κέντρο 
πολυσχιδούς διασυνοριακής συνεργασίας, μπορούσε να 
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αποτελέσει τον πλέον κατάλληλο χώρο ανάπτυξης του προ-
γράμματος. Έτσι, σύμφωνα με σχετική εξαγγελία του πρω-
θυπουργού κ. καραμανλή, κάναμε πράξη την αποκέντρωση 
μετακινώντας στη θεσσαλονίκη την ευΔ INTERREG, η οποία 
στελεχώθηκε εξ ολοκλήρου από υπηρεσιακά στελέχη προ-
ερχόμενα από τις ευΔ των τομεακών προγραμμάτων ή των 
πεπ. για λόγους ανάπτυξης συνεργειών, η ευΔ INTERREG 
και η ευΔ του πεπ κεντρικής μακεδονίας συστεγάστηκαν 
σε ένα σύγχρονο κτίριο με κοινές υποδομές. η ευΔ αποτέ-
λεσε φορέα μεταφοράς τεχνογνωσίας και «καλής πρακτι-
κής», διευκολύνοντας τις τοπικές κοινωνίες στην πρόσβαση 
και αξιοποίηση των πόρων μέσα από την υλοποίηση κοινών 
στρατηγικών για την ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών.

Τέλος, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 με την 
άμεση αντίδρασή μας προς την ΕΕ διασφαλίσαμε παράτα-
ση κατά ένα έτος (έως τέλος του 2009) των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων των περιφερειών που επλήγησαν, αλλά και 
ολόκληρα τομεακά, ή τμήματα Τομεακών Προγραμμάτων, ανά 
περίπτωση. σκοπός της παράτασης ήταν η διασφάλιση της 
υλοποίησης των έργων στις περιοχές αυτές, ώστε, εκτός από 
τις καταστροφές των πυρκαγιών, να μην υποστούν επιπλέον 
καθυστερήσεις ή ματαιώσεις ζωτικών έργων για την οικο-
νομική και κοινωνική ζωή των περιοχών αυτών, καθώς αυτό 
θα επέφερε τελειωτικό πλήγμα, γεγονός που αναγνώρισε με  
ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο σύσσωμη η ευρωπαϊκή Ένωση.

παράλληλα, υποβάλαμε, και εγκρίθηκε, αίτηση για ενερ-
γοποίηση του ταμείου αλληλεγγύης, ώστε να χρηματοδοτη-
θεί μέρος των έργων αποκατάστασης στις πληγείσες περιο-
χές έως το ύψος των 90 εκατ. ευρώ περίπου.

6. Πόροι και από το Ταμείο Αλληλεγγύης ΕΕ (ΤΑΕΕ) 

το ταεε ήταν ένα σχετικά νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό 
μέσο, το οποίο δημιουργήθηκε, μετά από πρόταση της ευ-
ρωπαϊκής επιτροπής, ως συνέπεια των καταστροφικών πλημ-
μυρών που έπληξαν τις χώρες της κεντρικής ευρώπης τον 
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αύγουστο του 2002. Ύστερα από αίτημά μας, και μετά από 
μακρόχρονες και συντονισμένες ενέργειες, η εε ενέκρινε 
στις 20 φεβρουαρίου 2007 έκτακτη βοήθεια 9.306.527 ευρώ 
από το ταεε για την κάλυψη μέρους των δαπανών που έγι-
ναν για την αντιμετώπιση των πλημμυρών της περιόδου μάρ-
τιος-απρίλιος 2006 στον Έβρο. σημειώνω, ότι ήταν η πρώτη 
φορά που η Ελλάδα ενισχύθηκε από το ταμείο αυτό, το οποίο 
έχει ιδιαίτερα απαιτητικές τεχνικές διαδικασίες. αντίστοιχες 
αιτήσεις, που είχε υποβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση, εί-
χαν απορριφθεί. το τεκμηριωμένο, με τεχνικά στοιχεία, εκθέ-
σεις και εκτιμήσεις, αίτημά μας στηρίχθηκε στο κριτήριο της 
τοπικής καταστροφής με σημαντικές όμως οικονομικές και 
κοινωνικές προεκτάσεις τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο. σύμφωνα με δηλώσεις της αρμόδιας επιτρό-
που, κυρίας Hübner: «η απόφαση δείχνει την αλληλεγγύη της 
ευρωπαϊκής Ένωσης προς την πληγείσα περιφέρεια, η οποία 
είχε ήδη πληγεί πολύ σοβαρά από πλημμύρες το 2005, και 
ιδίως προς τους πολίτες που επλήγησαν περισσότερο από 
αυτή τη θεομηνία. η βοήθεια θα συμβάλει στην κάλυψη των 
δαπανών για την αποκατάσταση των βασικών υποδομών και 
στη λήψη άλλων μέτρων έκτακτης ανάγκης».

επίσης, όπως προαναφέρθηκε, μέσα σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα, η ελλάδα δυστυχώς ξαναχρειάστηκε τη βοήθεια, 
λόγω μιας άλλης καταστροφής, των πυρκαγιών του 2007. η 
αίτηση της ελλάδας που έγινε λίγες μέρες μετά τις πυρκα-
γιές, εγκρίθηκε με το μεγαλύτερο ποσό που αυτό το ταμείο 
είχε δώσει ποτέ σε κράτος-μέλος (βλ. σχετικό κεφάλαιο).

7. Η προετοιμασία της αναθεώρησης του 2007 

στις 26.6.2007 στο πλαίσιο της 10ης επιτροπής παρακολού-
θησης του κπσ είχα αναφέρει τα εξής: «αμέσως μετά την 
έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων του εσπα, 
η ελλάδα θα υποβάλει σχέδιο αναθεώρησης του γ´ κπσ, όχι 
όμως σε ό,τι αφορά τους χρηματοδοτικούς πίνακες. η αναθεώ- 
ρηση αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω προσαρ-
μογής των προγραμμάτων. Δεν θα το εξειδικεύσουμε τώρα, 
αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι μια συμφωνία που έχουμε 
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κάνει με χρονοδιάγραμμα και που θα τηρήσουμε οπωσδήπο-
τε. και βέβαια απευθύνομαι στις ευΔ που αντιλαμβάνονται 
τα θέματα τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. τον 
σεπτέμβριο θα επανέλθουμε. η προτεραιότητά μας αυτή τη 
στιγμή είναι η έγκριση των προγραμμάτων του εσπα».

το βασικό ζήτημα για το οποίο προετοιμαστήκαμε μεθο-
δικά ήταν οι υπερδεσμεύσεις και υποδεσμεύσεις πόρων σε 
ορισμένα μέτρα, με στόχο τη ρεαλιστική προσαρμογή των 
προϋπολογισμών τους εντός του ιδίου άξονα προτεραιότη-
τας. όι μεταφορές πόρων που μελετήσαμε για την απόσβεση 
των υπερδεσμεύσεων συνδέθηκαν με την πραγματική δυνα-
τότητα των συμβάσεων να αποδώσουν συγκεριμένη ποσότη-
τα δαπανών. παράλληλα, μετά τις πυρκαγιές του αυγούστου, 
θέσαμε θέμα παράτασης ολόκληρου του κπσ, υποβάλλο-
ντας, τον σεπτέμβριο του 2007, μια εξαιρετικά εμπεριστα-
τωμένη τεκμηρίωση. τελικά, η αναθεώρηση εγκρίθηκε στα 
τέλη του 2007 και έθεσε το πλαίσιο για τις τελικές, προ του 
κλεισίματος του κπσ, διορθωτικές, τεχνικές κινήσεις. η δε 
παράταση εγκρίθηκε, όπως προανέφερα, για συγκεκριμένα 
επιχειρησιακά προγράμματα.

8.  Οι καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 

το καλοκαίρι του 2007 είχα επιλέξει να απουσιάσω με άδεια 
την εβδομάδα από 18 μέχρι και 26 αυγούστου. Έως τότε 
παρέμενα στην αθήνα δουλεύοντας στα πιο πάνω σενάρια. 
όι καταστροφικές πυρκαγιές βρήκαν εμένα και την οικογέ-
νειά μου στην παραλία. Έλαβα αμέσως την εντολή να προ-
ετοιμάσω επίσκεψη του προϊσταμένου μου υφυπουργού στις 
Βρυξέλλες για ενημέρωση και συντονισμό. στο γραφείο μου 
επέστρεψαν ακαριαίως οι πάντες και ξεκίνησαν την προετοι-
μασία ενημερωτικών φακέλων στα αγγλικά. την παρασκευή 
24 αυγούστου άναψαν τα τηλέφωνα με τις Βρυξέλλες και 
την αθήνα από το αεροδρόμιο, καθώς προσπαθούσα να βρω 
πτήση να γυρίσω στην αθήνα. νωρίς το πρωί του σαββά-
του πέταξα για την αθήνα. κατευθείαν στο γραφείο μέχρι 
την κυριακή τα μεσάνυχτα, οπότε, με τους συνεργάτες μου, 
ολοκληρώσαμε τους φακέλους περιγράφοντας την έκταση 
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του προβλήματος, τη σοβαρότητα της κατάστασης, με πα-
ρουσίαση πρώτων εκτιμήσεων για τις οικονομικές και κοινω-
νικές επιπτώσεις της καταστροφής. Χαράματα Δευτέρας 27 
αυγούστου επιβιβάστηκα με τον υφυπουργό, κ. φώλια, στο 
κυβερνητικό αεροσκάφος που μας ανέμενε στο αεροδρόμιο 
της ελευσίνας. περιμέναμε τη σειρά μας να απογειωθούμε 
ανάμεσα σε σαράντα τουλάχιστον ελληνικά και ξένα πυρο-
σβεστικά αεροσκάφη που απογειώνονταν το ένα πίσω από το 
άλλο, ακόμα στη μάχη της κατάσβεσης. επρόκειτο για τη με-
γαλύτερη και αμεσότερη στην ιστορία της ευρωπαϊκής πολιτι-
κής προστασίας διάθεση εναερίων μέσων από πολλά κράτη-
μέλη, ακόμα και από κράτη-μέλη που ταυτόχρονα πλήττονταν 
τα ίδια από σοβαρές πυρκαγιές, όπως η ιταλία.

μεγάλη η φόρτιση και η συγκίνησή μας, η οποία κορυφώ-
θηκε όταν, μετά από τρεισήμισι ώρες, φθάσαμε στην έδρα 
της επιτροπής και βλέπαμε παντού στις ξένες εφημερίδες με 
πρωτοσέλιδα τις ελληνικές πυρκαγιές.

αμέσως ξεκινήσαμε συναντήσεις: με την επίτροπο Danuta 
Hübner, τη Mariann Fischer Boel, επίτροπο γεωργίας και 
αγροτικής ανάπτυξης, τον μάρκο κυπριανού, επίτροπο υγεί-
ας, τον Joao Vale De Almeida, Διευθυντή του γραφείου του 
προέδρου Barroso, τον Vasco Cal, από το γραφείο της επι-
τρόπου προϋπολογισμού κυρίας Grybauskaite, τον γεράσιμο 
θωμά, Διευθυντή του γραφείου του επιτρόπου όικονομικών 
και Χρηματοδοτικών υποθέσεων J. Almunia, την κυρία Pia 
Bucella, Διευθύντρια Διακυβέρνησης, νομικών υποθέσεων 
και πολιτικής προστασίας της γενικής Διεύθυνσης περιβάλ-
λοντος, τον Alejandro Checci Lang, Διευθυντή περιφερειακής 
πολιτικής. όύτε εγώ πίστευα ότι, μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα, 
θα ήμασταν σε θέση να οργανώσουμε συναντήσεις με τρεις 
επιτρόπους και μάλιστα την πρώτη ημέρα των εργασιών της 
επιτροπής μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, με τόσους αξιωμα-
τούχους και με ένα σοβαρό φάκελο στο χέρι που υποστήριζε 
την πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της επιτροπής προκειμένου να εξετάσουν και να 
αξιοποιήσουν από κοινού με τις ελληνικές αρχές κάθε δυνα-
τό τρόπο παροχής συνδρομής προς την ελλάδα. νιώθω ευ-
γνωμοσύνη προς όλους εκείνους που, στις Βρυξέλλες και την 
αθήνα, βοήθησαν στην «επιχείρηση» αυτή.
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με την επίτροπο Hübner προχωρήσαμε σε προκαταρκτι-
κές συζητήσεις με την εξής συγκεκριμένη ατζέντα: πρώτον, 
συνδρομή από το ταμείο αλληλεγγύης, όπως έγινε επιτυχώς 
στην αρχή του 2007 για τις πλημμύρες του ποταμού Έβρου· 
δεύτερον, επίσπευση της έγκρισης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του εσπα ώστε να αρχίσουν συντομότερα 
οι εκταμιεύσεις των προκαταβολών· τρίτον, άμεση συμβολή 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων του κπσ για την αποκα-
τάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί· τέταρτον, παράτα-
ση όλων των προγραμμάτων του γ´ κπσ και, πέμπτον, άμεση 
συνάντηση συνεργασίας σε τεχνικό επίπεδο με τις υπηρεσίες 
της επιτροπής στην αθήνα για την εξειδίκευση των προτάσε-
ών μας αυτών.

στη συζήτηση επάνω, βρήκα την ευκαιρία, με αφορμή 
ερώτηση της επιτρόπου για την παράταση του κπσ, και της 
έδωσα το ακόλουθο κείμενο: «The final date of eligibility of 
expenditure may be extended by the Commission at the duly 
justified request of the Member State and in accordance with 
articles 14 and 15 of the General Regulation. Furthermore, 
in exceptional cases of force majeure which has significant 
impact on the planned implementation of the actions 
supported through the structural funds (or manifest error 
attributable to the Commission), the deadline for eligibility of 
expenditure may also be extended, as expressly provided for 
in section 2.5.2 of the Guidelines on the closure. The meaning 
of force majeure is generally described in para. 2 of Appendix 
I of the Guidelines on the closure, as well as the conditions of 
application and the procedure to be followed».

Βέβαια ούτε η στιγμή ούτε και το επίπεδο ήταν κατάλληλα, 
αλλά αυτό δεν με σταμάτησε από το να ξεκινήσω επιχειρη-
ματολογία για την έννοια της ανωτέρας βίας (force majeure). 
είχα άλλωστε ζητήσει από συνεργάτη μου τεκμηρίωση, την 
οποία μου ετοίμασε το σαββατοκύριακο και την είχα στο φά-
κελό μου. Βρήκα το κείμενο στα χαρτιά μου και το μεταφέρω 
στον αναγνώστη γιατί, ξαναδιαβάζοντας, θυμήθηκα την πά-
για αδυναμία μου να ξεχωρίσω το πολιτικό από το τεχνοκρα-
τικό. μου έγραφε τότε ο νομικός σύμβουλος:
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«Η έννοια της ανωτέρας βίας ως στοιχείο που επη-
ρεάζει ή διαφοροποιεί τις έννομες σχέσεις κοινωνών 
του δικαίου, είτε από ουσιαστική είτε από δικονομική 
άποψη, καθιστώντας αδύνατη την άσκηση δικαιώματος 
ή την εκτέλεση υποχρεώσεως, είναι γνωστή ήδη από 
το ελληνορωμαϊκό δίκαιο (τοις αδυνάτοις γαρ ουδείς 
υποχρεούται). Η έννομη τάξη και υπό το φως της ευ-
ρύτερης φιλοσοφικονομικής έννοιας της "επιείκειας" 
(equite) αναγνωρίζει περιστατικά ή γεγονότα, τα οποία 
πράγματι καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη τη φυσιο-
λογική εξέλιξη μιας έννομης σχέσης. Και μάλιστα χωρίς 
τούτο να θεμελιώνει καμμία ευθύνη του ενεχομένου 
σε αυτή, είτε από τον νόμο είτε συμβατικά. Κατά τούτο 
η ανωτέρα βία αρχίζει εκεί που τελειώνει ενδεχόμενη 
ευθύνη για τυχαία ή τυχηρά γεγονότα. Αντίθετα, ο αδυ-
νατών να εκτελέσει υποχρέωση εκ λόγων ανωτέρας 
βίας δεν επέχει ευθύνη (casus e nullo praestatur).

Τι συνιστά ειδικότερα ανωτέρα βία, αποτέλεσε αντι-
κείμενο ειδικότερης θεωρητικής και δογματικής επε-
ξεργασίας ήδη τον 19ο αι. Έτσι, ως τέτοια ορίζεται κάθε 
τυχηρό γεγονός που είναι απρόβλεπτο και αναπότρε-
πτο, ακόμη και αν επιδειχθεί "άκρα επιμέλεια και σύ-
νεση" (υποκειμενική θεωρία), ή βρίσκεται έξω από τον 
επαγγελματικό ή οικονομικό κύκλο εκείνου, στον οποίο 
το γεγονός αφορά ("αντικειμενική θεωρία"). Φαίνεται 
ότι η πρώτη εκδοχή της ανωτέρας βίας, δηλ. η υποκει-
μενική, η οποία κατά βάση είναι και η κυρίαρχη, είναι η 
επιεικέστερη, αφού αναφέρεται σε ένα ευρύτερο κύ-
κλο περιπτώσεων, περιοριζόμενη μόνο στο απρόβλε-
πτο και αναπόφευκτο, ακόμη και με μέτρα εξαιρετικής 
επιμέλειας και προσοχής. Πάντως ο Άρειος Πάγος (ΑΠ 
220/83), κυρίως, προκειμένου να θεμελιώσει περί-
πτωση ανωτέρας βίας χρησιμοποιεί και το πρόσθετο 
αντικειμενικό στοιχείο, ότι το απρόβλεπτο και αναπό-
τρεπτο γεγονός κείται εκτός της επιχείρησης (κύκλο 
δράσης) αυτού στον οποίο αφορά και αποδίδεται σε 
πράξεις τρίτων ή σε φυσικά γεγονότα.

Συνοψίζοντας, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η 
ύπαρξη ανωτέρας βίας, κατά το ελληνικό ιδιωτικό δί-
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καιο, πρέπει το υπό κρίσιν πραγματικό περιστατικό, να 
μην προέρχεται από υπαίτια πράξη, δηλ. να είναι εξω-
τερικό σε σχέση με τα ενεχόμενα σε αυτό πρόσωπα, 
να είναι απρόβλεπτο και ακαταμάχητο. Το απρόβλε-
πτο κρίνεται από το εάν και κατά πόσο ο μέσος συ-
νετός άνθρωπος, επιδεικνύοντας την επιμέλεια του 
boni parties familias, θα μπορούσε να προβλέψει την 
επέλευση του (ζημιογόνου) γεγονότος. Πάντως δικα-
στικές αποφάσεις για τον προσδιορισμό της ανωτέρας 
βίας λαμβάνουν υπ’ όψιν και τις προσωπικές συνθήκες 
όπου βρέθηκε το ενεχόμενο πρόσωπο, η επαγγελμα-
τική του εμπειρία κ.λπ. ΑΠ677/74, Πρωτ. Αθ. 13836/84. 
Το ακαταμάχητο γεγονός εκλαμβάνεται υπό την έννοια 
της πλήρους και απόλυτης αδυναμίας εκπλήρωσης της 
υποχρεώσεως εξαιτίας του απρόβλεπτου γεγονότος 
και όχι η απλή προς τούτο δυσχέρεια. Τα ελληνικά δι-
καστήρια έκριναν ότι συνιστούν ανωτέρα βία τα εξής 
περιστατικά: πράξη (νομοθετική, διοικητική ή δικαστι-
κή) της Αρχής, εφόσον είναι αναπόφευκτη, αιφνίδια 
ασθένεια του οφειλέτη, τρικυμία, ραγδαίες, ασυνήθι-
στες βροχοπτώσεις, παγετός, πλημμύρα, ξηρασία, σει-
σμός, εσφαλμένη συμβουλή δικηγόρου στον πελάτη 
του, απεργία δικαστικών υπαλλήλων όσον αφορά την 
άσκηση ενδίκων μέσων κ.λπ.

Η ως άνω θεώρηση του ελληνικού δικαίου είναι συγ-
γενής προς αυτή που ανέπτυξε το γαλλικό δημόσιο δί-
καιο. Έτσι, και κυρίως εν όψει των διοικητικών συμβάσε-
ων, θεωρία και νομολογία απεδέχθησαν ότι κατ’ αρχήν 
αποτελεί ανωτέρα βία κάθε περιστατικό ανεξάρτητο από 
τη βούληση των μερών, το οποίο εμποδίζει με αναμφί-
βολο τρόπο τη συμβατική εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει. 
Έτσι, προϋποθέσεις για τον σχετικό χαρακτηρισμό είναι 
η εξωτερικότητα του περιστατικού (τελείως ξένο προς 
τις ενέργειες ή παραλείψεις του θιγόμενου από την 
επέλευσή του μέρους), το απρόβλεπτο (εν όψει όμως 
των συγκεκριμένων συνθηκών κατάρτισης της συμβά-
σεως και του συγκεκριμένου συμβαλλόμενου) και το 
ακαταμάχητο (η κρίση περί αυτού εξάγεται ομοίως σε 
σχέση με το συγκεκριμένο συμβαλλόμενο μέρος).
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Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι η εκδοχή αυτή και 
υπό την επιρροή της νομολογίας του Conseil d’État δι-
ευρύνθηκε, υπό την έννοια ότι δεν απαιτείται για τη 
συνδρομή ανωτέρας βίας οπωσδήποτε το γεγονός του 
απολύτως αδυνάτου της συμβατικής εκτέλεσης, αλλά 
αρκεί η κατά οριστικό τρόπο ανατροπή της οικονομι-
κής ισορροπίας της σύμβασης (διοικητική ανωτέρα 
βία). Η διευρυμένη αυτή εκδοχή της ανωτέρας βίας 
αποτυπώθηκε μεν σε μία πρώιμη απόφαση στου ΣτΕ 
(1728/1952), αλλά δεν σηματοδότησε μια γενικότερη 
στάση του δικαστηρίου εις ό,τι αφορά την έννοια της 
ανωτέρας βίας στο δημόσιο δίκαιο. Έκτοτε και γενικό-
τερα, ελάχιστα ασχολήθηκαν τα ελληνικά δικαστήρια με 
το ζήτημα αυτό, αρκούμενα κατά κανόνα στον χαρα-
κτηρισμό ως ανωτέρας βίας περιστατικών, των οποίων 
ο χαρακτήρας ως τέτοιων ήταν αναμφισβήτητος, παρα-
πέμποντας ουσιαστικά στα προαναφερθέντα κριτήρια 
που είχε ήδη διαμορφώσει το ιδιωτικό δίκαιο.

Τέλος, ο Έλληνας νομοθέτης θέτει διατάξεις, στις 
οποίες ενδεικτικά αναφέρονται περιστατικά, τα οποία 
συνιστούν ανωτέρα βία στο πλαίσιο συγκεκριμένων 
μορφών διοικητικών συμβάσεων, όπως π.χ. απεργία, 
πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, πόλεμος κ.λπ. ή ακόμη 
με τις οποίες δίνει τη δυνατότητα απόδοσης του χαρα-
κτηρισμού της ανωτέρας βίας και σε περιστατικά που 
"παρακωλύουν σοβαρά την εκτέλεση της σύμβασης 
εντός της ταχθείσης προθεσμίας" (βλ. άρθρα 14, Π.Δ. 
26/81 και 31 παρ. 1 Ν. 2338/95)».

λίγο πριν αποχωρήσουμε, συμφωνήσαμε την άμεση επί-
σκεψη της επιτρόπου στην ελλάδα ώστε να δει τις πληγείσες 
περιοχές. από τον Διευθυντή του γραφείου του προέδρου 
Barroso ζητήσαμε συγκεκριμένη διατύπωση για το πρόβλημα 
κατά την προσεχή συνεδρίαση του κολεγίου των επιτρόπων 
δυο μέρες μετά, όπως και έγινε. στην αθήνα επιστρέψαμε 
ξημερώματα τρίτης 28 αυγούστου.

την παρασκευή 31 αυγούστου φθάσαμε με τον υφυπουρ-
γό και την επίτροπο στο αεροδρόμιο της ανδραβίδας, όπου 
μας παρέλαβε ελικόπτερο super puma με το οποίο πετάξαμε 
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επί δυο ώρες πάνω από τις πληγείσες περιοχές. Όσοι με γνω-
ρίζουν καλά μπορούν να αντιληφθούν τι σήμαινε για μένα 
πτήση με ελικόπτερο. στις 12.30 ήμασταν πίσω στο μέγαρο 
μαξίμου για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

παραθέτω την ανεπίσημη μετάφραση από τις δηλώσεις 
της επιτρόπου στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση 
αυτή.

«ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι, 
από την προηγούμενη εβδομάδα όλοι μας, σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη, νιώθουμε όλο και περισσότερο αυτό το 
βαθύ συναίσθημα αλληλεγγύης με την καιόμενη Ελλά-
δα. Βρίσκομαι εδώ για τουλάχιστον δύο ή τρεις λόγους: 
είμαι βεβαίως εδώ για να εκφράσω τα συλλυπητήριά 
μου σε όλους εκείνους τους πολίτες της Ελλάδας που 
έχασαν τις οικογένειές τους ή τους φίλους τους, αλλά 
επίσης για να πω ότι θαυμάσαμε τις προσπάθειες όλων 
εκείνων που στερήθηκαν τη ζωή τους υπερασπίζο-
ντας την πατρίδα τους, τις γυναίκες και τους άντρες, 
τη γη τους, τα σπίτια τους. Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι 
βρίσκομαι εδώ για να κάνω πολύ συγκεκριμένα πράγ-
ματα, γιατί πιστεύω ότι, μετά από την αλληλεγγύη που 
επέδειξαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κατά τις πρώτες 
μέρες της πρωτοφανούς καταστροφής, σήμερα έχει 
έρθει η στιγμή να επιταχύνουμε τη δουλειά μας στην 
κατεύθυνση της αντιμετώπισης των μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων συνεπειών αυτής της καταστρο-
φής. Με χαρά μπορώ να πω ότι δεν ξεκινάμε σήμερα. 
Είχαμε ήδη τη Δευτέρα, στις 27 Αυγούστου, την πρώ-
τη επίσκεψη του εκπροσώπου της ελληνικής κυβέρνη-
σης στις Βρυξέλλες, οπότε συμφωνήσαμε στα βασικά 
θέματα· συμφωνήσαμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις 
δυνατές οδούς για να βοηθήσουμε τους πολίτες της 
Ελλάδας να αποκαταστήσουν την ομαλότητα στις ζωές 
τους, στην οικονομία και τις τοπικές οικονομίες. Για 
την ακρίβεια, έχουμε προσδιορίσει όλους τους τομείς 
στους οποίους μπορούμε να εργαστούμε μαζί. Το συ-
ζητήσαμε, επίσης, αυτό σήμερα με τον Πρωθυπουργό. 
Ίσως το πιο επείγον ζήτημα είναι η αξιοποίηση των δυ-
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νατοτήτων που δίνει το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο 
δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
από καταστροφές όπως αυτή. Ήδη συνεργαζόμαστε 
με την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει την εκτίμηση της ζημιάς 
που έχει γίνει. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι 
μόνο η Επιτροπή, έχει ήδη εκφράσει την προθυμία του 
να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα με τις διαδικασίες 
που αφορούν αυτό το Ταμείο. Είμαι βέβαιη ότι το ίδιο 
θα γίνει και από τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε όλα τα 
θεσμικά όργανα για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. 
Συνεπώς, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη προχωρή-
σει. Έχουμε, επίσης, συζητήσει ήδη με τον υπουργό και 
τον υφυπουργό τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε 
τα υπάρχοντα κονδύλια από τις δημοσιονομικές προο-
πτικές 2000-2006, αλλά επίσης διαπραγματευόμαστε 
την οριστικοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για το 2007-2913, για την ακρίβεια η Ελλάδα ήταν από 
τα πρώτα κράτη-μέλη, με τα οποία ολοκληρώσαμε.

Ελπίζω να οριστικοποιήσουμε τις διαπραγματεύσεις 
στις αρχές του Οκτωβρίου. Αμέσως μετά, μπορούμε 
να απελευθερώσουμε τις πρόωρες εκταμιεύσεις, έτσι 
ώστε να μπορέσουμε επίσης να αξιοποιήσουμε νέα 
κονδύλια που μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα ήδη από 
φέτος. Κάνουμε χρήση όλων των δυνατοτήτων και στο 
πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής, όχι μόνο της πολιτικής 
συνοχής. Ο υφυπουργός μίλησε επίσης τη Δευτέρα με 
συναδέλφους από τον αγροτικό τομέα και γνωρίζουμε 
ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που μπορεί να αξι-
οποιηθούν, στο πλαίσιο των παροχών για την ανάπτυξη. 
Συνεπώς, η Επιτροπή είναι έτοιμη να κινηθεί πολύ γρή-
γορα σε ό,τι αφορά κάθε τεχνική, νομική και οικονομι-
κή βοήθεια που μπορούμε να παράσχουμε κατ’ αρχήν 
στους Έλληνες, έτσι ώστε να ελαττώσουμε τη ζημιά και 
τις συνέπειες όσο πιο γρήγορα γίνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορείτε να μας δώσετε μια εκτίμηση 
για το πόσο μεγάλο θα είναι το ποσό, ή εάν η ΕΕ μπορεί 
να καλύψει μέχρι, ας πούμε, 75%;
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ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ: Είμαστε ακόμα στο στάδιο που δεν 
έχουμε την τελική εκτίμηση της ζημιάς. Πετούσα σήμε-
ρα πάνω από την Πελοπόννησο για 2 ώρες και μπορώ 
ακόμα να δω ότι δεν έχει τελειώσει προς το παρόν αυτό. 
Συνεπώς, η κυβέρνηση θα κάνει τον τελικό απολογισμό 
μόλις αυτό θα είναι δυνατό. Για το Ταμείο Αλληλεγγύης 
υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Έτσι, εάν μπορούσαμε να 
υποθέσουμε ότι η ζημιά –η οποία θα υπερέβαλλα και 
ελπίζω να είναι πολύ πολύ λιγότερη– αλλά εάν η ζημιά 
ήταν όπως γράφεται στις εφημερίδες περίπου 5 δις 
που θα κάλυπταν τις προϋποθέσεις, αυτό θα σήμαινε 
200 εκ. ευρώ προερχόμενα από το Ταμείο Αλληλεγγύ-
ης. Εάν μιλάμε για τις πρόωρες εκταμιεύσεις για την 
περίοδο 2007-2013, που μπορούν να έρθουν αμέσως 
μόλις ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα, κάτι το οποίο, όπως είπα, 
ελπίζω να κάνουμε τον Οκτώβριο, η πρόωρη εκταμίευ-
ση θα είναι 400 εκ. ευρώ. Αυτά τα χρήματα δηλαδή θα 
μπορούσαν να έρθουν σχετικά σύντομα, αυτό το χρόνο. 
Κατόπιν, φυσικά, υπάρχουν πόροι που εκκρεμούν στο 
πλαίσιο των υπαρχόντων προγραμμάτων, του Γ΄ ΚΠΣ, 
της περιόδου 2000-2006, εάν το σχέδιο ολοκληρω-
θεί μέχρι το τέλος του 2008, μπορεί να ενταχθεί στο 
πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων. Και της περιόδου 
μέχρι το 2010 αντίστοιχα στο πλαίσιο του Ταμείου Συ-
νοχής. Συζητάμε τη δυνατότητα παράτασης αυτής της 
περιόδου προγραμματισμού, έτσι ώστε να μπορούμε 
να αξιοποιήσουμε καλύτερα όλες τις δυνατότητες και 
να μετακινήσουμε τα κονδύλια όπου υπάρχει μεγαλύ-
τερη ανάγκη. Έτσι, εδώ έχουμε μεμονωμένα προγράμ-
ματα. Πρέπει να κινηθούμε πρόγραμμα-πρόγραμμα. 
Στο περιβάλλον, στα προγράμματα για την υγεία, τα πε-
ριφερειακά προγράμματα για τις πληγείσες περιοχές, 
υπάρχουν ακόμα πόροι, που δεν είναι σε χρήση. Συνε-
πώς, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν. Είναι πολύ 
δύσκολο να δώσω το συνολικό ποσό, αλλά υπάρχουν 
πολλά μικρά ποσά στο πλαίσιο πάρα πολλών προγραμ-
μάτων που μπορούν κάλλιστα να εστιαστούν στις ανά-
γκες των πληγεισών περιοχών. Το σημαντικότερο είναι 
ότι υπάρχει πραγματικά πολύ καλή συνεργασία, πάμε 
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πάρα πολύ γρήγορα, η κυβέρνηση ήταν στις Βρυξέλλες 
και η Επιτροπή άρχισε να δουλεύει γρηγορότερα μετά 
τις διακοπές. Συνεπώς, πιστεύω υπάρχει δέσμευση και 
αλληλεγγύη».

ακούγοντας την επίτροπο να μιλά για παράταση όλης της 
περιόδου, ενθουσιάστηκα. αμέσως κατάλαβα ότι θα υπήρχε 
ξανά εργασιοθεραπεία με πίνακες επί πινάκων προς την εε, 
αλλά η δέσμευση είχε δοθεί, το στοίχημα είχε κερδηθεί. ανά-
μεσα στις καταστροφές, μια πρωτοφανής επιτυχία χάρη στα 
γρήγορα αντανακλαστικά και τις καλές σχέσεις, μια μεγάλη 
ανακούφιση, έστω.

η παράταση του κπσ δόθηκε, ενάντια σε κάθε προγνω-
στικό, αποδεικνύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε καλ-
λιεργηθεί με την ευρωπαϊκή επιτροπή πέρα από κάθε αμφι-
βολία.

σε όποιον γνωρίζει την προσήλωση της ευρωπαϊκής επι-
τροπής στους κανονισμούς και τους κοινούς κανόνες, πιστεύω 
πως είναι πρωτοφανές το επίτευγμα αυτής της παρέκκλισης 
από τις προθεσμίες, επίτευγμα που έσωσε εκατοντάδες εκα-
τομμυρίων ευρώ κατ’ αρχάς για την εθνική οικονομία και για 
τις πληγείσες περιοχές. τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι 
δεν γνωρίζω μηχανισμό που να μην κινήσαμε σε συνέχεια 
αυτής της τρομερής καταστροφής.

κλείνω το θέμα αυτό με την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύ-
σεων. με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού συμβουλί-
ου της τράπεζας επικοινώνησα αμέσως με το λουξεμβούργο. 
η τράπεζα ανταποκρίθηκε με επιστολή του προέδρου της, 
κυρίου Philippe Maystadt, με την οποία μάς ανακοίνωσε την 
κατ’ αρχήν έγκριση δανείου, που σε πρώτη φάση θα φθάνει 
τα 100 εκατ. ευρώ, με διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών και 
με τους πλέον ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.
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κεφαλαιό Δ´

ό αναπτυΞιακόσ-επενΔυτικόσ νόμόσ

1. Και πάλι πρόβλημα με το Κοινοτικό Δίκαιο 

τον ιανουάριο του 2004 ψηφίσθηκαν οι νόμοι 3219/2004 με 
τίτλο «τροποποίηση του ν.2601/98 – ενισχύσεις ιδιωτικών 
επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη 
της χώρας και άλλες διατάξεις» (φεκ 13/α/27-1-2004) και 
3220/2004 με τίτλο «μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής 
πολιτικής – αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου 
και άλλες διατάξεις» (φεκ 15/α/28-1-2004).

επειδή και οι δύο αυτοί νόμοι περιλάμβαναν διατάξεις για 
την παροχή ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις, άπτονταν των 
κανόνων ανταγωνισμού της εε. κατά συνέπεια ήταν απαραί-
τητη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κοινοτικές διαδικα-
σίες, η κοινοποίησή τους στην επιτροπή, σε πρώιμο στάδιο, 
δηλαδή πριν από την ψήφιση και εφαρμογή τους.

το σχέδιο του νόμου 3219/2004 πράγματι διαβιβάσθηκε 
στην αρμόδια γενική Διεύθυνση ανταγωνισμού της επιτρο-
πής (DG COMP) από τη γενική Διεύθυνση ιδιωτικών επενδύ-
σεων του υπουργείου όικονομίας και όικονομικών, κατόπιν 
σχετικών ερωτημάτων της γΔ ανταγωνισμού της επιτροπής 
τον Δεκέμβριο του 2003, σε αντίθεση με τον 3220/2004, ο 
οποίος διαβιβάστηκε από τη γενική Διεύθυνση φορολογίας 
του ίδιου υπουργείου, μετά όμως από την ψήφισή του.

η θέση της επιτροπής ήταν ξεκάθαρη: «τα νομοθετικά 
αυτά κείμενα δεν μπορούν να εφαρμοσθούν πριν ληφθεί 
από την ευρωπαϊκή επιτροπή η τελική της απόφαση σχετι-
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κά με τη συμβατότητά τους με το κοινοτικό Δίκαιο. εφόσον 
εφαρμοσθούν πριν την ως άνω τελική απόφαση, οι, βάσει 
αυτών, παρεχόμενες ενισχύσεις θα θεωρηθούν παράνομες, 
σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 3 της συνθήκης εκ».

σημειώνω ότι, με βάση σχετικά δημοσιεύματα του τύπου 
για το περιεχόμενο των σχεδίων των νόμων αυτών, η γενι-
κή Διεύθυνση ανταγωνισμού της επιτροπής είχε ήδη ζητήσει 
διευκρινίσεις με επιστολές από 22.10.2003 και 3.12.2003. όι 
διευκρινίσεις ζητήθηκαν για ρυθμίσεις των σχεδίων νόμων 
σχετικά με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των επι-
χειρήσεων από 35% σε 25% για επενδύσεις άνω των 30 εκατ. 
ευρώ και για μία περίοδο 10 ετών, την άρση του περιορισμού 
ανώτατου ποσού επιχορήγησης ύψους 15 εκατ. ευρώ για 
νέες επενδύσεις άνω των 40 εκατ. ευρώ, την εφαρμογή των 
ρυθμίσεων αυτών και σε εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα 
και ετήσια έσοδα στην αλλοδαπή άνω των 30 εκατ. ευρώ, οι 
οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ, 
καθώς και για ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς προς τους 
ξένους επενδυτές προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να 
σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό για επενδύ-
σεις.

2. Ο νόμος 3219/2004 

ό νόμος αυτός καταρτίσθηκε από τη γενική Διεύθυνση ιδιω- 
τικών επενδύσεων του υπόιό, η οποία υπάγεται στη γενι-
κή γραμματεία επενδύσεων και ανάπτυξης. με επιστολή της 
D/50556/28-01-2004, η γενική Διεύθυνση ανταγωνισμού 
της επιτροπής, επικαλέστηκε, όπως προανέφερα, το άρθρο 
88 παρ. 3 της συνθήκης εκ, το οποίο δεν επιτρέπει την εφαρ-
μογή καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων πριν την έγκρισή του 
από την επιτροπή.

με την επιστολή της αυτή, η DG COMP πρότεινε την ψήφι-
ση αναβλητικής ρήτρας εφαρμογής του νόμου ή αναβλητικής 
ρήτρας καταβολής των ενισχύσεων. στη δεύτερη περίπτωση, 
θα έπρεπε να προστεθεί αναβλητική ρήτρα καταβολής και 
στις αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στον 
νόμο 2601/1998.
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τρεις μόλις εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές, η επιτρο-
πή απέστειλε νέα επιστολή D/51160/18-2-2004, με την οποία 
ζητούσε από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να μη χορηγούν 
καμία απολύτως κρατική ενίσχυση βάσει των διατάξεων του 
νόμου 3219/2004 πριν εκδώσει την απόφασή της, καθώς και 
να δοθούν, έως την 27η φεβρουαρίου 2004, εξηγήσεις σχε-
τικά με τον σκοπό των τροποποιητικών διατάξεων και τη συμ-
βατότητά τους με το κοινοτικό Δίκαιο.

το ίδιο είχε συμβεί και με τον νόμο 2601/98, ο οποίος κοι-
νοποιήθηκε επίσημα στην επιτροπή στις 28 απριλίου 1998, 
δηλαδή μετά τη δημοσίευσή του στο φεκ (15 απριλίου 1998) 
και έτσι καταχωρήθηκε ως μη κοινοποιηθέν καθεστώς ενί-
σχυσης, το οποίο, τελικά, εγκρίθηκε από την επιτροπή τον 
φεβρουάριο του 1999 [SG(99)D/884/3-2-1999].

σημειώνω ότι ο νόμος 3219/2004 θέσπιζε στα άρθρα 2 
παράγραφος 2 και 8 παράγραφος 8, αλλαγές στα κριτήρια 
υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στον αναπτυξιακό νόμο 
2601/1998 και, ως εκ τούτου, ήταν απαραίτητη η έκδοση νέων 
κανονιστικών αποφάσεων κριτηρίων υπαγωγής. Δηλαδή, τα 
κριτήρια που ίσχυαν έως εκείνη τη στιγμή με την υπουργι-
κή απόφαση 58541/31-07-1998 (φεκ 854/Β/12-08-1998) δεν 
μπορούσαν να εφαρμοστούν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
την προσωρινή αδυναμία εξέτασης όλων των επενδυτικών 
προτάσεων υπαγωγής στον νόμο 2601/1998.

3.  Το θέμα του νόμου 3219/2004 

με επιστολή μας της 30ής απριλίου 2004 γνωστοποιήσαμε 
στην επιτροπή την πρόθεσή μας να καταργήσουμε τις ρυθμί-
σεις του νόμου 3219/2004, που, ως ασύμβατος με το κοινο-
τικό Δίκαιο, δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να εφαρμο-
στεί ούτε μεταβατικά. παράλληλα, αποστείλαμε σε όλες τις 
υπηρεσίες εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου, εγκύκλιο- 
οδηγία (19140/3-5-2004) ζητώντας να μην προχωρούν σε 
έκδοση διοικητικών πράξεων χορήγησης ενισχύσεων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του 3219/2004.

για να καλύψουμε το μεταβατικό διάστημα, αλλά και να 
δώσουμε τη δυνατότητα εξέτασης όλων των επενδυτικών 
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σχεδίων που είχαν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες κατά 
τη διάρκεια του 2004, με ρύθμιση που ψηφίστηκε με τον 
νόμο 3259/2004 (άρθρο 21), ενεργοποιήσαμε διατάξεις του 
2601/1998 καταργώντας τον 3219/2004.

παράλληλα, με την υποστήριξη εξειδικευμένου εξωτερι-
κού συμβούλου και την υλοποίηση πολλών κλαδικών και άλ-
λων μελετών, σχεδιάσαμε το νέο καθεστώς κινήτρων για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά των περιφερειών της χώρας και τις πραγματι-
κές επιχειρηματικές και αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομί-
ας, πραγματοποιώντας, παράλληλα, ευρεία δημόσια διαβού-
λευση με τους εκπροσώπους των αντιπροσωπευτικότερων 
κοινωνικο-οικονομικών φορέων.

η ανταλλαγή απόψεων ως προς τη δομή και διάρθρωση του 
νέου νόμου, κατέδειξε τους βασικούς άξονες στους οποίους 
ήταν αναγκαίο να δώσουμε έμφαση. ειδικότερα, λάβαμε υπόψη 
την ανάγκη διεύρυνσης των όρων συμμετοχής των επιχειρήσε-
ων, εναλλακτικά, σε όλα τα είδη των χορηγούμενων κινήτρων 
αλλά και παροχής νέων κινήτρων, ώστε οι νέες επενδυτικές 
δραστηριότητες να εστιάζουν στη βελτίωση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων και των υποδομών της χώρας, αλλά και στην 
κάλυψη της αναπτυξιακής υστέρησης στην περιφέρεια.

4. Ο νόμος 3220/04 

ό νόμος αυτός καταρτίσθηκε από τη γενική Διεύθυνση φο-
ρολογίας του υπουργείου όικονομικών. η επιτροπή γνωστο-
ποίησε την πρόθεσή της να κινήσει την επίσημη διαδικασία 
έρευνας διότι θεωρούσε ότι ο νόμος αυτός εισήγε νέα κρατι-
κή ενίσχυση υπό τη μορφή ειδικού αφορολόγητου αποθεμα-
τικού και, όπως προανέφερα, έπρεπε να ανασταλεί έως ότου 
η επιτροπή αποφανθεί σχετικά με τη συμβατότητά του με το 
κοινοτικό Δίκαιο.

με επιστολή της, στις 4 μαρτίου 2004 προς το υπόιό, 
δηλαδή τρεις ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές, η επιτροπή 
γνωστοποίησε ότι θεώρησε κατ’ αρχάς παράνομο τον χαρα-
κτήρα της ενίσχυσης και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές ότι 
θα προχωρήσει σε δημοσίευση της επιστολής της στην Επί-
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σημη Εφημερίδα της ΕΕ. η επιστολή αυτή παρελήφθη στις 
17 μαρτίου 2004 από την αρμόδια Διεύθυνση ευρωπαϊκών 
θεμάτων του υπόιό, ενώ, όπως είχα διαπιστώσει, δεν είχε 
ενημερωθεί η γενική Διεύθυνση φορολογίας.

το θέμα αυτό δεν το χειρίστηκα ως αναρμόδιος. θυμάμαι 
απλώς ότι η DG COMP, μετά από αλληλογραφία με το υπόιό, 
που ξεκίνησε στις 13 μαΐου 2004, ενημέρωσε το υπόιό με 
επιστολή, τον όκτώβριο του 2005, ότι ανοίγει διαδικασία 
έρευνας καθώς είχε σοβαρές αμφιβολίες για τη συμβατό-
τητα των ενισχύσεων με την κοινή αγορά, ουσιαστικά με την 
κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού. παράλληλα κάλεσε 
τις αρμόδιες αρχές να αναστείλουν τη χορήγηση των ενισχύ-
σεων και να αποστείλουν συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με την παράγωγη νομοθεσία, αλλά και με την εφαρ-
μογή του μέτρου, ζητώντας τον κατάλογο των δικαιούχων, τα 
ποσά των ενισχύσεων κ.λπ.

5. Ο νέος Επενδυτικός Νόμος 3299/04 

στον νέο επενδυτικό νόμο 3299/2004, που ψηφίστηκε τον 
Δεκέμβριο του 2004, συμπεριλάβαμε νέες δραστηριότητες, 
εξαντλήσαμε τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ενισχύσεων, 
κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ μμε και μεγάλων επιχειρή-
σεων, ενισχύσαμε τις μμε με μεγαλύτερα ποσοστά, χορηγή-
σαμε πρόσθετη ενίσχυση 15% στις μμε των παραμεθόριων 
νομών καθώς και των νομών με κατά κεφαλήν αεπ μικρό-
τερο του 65%, επαναπροσδιορίσαμε και διαφοροποιήσαμε 
τις προϋποθέσεις ένταξης και, τέλος, μειώσαμε τη γραφειο-
κρατία και περιορίσαμε τον ρόλο του δημόσιου τομέα, απλο- 
ποιώντας τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και έγκρι-
σης των επενδυτικών σχεδίων.

σε άμεση συνεργασία με τις υπηρεσίες της επιτροπής, λά-
βαμε την έγκριση του νόμου σε χρόνο-ρεκόρ για τα κοινοτικά 
δεδομένα, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή του. 
σημειώνω εδώ ότι ο αναπτυξιακός νόμος 2601/98 εγκρίθηκε 
δέκα μήνες μετά την εκπρόθεσμη υποβολή του.

το νέο πλαίσιο θεωρήθηκε πρωτοποριακό, απλό και κατα-
νοητό για τους παρακάτω έξι βασικούς λόγους:
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πρώτον: γιατί διευρύναμε τους όρους συμμετοχής δίνο-
ντας δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις.

Δεύτερον: γιατί χορηγήσαμε νέα κίνητρα, όπως π.χ. η 
ένταξη στις παρεχόμενες ενισχύσεις της επιχορήγησης της 
δημιουργούμενης από την επένδυση απασχόλησης.

τρίτον: γιατί εντάξαμε νέες επιλέξιμες επενδυτικές δρα-
στηριότητες για να βελτιώσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τά μας, τις υποδομές μας, αλλά και για να καλύψουμε την 
αναπτυξιακή υστέρηση στην περιφέρεια, όπως: δημιουργία 
ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και παροχή υπηρεσιών, 
δημιουργία εμπορευματικών σταθμών και διαμετακομιστι-
κών κέντρων, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, 
δημιουργία από μεταφορικές επιχειρήσεις υποδομών αποθή-
κευσης, συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και κλειστών 
χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, ίδρυση θεματικών 
πάρκων με σκοπό τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος, 
επενδύσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, διεύρυνση των 
επιλέξιμων επενδύσεων σε καινοτομία και προστασία περι-
βάλλοντος κ.λπ.

τέταρτον: γιατί αποσυνδέσαμε την επιχορήγηση από τις 
δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης. Έτσι, κάθε επι-
χείρηση λαμβάνει το ποσό επιχορήγησης που της αναλογεί, 
χωρίς να συνδέεται ευθέως με τις νέες δημιουργούμενες 
θέσεις απασχόλησης, αλλά με αυξημένο συντελεστή βαρύ-
τητας κατά την αξιολόγηση για τον αριθμό των δημιουργού-
μενων θέσεων απασχόλησης. σημειώνω ότι η προβλεπόμενη 
ενίσχυση λόγω περιοχής και είδους επένδυσης παρεχόταν 
από τον νόμο 2601/98 ως σύνολο, μόνο εάν δημιουργούνταν 
και οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας (ποσό επιχορήγησης = 
αριθμός θέσεων Χ 45.000 ευρώ για κάθε θέση) με αποτέ-
λεσμα ο νόμος αυτός να λειτουργεί αποτρεπτικά για όλες τις 
επενδύσεις που δεν ήταν εντάσεως εργασίας, αλλά και για 
τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδι-
κασία.

πέμπτον: γιατί βελτιώσαμε τις προϋποθέσεις ένταξης επι-
χειρήσεων, (α) μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο για την 
ενίσχυση εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακής μονάδας σε πέντε 
από επτά χρόνια που ίσχυε πριν από τη λειτουργία της ή από 
τον προηγούμενο εκσυγχρονισμό· (β) δίδοντας τη δυνατότη-
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τα ενίσχυσης όλων των επενδύσεων που υλοποιούνται και σε 
μισθωμένα οικόπεδα, ενώ πριν η δυνατότητα αυτή προβλε-
πόταν κατ’ εξαίρεση μόνο για συγκεκριμένες επενδύσεις, π.χ. 
θερμοκήπια, και για οικόπεδα κυριότητας ορισμένων φορέων 
π.χ. Δημόσιο, ό.τ.α. και (γ) μειώνοντας το ποσοστό της ελάχι-
στης απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής στο 25% από 40% που 
ίσχυε πριν· (δ) αίροντας τον περιορισμό ως προς το ανώτατο 
ενισχυόμενο ύψος επενδύσεων ολοκληρωμένου εκσυγχρο-
νισμού ξενοδοχειακών μονάδων.

Έκτον: γιατί απλοποιήσαμε και επιταχύναμε σημαντικά τις 
διαδικασίες εισάγοντας πολλές καινοτομίες όπως: την επέ-
κταση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους της δυνατότητας υπο-
βολής αιτήσεων υπαγωγής, την αναμόρφωση και ενοποίηση 
των κριτηρίων αξιολόγησης των επενδύσεων σε οριζόντιο επί-
πεδο με στόχο τη μείωση της υποκειμενικότητας, τον περιο- 
ρισμό του χρόνου αξιολόγησης από τρεις σε δύο μήνες, την 
καθιέρωση απλούστερων διαδικασιών έγκρισης στις περι-
πτώσεις φορολογικής απαλλαγής ή επιδότησης κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης, την κατάργηση της έμμεσης 
φορολόγησης των ενισχύσεων, την απλοποίηση της καταβο-
λής του ποσού της επιχορήγησης σε δύο δόσεις (50% με την 
υλοποίηση του 50% της επένδυσης, και το υπόλοιπο με την 
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης), την ταύτιση του χρόνου ολο-
κλήρωσης με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας κ.λπ.

αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους σύσσωμη η επιχει-
ρηματική κοινότητα χαιρέτισε θερμά τον νέο νόμο και πολύ 
λιγότερο η αύξηση των ποσοστών ενίσχυσης, όπως εσφαλ-
μένα διατυπώθηκε από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης.

για να επιταχύνουμε την ενεργοποίηση, αλλά και για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, προχωρήσαμε, αμέ-
σως μετά τη ψήφισή του, στην έκδοση όλων των απαραίτη-
των κανονιστικών αποφάσεων και αναπτύξαμε βοηθητικά 
εργαλεία, όπως: διευκρινιστικές εγκυκλίους με οδηγίες για 
την εφαρμογή του νόμου και των κανονιστικών αποφάσε-
ων, οδηγό για τον χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων ως μμε, 
σύστημα ηλεκτρονικής εφαρμογής στο οποίο εισάγονταν τα 
απαιτούμενα πρωτογενή στοιχεία και οικονομικά μεγέθη των 
εξεταζομένων επενδύσεων και επιχειρήσεων και βάσει αυ-
τών υπολογίζονταν αυτόματα οι τιμές των δεικτών των αξιο-
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λογικών κριτηρίων και συνεπώς η βαθμολογία της επένδυσης 
κ.λπ. επιπλέον, δώσαμε τη δυνατότητα στους επιχειρηματι-
κούς φορείς να υποβάλουν, μέσω της νέας ιστοσελίδας που 
δημιουργήσαμε, www.ependyseis.gr, τα στοιχεία της επένδυ-
σής τους προκειμένου να διαπιστώνουν άμεσα εάν πληρούν 
τα κριτήρια υπαγωγής στον νόμο.

Έτσι, την πρώτη διετία εφαρμογής του νόμου, σημειώθηκε 
τεράστια ανταπόκριση. συνολικά κατατέθηκαν 4.394 αιτή-
σεις που αντιστοιχούσαν σε ύψος επενδύσεων 11,91 δις ευρώ. 
αντίστοιχα εγκρίθηκαν 3.808 επενδυτικά σχέδια ύψους 8,78 
δις ευρώ, με τα οποία δημιουργούνται 21.263 νέες άμεσες 
θέσεις εργασίας και πολλές περισσότερες έμμεσες.

σε σύγκριση με τον προηγούμενο νόμο 2601/98, αξιοποιή- 
σαμε θεαματικά το νέο καθεστώς ενίσχυσης, αυξάνοντας 
τον μέσο ετήσιο όρο των αιτήσεων κατά 223% σε αριθμό 
(2.197 έναντι 680) και κατά 300% σε προϋπολογισμό (5,95 
δις ευρώ έναντι 1,48 δις ευρώ), τον μέσο ετήσιο όρο των 
εγκρίσεων κατά 246% σε αριθμό (1.632 εγκρίσεις έναντι 472) 
και κατά 615% σε προϋπολογισμό (3,76 δις ευρώ έναντι 527 
εκ. ευρώ), και τις νέες θέσεις απασχόλησης κατά 113% (δη-
μιουργία σε ετήσια βάση 11.520 νέων θέσεων απασχόλησης 
έναντι 4.274).

επίσης, από την αξιολόγηση των απολογιστικών στοιχείων 
από την εφαρμογή του νέου νόμου έως τον ιούλιο του 2006, 
είχαν επιτευχθεί όλοι οι βασικοί στόχοι που είχαμε θέσει κατά 
τη διαμόρφωσή του. ενισχύθηκε η επενδυτική δραστηριότη-
τα των μμε, αναβαθμίστηκαν σημαντικά οι τουριστικές υπο-
δομές της χώρας, τονώθηκε η περιφερειακή οικονομία.

6.  Η προσπάθεια βελτίωσης της εφαρμογής του 
Επενδυτικού Νόμου 

στην αρχή διερεύνησα άτυπα τη δυνατότητα εμπλοκής των 
τραπεζών στις διαδικασίες εφαρμογής του νόμου, λαμβά-
νοντας υπόψη την εμπειρία και τα αποθέματα τεχνογνωσίας 
που συγκέντρωσαν από την εμπλοκή τους στα περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα του γ΄ κπσ, στους τομείς με-
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ταποίησης και τουρισμού. στο θέμα αυτό αναφέρομαι στην 
αμέσως επόμενη ενότητα.

όι τράπεζες θα μπορούσαν να εμπλακούν στις παρακάτω 
δραστηριότητες:

πρώτον, στην προσέλκυση και υποδοχή των επενδυτών, 
υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις στον εντοπισμό και τη διε-
ρεύνηση των επενδυτικών αναγκών τους, στην επεξεργασία 
του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης και των συν-
δεδεμένων με αυτή αναγκών, όπως το κεφάλαιο κίνησης ή 
τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, στην ανάλυση των προο-
πτικών βιωσιμότητας και απόδοσής της, στην κατάρτιση του 
σχετικού επενδυτικού φακέλου υπαγωγής κ.λπ. όι λόγοι για 
τους οποίους πίστευα ότι οι τράπεζες μπορούσαν να εμπλα-
κούν στη δραστηριότητα αυτή είναι ότι διαθέτουν ιδιαίτερα 
εκτεταμένο δίκτυο «σημείων επαφής» με τις επιχειρήσεις 
στο σύνολο των περιοχών επιχειρηματικής δραστηριότητας 
καθώς και εξειδικευμένα στελέχη διαχείρισης των σχέσεων 
με αυτές· ότι έχουν αναπτύξει και διατηρούν μακρόχρονες 
και σταθερές σχέσεις με την επιχειρηματική κοινότητα της 
χώρας αλλά και ότι, στο πλαίσιο της σχέσης αυτής, έχουν τη 
δυνατότητα και την εμπειρία εντοπισμού επενδυτικών ανα-
γκών των επιχειρήσεων και των κρίσιμων σημείων για την 
υλοποίησή τους.

Δεύτερον, στην υποστήριξη της αξιολόγησης της επενδυ-
τικής πρότασης σχετικά με τη βιωσιμότητά της με βάση μο-
ντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και με σύστημα 
αξιολόγησης που θα καθόριζε το υπόιό κ.λπ.

τρίτον, στον έλεγχο των επενδύσεων και στη διαχείριση 
των ενισχύσεων με παρακολούθηση και πιστοποίηση της 
πορείας υλοποίησης μιας επένδυσης, της ολοκλήρωσης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της έναρξης λει-
τουργίας της, με αξιολόγηση τυχόν τροποποιήσεων του επεν-
δυτικού σχεδίου και με εκταμίευση των ενισχύσεων σύμφωνα 
με τις πιστοποιήσεις. Άλλωστε, τις εργασίες αυτές, τις πραγ-
ματοποιούσαν ήδη οι τράπεζες στο πλαίσιο της συμμετοχής 
τους στα χρηματοδοτικά σχήματα των επενδύσεων, παράλ-
ληλα με τη διενέργειά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δημοσίου.
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με αυτές τις σκέψεις, το υπόιό θα μπορούσε να συγκρο-
τήσει μια εποπτική επιτροπή με την πιθανή συμμετοχή της 
Ένωσης ελληνικών τραπεζών, με αντικείμενο την επικύρωση 
και τελική έγκριση των εκθέσεων αξιολόγησης, τη σύνταξη 
πινάκων υπαγωγής, τον δειγματοληπτικό έλεγχο των επενδυ-
τικών σχεδίων και την τελική έγκριση εκταμίευσης της τελευ-
ταίας δόσης των ενισχύσεων μετά, βεβαίως, την επικύρωση 
των τραπεζικών εκθέσεων ολοκλήρωσης των επενδύσεων, 
αλλά και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των τραπεζικών υπη-
ρεσιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.

παράλληλα, διερεύνησα, ομολογώ όχι διεξοδικά, το θέμα 
του κόστους των τραπεζικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη 
υποδομής και συστημάτων, αλλά και για τις εργασίες υποδο-
χής, αξιολόγησης και ελέγχου.

τέλος, κατά τη διαδικασία εξέτασης των διαχειριστικών 
και νομικών λεπτομερειών της άτυπης αυτής διερεύνησης 
που έκανα και μετά από σφοδρή αντίδραση υπηρεσιακών 
και, ορισμένων, εξωυπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και συ-
νεκτιμώντας τα ανοικτά μέτωπα στο κπσ, δεν προώθησα τε-
λικά σχέδιο στην πολιτική μου ιεραρχία.

μετά την ακύρωση της πρωτοβουλίας αυτής, με δεδομένο 
το ισχύον σύστημα εφαρμογής του επενδυτικού νόμου, διε-
ρεύνησα τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της αρμόδιας Διεύθυνσης του υπόιό, αναγνωρί-
ζοντας ότι δυσλειτουργίες θα εξακολουθήσουν να υφίστανται 
στις περιφέρειες. στο πλαίσιο αυτό, ζήτησα από τη μόΔ α.ε. 
να εκπονήσει, με τη συνεργασία εξωτερικού συμβούλου, ειδι-
κή διαγνωστική μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση της λειτουργίας 
της Διεύθυνσης Έγκρισης και ελέγχου ιδιωτικών επενδύσε-
ων».

στόχος της μελέτης αυτής ήταν η αξιολόγηση των οργα-
νωτικών παραμέτρων λειτουργίας της Διεύθυνσης και η δια-
τύπωση προτάσεων για τα μέτρα που πρέπει να προωθηθούν 
σε διοικητικό, οργανωτικό, λειτουργικό και θεσμικό επίπεδο 
έτσι ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της.

με βάση την αξιολόγηση της οργανωτικής δομής και της 
συσχέτισης θεσμοθετημένων με πραγματικά υλοποιούμενες 
αρμοδιότητες, των οργανωτικών συστημάτων και των υπο-
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δομών που χρησιμοποιούνται για τη διοίκηση και λειτουργία 
της Διεύθυνσης και των ζητημάτων αξιοποίησης ανθρώπινου 
δυναμικού, προτάθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες προς υλο-
ποίηση. η μελέτη αυτή βοήθησε ιδιαίτερα για επεμβάσεις, οι 
οποίες πιστεύω πως πραγματικά βελτίωσαν τη δομή και τη 
λειτουργία της Διεύθυνσης. όρισμένες από αυτές θα αναφέ-
ρω στο τέλος της επόμενης ενότητας.

η εφαρμογή μιας συνολικότερης παρέμβασης προσέ-
κρουσε στην έλλειψη κατάλληλων πόρων στη Διεύθυνση 
όργάνωσης του υπουργείου, αλλά και στην πλήρη άρνηση 
της υπηρεσίας για εμπλοκή της μόΔ α.ε. στο θέμα της πα-
ρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των επεμβάσεων 
αυτών1.

στο σημείο αυτό θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο ελ-
ληνικό κέντρο επενδύσεων, ελκε ή Invest in Greece, σήμε-
ρα. το ελκε μεριμνά για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών 
που απαιτούνται για την επιτάχυνση άμεσων ξένων επενδύ-
σεων. ωστόσο, λόγω περιορισμένων πόρων και έλλειψης ρη-
τής εξουσιοδότησης, το ελκε δεν μπορούσε να λειτουργή-
σει ως πραγματικό «One-Stop-Shop». σκέφτηκα, λοιπόν, ότι 
θα μπορούσε να αναλάβει τη συνολική διοικητική υποστή-
ριξη του επενδυτικού σχεδίου, από τη σύλληψη έως και την 
ολοκλήρωση, κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης του επενδυτή 
ακόμα και με αμοιβή για τις, κατά περίπτωση, παρεχόμενες 
υπηρεσίες, με σκοπό την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των 
λειτουργικών του εξόδων και, ως εκ τούτου, την ελάφρυνση 
του κρατικού προϋπολογισμού.

η αρμοδιότητα του ελκε το 2004 συνίστατο στην εκπό-
νηση μελετών σκοπιμότητας για τα επενδυτικά σχέδια που 
του υποβάλλονται, ύψους άνω των 15 εκ. ευρώ ή άνω των 3 
εκ. ευρώ εφόσον το 50% τουλάχιστον της ίδιας συμμετοχής 
προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού. επειδή τα ίδια επενδυ-
τικά σχέδια επαναξιολογούνταν και από τη Διεύθυνση ιδιω- 
τικών επενδύσεων προκειμένου να υπαχθούν στον επενδυ-
τικό νόμο, για να μη συνεχίζεται ο δυϊσμός αυτός, αλλά και 
για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, επεξεργάστηκα πρόταση 
για την πλήρη ανάληψη της ευθύνης αξιολόγησής τους από 

1.   αναφορά στην απεργία των δημοσίων υπαλλήλων με αφορμή την 
ίδρυση της μόΔ α.ε. το 1996, γίνεται στη σελ. 31 του παρόντος.
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το ελκε σύμφωνα και με τα κριτήρια του νόμου. η πρόταση 
αυτή είχε την ίδια κατάληξη με την προηγούμενη, παρά το ότι 
το ελκε ήταν φορέας του ίδιου του υπόιό.

7.  Η προετοιμασία της τροποποίησης του νόμου 
3299/04 

εν όψει της τροποποίησης του νόμου 3299/04 λόγω της αλ-
λαγής των κατευθυντηρίων γραμμών κρατικών ενισχύσεων 
της εε για την περίοδο 2007-2013, θέμα που θα παρουσιά- 
σω αναλυτικά σε επόμενη ενότητα, θεώρησα σκόπιμο, πι-
στεύοντας στην αξία της αξιολόγησης, να προχωρήσουμε σε 
μια αναλυτική επισκόπηση του νόμου για τα δύο πρώτα έτη 
εφαρμογής του καθώς και σε μια αποτίμηση των αποτελε-
σμάτων του σε κλαδικό και γεωγραφικό επίπεδο.

για τον σκοπό αυτό, με την υποστήριξη εξειδικευμένου 
εξωτερικού συμβούλου, εκπονήσαμε μελέτη αξιολόγησης 
των στατιστικών απολογιστικών στοιχείων που είχαμε στη 
διάθεσή μας. από τη μελέτη αυτή εξήχθησαν τα παρακάτω 
χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία λάβαμε υπόψη για την τρο-
ποποίηση του νόμου.

τα περισσότερα αιτήματα υπέβαλαν μικρές (79,4%) και 
μεσαίες επιχειρήσεις (15,61%), το 77,4% των προτάσεων είχαν 
ύψος επενδύσεων έως 2 εκ. ευρώ και το 12,3% είχαν ύψος 
επένδυσης από 2 έως 4 εκ. ευρώ. μόλις δυο αιτήματα υπο-
βλήθηκαν για επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απα-
σχόλησης έναντι 2.588 αιτημάτων για επιχορήγηση.

σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση, η πλειονότητα των επεν-
δύσεων κατευθύνθηκε στις περιφέρειες κρήτης (18,55% επί 
του αριθμού, 10,88% επί του ύψους επενδύσεων) και κεντρι-
κής μακεδονίας (14% επί του αριθμού, 15,63% επί του ύψους 
επενδύσεων). ακολούθησαν οι περιφέρειες πελοποννήσου 
(7,03% επί του αριθμού, 11,93% επί του ύψους επενδύσεων) 
και νότιου αιγαίου (4,91% επί του αριθμού, 9,57% επί του 
ύψους επενδύσεων). σε αντίθεση με τις ανωτέρω, οι περιφέ-
ρειες Δυτικής μακεδονίας, Βόρειου αιγαίου και ιόνιων νή-
σων είχαν τις χαμηλότερες επιδόσεις.
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Διαπιστώσαμε, επίσης, μεγάλες ενδοπεριφερειακές δια- 
φορές. υπήρχαν νομοί που παρουσίασαν σημαντικά υψη-
λότερη προσέλκυση επενδύσεων έναντι των άλλων νομών 
της περιφέρειάς τους: στην περιφέρεια κρήτης, ο νομός 
ηρακλείου (10,59%) έναντι του νομού Χανίων (2,40%)· στην 
περιφέρεια ηπείρου, ο νομός ιωαννίνων (4,83%) έναντι του 
νομού θεσπρωτίας (0,77%)· στην περιφέρεια Δυτικής ελλά-
δας ο νομός αχαΐας (4,71%) έναντι του νομού ηλείας (1,97%)· 
στην περιφέρεια πελοποννήσου ο νομός μεσσηνίας (7,78%) 
έναντι του νομού αργολίδας (1,16% κόστους)· στην περιφέ-
ρεια στερεάς ελλάδας ο νομός Βοιωτίας (2,67%) έναντι του 
νομού ευρυτανίας (0,12%).

σε επίπεδο νομού, τις καλύτερες επιδόσεις είχαν οι νομοί 
ηρακλείου, Δωδεκανήσου, ιωαννίνων, μεσσηνίας και αχαΐ-
ας, ενώ τις χειρότερες οι νομοί ευρυτανίας, πειραιώς, γρε-
βενών, καστοριάς, φλώρινας, κοζάνης, καρδίτσας, φωκίδας, 
θεσπρωτίας, Ζακύνθου, λευκάδας και σάμου.

σε ό,τι αφορά στους κλάδους, ο τουρισμός κατέλαβε την 
πρώτη θέση ως προς το ύψος των επενδύσεων (41,04%) και 
τη δεύτερη ως προς τον αριθμό των αιτημάτων (26,58%). 
κυρίαρχη θέση είχαν οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενο-
δοχειακών μονάδων. ό δευτερογενής τομέας κατέλαβε τη 
δεύτερη θέση (40,75% επί του ύψους των επενδύσεων και 
56,45% επί του αριθμού των αιτημάτων) με κυρίαρχο τον 
κλάδο τροφίμων και ποτών. όι δε υπηρεσίες κατέλαβαν την 
τρίτη θέση (15,70% επί του ύψους των επενδύσεων και 11,21% 
επί του αριθμού των αιτημάτων), με τις επενδύσεις εφοδια-
στικής αλυσίδας να κυριαρχούν.

παράλληλα, και πάλι με εξωτερική υποστήριξη, διενεργή-
σαμε πανελλαδική επισκόπηση επαρκούς δείγματος επεν-
δύσεων (287 επενδυτικά σχέδια) που υλοποιήθηκαν από 
τα μέσα της δεκαετίας 1990 έως το τέλος της ισχύος του 
ν.2601/98. στόχος μας ήταν, αφενός, η επιτόπια διαπίστωση 
της παραγωγικής λειτουργίας τους και, αφετέρου, η άντληση 
συμπερασμάτων για την υποβοήθησή μας κατά τη χάραξη 
πολιτικών, εν όψει και του εσπα.
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8.  Η διαπραγμάτευση με την Επιτροπή και οι τεχνικές 
δυσκολίες 

Ύστερα από απευθείας διαπραγματεύσεις με τη γενική Δι-
εύθυνση ανταγωνισμού της επιτροπής για τις νέες κατευ-
θυντήριες γραμμές περιφερειακών ενισχύσεων (κγπε) της 
περιόδου 2007-2013 και παρά την αρχική πρόβλεψη για κά-
θετη μείωση των ενισχύσεων, εξασφαλίσαμε, από 1.1.2007, 
πολύ ευνοϊκές για τη χώρα μας ρυθμίσεις, βάσει των οποί-
ων καταρτίσαμε και υποβάλαμε, στις 23 ιουνίου 2006, προς 
έγκριση στις υπηρεσίες της επιτροπής, τον νέο Χάρτη περι-
φερειακών ενισχύσεων της χώρας. στον χάρτη αυτό ορίσαμε 
τις περιφέρειες που δικαιούνται ενισχύσεων, καθώς και το 
ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές.

σύμφωνα με την αρχική πρόταση της επιτροπής, τα ποσο-
στά ενίσχυσης θα μειώνονταν δραματικά. ειδικά για τις περι-
φέρειες νοτίου αιγαίου και στερεάς ελλάδας, που, βάσει του 
κατά κεφαλή αεγχπ τους, ανήκουν στις ανεπτυγμένες περι-
φέρειες της εε, τα ποσοστά θα έπεφταν κατακόρυφα από 
το 2007 στο 15%. μείωση έως το 15% προβλεπόταν και για 
τις περιφέρειες αττικής, Δυτικής μακεδονίας και κεντρικής 
μακεδονίας που, λόγω της διεύρυνσης της εε, εμφανίζονταν 
ως ανεπτυγμένες. με τις διαπραγματεύσεις αυτές, καθώς και 
με συνέργειες που αναπτύξαμε με άλλα κράτη-μέλη και ορ-
γανισμούς της εε, εξασφαλίσαμε, για όλες τις περιφέρειες 
της χώρας, ποσοστά που ανέρχονται από 30 έως 40% για τις 
επενδύσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, έως 50% για τις με-
σαίες επιχειρήσεις και έως 60% για τις μικρές επιχειρήσεις.

στις επόμενες γραμμές θα αναφερθώ πιο αναλυτικά στην 
προετοιμασία που κάναμε στο θέμα αυτό.

η αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών περιφε-
ρειακών ενισχύσεων (κγπε) ξεκίνησε τον απρίλιο του 2004 
και βασίστηκε σε δύο αρχές: πρώτον, τη συγκέντρωση της 
χορήγησης ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα αυστηρά 
στις περιφέρειες που έχουν περισσότερη ανάγκη και, δεύτε-
ρον, την ουσιαστική μείωση της έντασης των ενισχύσεων. όι 
κγπε αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης του εθνικού περιφε-
ρειακού Χάρτη τον οποίο τα κράτη-μέλη υποβάλλουν ώστε 
να τεθεί σε ισχύ από 1ης ιανουαρίου 2007 και να ισχύει για 
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κάθε περιφέρεια και με όρια ενίσχυσης ανάλογα με την κα-
τηγορία στην οποία ανήκουν. όι περιφέρειες είναι επιλέξιμες 
για ενισχύσεις δυνάμει των παρακάτω άρθρων της συνθή-
κης: στο άρθρο 87.3.α  εμπίπτουν οι περιφέρειες του στόχου 
1 με αεγχπ μικρότερο ή ίσο με το 75% της εε-25· στο άρθρο 
87.3.α - περιφέρειες «στατιστικού αντικτύπου» («phasing 
out») εμπίπτουν οι περιφέρειες με αεγχπ μεγαλύτερο του 
75% της εε-25 και στο άρθρο 87.3.γ εμπίπτουν οι περιφέρειες 
«όικονομικής ανάπτυξης» («phasing in») με αεγχπ μεγαλύ-
τερο του 75% της εε-15.

αμέσως μόλις ανέλαβα την ευθύνη της διαπραγμάτευσης 
από την πλευρά της χώρας μας για τις νέες κγπε, συγκρό-
τησα όμάδα κρούσης για τις κρατικές ενισχύσεις, την οποία 
υποστήριξα επιστημονικά από τρεις ειδικές εμπειρογνω-
μοσύνες: όι δύο πρώτες με τίτλο «Review of the Regional 
Aid Guidelines: Implications for Greece», «Redesigning the 
eligibility criteria for regional aid derogation under article 87 
(3) a: Possible amendments and their implications» υλοποιή- 
θηκαν από εταιρεία συμβούλων και η τρίτη, με τίτλο «αδυνα-
μίες και προοπτικές του παραγωγικού ιστού των νομών και 
των περιφερειών της ελλάδας στα πλαίσια της διεύρυνσης 
– επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα», 
πραγματοποιήθηκε από το ινστιτούτο όικονομικών και Βιο-
μηχανικών ερευνών.

για την προώθηση των ελληνικών θέσεων πραγματοποιή- 
σαμε διαρκείς διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους της 
γενικής Διεύθυνσης ανταγωνισμού της επιτροπής, συνεχείς 
επαφές με τους Έλληνες ευρωβουλευτές, την επιτροπή πε-
ριφερειών, και την Ένωση παράκτιων περιφερειών ευρώπης, 
με στόχο να διαφυλαχθεί η πορεία ανάπτυξης και σύγκλισης 
των ελληνικών περιφερειών μέσω της χορήγησης υψηλής 
έντασης ενισχύσεων.

Ύστερα από ένα μακρύ διάστημα διαπραγμάτευσης, οι 
κγπε υιοθετήθηκαν από την ευρωπαϊκή επιτροπή και δη-
μοσιεύτηκαν στη συνέχεια στην Εφημερίδα της ΕΕ (C54/13, 
4.3.2006). στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης πετύχαμε να 
γίνει τελικά αποδεκτό από την επιτροπή και να αποτυπωθεί 
στις κγπε το κύριο μέρος των θέσεών μας. αναλυτικότε-
ρα:
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πρώτον, υποστηρίξαμε τη σταδιακή μείωση της έντασης 
ενίσχυσης για τις περιφέρειες «όικονομικής ανάπτυξης» 
(περιφέρειες νοτίου αιγαίου και στερεάς ελλάδας), αντί της 
προτεινόμενης από την επιτροπή κάθετης μείωσης στο 15%, 
ώστε να υπάρξει δυνατότητα προσαρμογής της οικονομίας 
και του επιχειρηματικού κόσμου. σύμφωνα με τις κγπε, τα 
μέγιστα όρια ενίσχυσης για τις περιφέρειες όικονομικής 
ανάπτυξης διαμορφώνονται αρχικά στο 30% και στη συνέ-
χεια στο 15%.

Δεύτερον, υποστηρίξαμε τη χορήγηση σταθερής έντασης 
ενίσχυσης σε όλη την προγραμματική περίοδο και επιλεξιμό-
τητα δυνάμει του άρθρου 87.3.α - στόχου 1 για τις περιφέρει-
ες «στατιστικού αντίκτυπου» (περιφέρειες αττικής, Δυτικής 
μακεδονίας, κεντρικής μακεδονίας), αντίστοιχη με τις πε-
ριφέρειες του αμιγούς στόχου 1, αντί της προτεινόμενης από 
την επιτροπή άμεσης κατάταξης στο 87.3.γ - στόχου 2, εφό-
σον σε αυτές τις περιφέρειες δεν έχει επιτευχθεί πραγματική 
ανάπτυξη και σύγκλιση. σύμφωνα με τις κγπε, οι περιφέρει-
ες στατιστικού αντίκτυπου εμπίπτουν αρχικά στον στόχο 1 με 
ένταση ενίσχυσης 30%.

τρίτον, υποστηρίξαμε τη σταδιακή μείωση της έντασης ενί-
σχυσης για όλες τις περιφέρειες και τη θέσπιση/πρόβλεψη 
ειδικής μέριμνας για τις περιπτώσεις γειτνίασης περιοχών με 
διαφορετική ένταση ενίσχυσης, ιδίως όταν αυτή μειώνεται ση-
μαντικά, καθώς και για τα μικρά νησιά και τις άλλες μειονεκτι-
κές περιοχές της χώρας λόγω των μόνιμων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν. σύμφωνα με τις κγπε, προβλέπονται ειδικές 
ρυθμίσεις για τις περιφέρειες στόχου 1 των οποίων η ένταση 
ενίσχυσης μειώνεται άνω του 15%. συνεπώς, η μέγιστη ένταση 
ενίσχυσης για τις περιφέρειες Βορείου αιγαίου και πελοπον-
νήσου διαμορφώνεται αρχικά στο 40% και στη συνέχεια στο 
30%. λαμβάνεται δε υπόψη η γειτνίαση περιφερειών που ανή-
κουν σε διαφορετική κατάταξη. η προβλεπόμενη για αργότε-
ρα μείωση της ένταση ενίσχυσης στους νομούς φωκίδας και 
ευρυτανίας της περιφέρειας στερεάς ελλάδας, δεν θα κατέλ-
θει στο 15% αλλά στο 20%. η δε εισαγωγή μιας νέας μορφής 
ενίσχυσης που αφορά την ίδρυση νέων μικρών επιχειρήσεων, 
επιτρέπει τη χορήγηση ενίσχυσης ύψους έως 1 ή 2 εκ. ευρώ 
επί του κόστους ίδρυσης των εν λόγω επιχειρήσεων, για πέντε 
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χρόνια, με ποσοστό ενίσχυσης προσαυξημένο κατά 5% για τα 
μικρά νησιά.

τέταρτον, υποστηρίξαμε την ταυτόχρονη συγκέντρωση 
των διαδικασιών σταδιακής μείωσης της έντασης ενίσχυσης 
και της επαναξιολόγησης των περιοχών, ώστε να υπάρξει 
σταθερό περιβάλλον για την άσκηση πολιτικής και την επι-
χειρηματική δραστηριότητα και να μειωθεί το διαχειριστικό 
κόστος, σε αντίθεση με την πρόταση της επιτροπής που πε-
ριελάμβανε αλλαγές σε τέσσερις χρονικές φάσεις. σύμφωνα 
με τις κγπε, τα ποσοστά ενίσχυσης θα μείνουν σταθερά έως 
το 2011 και οι ενδεχόμενες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν 
συνολικά τότε και όχι νωρίτερα.

σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων, τα μέγιστα όρια ενί-
σχυσης διαμορφώθηκαν σε ύψος 30-40%, για τις επενδύσεις 
των μεγάλων επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, προσαυξημένα 
με 10% για τις μεσαίες και 20% για τις μικρές επιχειρήσεις, 
που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού ιστού 
της χώρας. σε σύγκριση με τις παρούσες κγπε, η μείωση της 
έντασης της ενίσχυσης δεν ξεπέρασε σε καμία περίπτωση 
τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.

ό ελληνικός Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της πε-
ριόδου 2007-2013 που υποβάλαμε εγκρίθηκε, πρώτος από 
όλων των κρατών-μελών της εε, ενσωματώνοντας όλες τις 
παραπάνω ευνοϊκές για την ελλάδα ρυθμίσεις.

σημειώνω εδώ ότι είχα ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες της επιτροπής, οι οποίες και το αποδέχθηκαν, την εξα-
μηνιαία απόσπαση σε αυτές στελέχους του υπόιό προκει-
μένου να διευκολύνει, με την παρουσία και τη γνώση του, 
την επικοινωνία με τις υπηρεσίες μας για όλα τα θέματα του 
επενδυτικού νόμου, αλλά και του νέου Χάρτη περιφερεια-
κών ενισχύσεων. η κίνηση αυτή αποδείχθηκε πολύτιμη.

σημειώνω, επίσης, ότι ο προηγούμενος Χάρτης περιφερεια- 
κών ενισχύσεων, ο οποίος δέσμευσε τη χώρα για όλη την 
περίοδο 2000-2006, είχε διαμορφωθεί με τρόπο που δεν 
παρείχε τη μέγιστη επιτρεπτή ένταση ενίσχυσης, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες τότε κατευθυντήριες γραμμές της επιτρο-
πής, με συνέπεια, σε πολλές περιοχές της χώρας, να υπάρχει 
αυτοπεριορισμός ως προς τα όρια ενίσχυσης.
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η αλλαγή της κοινοτικής νομοθεσίας για τις περιφερεια- 
κές ενισχύσεις συνεπαγόταν την υποχρεωτική λήξη της 
εφαρμογής των υφιστάμενων καθεστώτων ενίσχυσης έως 31 
Δεκεμβρίου 2006 και τη λειτουργία, από την 1η ιανουαρίου 
2007, νέων ή τροποποιημένων καθεστώτων σύμφωνα με τις 
νέες κατευθυντήριες γραμμές και τον νέο Χάρτη περιφε- 
ρειακών ενισχύσεων.

για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου κρατικών ενισχύσε-
ων, η φιλοδοξία μου ήταν πολύ μεγαλύτερη από μια απλή τρο-
ποποίηση του επενδυτικού νόμου. εκτός από τις νέες κγπε, 
έπρεπε να λάβουμε υπόψη τις στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη συνοχή, αλλά και την ανάγκη για μεγαλύτερη 
απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και επιτάχυνση των 
διαδικασιών. Έπρεπε, επίσης, να καταπολεμήσουμε τη δαιδα-
λώδη κατάσταση χορήγησης ενισχύσεων στη χώρα μας, όπου 
η εφαρμογή της πολυδιάσπασης της κοινοτικής νομοθεσίας 
γινόταν κατά περίπτωση, ενώ παρατηρείτο η ύπαρξη πολλών 
καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενων 
και μη, με επικαλυπτόμενα αντικείμενα δράσης και πολλούς 
ετερόκλητους φορείς χορήγησής τους.

πίστευα και πιστεύω ότι οι δυσλειτουργίες σχεδιασμού και 
συντονισμού της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων έχουν σο-
βαρές επιπτώσεις στην αξιοποίηση της κοινοτικής νομοθε-
σίας, αλλά και των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και, 
βέβαια, υπαγορεύουν τη διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτι-
κής ενισχύσεων. Άλλωστε, οι νέες κγπε και γενικότερα το 
κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, που 
είχε αρχίσει να διαμορφώνεται για την περίοδο 2007-2013, 
προέβλεπε αυξημένες υποχρεώσεις εκ μέρους των κρατών-
μελών σε θέματα παρακολούθησης και διαχείρισης των κρα-
τικών ενισχύσεων.

Έτσι, στο πλαίσιο της όμάδας κρούσης κρατικών ενισχύ-
σεων, επεξεργαστήκαμε ένα ενιαίο πλαίσιο κρατικών ενι-
σχύσεων επιχειρηματικότητας για την περίοδο 2007-2013, 
με στόχο τον συντονισμό των κρατικών ενισχύσεων για την 
επίτευξη τής μεταξύ τους συμπληρωματικότητας και συνέρ-
γειας, τη βέλτιστη παρακολούθηση και διαχείρισή τους, τη 
διασφάλιση συμβατότητας με την κοινοτική νομοθεσία και, 
τέλος, την επαρκή διάχυση της πληροφόρησης.
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με επιστολή που έστειλα στις 16 μαρτίου 2006 με θέμα 
«κρατικές ενισχύσεις περιόδου 2007-2013» σε όλα τα συ-
ναρμόδια υπουργεία και τις ευΔ του κπσ, ενημέρωνα σχετικά 
με το περιεχόμενο των νέων κγπε, ξεκινώντας, παράλληλα, 
διαβούλευση για τη διαμόρφωση εθνικών κατευθύνσεων για 
τις κρατικές ενισχύσεις της επόμενης περιόδου. αντίστοιχη 
ενέργεια ενημέρωσης και διαβούλευσης προετοίμασα και 
για τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους.

η διασφάλιση της συνέχειας λειτουργίας των καθεστώ-
των ενίσχυσης στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ των δυο προ-
γραμματικών περιόδων αποτέλεσε απόλυτη προτεραιότητα. 
επειδή τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων ίσχυαν έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2006, κατ’ επέκταση και σύμφωνα με την 
επιτροπή, οι αποφάσεις έγκρισης επενδυτικών σχεδίων θα 
έπρεπε να εκδοθούν έως εκείνη την ημερομηνία. Ξεκινήσα-
με λοιπόν νέα διαπραγμάτευση με την επιτροπή με σκοπό 
την ολιγόμηνη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έκ-
δοσης των αποφάσεων ενίσχυσης βάσει των κγπε και του 
Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που ήταν σε ισχύ.

Έτσι και σε σχέση με τον επενδυτικό νόμο, οφείλαμε να 
διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του για το 2006, 
βάσει του προηγούμενου Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, 
αλλά και για το 2007, με την έγκαιρη προσαρμογή του στις 
νέες εντάσεις ενίσχυσης βάσει του νέου Χάρτη περιφερεια-
κών ενισχύσεων.

στο πλαίσιο των «προτάσεων κατάλληλων μέτρων» που 
υπέβαλε, και σε αντίθεση με την τοποθέτησή μας ότι η διάρ-
κεια εφαρμογής των καθεστώτων ταυτίζεται με την περίοδο 
υποδοχής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων προς έγκριση, η 
επιτροπή αντιλαμβανόταν τη λήξη εφαρμογής των υφιστά-
μενων καθεστώτων έως τη λήξη έκδοσης εγκριτικών αποφά-
σεων ένταξης βάσει αυτών.

με την κατάλληλη επιχειρηματολογία υποστηρίξαμε τη 
θέση μας με επιστολές μου και με αλλεπάλληλες επαφές και 
διαβουλεύσεις της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας στις 
Βρυξέλλες με αντιπροσωπείες άλλων κρατών-μελών, με πα-
ραστάσεις ελλήνων και ξένων ευρωβουλευτών που είχαμε 
ενημερώσει καθώς και με συναντήσεις με την αρμόδια επί-
τροπο, κυρία Nelly Kroes.
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προτείναμε δε στην επιτροπή να επιτρέψει την υποδοχή 
αιτήσεων βάσει των υφιστάμενων καθεστώτων έως τις 31 Δε-
κεμβρίου 2006, δεσμεύοντας παράλληλα τα κράτη-μέλη ως 
προς την καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων 
εγκριτικών αποφάσεων, με θέσπιση χρονικού ορίου την 30ή 
ιουνίου 2007. στην πρότασή μας συνηγόρησε το γεγονός ότι 
η επιτροπή, παρά την πάγια θέση της για σαφή διάκριση της 
λειτουργίας των περιφερειακών ενισχύσεων κατά τις δύο 
προγραμματικές περιόδους, προχώρησε σε ad hoc μεταβα-
τική ρύθμιση στο ζήτημα του λεγόμενου «πραγματικού κινή-
τρου» (D/54049, 17.5.2006), αποδεχόμενη, τελικά, την παρά-
ταση εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντηρίων γραμ-
μών έως τις 30.6.2007. σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες 
γραμμές, η έναρξη έργων επιτρέπεται μετά την έγκριση του 
επενδυτικού σχεδίου, σε αντίθεση με τις υφιστάμενες όπου 
οι εργασίες μπορούν να ξεκινούν αμέσως μετά την αίτηση 
υπαγωγής («πραγματικό κίνητρο»).

παρά τις επίμονες προσπάθειές μας, η αρμόδια γενική Δι-
εύθυνση της επιτροπής με επιστολή της μας γνωστοποίησε 
την εμμονή της στην αρχική της θέση, κάτι που με στενο-
χώρησε ιδιαίτερα, γιατί είχαμε κάνει τα πάντα από πλευράς 
τεχνικής και lobbying.

Έτσι, και εμείς όπως όλα τα κράτη-μέλη αναλάβαμε την 
υποχρέωση έκδοσης του συνόλου των εγκριτικών αποφάσε-
ων ένταξης επενδύσεων βάσει των υφιστάμενων καθεστώ-
των ενίσχυσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006. για να μπορέ-
σει να ανταποκριθεί η υπηρεσία στον φόρτο εργασίας, ανα-
θέσαμε, με σαφείς όρους και εντολή, την παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης σε ενδιάμεσο φορέα Διαχείρισης του επιχειρη-
σιακού προγράμματος «ανταγωνιστικότητα» του γ΄ κπσ. για 
την επιλογή μας αυτή, υπήρξαν αρνητικά σχόλια στον τύπο 
και στη Βουλή προερχόμενα από τις ίδιες πηγές που αντιτά-
χθηκαν σε κάθε σκέψη εξωτερίκευσης του αντικειμένου της 
Διεύθυνσης ιδιωτικών επενδύσεων.

παράλληλα, η διασφάλιση της συμβατότητας του επεν-
δυτικού νόμου με την κοινοτική νομοθεσία, επέβαλλε, όπως 
προανέφερα, την προσαρμογή του, από την 1η ιανουαρίου 
2007, στις νέες κατευθυντήριες γραμμές και τον νέο Χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων. Έτσι, παράλληλα με την αξιολό-
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γηση των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, εργαστήκαμε 
εντατικά προκειμένου να προσαρμόσουμε τον νόμο στον νέο 
Χάρτη και να τον βελτιώσουμε με βάση και τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης της εφαρμογής του, στην οποία ήδη ανα-
φέρθηκα. στόχος μας ήταν η κατάθεση του νέου νόμου στη 
Βουλή, αμέσως μετά την έγκριση του νέου Χάρτη περιφε- 
ρειακών ενισχύσεων από την επιτροπή.

για την αποφυγή νομοθετικού κενού στη χορήγηση επεν-
δυτικών κινήτρων, ετοιμάσαμε ρύθμιση σχετικά με τη λήξη 
υποδοχής αιτήσεων βάσει του ισχύοντος επενδυτικού νόμου 
και προχωρήσαμε σε ενημερωτικές ημερίδες σε όλη την ελ-
λάδα για την καλύτερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοι-
νού, αλλά και των αρμόδιων και συναρμόδιων υπουργείων 
και περιφερειών.

9.  Οι ευνοϊκές αλλαγές του νέου Κοινοτικού νομοθε-
τικού πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις 

όι αλλαγές αυτές αφορούσαν πρωτίστως στη μεταβολή των 
ανώτατων ορίων ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις 
και στην τροποποίηση της ενίσχυσης για τις μμε. Έχοντας 
ορίσει στον νέο Χάρτη τα μέγιστα επιτρεπτά όρια για κάθε 
περιφέρεια της χώρας, χωρίς περαιτέρω γεωγραφική κατα-
νομή ή διάκριση επενδυτικών δραστηριοτήτων, 30-40% για 
τις επενδύσεις των μεγάλων επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, 
προσαυξημένα με 10% για τις μεσαίες και 20% για τις μικρές 
επιχειρήσεις, είχαμε την ευελιξία στρατηγικής τροποποίησης 
της διαίρεσης της επικράτειας και των παρεχόμενων εντάσε-
ων ενίσχυσης, προσανατολίζοντας τις επενδύσεις στις πλέον 
μειονεκτικές περιοχές και στους πιο αποδοτικούς κλάδους.

επιπρόσθετα, το νέο πλαίσιο μάς παρείχε τη δυνατότητα 
ενίσχυσης του κόστους ίδρυσης νέων μικρών επιχειρήσεων 
σε όλη τη χώρα, την, κατ’ εξαίρεσιν, ενίσχυση λειτουργικού 
κόστους σε περίπτωση αντιμετώπισης ειδικών μειονεκτημά-
των στις περιφέρειες του στόχου 1 και στις λεγόμενες πε-
ριφέρειες στατιστικού αντίκτυπου ή σταδιακής εξόδου από 
τον στόχο 1 (αττική, κεντρική μακεδονία, Δυτική μακεδονία) 
και, για πρώτη φορά, την ενίσχυση της μεταποίησης του πρω-
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τογενούς τομέα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις 
λοιπές επενδύσεις, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία ξεχωρι-
στού καθεστώτος.

η απαιτούμενη προσαρμογή του νόμου 3299/2004 στο 
νέο πλαίσιο με χρήση των ευεργετικών του ρυθμίσεων, υπα-
γόρευε αλλαγές σε πλήθος διατάξεων, προβάλλοντας την 
ευκαιρία συνολικής του βελτίωσης, αλλά με τρόπο που να 
εγγυάται την άμεση λειτουργία του, εφόσον οι κανονιστικές 
αποφάσεις και εγκύκλιοι θα εξακολουθούσαν να ισχύουν, 
ελαφρώς διαφοροποιημένες σε κάποιες μόνο περιπτώσεις.

παράλληλα, μπορούσαν να διευρυνθούν οι επιλέξιμες 
επενδύσεις, να απλοποιηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες 
εφαρμογής και να προωθηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή του 
νόμου βάσει του όλοκληρωμένου πληροφοριακού συστήμα-
τος που αναπτύσσαμε ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο.

Έτσι, από τις αρχές αυγούστου 2006 προχωρήσαμε σε 
εκτεταμένη διαβούλευση με τους κοινωνικοοικονομικούς 
εταίρους, εξετάζοντας παράλληλα και σε συνεργασία με τη 
γενική Διεύθυνση ανταγωνισμού της επιτροπής, τη δυνατό-
τητα χρήσης του απαλλακτικού κανονισμού για τις ενισχύ-
σεις περιφερειακού χαρακτήρα, ο οποίος τελούσε τότε υπό 
διαμόρφωση, ώστε να μην έχουμε την υποχρέωση της χρο-
νοβόρου διαδικασίας κοινοποίησης της τροποποίησης του 
νόμου στην επιτροπή και αναμονής της σχετικής έγκρισης.

10. Ο νέος νόμος 3522/2006 

με τον νέο νόμο, αξιοποιήσαμε τα υψηλά κίνητρα του νέου 
Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις 
του νέου πλαισίου. όι σημαντικότερες αλλαγές που προωθή-
σαμε ήταν πέντε:

πρώτον: διαίρεση της επικράτειας σε τρεις περιοχές κι-
νήτρων με βάση το ανώτερο ύψος έντασης ενίσχυσης που 
προβλέπεται από τον Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Δεύτερον: ενοποίηση των 5 κατηγοριών επενδυτικών σχε-
δίων σε 2 και πρόβλεψη για επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης για 
τις μικρές (έως 20%) και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 10%).
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τρίτον: διεύρυνση των ενισχυόμενων δαπανών με την 
πρόβλεψη ενίσχυσης της αγοράς πάγιων στοιχείων ενεργη-
τικού μιας παραγωγικής μονάδας.

τέταρτον: διευκόλυνση των επιχειρήσεων με προέγκριση 
επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου σε σύντομο χρονικό 
διάστημα (5 ημέρες) προκειμένου η υλοποίηση του επενδυ-
τικού σχεδίου να ξεκινά πριν την έκδοση της τελικής απόφα-
σης ένταξης στον νόμο.

πέμπτον: πρόβλεψη επιπλέον κινήτρων για την ίδρυση 
νέων μικρών επιχειρήσεων με κάλυψη του λειτουργικού τους 
κόστους για 5 χρόνια από την ίδρυσή τους.

για την καλύτερη εφαρμογή του επενδυτικού νόμου, αλλά 
και την αρτιότερη πληροφόρηση των επενδυτών, αναπτύξα-
με όλοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την ψηφιακή 
υποβολή, αξιολόγηση και παρακολούθηση των επενδυτικών 
σχεδίων, με ασφάλεια, αντικειμενικότητα, διαφάνεια και τα-
χύτητα.

στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, που δημιουργήσαμε, 
ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει τα στοιχεία της εταιρείας 
και του επενδυτικού σχεδίου του και να διαπιστώσει άμεσα 
εάν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στον νόμο, με ασφάλεια, 
διαφάνεια και ταχύτητα.

σε συνεργασία με τη μονάδα κρατικών ενισχύσεων 
(μόκε) του κέντρου Διεθνούς και ευρωπαϊκού όικονο-
μικού Δικαίου (κΔεόΔ), δημιουργήσαμε και αναρτήσαμε 
στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr ηλεκτρονική βάση δε-
δομένων, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για το σύνολο 
του εθνικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Άμεσες Ξένες 
επενδύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις. η βάση αυτή αποτέ-
λεσε ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο για τον Έλληνα, αλλά και 
τον ξένο επενδυτή.

η νέα δομή και διάρθρωση του νόμου, η αποσαφήνιση 
των ρυθμίσεων και η δημιουργία εργαλείων διευκόλυνσης 
και επιτάχυνσης της αξιολόγησης των επενδύσεων, αποτέλε-
σαν μια δυναμική αναβάθμιση του επενδυτικού νόμου που 
συνέβαλε, πιστεύω, σημαντικά στην αναπτυξιακή πορεία της 
ελληνικής οικονομίας.
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11.  Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών 
χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, την εξυπηρέτηση και διευ- 
κόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτών, τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας και τον εξορθολογισμό του συστήματος, απο-
φασίσαμε, τον μάρτιο του 2004, να ενεργοποιήσουμε τις 
τράπεζες ως τελικούς Δικαιούχους ενίσχυσης των μμε στα 
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Έτσι, οι τράπεζες 
ανέλαβαν την ευθύνη υποδοχής και αξιολόγησης των επενδυ-
τικών σχεδίων, την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και 
την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους επενδυτές.

στη συνέχεια, τροποποιήσαμε το κανονιστικό πλαίσιο χο-
ρήγησης ενισχύσεων με στόχο την παροχή στις μμε εύκολης 
και γρήγορης πρόσβασης στη χρηματοδότηση με εύχρηστα 
προγράμματα, απλουστευμένες διαδικασίες και σωστή καθο-
δήγηση στην αναζήτηση πληροφοριών.

σημειώνω ότι στους δύο πρώτους κύκλους ενίσχυσης που 
είχαν προκηρυχθεί στα τέλη του 2002, δηλαδή τρία σχεδόν 
χρόνια μετά την έναρξη του κπσ, εντάχθηκαν περίπου 3.500 
επενδυτικές προτάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 230 εκ. 
ευρώ.

στον 1ο κύκλο, δημόσιας δαπάνης 188 εκ. ευρώ, υποβλήθη-
καν 3.704 επενδυτικές προτάσεις και εντάχθηκαν 1.839, δη-
μόσιας δαπάνης 109 εκ. ευρώ. στον 2ο κύκλο, που προκηρύ-
χθηκε στις αρχές του 2004, δημόσιας δαπάνης 163 εκ. ευρώ, 
υποβλήθηκαν 2.650 επενδυτικές προτάσεις και εντάχθηκαν 
1.750, δημόσιας δαπάνης 115 εκ. ευρώ.

στις προκηρύξεις αυτές οι τράπεζες είχαν αναλάβει τον 
ρόλο του φορέα υποστήριξης της διαδικασίας, δηλαδή την 
παραλαβή των αιτήσεων, τη διαβίβασή τους στις περιφέρει-
ες, την παραλαβή των εγκεκριμένων από αυτές προτάσεων, 
τις συμβάσεις, την παρακολούθηση και τις πληρωμές, ενώ οι 
περιφέρειες είχαν εμπλοκή σε δυο επίπεδα: πρώτον, μέσω 
προσωρινής δομής που δημιουργήθηκε σε αυτές για την 
υποστήριξη των μμε και, δεύτερον, μέσω της γνωμοδοτικής 
επιτροπής του αναπτυξιακού νόμου που λειτουργούσε στις 
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περιφέρειες, η οποία είχε την τελική ευθύνη της αξιολόγη-
σης. η σύγχυση ρόλων και αρμοδιοτήτων αλλά και οι καθυ-
στερήσεις με το σύστημα αυτό ήταν μεγάλες.

στον 3ο κύκλο που προκηρύξαμε στις 15 μαρτίου 2005 με 
το νέο σύστημα, ένα μόλις έτος μετά τις εθνικές εκλογές, ο 
ρόλος του δημόσιου τομέα περιορίστηκε στον γενικό συντο-
νισμό των δράσεων και στην εποπτεία για την ορθή λειτουρ-
γία του συστήματος. τα πιστωτικά ιδρύματα ενεργοποιήθη-
καν όχι ως φορείς υποστήριξης της διαδικασίας, ρόλο που 
είχαν στις δύο πρώτες προκηρύξεις, αλλά ως τελικοί Δικαι-
ούχοι των δράσεων. είχαν δε, όπως προανέφερα, την απόλυ-
τη ευθύνη της υποδοχής και αξιολόγησης των επενδυτικών 
σχεδίων, της παρακολούθησης της υλοποίησής τους και της 
καταβολής των ενισχύσεων στους επενδυτές, χωρίς καμία 
απολύτως επιβάρυνσή τους.

η αμοιβή των τραπεζών, η οποία καταβαλλόταν εξ ολο-
κλήρου από το Δημόσιο, ήταν στα ίδια επίπεδα με αυτά των 
προηγούμενων κύκλων προκήρυξης, αλλά και, ως ποσοστό 
επί του ποσού που θα διαχειρίζονταν, ήταν επίσης ίδια με 
αυτή των ενδιάμεσων φορέων Διαχείρισης του επιχειρησια-
κού προγράμματος «ανταγωνιστικότητα».

για τη χορήγηση των ενισχύσεων, χωρίσαμε την επικρά-
τεια σε γεωγραφικές ενότητες (γε). όι ενότητες αυτές κα-
θορίστηκαν με κριτήρια όπως: το πληθυσμιακό μέγεθος, η 
ύπαρξη μεγάλου μητροπολιτικού-αστικού κέντρου, η απο-
μόνωση και η ανάγκη πληθυσμιακής τόνωσης σε ορεινές, 
παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές, τα οικονομικά 
δεδομένα κάθε περιφέρειας κ.λπ. σε κάθε γεωγραφική ενό-
τητα διαφοροποιούνταν τα κριτήρια μεγέθους των επιχει-
ρήσεων, το ύψος του κόστους του επενδυτικού σχεδίου που 
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και το ποσοστό επιχορήγησης 
του επενδυτικού σχεδίου.

γεωγραφική ενότητα 1: περιφέρεια αττικής πλην των νη-
σιών της, νομός θεσσαλονίκης της περιφέρειας κεντρικής 
μακεδονίας.

γεωγραφική ενότητα 2: περιφέρειες κεντρικής μακεδο-
νίας (πλην του νομού θεσσαλονίκης), θεσσαλίας, στερεάς 
ελλάδας και κρήτης, Δυτικής ελλάδας.
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γεωγραφική ενότητα 3: περιφέρειες ανατολικής μακεδο-
νίας-θράκης, Δυτικής μακεδονίας, ηπείρου, πελοποννήσου, 
Βορείου αιγαίου, νοτίου αιγαίου, ιόνια νησιά, νησιά της πε-
ριφέρειας αττικής επαρχία τροιζηνίας και όλα τα νησιά της 
χώρας πλην της κρήτης.

Έτσι, στον 3ο κύκλο ενίσχυσης των μμε στους τομείς της 
μεταποίησης και του τουρισμού, δημόσιας δαπάνης 210 εκ. 
ευρώ, υποβλήθηκαν συνολικά 6.754 επενδυτικές προτάσεις, 
αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 674 εκ. ευρώ. λαμβάνοντας 
υπόψη το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και τη δυναμι-
κή που απέκτησαν οι δράσεις λόγω, κυρίως, του νέου συ-
στήματος, αυξήσαμε τη δημόσια δαπάνη στα 532 εκ. ευρώ 
ενισχύοντας 5.421 προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά από 
τις τράπεζες και τη Διατραπεζική Δομή υποστήριξης που συ-
γκροτήθηκε για την τελική κατάταξη των επενδύσεων.

παράλληλα, ολοκληρώσαμε νέους κύκλους ενίσχυσης 
των μμε για δράσεις στο πλαίσιο των περιοχών ολοκληρωμέ-
νης αστικής ανάπτυξης, δηλαδή περιοχών με χαρακτηριστι-
κά υποβάθμισης και ανάγκη ενίσχυσης των δραστηριοτήτων 
τους, για δράσεις της κοινωνίας της πληροφορίας και, τέλος, 
για δράσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων της 
κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN II.

τον ιούνιο του 2007 ενεργοποιήσαμε τον 4ο κύκλο ενίσχυ-
σης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, για πρώτη φορά, 
στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών, στο πλαίσιο 
των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά 
και των προγραμμάτων κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg 
III, συνολικής δημόσιας δαπάνης 403,7 εκ. ευρώ.

για την κατανομή των πόρων και των ποσοστών ενισχύ-
σεων, χωρίσαμε την επικράτεια σε τρεις γεωγραφικές ζώνες. 
πρώτον: μειονεκτικές περιοχές (Ζώνη γ), δηλαδή τα νησιά 
με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους και οι δήμοι που βρίσκο-
νται σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων με ποσοστό επιχο-
ρήγησης 60%· δεύτερον: περιφέρειες ανατολικής μακεδονί-
ας-θράκης, Δυτικής μακεδονίας, ηπείρου και ιονίων νήσων 
όπου το ποσοστό ανεργίας ήταν άνω του 10% του εθνικού 
μέσου όρου (Ζώνη Β) με ποσοστό επιχορήγησης 55% και 
τρίτον: σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές (Ζώνη α) με ποσο-
στό ενίσχυσης 50%. όι επιχειρήσεις υπέβαλαν προτάσεις 
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από 30.000 έως 150.000 ευρώ (για τις Ζώνες α και Β) ή 
από 20.000 έως 150.000 ευρώ (για τη Ζώνη γ), με διάρκεια 
υλοποίησης έως 8 μήνες. η προκήρυξη υλοποιήθηκε με κα-
θεστώς de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) και αφο-
ρούσε υφιστάμενες επιχειρήσεις που απασχολούσαν από 
κανένα (για πρώτη φορά) έως 49 άτομα προσωπικό κατά το 
έτος 2006 και είχαν συμπληρώσει δύο πλήρεις δωδεκάμηνες 
και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

για τη βελτίωση της εφαρμογής του νέου συστήματος, 
αλλά και του επενδυτικού νόμου, δημιουργήσαμε, με τη συν-
δρομή της μόΔ, ενοποιημένο όλοκληρωμένο πληροφορια-
κό σύστημα, με τυποποιημένες διαδικασίες για την παρακο-
λούθηση των δράσεων σε όλα τα στάδια υποβολής, αξιολό-
γησης, ενστάσεων, τροποποιήσεων, ελέγχων, χρηματορροών 
κ.ά. και με μαθηματικοποιημένα και τυποποιημένα κριτήρια 
για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας στην αξιολόγηση, 
τη μείωση, απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών κα-
θώς και την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των επενδυ-
τών.

με μεγάλη ικανοποίηση παρακολουθώ, σήμερα, την εξέλι-
ξη των νέων προκηρύξεων στο πλαίσιο του εσπα.

12.  Η προώθηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων 

με στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της επιχειρηματικό-
τητας στο πλαίσιο του εσπα, μελετήσαμε και προετοιμάσαμε 
νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την κινητοποίηση 
ιδιωτικών κεφαλαίων και την προώθηση της μόχλευσης από 
τη χρήση των κοινοτικών πόρων.

τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων ήταν τέσσερα: 
πρώτον, η χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό 
αποπληρωμής των οποίων θα επαναχρηματοδοτεί νέα έργα 
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μελλοντικής επαναξιοποίησης 
των πόρων (ανακύκλωση/revolving)· δεύτερον, η δυνατότη-
τα συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς πόρους (μόχλευση/
leverage)· τρίτον, η διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά 
προγράμματα με δυνατότητα συνδυασμού τους με πρόσθε-
τη χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσε-
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ων, και, τέταρτον, η δυνατότητα σύστασης κεντρικής μονάδας 
διαχείρισης περισσοτέρων του ενός ταμείων (πηγές κεφα-
λαίων/sources of funding και διαχείριση κεφαλαίων/fund of 
funds).

τα εργαλεία αυτά αποτελούν βασικές προτεραιότητες της 
στρατηγικής της λισαβόνας και αυξάνουν τα προσδοκώμενα 
οφέλη από τη χρήση των κοινοτικών πόρων. η ευόδωση της 
προσπάθειας αυτής, που ξεκινήσαμε στο υπόιό, πιστεύω ότι 
θα σηματοδοτήσει την επιδιωκόμενη αλλαγή χρηματοοικο-
νομικής φιλοσοφίας θέτοντας τους υποψήφιους επενδυτές 
ενώπιον αυξημένων υποχρεώσεων σε σχέση με την κλασική 
παροχή επιδοτήσεων.

η αποφασιστικότητά μας για την υιοθέτηση και προώθηση 
σύγχρονων χρηματοοικονομικών μέσων που θα συνδράμουν 
αποφασιστικά στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των 
μμε, είχε ήδη εκδηλωθεί, όπως παρουσιάστηκε στην προη- 
γούμενη ενότητα, με τον επανασχεδιασμό του συστήματος 
χορήγησης κρατικών ενισχύσεων μέσω των πεπ.

με βάση μελέτες που είχαμε εκπονήσει σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που προανέφερα, προωθήσαμε 
στην ελλάδα την πρωτοβουλία της εε, JEREMIE (κοινοί ευ-
ρωπαϊκοί πόροι για τις μικρομεσαίες και τις μεσαίες επι-
χειρήσεις-Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises).

Έτσι, μετά από μακροχρόνια συνεργασία μας με τη γενι-
κή Διεύθυνση περιφερειακών πολιτικών της επιτροπής (DG 
REGIO) και το ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων (EIF), υπο-
γράψαμε, στις 26 ιουνίου 2007, πρώτοι μεταξύ των 27 κρα-
τών-μελών της εε, σύμβαση Χρηματοδότησης με το EIF για 
την οργάνωση των δομών υλοποίησης και χρηματοδότησης 
της πρωτοβουλίας αυτής, πιστοποιώντας τον πρωτοποριακό 
ρόλο και την αποφασιστικότητά μας ως προς την υιοθέτηση 
και προώθηση σύγχρονων χρηματοοικονομικών μέσων που 
μπορούν να συνδράμουν αποφασιστικά στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας των μμε.

κύριο χαρακτηριστικό της πρωτοβουλίας αυτής είναι ο 
πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέμενων κεφαλαί-
ων, η αποπληρωμή των οποίων θα μπορεί να οδηγήσει στην 
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εκ νέου επένδυσή τους για νέες δράσεις. σύμφωνα με τη 
μελέτη (gap analysis) που διενεργήθηκε από το EIF, η χρημα-
τοδότηση θα μπορούσε να καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων, 
όπως οι μικροπιστώσεις, η συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχει-
ρήσεων, τα κεφάλαια ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου, η 
παροχή εγγυήσεων κ.ά. κατά τις συναντήσεις με τους εκπρο-
σώπους του EIF, ιδιαίτερη έμφαση είχα αποδώσει στις μικρο-
πιστώσεις.

παράλληλα, το 2007 ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις για 
την ανάθεση μελετών και την υπογραφή μνημονίου συνερ-
γασίας με την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων για τη στή-
ριξη επενδυτικών προγραμμάτων και ολοκληρωμένων έργων 
αστικής ανάπτυξης μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA (κοινοί 
ευρωπαϊκοί πόροι για αειφόρες επενδύσεις στα αστικά κέ-
ντρα-Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas).

στόχος της πρωτοβουλίας JESSICA είναι η κινητοποίηση 
κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων 
αστικής ανάπτυξης με πιλοτικά προγράμματα να προβλέπο-
νται για την πρώτη περίοδο σε επίπεδο όργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης. απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών 
κέντρων και η παροχή νέων θέσεων εργασίας. όι ενισχύσεις 
θα χορηγούνται μετά τη σύνταξη όλοκληρωμένου σχεδίου 
αστικής ανάπτυξης, όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων 
με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα 
(κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενεργειακά δίκτυα κ.ά.). σημειώ-
νω εδώ ότι η επιτροπή είχε, επί μακρόν, διερευνήσει ενδεχό-
μενη συνεργασία της με την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσε-
ων, για τη χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης μέσω 
συνδυασμού κεφαλαίων, αποτελούμενων από επιδοτήσεις 
και δάνεια, προβλέποντας, επίσης, τη δυνατότητα παροχής 
εγγυήσεων ή/και τη σύσταση αντίστοιχου ταμείου αστικής 
ανάπτυξης.

παραθέτω παρακάτω απόσπασμα από την ομιλία του αρ-
μόδιου Διευθυντή της γενικής Διεύθυνσης περιφερειακής 
πολιτικής, κ. Ronnie Hall, η οποία έγινε την ημέρα της υπο-
γραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με το EIF.
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«Βεβαίως, η σημερινή συνάντηση διοργανώνεται 
στη δύση μιας προγραμματικής περιόδου και την αυγή 
μιας άλλης. Είναι μια κομβική στιγμή, αν θέλετε, στην 
επίδειξη της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και δη προς μεγάλη έκπληξη πολλών εξ 
αυτών, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις 
ήδη από το 2005, δυσκολευόμασταν να πιστέψουμε 
ότι εν τέλει θα κατέληγε σε ένα ποσό της τάξεως 308 
δις ευρώ υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης όλων 
των κρατών-μελών της Ευρώπης. Είναι το μεγαλύτερο 
ποσό στην ιστορία της ΕΕ. Και η Ελλάδα έλαβε ένα ση-
μαντικό μερίδιο. Σήμερα το πρωί έκανα κάποιους υπο-
λογισμούς. Ενώ ο πληθυσμός της Ελλάδας αντιστοιχεί 
σε περίπου 2-3%, αν δεν κάνω λάθος, του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού, η χώρα σας απορροφά περίπου το 6-7% 
του συνολικού Κοινοτικού προϋπολογισμού. Η διαφορά 
αυτή των δύο ποσοστών αποτελεί απτή απόδειξη της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Μελετήσαμε και προχωρήσαμε στο στήσιμο διαφό-
ρων τεχνικών και συστημάτων που αποσκοπούν στην 
ευκολότερη χρηματοδότηση ΜμΕ και ιδιαίτερα μικρών 
επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν μιλάμε για 
σύγκριση με τις ΗΠΑ, διαπιστώνουμε ότι στην Ευρώ-
πη αποδίδεται στις ευρωπαϊκές ΜμΕ, λιγότερο από το 
μισό αυτών που δίνουν οι Αμερικανοί. Δεν είναι καλές 
οι επιδόσεις μας, πρέπει να τις βελτιώσουμε, πρέπει 
να υπάρξουν συγκεκριμένα κίνητρα. Πρέπει να ωθή-
σουμε τις ΜμΕ να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση στα 
κεφάλαια τα οποία θα "υποστηρίξουν" την ανάπτυξή 
τους. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει, θα έλεγα, μια 
μεταστροφή. Μια νέα κουλτούρα που αποδέχεται και 
προωθεί μια ανακυκλούμενη συνδρομή που αρχίζει και 
απομακρύνεται από τη λογική των εφάπαξ επιχορηγή-
σεων. Λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων και τη δική μας δουλειά, έχουμε 
ως αποτέλεσμα το JEREMIE, το οποίο συνδράμει τις 
ΜμΕ, και το JESSICA, το οποίο είναι ένα σύστημα που 
ακολουθεί την ίδια λογική των ανακυκλούμενων μορ-
φών συνδρομής στον χώρο της αστικής ανάπτυξης. 
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Η χρήση αυτών των δύο πρωτοβουλιών, JEREMIE και 
JESSICA, θα επιτρέψει να οργανώσουμε αυτά τα ανα-
κυκλούμενα δάνεια, ανακυκλούμενα διότι, ανάλογα με 
τον ρυθμό αποπληρωμής τους, τα ποσά επαναδιατίθε-
νται σε νέες επιχειρήσεις και δράσεις.

Γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα ενδυναμώσει 
τη βιωσιμότητα και τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της 
Κοινοτικής συνδρομής. Γνωρίζουμε ότι τα προς διά- 
θεση ποσά της Δ΄ προγραμματικής περιόδου θα είναι 
μικρότερα από αυτά της Γ΄ προγραμματικής περιόδου 
για την Ελλάδα, αλλά με αυτές ακριβώς τις τεχνικές 
θα στοχεύουμε σε μια πιο μακροπρόθεσμη παρέμ-
βαση. Ευελπιστώντας παράλληλα ότι θα υπάρχει και η 
αναγκαία μόχλευση στον βαθμό που δεν είναι μόνον 
χρήματα, αλλά θα υπάρχει και υποστήριξη σε επίπεδο 
διαχειριστικό, κεφαλαιακής μόχλευσης και τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης.

Θεωρώντας, μάλιστα, βέβαιο ότι οι καινούργιες αυ-
τές τεχνικές θα καταστήσουν τους επενδυτές και πιο 
προσεκτικούς στον βαθμό που δεν θα πρόκειται για 
100% επιχορήγηση, αλλά για ένα ποσό, το οποίο, εν μέ-
ρει τουλάχιστον, θα πρέπει να αποπληρώσουν. Με λίγα 
λόγια, θεωρούμε ότι πλέον αυτές οι τεχνικές δεν είναι 
μια καινοτομία ή κάτι το οποίο ενδεχομένως θα πρέπει 
να προσαρτήσουμε στις αναπτυξιακές μας πολιτικές, 
αλλά κάτι που θα είναι απόλυτο και μόνιμο στο μέλλον.

Έχουμε, λοιπόν, ξεκινήσει τη διαπραγματευτική δια- 
δικασία επιθυμώντας να επιλύσουμε όλα τα τεχνικά, 
νομικά και λογιστικά προβλήματα, τα οποία εμφανίζο-
νται, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα νέα αυτά συ-
στήματα πραγματικά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν 
με τον τρόπο που θέλουμε. Επιθυμώντας, επίσης, και οι 
κανονισμοί να αλλάξουν, αλλά και η εθνική νομοθεσία, 
έτσι ώστε το JEREMIE να δουλέψει σωστά, να γίνει η 
καταβολή των χρημάτων, να γίνουν σωστά οι έλεγχοι 
και να υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ των διαχειριστι-
κών αρχών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. 
Τέλος, επιθυμούμε την πλήρη επιτυχία αυτού του συ-
στήματος. Σε συνδυασμό βέβαια και με το ότι η πρώ-
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τη σύμβαση υπογράφεται σήμερα, αναγνωρίζω ότι η 
μέρα είναι πολύ σημαντική.

Ακούω με πάρα πολύ ενδιαφέρον τη χρήση του 
JEREMIE που προτείνουν να κάνουν οι ελληνικές αρχές 
ενθαρρύνοντας δηλαδή κατ’ αρχάς τις μικροπιστώσεις. 
Η μικροπίστωση είναι κάτι το οποίο σιγά-σιγά αποκτά 
ολοένα και μεγαλύτερο βάρος, αν θέλετε, στις τάξεις 
της Επιτροπής σαν μια σημαντική πηγή ουσιαστικής 
ανάπτυξης. Γιατί η έλλειψη χρηματοδοτικών κεφαλαίων 
είναι ένας σημαντικός φραγμός για ολόκληρες κοινω-
νικές ομάδες, και δη τις περιφερειοποιημένες, που συ-
χνά έχουν καλές ιδέες, αλλά δεν διαθέτουν αντίστοιχες 
δυνατότητες χρηματοδότησης. Εξ ορισμού, αν θέλετε, 
είναι τέτοια η κοινωνική και δυναμική τους θέση, που 
οι κλασικές μορφές χρηματοδότησης τούς είναι απο-
λύτως απρόσιτες.

Η πολιτική των μικροπιστώσεων είναι πάρα πολύ 
ενδιαφέρουσα λαμβάνοντας υπόψη ότι με ένα ποσό 
σχετικά περιορισμένο, με ένα πλαφόν ίσως της τάξε-
ως των 7.000-7.500 ευρώ, μπορούμε να παρέμβουμε 
ουσιαστικά. 7.500 ευρώ, όμως, είναι ίσως, αν θέλετε, 
ακριβώς αυτά που λείπουν από κάποιον για να μπορέ-
σει να ξεκινήσει. Ευελπιστούμε μάλιστα ότι θα μπορέ-
σουμε να έχουμε μία ολοκληρωμένη θετική πρωτοβου-
λία μικροπιστώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παράλληλα με το JEREMIE σε σχετικά μικρό χρονικό 
διάστημα.

Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι, πιστεύουμε ότι το 
JEREMIE αποτελεί ένα πολύ καλό νέο για την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη γενικότερα και θεωρούμε ότι θα βοη- 
θήσει την ανάπτυξη μέσα από την ορθολογικότερη 
χρήση των διαθέσιμων πόρων και τη δημιουργία θέ-
σεων απασχόλησης στις περιφέρειες. Και κυρίως με 
τη σωστή χρήση των όλο και πιο σπάνιων δημόσιων 
πόρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια θα χορη-
γούνται, θα επιστρέφονται και θα επαναχορηγούνται 
μεσο-μακροπρόθεσμα.

Με πολύ μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι η Ελ-
λάδα ήρθε δεύτερη για την υιοθέτηση του δικού της 
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ΕΣΠΑ. Είμαστε σήμερα στις 26 Ιουνίου, και είναι πολλά 
τα κράτη-μέλη τα οποία ακόμη δεν έχουν εγκεκριμένα 
ΕΣΠΑ, άρα η χώρα σας είναι ήδη αρκετά μπροστά και 
αυτό είναι καλό νέο. Συνάμα δε, προσδοκούμε και στην 
οριστική έγκριση και την εκκίνηση όλων των επιχειρη-
σιακών προγραμμάτων. Εξ ονόματος του Γενικού Διευ-
θυντού μας, σας ευχόμεθα καλή τύχη και για αυτή την 
προγραμματική περίοδο και για το JEREMIE».

παράλληλα, και για να προετοιμάσουμε τη μετάβαση της 
χώρας από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού 
με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, αλλά και για την προσέλκυση 
ιδιωτικών κεφαλαίων ως ένα επιπλέον εχέγγυο βιωσιμότητας 
των επενδύσεων, μελετήσαμε, με την υποστήριξη εξωτερικού 
συμβούλου, τη δυνατότητα δημιουργίας ανακυκλούμενων 
Χρηματοδοτικών ταμείων (revolving funds).

η σύνθεση των χορηγούμενων κεφαλαίων θα αποτελού-
σε μείγμα κοινοτικών και εθνικών πόρων και η αποπληρωμή 
τους θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους πόρους (revolving 
funds) προς τους δικαιούχους εκείνους που θα πληρούσαν 
τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας. σκοπός της πρωτοβου-
λίας μας αυτής, την οποία παρουσιάσαμε στην επιτροπή και 
συζητήσαμε με το ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, ήταν, 
κυρίως, η δανειοδότηση μμε, ότα και επιχειρήσεων ότα για 
την υλοποίηση ακόμα και έργων υποδομής.

για την υποστήριξή μας στην προώθηση των εργαλείων 
αυτών στην ελλάδα, είχα αποσπάσει στο γραφείο μου εξει-
δικευμένο στέλεχος της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσε-
ων.

13.  Μια νέα πρωτοβουλία: Τα Πρότυπα Καινοτόμα 
Σχέδια Ανάπτυξης 

με στόχο την αλλαγή της χρηματοοικονομικής φιλοσοφί-
ας του κπσ, σχεδιάσαμε και ανακοινώσαμε, στις 21 ιουνίου 
2006, «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εταιρικών 
σχημάτων για την υποβολή πρότυπων καινοτόμων σχεδίων 
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ανάπτυξης (πκσα) μέσω συνολικών επιχορηγήσεων (global 
grants)».

συνολική επιχορήγηση (global grant) είναι μία καινοτόμος 
διαδικασία υλοποίησης έργων, προβλεπόμενη από τους κοι-
νοτικούς κανονισμούς, κατά την οποία η Διαχειριστική αρχή 
(ευΔ) εκχωρεί σε τρίτο φορέα την αρμοδιότητα για ένα σύνο-
λο δράσεων, διατηρώντας την ευθύνη έναντι της επιτροπής, 
αλλά επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα. με 
βάση την πρόσκληση αυτή, κλήθηκαν εταιρικά σχήματα από 
όλη την ελληνική επικράτεια να εκπονήσουν και υποβάλουν 
πκσα, τα οποία θα χρησιμοποιούσαμε ως πηγή άντλησης 
νέων ιδεών για τον σχεδιασμό νέων μηχανισμών χρηματο-
δότησης και δομών διαχείρισης κατά τη νέα προγραμματική 
περίοδο 2007-2013.

η συνολική επιχορήγηση, αν και προβλεπόταν στους κα-
νονισμούς της περιόδου 2007-2013, δεν είχε προωθηθεί στο 
πλαίσιο του γ΄ κπσ.

όρίσαμε τα πκσα ως ολοκληρωμένα προγράμματα ανά-
πτυξης που έπρεπε να σχεδιασθούν με τη συμμετοχή κοινω-
νικοοικονομικών εταίρων και να επικεντρωθούν σε ένα ή πε-
ρισσότερα θέματα-προβλήματα μιας επιλεγμένης περιοχής 
παρέμβασης. η προκήρυξη απευθυνόταν σε όλους τους τοπι-
κούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που έχουν όραμα για 
την ανάπτυξη της περιοχής τους.

ως εταιρικό σχήμα θεωρήσαμε τη συνεργασία φορέων 
(εταίρων) για την από κοινού συμμετοχή τους στον σχεδια-
σμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση των πκσα. όι φορείς 
αυτοί ενδεικτικά μπορεί να ήταν: Δημόσιες αρχές, Δημόσιοι 
όργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (α΄ και β΄ βαθμού) συ-
μπεριλαμβανομένων και των αναπτυξιακών τους εταιρειών, 
συνεταιρισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, 
επιμελητήρια, τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα, επαγ-
γελματικές ενώσεις, περιβαλλοντικές και λοιπές όργανώ-
σεις, μκό, κοινωνικοί εταίροι, ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα) κ.ά.

περιοχές παρέμβασης και εφαρμογής των πκσα ορί-
σθηκαν οι γεωγραφικά μειονεκτικές περιοχές, όπως οι 
ορεινές, οι μειονεκτικές γεωργικές και οι μειονεκτικές νη-



ΔήΜοσιεσ επιλογεσ: Μια προσωπιΚή αφήγήσή

205

σιωτικές περιοχές της χώρας καθώς και οι αστικές περιο-
χές με μητροπολιτικά χαρακτηριστικά και δεσμούς με την 
ενδοχώρα.

αντικείμενο της έννοιας της συνολικής επιχορήγησης απο-
τελούσε η ανάθεση της διαχείρισής της σε «ενδιάμεσο φο-
ρέα» φορέα Διαχείρισης συνολικής επιχορήγησης (φΔσε), 
ο οποίος θα εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και 
θα διασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα φερεγγυότητας και εμπει-
ρίας στη διοικητική και οικονομική διαχείριση, θα διαθέτει 
ειδικότερη εξειδίκευση συναφή με το αντικείμενο της συνο-
λικής επιχορήγησης και εν γένει θα πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 27 του κανονισμού 1260/1999. σύμφωνα με τον 
κανονισμό, τον ρόλο του ενδιάμεσου φορέα μπορούν, μετα-
ξύ άλλων, να αναλάβουν τοπικές αρχές, οργανισμοί περιφε-
ρειακής ανάπτυξης καθώς και μκό.

η υλοποίηση της συνολικής επιχορήγησης μέσω φορέα 
Διαχείρισης πίστευα ότι αποτελούσε έναν ενδεδειγμένο 
τρόπο ανταπόκρισης στις νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής 
περιφερειακής πολιτικής και τις αρχές της εταιρικής διακυ-
βέρνησης, δεδομένου ότι υποστηρίζεται και υλοποιείται με 
τη συνεργασία των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών εταί-
ρων μέσω και του εκάστοτε περιφερειακού συμβουλίου. με 
χαρά βλέπω σήμερα ότι το υπουργείο απασχόλησης προωθεί 
τον θεσμό αυτό πολύ συστηματικά. 

στόχος μας, την εποχή εκείνη, ήταν η υλοποίηση καινο-
τόμων, και στον σχεδιασμό αλλά και στην εφαρμογή τους, 
ολοκληρωμένων δράσεων με κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, 
με αντιπροσωπευτική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και 
του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η δημιουργία 
συνεργασιών μεταξύ των τοπικών αρχών και του ιδιωτικού 
τομέα. Βασικό ζητούμενο προκειμένου τα πκσα να θεω-
ρηθούν ότι έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, ήταν η πολυ-
συμμετοχικότητα, αλλά και ο πολυ-τομεακός χαρακτήρας 
τους.

παράλληλα, είχαμε προβλέψει χρηματοδότηση από τα 
νέα μέτρα των πεπ του γ´ κπσ για την προετοιμασία των 
έργων του εσπα, του κόστους της ωρίμανσης πιλοτικών 
πκσα που θα αξιολογούνταν θετικά ώστε να μπορούν να 
υλοποιηθούν μέσω συνολικών επιχορηγήσεων από τα πεπ 
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του εσπα. Ένας επιπλέον στόχος της πρωτοβουλίας μας 
με τα πσκα, ήταν η άντληση νέων ιδεών για τον σχεδιασμό 
νέων μηχανισμών χρηματοδότησης και δομών διαχείρισης 
εν όψει του εσπα.

με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι τα πκσα δεν στηρί-
χθηκαν όσο ήλπιζα μετά την αποχώρησή μου από το υπουρ-
γείο όικονομίας και όικονομικών.
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κεφαλαιό ε´

η Διαπραγματευση για τό εσπα

1.  Η διαπραγμάτευση για τη διασφάλιση των Κοινοτι-
κών πόρων για τη νέα περίοδο προγραμματισμού 
2007-2013 

ό πολυετής δημοσιονομικός προγραμματισμός της εε απο-
σκοπεί στη διαμόρφωση και επίτευξη συμφωνίας για τους 
πόρους που έχει ανάγκη η εε προκειμένου να επιτύχει στους 
κεντρικούς πολιτικούς της στόχους. αφετηρία της διαδικα-
σίας αυτής, που αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά πο-
λιτικοοικονομικά γεγονότα του κοινοτικού γίγνεσθαι, είναι 
η πρόταση κατανομής πόρων της ευρωπαϊκής επιτροπής, 
η οποία λαμβάνει χώρα περίπου δύο έως τρία χρόνια πριν 
από την έναρξη μιας νέας δημοσιονομικής περιόδου. αυτό 
γίνεται προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για δια-
πραγμάτευση στο συμβούλιο και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 
(που ακολουθεί την κατάθεση της πρότασης της ευρωπαϊκής 
επιτροπής).

η επιτροπή με την ανακοίνωση COM(2004) 101 τελικό, 
παρουσίασε, στις 10 φεβρουαρίου 2004, την πρότασή της 
για τους κεντρικούς πολιτικούς στόχους της εε και τα δημο-
σιονομικά μέσα προς επίτευξή τους για τη νέα περίοδο που 
ξεκινούσε την 1η ιανουαρίου 2007 και θα λήξει την 31η Δεκεμ-
βρίου 2013.

με την πρόταση αυτή, οι δαπάνες του προϋπολογισμού 
της εε διαρθρώθηκαν σε πέντε κεφάλαια. πρώτον: Βιώσιμη 
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ανάπτυξη με δυο υποκατηγορίες: 1α ανταγωνιστικότητα για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση και 1β συνοχή για την ανά-
πτυξη και την απασχόληση. Δεύτερον: Διατήρηση και διαχεί-
ριση φυσικών πόρων. τρίτον: ιδιότητα του πολίτη, ελευθερία, 
ασφάλεια και Δικαιοσύνη. τέταρτον: η εε ως παγκόσμιος 
εταίρος-εξωτερικές δράσεις και, πέμπτον: Διοίκηση.

το σύνολο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (δε-
σμεύσεις) ανερχόταν σε 1.025 δις ευρώ σε τιμές 2004, και 
αντιστοιχούσε σε 1,26% του αεε της εε-27 με την παραδοχή 
ότι η ετήσια αύξηση του ακαθαρίστου εγχωρίου εισοδήμα-
τος (αεε) θα είναι κατά μέσο όρο 2,3% κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2007-13.

η επιτροπή πρότεινε, επίσης, τη διατήρηση του ίδιου κα-
τωφλίου των ιδίων πόρων του κοινοτικού προϋπολογισμού 
ως ποσοστό του αεε της εε (1,24%), με μέσο διαθέσιμο περι-
θώριο 0,10%. το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών ανερχό-
ταν σε 929 δις ευρώ και αντιστοιχούσε σε 1,14% του αεε.

σε σχέση με την περίοδο 2000-2006, οι πιστώσεις της 
κατηγορίας 1α ( Έρευνα και ανάπτυξη, Διευρωπαϊκά δίκτυα) 
είχαν σχεδόν τριπλασιαστεί, η κατηγορία 1β (συνοχή) είχε αυ-
ξηθεί κατά 33%, η κοινή αγροτική πολιτική παρέμενε σχεδόν 
σταθερή, οι δαπάνες του κεφαλαίου 3 είχαν υπερδιπλασια-
στεί, ενώ του κεφαλαίου 4 είχαν αυξηθεί κατά 40%.

η προσπάθεια των «καθαρών συνεισφερόντων» (net 
contributors), κυρίως, της Δανίας, της γαλλίας, του ηνωμέ-
νου Βασιλείου, της σουηδίας και της αυστρίας, για την εξοι-
κονόμηση πόρων και τη μείωση του ύψους της οροφής των 
δημοσιονομικών προοπτικών, εστιάστηκε στην κατηγορία 1, 
που αντιστοιχούσε στο 46,6% του συνολικού πακέτου, αλλά 
και στο ελαστικότερο μέρος της καπ που ήταν η ανάπτυξη 
της υπαίθρου (κατηγορία 2). και αυτό διότι η διαπραγμάτευ-
ση για το κεφάλαιο της καπ είχε ήδη κλείσει τον σεπτέμβριο 
του 2003 όταν είχε επιτευχθεί συμφωνία για τη νέα καπ, 
εκτός των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη, τα κεφάλαια 3 
και 5 είχαν συγκριτικά περιορισμένους πόρους και οι δαπά-
νες του κεφαλαίου 4 για τις εξωτερικές δράσεις ήταν «ανε-
λαστικές» λόγω του νέου ρόλου που επεδίωκε η εε σε πα-
γκόσμιο επίπεδο ως «global partner».
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στο κεφάλαιο 1, η ελαστικότητα αφορούσε κυρίως την 
υποκατηγορία 1β «συνοχή», η οποία αντιστοιχούσε στο 33,6% 
του συνολικού πακέτου και λιγότερο, έως καθόλου, την υπο-
κατηγορία 1α «ανταγωνιστικότητα», η οποία αντιστοιχούσε 
στο 12,95% του συνολικού πακέτου. και αυτό γιατί η υποκατη-
γορία αυτή εξέφραζε την πολιτική βούληση για στήριξη της 
στρατηγικής της λισαβόνας, θέμα στο οποίο θα αναφερθώ 
σε επόμενη ενότητα.

Ήταν επίσης γνωστό ότι η καπ και η πολιτική της συνοχής 
εξασφαλίζουν στη χώρα μας το μεγαλύτερο μέρος των απο-
λήψεών της από τον κοινοτικό προϋπολογισμό (τι εισπράτ-
τουμε από την εε) και ότι η συμφωνία για τη δομή του συστή-
ματος ιδίων πόρων της εε προσδιορίζει και τη συμμετοχή της 
ελλάδας στις συνολικές δημοσιονομικές δαπάνες της εε (τι 
πληρώνουμε στην εε).

η χώρα μας παραδοσιακά ωφελείτο οριακά από τα κεφά-
λαια 1α, 3 και 4. κυρίως ωφελείτο από την υποκατηγορία 1β 
όπου, σε τιμές 1999, το ποσό για τη χώρα μας ανήλθε σε 24,8 
δις ευρώ για την περίοδο 2000-2006 (σχεδόν 4,0 δις ευρώ 
σε ετήσια βάση) και από την καπ (περίπου 2,5 δις ευρώ 
σε ετήσια βάση). σημειώνω ότι οι μεταβιβάσεις πόρων που 
πραγματοποιήθηκαν προς την ελλάδα στο πλαίσιο της συνο-
χής και της καπ επέτρεψαν στη χώρα μας να διαθέτει ένα 
καθαρό υπόλοιπο της τάξης του 3,5 έως 4,0% του αεπ της 
για το διάστημα 1996-2002, δηλαδή πλέον των 4 δις ευρώ σε 
ετήσια βάση.

συνεπώς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τεχνικούς και 
διαρθρωτικούς λόγους, η ελλάδα δεν μπορούσε να βελτιώ-
σει σημαντικά τη θέση της όσον αφορά τα κεφάλαια 1α, 3 
και 4, η διατήρηση του καθαρού υπολοίπου της χώρας για 
το διάστημα 2007-2013, εξαρτάτο καθαρά από τα κονδύλια 
που θα αποσπούσε στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Έτσι, 
το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα είχε πολύ μεγάλη 
βαρύτητα στον δημοσιονομικό και αναπτυξιακό προγραμμα-
τισμό της χώρας, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. 

στο πλαίσιο αυτό αναλάβαμε, ως υπουργείο που έχει την 
αρμοδιότητα για τη μακροοικονομική, δημοσιονομική και 
αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, τον συντονισμό των συναρ-
μοδίων υπουργείων και την υποστήριξη της διαπραγμάτευ-



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

210

σης των δημοσιονομικών προοπτικών της εε, την ευθύνη της 
οποίας είχε το υπουργείο εξωτερικών, καθώς και την ευθύνη 
της διαπραγμάτευσης των νέων κανονισμών της περιόδου 
2007-2013.

κύρια αρμοδιότητά μας ήταν η συνολική παρακολούθηση 
της εξέλιξης της διαπραγμάτευσης, ο σχεδιασμός συντονι-
σμένης δράσης με τους συναρμόδιους φορείς για την πα-
ραγωγή κειμένων πολιτικής και θέσεων και η συνεργασία 
με αντίστοιχες διαπραγματευτικές ομάδες άλλων κρατών-
μελών.

για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της χώρας μας, 
συγκρότησα, τον σεπτέμβριο του 2004, κατόπιν ανοικτής 
δημόσιας πρόσκλησης και με την υποστήριξη της μόΔ α.ε., 
μια τεχνοκρατική ομάδα υψηλού επιπέδου, την ειδική όμά-
δα κρούσης (Task Force) «Διαρθρωτικοί κανονισμοί και Δη-
μοσιονομικές προοπτικές 2007-2013». η προετοιμασία αυτή 
απαιτούσε συνεχή παρακολούθηση και επεξεργασία εγγρά-
φων εργασίας, αλλά και παραγωγή εισηγήσεων και προτάσε-
ων καθόλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και μέχρι την 
ολοκλήρωσή της.

η όμάδα κρούσης είχε ως βασικό αντικείμενο την παρα-
κολούθηση των συναντήσεων που διεξάγονται στο συμβού-
λιο για θέματα Δημοσιονομικών προοπτικών και Διαρθρωτι-
κών κανονισμών, την επεξεργασία θέσεων επί των διαφόρων 
κατηγοριών δαπανών των δημοσιονομικών προοπτικών της 
εε και αναλύσεων των σχετικών επιπτώσεων για την ελλάδα, 
την εκπόνηση non papers για την προετοιμασία διαμόρφω-
σης συμμαχιών, την ανάπτυξη και λειτουργία υπολογιστικού 
εργαλείου για τον υπολογισμό των κατανομών των πόρων 
της συνοχής στα 25 κράτη-μέλη, την υποστήριξη του υπουρ-
γείου εξωτερικών στη διαπραγμάτευση με σχετικά ενημερω-
τικά σημειώματα, την παρακολούθηση και επεξεργασία θέσε-
ων και κειμένων επί των νέων Διαρθρωτικών κανονισμών της 
εε (γενικού και ειδικών) και την εκτίμηση των επιπτώσεών 
τους στην εφαρμογή. την όμάδα κρούσης, εκτός από υπο-
δομές και τεχνικά μέσα, υποστηρίξαμε με σύμβαση συνερ-
γασίας που υπογράψαμε με το κέντρο Έρευνας ευρωπαϊκών 
πολιτικών του πανεπιστημίου Strathclyde, του ηνωμένου Βα-
σιλείου.
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για τη μεγιστοποίηση του δημοσιονομικού φακέλου συνο-
χής της χώρας, εστιάσαμε τη διαπραγματευτική μας στρατη-
γική στη δημιουργία κατάλληλων συμμαχιών και στην ανάδει-
ξη της στατιστικής επίπτωσης της διεύρυνσης της εε, δεδο-
μένου ότι το 63% του πληθυσμού της χώρας κατοικούσε σε 
περιφέρειες που έπαψαν να καλύπτονται από τον στόχο 1.

για τον σκοπό αυτό αναπτύξαμε πολυπαραμετρικά εργα-
λεία για την αποτίμηση της επίπτωσης διαφορετικών σεναρί-
ων στις εισροές πόρων, αλλά και στις συνεισφορές της χώ-
ρας στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

παράλληλα, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των νέων 
Διαρθρωτικών κανονισμών, η όμάδα κρούσης με την ενερ-
γό συμμετοχή της στην ομάδα του συμβουλίου «Structural 
Actions», προέβη με την υποστήριξη εξωτερικού συμβούλου 
σε εκτίμηση των επιπτώσεων των νέων κανονισμών στον 
προγραμματισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την 
υλοποίηση και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων από 
την εε προγραμμάτων για τη χώρα μας, με στόχο την εξα-
σφάλιση ρυθμίσεων που θα επέτρεπαν τη βέλτιστη αξιοποίη- 
ση των πόρων.

2.  Μια συνοπτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων  
της διαπραγμάτευσης 

η πολύμηνη και επίπονη διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία στο ευρωπαϊκό συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005 σε 
μια δύσκολη, ομολογουμένως, συγκυρία. το περιβάλλον ήταν 
σαφώς λιγότερο δεκτικό στις αυξημένες απαιτήσεις πόρων, 
δεδομένου ότι αρκετές από τις πιο πλούσιες χώρες αντιμε-
τώπιζαν σημαντικά οικονομικά προβλήματα. ως εκ τούτου, 
οι ισχυρές πιέσεις για μια αυστηρή και ιδιαίτερα περιοριστι-
κή συμφωνία οδήγησαν σε πολύ μικρότερη αύξηση πόρων 
(13%) σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

από την άλλη πλευρά, είχαν αυξηθεί και οι δικαιούχοι του 
προϋπολογισμού συνοχής (100 εκατομμύρια επιπλέον κάτοι-
κοι) προερχόμενοι από νέα κράτη-μέλη, που πράγματι είχαν 
μεγαλύτερες ανάγκες από την ελλάδα λόγω των ασθενών 
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οικονομιών τους και οι οποίες καλύπτονται κυρίως από κον-
δύλια για τη συνοχή. Έτσι, το συνολικό ύψος πιστώσεων προς 
όλες τις χώρες συνοχής προσδιορίστηκε στα 864,3 δις ευρώ 
ή 1,05% του αεε της εε-27.

ό τελικός προϋπολογισμός της εε μειώθηκε κατά 16% 
σε σχέση με την αρχική πρόταση της επιτροπής. ό φάκελος 
της συνοχής μειώθηκε κατά 36,1 δις ευρώ. όι μειώσεις αυ-
τές αντανακλούσαν τις αντίξοες συνθήκες διαπραγμάτευσης 
που διαμορφώθηκαν, από τον όκτώβριο του 2003, όταν οι 
έξι συνεισφέρουσες χώρες ζήτησαν προϋπολογισμό 825 δις, 
θέτοντας θέμα υπερβολικής δημοσιονομικής τους επιβάρυν-
σης και ασκώντας σοβαρές πιέσεις για ευνοϊκότερες υπέρ 
αυτών ρυθμίσεις, αλλά και για κατάργηση ειδικών ρυθμίσε-
ων, όπως π.χ. τα μεταβατικά καθεστώτα της ελλάδας (περι-
φέρειες στατιστικής και φυσικής σύγκλισης).

σημειώνω δε ότι οι εταίροι μας δεν έπαψαν να υπενθυμί-
ζουν στη διαπραγματευτική ομάδα ότι η ελλάδα διαχειρίστη-
κε επί πολλά έτη κοινοτικούς πόρους χωρίς να κατορθώσει 
να επιτύχει σημαντική βελτίωση ως προς τον μέσο κοινοτικό 
όρο, ότι κατέγραψε μεγάλες απώλειες στο Β´ κπσ, χαμηλούς 
ρυθμούς απορρόφησης, αλλά και προβλήματα νομιμότητας 
δαπανών στο γ´ κπσ.

τελικά, ύστερα από τις ιδιαίτερα επίπονες τελικές δια-
πραγματεύσεις και παρά την αρνητική συγκυρία αλλά και τον 
περιορισμό των συνολικών πόρων συνοχής, στο ευρωπαϊκό 
συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, διαμορφώσαμε τον συνο-
λικό φάκελο της ελλάδας σε 20,1 δις ευρώ σε σταθερές τιμές 
ή σε 24,3 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

η χώρα μας κατόρθωσε μάλιστα να αυξήσει το μερίδιό 
της ως προς το σύνολο των παλαιών κρατών-μελών (εε-
15), σε σχέση με την περίοδο 2000-2006, δηλαδή από 11,7% 
σε 12,04%. με τη συμφωνία αυτή, η ελλάδα, χωρίς να είναι 
πλέον η «φτωχότερη» στους 15 όπως το 1999, υπέστη μι-
κρότερες αναλογικές απώλειες σε σχέση με χώρες εε-15 
όπως η πορτογαλία, στην οποία θα αναφερθώ ειδικότερα 
παρακάτω.

παράλληλα, πετύχαμε πολύ ευνοϊκές συνθήκες απορρό-
φησης με κυριότερες τη διεύρυνση του κανόνα ν+2 σε ν+3 
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μόνο για την πορτογαλία και την ελλάδα και τη δυνατότητα 
συγχρηματοδότησης σε ποσοστό έως 85%.

όι μνήμες από την προετοιμασία και τη διαπραγμάτευση 
είναι πολλές. θα σταθώ μόνο σε ένα περιστατικό που συ-
νέβη όταν αργά το βράδυ του ευρωπαϊκού συμβουλίου μάς 
γνωστοποιήθηκε ότι η ευελιξία ν+3 θα ισχύσει για τα νέα 
κράτη-μέλη και μόνο για αυτά. την ευελιξία αυτή συμφώνη-
σε ξαφνικά η Βρετανική προεδρία με τις χώρες καθαρούς-
συνεισφέροντες κατόπιν αιτήματος των νέων κρατών-μελών. 
γνωρίζοντας πολύ καλά τις διαρθρωτικές διαχειριστικές αδυ-
ναμίες της χώρας μας, αλλά και τη δυσκολία άμεσης αντιμε-
τώπισής τους, ζήτησα αμέσως από τον επικεφαλής της αντι-
προσωπείας της γενικής Διεύθυνσης περιφερειακών πολιτι-
κών της επιτροπής και παλαιό μου συνάδελφο στην επιτροπή 
κ. Jean-Charles Leagues, να διερευνήσουμε από κοινού κρι-
τήρια που θα προτείναμε στην προεδρία, ώστε να αποδεχθεί 
να ισχύσει η πρόταση αυτή για κάποιες από τις χώρες εε-15.

πολύ σύντομα και ύστερα από σχετική συνεννόηση που 
έγινε μεταξύ επιτροπής και προεδρίας, έλαβα αρνητική απά-
ντηση. μετά από ασφυκτικές μου πιέσεις, ο εκπρόσωπος της 
επιτροπής μού δήλωσε ότι αν παρουσιαζόμουν με μια ακό-
μη χώρα εε-15 που επιθυμούσε ν+3, θα επανερχόταν στην 
προεδρία για συμβιβασμό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον αγώνα 
δρόμου που έκανα από τη μια αντιπροσωπεία στην άλλη των 
χωρών εε-15, που γνώριζα ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα 
ν+2 την περίοδο 2000-2006. μετά από διαδοχικές αρνή-
σεις, ιδίως της ιταλίας και της ισπανίας, βρέθηκα να συνομι-
λώ με τον αρμόδιο πορτογάλο υφυπουργό, ο οποίος, τελικά, 
δέχθηκε να παρουσιάσουμε κοινή πρόταση. η ικανοποίησή 
μου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη όταν, μισή ώρα πριν εισέλθουν 
στην αίθουσα οι ηγέτες, έλαβα θετική απάντηση. μεγάλη 
όμως ήταν και η απογοήτευση που ένιωσα όταν διάβασα στις 
ελληνικές εφημερίδες κριτική για τη ρύθμιση αυτή ειδικά από 
στελέχη της αντιπολίτευσης που γνώριζαν σε βάθος τις αδυ-
ναμίες της χώρας μας, ότι δήθεν η ελλάδα αντιμετωπίστηκε 
ως χώρα του πρώην ανατολικού μπλοκ. η αξία της ρύθμισης 
αυτής τώρα γίνεται πιο εμφανής από ποτέ.

επίσης, πετύχαμε, μετά από ισχυρή τεχνοκρατική τεκμη-
ρίωση, ειδική πληθυσμιακή ρύθμιση για τις περιφέρειες αττι-
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κής, κεντρικής μακεδονίας και Δυτικής μακεδονίας, οι οποί-
ες υπέστησαν, όπως προανέφερα, το στατιστικό αποτέλεσμα 
της διεύρυνσης λόγω της μείωσης του μέσου όρου του κατά 
κεφαλήν αεπ των 25 έναντι αυτού των 15 (στατιστική σύγκλι-
ση). η ειδική αυτή ρύθμιση, που μπορώ να την αποκαλέσω 
«φωτογραφική», απέδωσε επιπλέον 2,5 δις ευρώ για τις περι-
φέρειες αυτές και ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων σε πόρους 
ειδικών ρυθμίσεων που αποφάσισε το ευρωπαϊκό συμβούλιο. 
ειδικά για το ταμείο συνοχής, καταφέραμε να αυξήσουμε τον 
φάκελο της χώρας σε σχέση και με την αρχική πρόταση της 
επιτροπής, καθώς τεκμηριώσαμε ότι ανάγκες στους τομείς 
των μεταφορών και του περιβάλλοντος, τομείς που χρημα-
τοδοτεί το συγκεκριμένο ταμείο, στη χώρα μας παρέμεναν 
σημαντικές.

Έτσι, η ελλάδα κατέκτησε την υψηλότερη καθαρή θέση 
(εισροές μείον εκροές) από όλα τα κράτη-μέλη σε επίπεδο 
εε-15 είτε ως ποσοστό εθνικής ευημερίας (1,9% του AEE) είτε 
ως απόλυτο ποσό (της τάξης των 25 δις ευρώ για την περίο-
δο 2007-2013). στο σύνολο των 25 κρατών-μελών, κατέκτησε 
την τρίτη υψηλότερη καθαρή θέση σε απόλυτα ποσά, ενώ στο 
σύνολο των 27 κρατών-μελών κατέκτησε την τέταρτη υψηλό-
τερη καθαρή θέση σε απόλυτα ποσά.

το μέγεθος της ελληνικής διαπραγματευτικής επιτυχίας 
αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο, αν ληφθεί υπόψη και το 
ότι η ισπανία, που έχει καθαρή θέση 0,09%, συνεισφέρει με 
75 δις ευρώ στον κοινοτικό προϋπολογισμό (9% του συνό-
λου), έτεινε να γίνει καθαρός πληρωτής και μόνο για στατι-
στικούς λόγους έχασε από το ταμείο συνοχής ποσό ύψους 12 
δις ευρώ. η δε ιταλία, με αρνητική καθαρή θέση 44 δις ευρώ, 
συνεισφέρει με 120 δις ευρώ στον κοινοτικό προϋπολογισμό 
(14% του συνόλου). όι όποιες ρυθμίσεις έγιναν για τις χώρες 
αυτές, ήταν ελάχιστες σε σχέση με τις συνεισφορές τους.

στο σημείο αυτό θα αναφερθώ στην πορτογαλία με μια 
εκτεταμένη σημείωση. η πορτογαλία είχε κατά κεφαλήν αεε 
74,1 % του μέσου κοινοτικού όρου έναντι 81,6% της ελλάδας, 
ο δε πληθυσμός της βρισκόταν κατά 95% σε καθεστώς πλή-
ρους χρηματοδότησης στόχου 1, σε αντίθεση με το 36,6% 
της ελλάδας. Δηλαδή, επρόκειτο για μια φτωχότερη από 
την ελλάδα χώρα που δεν υπέστη, όπως εμείς, τη στατιστι-
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κή επίπτωση της διεύρυνσης. επίσης, στην αρχική πρόταση 
της επιτροπής εμφανίστηκε με ελαφρά αυξημένους πόρους 
σε σχέση με την ελλάδα (25 δις ευρώ, έναντι 23 δις ευρώ). 
παρόλα αυτά, κατά την πορεία της διαπραγμάτευσης, η πορ-
τογαλία υπέστη μεγαλύτερες αναλογικές απώλειες συνοχής 
από τη χώρα μας (16% έναντι 14% για την ελλάδα), κάτι που 
επιβεβαιώνει την τεράστια επιτυχία μας στην πορεία της δια-
πραγμάτευσης, δεδομένης και της πολύ μεγάλης πίεσης που 
δέχτηκαν τα μεταβατικά καθεστώτα (περιφέρειες που εξήλ-
θαν από την πλήρη χρηματοδότηση του στόχου 1). σημειώνω, 
επίσης, ότι η καθαρή θέση της πορτογαλίας ήταν κατά 9 δις 
ευρώ χαμηλότερη από αυτή της ελλάδας, δεδομένου ότι δεν 
έχει σημαντικές απολήψεις από την καπ.

παραθέτω την επιστολή που απέστειλα σε όλους τους γε-
νικούς και ειδικούς γραμματείς, υπουργείων και περιφερειών, 
λίγες μέρες μετά τη λήξη του ευρωπαϊκού συμβουλίου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 17 Δεκεμβρίου 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
κατέληξε σε συμφωνία για το ύψος των ιδίων πόρων 
και των δαπανών της Ένωσης για την περίοδο 2007-
2013.

Όπως γνωρίζετε, η ΚΑΠ και η Πολιτική της Συνο-
χής εξασφαλίζουν στη χώρα μας το μεγαλύτερο μέρος 
των απολήψεών της από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό 
(τι εισπράττουμε από την ΕΕ). Επίσης, η συμφωνία για 
τη δομή του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, η οποία 
απαραίτητα συνοδεύει την πρόταση για τις δημοσιονο-
μικές προοπτικές, προσδιορίζει τη συμμετοχή της χώ-
ρας μας στις συνολικές δημοσιονομικές δαπάνες της 
ΕΕ (τι πληρώνουμε στην ΕΕ).

Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης 
έχει ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στον δημοσιονομικό 
και αναπτυξιακό προγραμματισμό της Ελλάδας, αλλά 
και σε πολιτικό επίπεδο.

Τα κορυφαία ζητήματα (πολιτικής σημασίας πρωτί-
στως πέραν του σαφούς οικονομικού ενδιαφέροντος 
για τα κράτη-μέλη) που τέθηκαν, ήταν το συνολικό ύψος 
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των δαπανών του Κοινοτικού προϋπολογισμού και ιδίως 
της Συνοχής, το ζήτημα των ιδίων πόρων και η ΚΑΠ.

Όπως αναμενόταν, τις τελευταίες ημέρες, οι έξι χώ-
ρες με τις μεγαλύτερες εισφορές στον Κοινοτικό προϋ-
πολογισμό (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμα-
νία, Σουηδία και Αυστρία) πίεσαν ακόμα πιο ασφυκτικά 
για μείωση του προϋπολογισμού στο ύψος του 1%.

Παράλληλα, το ζήτημα της διόρθωσης υπέρ του 
Ηνωμένου Βασιλείου (UK rebate), αλλά και οι ρυθμί-
σεις υπέρ των καθαρών εισφερόντων που έθεσαν 
θέμα υπερβολικής δημοσιονομικής τους επιβάρυνσης, 
έθεσε σε κίνδυνο τη δική μας καθαρή θέση (εισπρά-
ξεις-συνεισφορές) στον Κοινοτικό προϋπολογισμό.

Όσον αφορά στην ΚΑΠ, και ενώ οι δαπάνες της 
είχαν αποφασιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυ-
ξελλών (2002) και θεωρούνταν σταθερές, εντούτοις 
υπήρξαν ισχυρές πιέσεις για άνοιγμα της συμφωνίας 
λόγω του ότι οι δαπάνες της Συνοχής συμπιέζονταν 
πολύ. Και εδώ ο κίνδυνος για τη χώρα μας ήταν πολύ 
μεγάλος.

Τέλος, προκειμένου ορισμένα κράτη-μέλη να συναι-
νέσουν στην κατάληξη των διαπραγματεύσεων, ζήτη-
σαν την κατάργηση της πρόβλεψης των ειδικών ρυθμί-
σεων στην πολιτική Συνοχής και ιδίως των μεταβατικών 
καθεστώτων (περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου), τα 
οποία είχαν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας.

Τελικά, η πρόταση της προεδρίας έγινε αποδεκτή 
από όλους με προϋπολογισμό που κλίνει προς τις θέ-
σεις των έξι ως προς το συνολικό ύψος των πόρων.

Η πρόταση αυτή προσδιόρισε το ύψος των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων στο 1,045% του ΑΕΕ της ΕΕ των 
27 (συμπεριλαμβανομένων Βουλγαρίας και Ρουμανίας). 
Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 862,363 δις ευρώ.

Για το κεφάλαιο της συνοχής, το ύψος των πιστώσε-
ων ανάληψης υποχρεώσεων ορίστηκε στο 0,370% του 
ΑΕΕ της ΕΕ-27 ήτοι 308,119 δις ευρώ. Σε σχέση με την 
τελική πρόταση της προεδρίας του Λουξεμβούργου, ο 
συνολικός προϋπολογισμός (όλες οι κατηγορίες) μειώ- 
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θηκε κατά 9,151 δις ευρώ, η δε μείωση στις δαπάνες 
Συνοχής ανήλθε σε 62,873 δις ευρώ. 

Ύστερα από ιδιαίτερα επίπονες τελικές διαπραγμα-
τεύσεις και δεδομένης της πολύπλοκης συγκυρίας, ο 
συνολικός φάκελος Συνοχής της Ελλάδας διαμορφώ-
θηκε σε 20,1 δις ευρώ.

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής (σε δις ευρώ):

Αμιγής Στόχος 1 (σύγκλιση): 8,4

Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης  
(phasing out)
Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία

5,8

Περιφέρειες φυσικής σύγκλισης (phasing in)
Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο

0,6

Στόχος 3 (Εδαφική Συνεργασία) 0,2

Ταμείο Συνοχής 3,2

Μεταφορές στην Αγροτική Ανάπτυξη-Αλιεία 1,9

ΣΥΝΟΛΟ 20,1

Στο ποσό αυτό δεν κατέληξε τυχαία η προεδρία. 

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελλά-
δας, η οποία ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς, δύσκολης, 
επίπονης και πολλές φορές δραματικής, τεχνικής και 
πολιτικής διαπραγμάτευσης, η οποία ξεκίνησε αμέσως 
μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από 
τη Νέα Δημοκρατία.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι οι 6 
αμιγώς συνεισφέρουσες χώρες στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, που θέλησαν το «πακέτο» να είναι μόλις στο 1% 
του ΑΕΕ της ΕΕ, είχαν κάνει γνωστές τις θέσεις τους 
ήδη από τον Οκτώβριο 2003 με κοινή επιστολή τους 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βάση την 
οποία στην Ελλάδα θα αναλογούσαν πόροι ύψους 23 δις 
ευρώ, προέβλεπε δαπάνες ύψους 1,24% του ΑΕΕ. Η πρό-
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ταση αυτή δεν αποτελούσε κατά κανένα τρόπο εξασφάλι-
ση των ελληνικών συμφερόντων, δεδομένου ότι οι τελικές 
αποφάσεις λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η διαπραγμάτευση διενεργήθηκε μέσα σε μια πο-
λύπλοκη συγκυρία, η οποία διαμόρφωσε εξαιρετικά δύ-
σκολες συνθήκες.

Πρώτον, το διεθνές περιβάλλον ήταν σαφώς λιγότε-
ρο δεκτικό στις αυξημένες απαιτήσεις πόρων, δεδομέ-
νου ότι αρκετές από τις πιο πλούσιες χώρες αντιμετω-
πίζουν συνθήκες οικονομικής ύφεσης. Ως εκ τούτου, οι 
ισχυρές πιέσεις για μια αυστηρή και ιδιαίτερα περιορι-
στική συμφωνία οδήγησαν σε πολύ μικρότερη αύξηση 
πόρων (13%) από την προηγούμενη περίοδο σε σχέση 
με την αντίστοιχη αύξηση από το Εδιμβούργο (Β´ ΚΠΣ) 
στο Βερολίνο (Γ´ ΚΠΣ).

Δεύτερον, αυξήθηκαν οι δικαιούχοι του προϋπολο-
γισμού Συνοχής κατά 100 εκατομμύρια επιπλέον κατοί-
κους, που προέρχονται από νέα κράτη-μέλη που έχουν 
μεγαλύτερες ανάγκες για στήριξη λόγω των ασθενών 
οικονομιών τους και οι οποίες καλύπτονται κυρίως από 
το κονδύλι της συνοχής.

Τρίτον, οι ελληνικές περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας υφίστανται το 
στατιστικό αποτέλεσμα της διεύρυνσης που οδήγησε 
σε μείωση του μέσου όρου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 
25, έναντι αυτού των 15 (στατιστική σύγκλιση).

Τέταρτον, για πρώτη φορά, οι ελληνικές περιφέρει-
ες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου δεν υπάγονται 
στον στόχο της Σύγκλισης, έχοντας ξεπεράσει το 75% 
του μέσου όρου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ των 15 
(φυσική σύγκλιση).

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τόσο στο ΥΠΕΞ 
όσο και στο ΥΠΟΙΟ δεν παρελήφθη μετά τις εκλογές 
της 7ης Μαρτίου κανένας φάκελος και κανένας μηχανι-
σμός υποστήριξης.

Επιπλέον, η διαπραγματευτική μας θέση ήταν δύ-
σκολη λόγω των συνολικών επιδόσεων της χώρας μας 
από τη διαχείριση των ΚΠΣ στο παρελθόν.
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Η Ελλάδα διαχειρίστηκε επί πολλά έτη Κοινοτικούς 
πόρους χωρίς να επιτύχει σημαντική βελτίωση ως προς 
τον μέσο Κοινοτικό όρο. Αντίθετα, η σύγκλιση που επέ-
τυχε ήταν από τις χειρότερες στην ΕΕ αφού, σύμφωνα 
με στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής της Επιτροπής σχετικά με τις οικονομικές 
επιπτώσεις του Γ´ ΚΠΣ, η Ελλάδα μόλις που κατάφερε 
για κάθε ένα ευρώ που έλαβε να δημιουργήσει αύξηση 
του εισοδήματος μόλις κατά 1,7 ευρώ, όταν άλλες χώ-
ρες, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, επέτυχαν διπλά-
σια και τριπλάσια αύξηση.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η Ελλάδα, χωρίς να 
ενισχύσει την παραγωγική της βάση, δεν κατάφερε να 
αντλήσει τα οφέλη που θα έπρεπε από το τρέχον ΚΠΣ 
και δεν δημιούργησε σταθερές βάσεις για το επόμε-
νο.

Η Ελλάδα απώλεσε σημαντικούς πόρους πλέον του 
1,1 δις ευρώ από το Β´ ΚΠΣ.

Από το 2000 έως τον Μάρτιο του 2004, στο μέσον 
σχεδόν του Γ´ ΚΠΣ, η χώρα απορρόφησε μόλις το 23% 
των συνολικών πόρων.

Παράλληλα, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε πλή-
θος προβλημάτων νομιμότητας δαπανών που οδήγη-
σαν στις γνωστές δημοσιονομικές διορθώσεις.

Τέλος, επειδή δεν έγινε αναδιοργάνωση των ελλη-
νικών περιφερειών πριν τη θέση σε ισχύ του νέου Κα-
νονισμού στατιστικής ταξινόμησης (Καν. 1059/2003), 
χάθηκαν ευκαιρίες εξασφάλισης των συμφερόντων 
τους. Τις ευκαιρίες αυτές εκμεταλλεύτηκαν η Γερμα-
νία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία 
που προέβλεψαν εγκαίρως τις μειώσεις στις Κοινοτι-
κές χρηματοδοτήσεις σε σχέση με τις οικονομικές και 
δημογραφικές εξελίξεις των περιφερειών τους. 

Στο ΥΠΕΞ, που είχε τη συνολική ευθύνη της δια-
πραγμάτευσης, και στο ΥΠΟΙΟ, που είχε την ευθύνη 
τεχνικής υποστήριξης, παρά την έλλειψη προετοιμασί-
ας, δημιουργήσαμε αμέσως τις απαραίτητες τεχνοκρα-
τικές ομάδες και μεριμνήσαμε για την κατάλληλη στε-
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λέχωσή τους, αλλά και την εξωτερική υποστήριξή τους 
ώστε η χώρα να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τις θέσεις της και τη στρατηγική της.

Παράλληλα, και έχοντας διαπιστώσει εξαρχής ότι 
οι τάσεις δεν μπορούσαν εύκολα να εξισορροπηθούν 
λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων των κρατών-
μελών, κινητοποιηθήκαμε για την εξεύρεση συμμαχι-
ών και τη χάραξη κοινής διαπραγματευτικής γραμμής 
στα πλαίσια διαμόρφωσης ενιαίου μετώπου των χωρών 
της συνοχής. Ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου 2004, με 
πρωτοβουλία της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της 
Ισπανίας συμφωνήθηκε αμοιβαία συνεργασία στη 
βάση κοινών αρχών και κυρίως στην επάρκεια πόρων 
της Συνοχής και του δίκαιου επιμερισμού του κόστους 
της διεύρυνσης. Η τριμερής συνεργασία επεκτάθηκε 
και με τα 10 νέα κράτη-μέλη διαμορφώνοντας έτσι μία 
πλειοψηφία κρατών που υποστήριξε σθεναρά τις προ-
τάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συμμετείχαμε σε πλήθος διμερών διπλωματικών 
συναντήσεων με όλα τα κράτη-μέλη, όπου αναπτύξαμε 
τις ελληνικές θέσεις και τις ιδιαιτερότητες της χώρας 
μας, ενώ παράλληλα κάναμε αναρίθμητες επαφές με 
τα θεσμικά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Ευρωκοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά 
και η Προεδρία, ασκώντας ισχυρό lobbing.

Στο πλαίσιο αυτό:

Υποστηρίξαμε από την αρχή ως ικανοποιητική την 
πρόταση της Επιτροπής, θεωρώντας ότι λαμβάνει υπό-
ψη τις ανάγκες που προκύπτουν από τη διεύρυνση και 
την προοπτική συνέχισης της υποστήριξης της κοινωνι-
κής και οικονομικής συνοχής.

Υποστηρίξαμε σε όλα τα επίπεδα ότι η υφιστάμενη 
οικονομική συγκυρία δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο 
ένα σημαντικό στοιχείο του μοντέλου της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας.

Υποστηρίξαμε ότι η διεύρυνση δεν πρέπει να επιβα-
ρύνει τους φτωχότερους των δεκαπέντε και ότι η κα-
τανομή των πόρων πρέπει να διασφαλίσει επαρκή με-
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ταβατική στήριξη στις χώρες και τις περιφέρειες των 
οποίων η κατάσταση διαφοροποιείται σε σχέση με την 
τρέχουσα περίοδο. Προειδοποιήσαμε ότι κάτι τέτοιο συ-
νιστά αρνητικό μήνυμα για τις μελλοντικές διευρύνσεις.

Υποστηρίξαμε ότι η αλληλεγγύη και η ισότητα θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την περιφερειακή και 
εθνική ευημερία.

Υποστηρίξαμε ότι οι περιφέρειες φυσικής σύγκλι-
σης (phasing in) θα έπρεπε να υποστούν ελάχιστη μεί-
ωση σε σχέση με τη χρηματοδότηση που θα λάμβαναν 
ως περιφέρειες Στόχου 1.

Παράλληλα, σταθμίσαμε με μεγάλη προσοχή το 
χρονοδιάγραμμα. Η εντός του 2005 απόφαση ελήφθη 
βάσει των δεδομένων των ετών 2000/2001/2002, γε-
γονός που προστατεύει το καθεστώς του στατιστικού 
«phasing out» για την Αττική, μείζονος σημασίας για τη 
χώρα μας.

Μολονότι οι ελληνικές περιφέρειες δεν υπάγονται 
όλες στον Στόχο της Σύγκλισης, κυρίως λόγω της διεύ- 
ρυνσης, αλλά και του ότι οι πόροι είναι λιγότεροι 
αφού διατίθενται σε 27 χώρες εκ των οποίων οι 12 
(10+Βουλγαρία, Ρουμανία) είναι χώρες Συνοχής, είχα-
με σημαντικές επιτυχίες τόσο σε δημοσιονομικό όσο 
και σε κανονιστικό επίπεδο·

Δημοσιονομικά οφέλη:

Παρά την τελική μείωση των διαρθρωτικών πόρων 
(Φάκελος Συνοχής & μεταφορές στα Ταμεία Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Αλιείας) κατά περίπου 11,8 δις ευρώ που 
εισηγήθηκε η βρετανική προεδρία, η Ελλάδα διασφάλι-
σε στο ακέραιο τα κεκτημένα στο πλαίσιο της προεδρί-
ας του Λουξεμβούργου.

Επιπλέον, δεδομένου του περιορισμού των διαθέσι-
μων κονδυλίων, η Ελλάδα αύξησε το μερίδιό της σε σχέ-
ση με το σύνολο των παλαιών κρατών-μελών, σε σχέση 
με την περίοδο 2000-2006 (από 11,7% σε 12,4%).

Κατά την πορεία της διαπραγμάτευσης, από την 
πρόταση της Επιτροπής μέχρι την τελευταία βρετανι-
κή πρόταση, η Ελλάδα υπέστη μικρότερες αναλογικές 
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απώλειες συνοχής σε σχέση με άλλες χώρες ΕΕ-15 
(Πορτογαλία, Γερμανία, Γαλλία, ΗΒ).

Ειδικά για το Ταμείο Συνοχής, η Ελλάδα κατάφερε 
να αυξήσει τον φάκελό της σε σχέση με την αρχική 
πρόταση της Επιτροπής, χωρίς να υποστεί καμία μείω-
ση σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο.

Σε μία πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, όπου η Συνο-
χή των 15 και κυρίως τα μεταβατικά καθεστώτα δέχτη-
καν τρομερή πίεση, η Ελλάδα κατάφερε να εισαχθεί ει-
δική ρύθμιση για τις δικές της περιφέρειες στατιστικής 
σύγκλισης (σε σχέση με τον πληθυσμό που πλήττεται), 
που της απέδωσε 2 δις αυξημένη χρηματοδότηση ως 
προς το ποσό που της αναλογούσε αρχικά.

Χωρίς τις ειδικές ρυθμίσεις που εξασφαλίσαμε και 
λόγω των δραματικών περικοπών που επήλθαν στο κε-
φάλαιο της συνοχής, το ποσοστό αυτό θα σήμαινε για 
τη χώρα μας απολήψεις ύψους 13-14 δις ευρώ.

Κανονιστικές ρυθμίσεις:

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διευκολύνσεις διαχείρι-
σης και απορρόφησης που πέτυχε η ελληνική πλευρά 
κατά την τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων, ενώ 
στην αρχική βρετανική πρόταση αυτές προβλέπονταν 
μόνο για τα νέα κράτη-μέλη. Αναλυτικά:

Δίνεται η δυνατότητα να καθυστερήσει η απορρό-
φηση των πόρων κατά 3 χρόνια από το έτος δέσμευ-
σής τους (έναντι των 2 ετών που ισχύει σήμερα), για 
την περίοδο μέχρι το 2010. Η ρύθμιση αυτή έχει αυξη-
μένο ειδικό βάρος αν συνυπολογιστούν οι αυστηρότε-
ρες διατάξεις εφαρμογής της επόμενης προγραμματι-
κής περιόδου.

Αυξάνεται το μέγιστο ποσοστό Κοινοτικής συγχρη-
ματοδότησης για τον Στόχο της σύγκλισης από 75% σε 
85%, ενώ για τον Στόχο 2 (Στερεά Ελλάδα και Νότιο 
Αιγαίο) πετύχαμε την αύξηση του ποσοστού από 50 σε 
85%! Έτσι, η Ελλάδα μπορεί να αποδεσμεύσει σημαντι-
κό κομμάτι εθνικών πόρων από τα συγχρηματοδοτού-
μενα έργα, προκειμένου να υλοποιήσει περισσότερα 
εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα.
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Ο εθνικός προϋπολογισμός ελαφρύνεται περαιτέ-
ρω, λόγω ειδικών ρυθμίσεων σε θέματα επιλεξιμότητας 
του ΦΠΑ στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, που δόθηκε 
μόνο στις νέες χώρες, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Σε περίπτωση που η διαπραγμάτευση δεν κατέληγε 
στις 17 Δεκεμβρίου, η επόμενη προεδρία οφείλει να 
χρησιμοποιήσει στοιχεία ΑΕΠ της τριετίας 2001-2003. 
Στην περίπτωση αυτή, η Αττική θα πέρναγε σε καθε-
στώς «φυσικής σύγκλισης» και η Κρήτη σε καθεστώς 
«στατιστικής σύγκλισης». Αυτό θα σήμαινε για τη χώρα 
μας απώλειες που θα αντιστοιχούσαν στο ένα τρίτο 
σχεδόν του συνολικού ποσού χωρίς να έχουμε κανένα 
περιθώριο διαπραγμάτευσης.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι, σε ό,τι 
αφορά τη Συμφωνία των Βρυξελλών του 2002 για την 
ΚΑΠ, δεν υπήρξαν προσαρμογές. Το κόστος που μας 
αναλογεί από την ένταξη των κονδυλίων για τη Βουλ-
γαρία και τη Ρουμανία στη συνολική συμφωνία είναι 
μικρό.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η επιτυχημένη κατάληξη της δύσκολης Συνόδου Κο-
ρυφής σηματοδοτεί για την Ελλάδα την αρχή μιας νέας 
περιόδου, ενώ κλείνει με επιτυχία μια δύσκολη στιγμή 
για την Ένωση.

Τα κονδύλια που εξασφαλίστηκαν θα συμβάλουν 
στην υλοποίηση του νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΠΑ) το οποίο, σε συνδυασμό 
με τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται ήδη στη χώρα, 
θα δώσει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη, ώστε η Ελλά-
δα να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σκληρές διεθνείς 
ανταγωνιστικές συνθήκες.

Δυστυχώς, το μοντέλο διαχείρισης του Γ´ ΚΠΣ δη-
μιούργησε μεγάλες διαχειριστικές ανελαστικότητες και 
επιβάρυνε δυσανάλογα το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ ανα-
τρέποντας σταθερά κάθε προσπάθεια χάραξης συνε-
κτικής δημοσιονομικής πολιτικής.

Κλείνω αυτό το σύντομο ενημερωτικό σημείωμα για 
τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την 
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ευχή να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος και 
να διαχειριστούμε τα κονδύλια που εξασφαλίστηκαν με 
άλλη φιλοσοφία. Να αντιμετωπίζουμε, δηλαδή, τα συγ-
χρηματοδοτούμενα προγράμματα ως ολοκληρωμένα 
λειτουργικά σύνολα δράσεων και έργων που αποσκο-
πούν στην επίτευξη μετρήσιμων και ορατών στόχων.

3.  Η διαπραγμάτευση για το νομοθετικό πλαίσιο  
της νέας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 

σε συνέχεια της συμφωνίας για τις Δημοσιονομικές προοπτι-
κές, ολοκληρώσαμε με επιτυχία δύσκολες και μακροχρόνιες 
διαπραγματεύσεις για το νέο νομοθετικό πλαίσιο των Διαρ-
θρωτικών ταμείων.

με συντονισμένες ενέργειες, τόσο στο συμβούλιο όσο και 
την επιτροπή και το κοινοβούλιο, πετύχαμε μια σειρά από 
πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις στους νέους κανονισμούς που θα 
βοηθήσουν ουσιαστικά τη χώρα να αξιοποιήσει καλύτερα 
τους πόρους και να πετύχει ανάπτυξη και στις περιφέρειες 
στατιστικής και φυσικής σύγκλισης, όπου οι δυνατότητες θα 
ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες.

ό κανονισμός (εκ) αριθ. 1080/2006 του ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 5ης ιουλίου 2006 για 
το ετπα, καθορίζει τον ρόλο του τελευταίου και τα πεδία 
παρεμβάσεων, όπως η προώθηση των κρατικών και ιδιω-
τικών επενδύσεων που συμβάλλουν στη μείωση των περι-
φερειακών ανισοτήτων στην εε. το ετπα θα στηρίξει προ-
γράμματα που εστιάζονται στην περιφερειακή ανάπτυξη, τις 
οικονομικές αλλαγές, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και την εδαφική συνεργασία στο σύνολο της εε. στους το-
μείς προτεραιότητας για χρηματοδότηση ανήκουν η έρευνα, 
η καινοτομία, η περιβαλλοντική προστασία και η πρόληψη 
κινδύνων, ενώ σημαντικό ρόλο διατηρούν οι επενδύσεις 
στις υποδομές, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περι-
φέρειες.

ό κανονισμός (εκ) αριθ. 1081/2006 του ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου και του συμβουλίου, της 5ης ιουλίου 2006, για το 
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ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο θα αξιοποιηθεί σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και θα εστιά- 
ζει σε τέσσερις κύριους τομείς: την αύξηση της προσαρμο-
στικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, τη βελ-
τίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης 
με την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των ατόμων που μειονεκτούσαν στην αγο-
ρά εργασίας, καθώς και την προώθηση συμπράξεων για την 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στους τομείς απασχόλησης και 
κοινωνικής ένταξης.

ό γενικός κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του συμβου-
λίου, της 11ης ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών δια- 
τάξεων για το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυ-
ξης, το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και το ταμείο συνοχής, 
ορίζει κοινές αρχές, κανόνες και πρότυπα για την εφαρμογή 
των τριών μέσων συνοχής, δηλ. του ετπα, του εκτ και του 
ταμείου συνοχής. με βάση την αρχή της κοινής διαχείρισης 
μεταξύ της επιτροπής, των κρατών-μελών και των περιφε-
ρειών, ο κανονισμός αυτός καθορίζει μια νέα διαδικασία 
προγραμματισμού η οποία βασίζεται στις κοινοτικές στρα-
τηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους καθώς και σε κοινά 
πρότυπα χρηματοδοτικής διαχείρισης, ελέγχου και αξιολό-
γησης. με τη μεταρρύθμιση του συστήματος υλοποίησης, η 
διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συ-
νοχής αφενός απλουστεύεται, αφετέρου γίνεται αναλογική 
και αποκεντρώνεται.

ό κανονισμός (εκ) αριθ. 1084/2006 του συμβουλίου, της 
11ης ιουλίου 2006, για την ίδρυση ταμείου συνοχής, καλύπτει 
τα κράτη-μέλη με ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (αεγχπ) 
κάτω του 90% του κοινοτικού μέσου όρου, δηλ. τα νέα κρά-
τη-μέλη καθώς και την ελλάδα και την πορτογαλία. το νέο 
ταμείο συνοχής θα συμβάλλει στις παρεμβάσεις στον τομέα 
του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφο-
ρών και θα συμμετέχει, μαζί με το ετπα, σε πολυετή επενδυ-
τικά προγράμματα με αποκεντρωμένη διαχείριση και δεν θα 
χρειάζεται να υποβάλλονται μεμονωμένα σχέδια προς έγκρι-
ση από την επιτροπή.
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ό κανονισμός (εκ) αριθ. 1082/2006 του ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 5ης ιουλίου 2006, με 
τον οποίο εισάγεται ο ευρωπαϊκός Όμιλος εδαφικής συνερ-
γασίας (εόεσ). σκοπός του νέου αυτού νομικού μέσου εί-
ναι η διευκόλυνση της διασυνοριακής, διεθνικής ή/και δια- 
περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών και 
των τοπικών αρχών. όι εν λόγω αρχές θα διαθέτουν νομι-
κή προσωπικότητα για την εφαρμογή προγραμμάτων εδα-
φικής συνεργασίας με βάση σύμβαση που θα συνάπτουν 
οι συμμετέχουσες εθνικές, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες 
αρχές.

καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη δια-
μόρφωση των κανονισμών αυτών, αναλάβαμε ενεργό ρόλο 
δημιουργώντας μέσα από συνεργασίες με άλλα κράτη-μέλη 
τις απαραίτητες εκείνες συμμαχίες και πλειοψηφίες στο συμ-
βούλιο που μας επέτρεψαν να επιτύχουμε τα ακόλουθα πολύ 
σημαντικά αποτελέσματα:

πρώτον: τη συνέχιση της χρηματοδότησης των υποδομών 
σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. παρά τις αντιρρήσεις πολ-
λών κρατών-μελών πετύχαμε τη διεύρυνση της επιλεξιμότητας 
των δράσεων για τις περιφέρειες φυσικής σύγκλισης (νότιο 
αιγαίο, στερεά ελλάδα), ώστε να είναι ίδια με αυτή των περι-
φερειών του αμιγούς στόχου σύγκλισης (στόχος 1).

Δεύτερον: Ύστερα από μακρά συζήτηση και διαπραγμα-
τεύσεις στην όμάδα «Διαρθρωτικές Δράσεις», πετύχαμε, 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συμβουλίου της 16ης Δεκεμ-
βρίου 2005, επιλεξιμότητα για τον μη ανακτήσιμο φ.π.α. 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της αρχής πληρωμής, αν υπήρχε 
αυτή η ρύθμιση στην τρέχουσα περίοδο, η χώρα μας θα είχε 
ωφεληθεί περίπου 3,5 δις ευρώ, που τώρα πληρώνονται από 
εθνικούς πόρους, διασφαλίζοντας καλύτερα τα κοινοτικά 
κονδύλια.

τρίτον: μετά από ιδιαίτερα επίπονο αγώνα καθώς όχι 
μόνο η επιτροπή αλλά και σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη που 
είναι καθαροί συνεισφέροντες ήταν αντίθετα, πετύχαμε τη 
δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών στο πλαίσιο δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων. Έχουμε έτσι τη δυνατότητα να συμπε-
ριλαμβάνουμε στη δήλωση δαπανών τις προκαταβολές στις 
μμε που χορηγούν οι ενδιάμεσοι φορείς έως ποσοστού 35%. 
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μάλιστα, η κάλυψη των προκαταβολών αυτών θα γίνεται από 
τους εν λόγω φορείς με την αποστολή δικαιολογητικών για 
τις δαπάνες των μμε και άλλων επιχειρήσεων έως και τρία 
έτη μετά την εκταμίευση της προκαταβολής πετυχαίνοντας, 
στην ουσία, να ισχύει ο κανόνας ν+3 από τον οποίο εξαιρού-
νταν οι κρατικές ενισχύσεις. αυτή και μόνο η διάταξη άνοι-
ξε τον δρόμο για πολλαπλούς κύκλους προκήρυξης από την 
αρχή του εσπα.

τέταρτον: πετύχαμε τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίη-
σης των πόρων ετπα που ενδεχομένως προκύψουν λόγω 
μη εφαρμογής προγραμμάτων διασυνοριακής/διακρατικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο του μηχανισμού ευρωπαϊκής πο-
λιτικής γειτονίας (ENPI) καθώς και του μηχανισμού για την 
προενταξιακή συνδρομή (IPA). η προσπάθειά μας αυτή έγινε 
λόγω των παραλείψεων και καθυστερήσεων συνεργαζόμε-
νων κρατών στο INTERREG. με τη ρύθμιση αυτή, στην πράξη 
τα συνεργαζόμενα κράτη υποχρεούνται να είναι πιο συνεπή 
στη συνεργασία τους με κράτη-μέλη της εε. ειδικά για την 
τουρκία, η ρύθμιση αυτή σήμαινε ότι εάν το νέο πρόγραμμα 
ξεκινούσε τον ιούνιο του 2008, τυχόν εμπλοκές, ανεξάρτη-
τες από την πορεία του, θα μας έδιναν τη δυνατότητα να με-
ταφέρουμε σε άλλο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας 
της ελλάδας, αλλά στα εσωτερικά σύνορα της εε, την ετήσια 
κατανομή του έτους της εμπλοκής, αλλά και των επόμενων 
ετών. τέλος, κατανομές ετών κατά τη διάρκεια των οποίων το 
πρόγραμμα θα είναι σε εξέλιξη, μπορούσαν να παραμένουν 
δεσμευμένες στο πρόγραμμα ώστε να είναι δυνατό να απο-
πληρωθούν ανειλημμένες δεσμεύσεις.

πέμπτον: πετύχαμε μεγαλύτερη ευελιξία για χρηματο-
δότηση δράσεων έντονου ελληνικού ενδιαφέροντος. στο 
πλαίσιο του Kανονισμού ετπα, πετύχαμε να προστεθούν 
δράσεις κατά της ερημοποίησης, δράσεις κατά της κλιματι-
κής αλλαγής και δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό καθώς 
και δράσεις σχετικές με θαλάσσιες μεταφορές μικρών απο-
στάσεων. στο πλαίσιο του κανονισμού του ταμείου συνοχής 
προστέθηκε η διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενώ 
αποφασίσθηκε ότι η κατάλληλη ισορροπία της συνδρομής θα 
πρέπει να συμφωνείται σε συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών 
και επιτροπής.
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4.  Η διαπραγμάτευση για τις Στρατηγικές Κατευθυ-
ντήριες Γραμμές της Κοινότητας για τη Συνοχή 
(ΣΚΓΣ) 

κατά τη διάρκεια της φινλανδικής προεδρίας, ολοκληρώσα-
με με μεγάλη επιτυχία τη διαπραγμάτευση για τις στρατηγι-
κές κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας για τη συνοχή 
(απόφαση του συμβουλίου της 6ης όκτωβρίου 2006 αριθ. 
2006/702/εκ). η υιοθέτηση των σκγσ ήταν το «εναρκτήριο 
λάκτισμα» για την κατάθεση από την 1η ιανουαρίου 2007 από 
τα κράτη-μέλη των εθνικών στρατηγικών πλαισίων ανάπτυ-
ξης (εσπα) καθώς και των επιχειρησιακών τους προγραμμά-
των (επ) για την περίοδο 2007-2013.

σύμφωνα με τις σκγσ και την αναθεωρημένη στρατηγι-
κή της λισαβόνας, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
μέσω της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να προσανατολίσουν 
τους πόρους τους στις εξής τρεις προτεραιότητες: (α) βελ-
τίωση της ελκυστικότητας των κρατών-μελών, των περιφε-
ρειών και των πόλεων διευκολύνοντας την προσβασιμότητα, 
εξασφαλίζοντας επαρκή ποιότητα και επίπεδο υπηρεσιών και 
προστατεύοντας το περιβαλλοντικό τους δυναμικό, (β) εν-
θάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της 
ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης με ικανότητες έρευ-
νας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων τε-
χνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και (γ) δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας προσελκύο-
ντας περισσότερα άτομα στην επιχειρηματική δραστηριότη-
τα, βελτιώνοντας την προσαρμοστικότητα εργαζόμενων και 
επιχειρήσεων και αυξάνοντας τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο. όι σκγσ επιχείρησαν να αναπτύξουν μια ισορρο-
πία μεταξύ του διττού στόχου της πολιτικής για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση και την εδαφική συνοχή.

με τη διαπραγμάτευση αυτή, πετύχαμε οι σκγσ να καθορί-
ζουν ένα ενδεικτικό πλαίσιο για την παρέμβαση των ταμείων 
και να μην έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα όπως είχε προτεί-
νει η επιτροπή καθώς και προβλέψεις ιδιαίτερα σημαντικές 
για την ελλάδα, όπως: επιλεξιμότητα τόσο για τα διευρωπαϊ- 
κά δίκτυα μεταφορών όσο και για μικρότερης σημασίας δια-
συνοριακές οδούς, δράσεις για τη διασύνδεση αστικών και 
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αγροτικών περιοχών, όχι μόνο οδικά αλλά και με έμφαση σε 
σιδηροδρομικά δίκτυα και τις θαλάσσιες οδούς (motorways 
of the seas), δράσεις για την πρόληψη κινδύνων, τη διαχεί-
ριση φυσικών πόρων, την προώθηση εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας κ.λπ.

Όλα τα αποτελέσματα που παρουσίασα στις προηγούμε-
νες ενότητες ήταν καρπός πολύμηνων εξαντλητικών διεργα-
σιών και διαβουλεύσεων τόσο σε διμερές, τεχνικό και πολιτι-
κό, επίπεδο, όσο και σε επίπεδο συνεργασιών και συμμαχιών. 
επετεύχθησαν δε, αν και υπό αντικειμενικές δυσκολίες, επει-
δή η ελλάδα διεξήγαγε μία συντεταγμένη διαπραγμάτευση 
και ταυτόχρονα επέδειξε σοβαρότητα, όπως εκτεταμένα 
παρουσίασα ήδη, στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων του 
κπσ 2000-2006, γεγονός που προσέδωσε το επιχείρημα 
μίας νέας αξιοπιστίας στο πώς θα χρησιμοποιηθούν όλοι αυ-
τοί οι πόροι που διεκδικούσαμε. σημειώνω και πάλι ότι οι πε-
ρισσότεροι συνομιλητές μου έκαναν διαρκώς αναφορές στα 
προβλήματα της διαχείρισης κοινοτικών πόρων που αντιμε-
τώπιζε επί πολλά χρόνια η ελλάδα.
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κεφαλαιό στ´

ό σΧεΔιασμόσ για τό εσπα

1.  Ο σχεδιασμός του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς 2007-2013 και του πλαισίου εφαρμογής 
του 

ό εθνικός αναπτυξιακός σχεδιασμός για την περίοδο 2007-
2013 ήταν αποτέλεσμα μίας απαιτητικής προσπάθειας σύνθε-
σης προτάσεων και συγκερασμού προτεραιοτήτων, και μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης που άγγιξε τις συνολικές ανα-
πτυξιακές επιλογές της οικονομίας και της κοινωνίας της χώ-
ρας, τις κατευθύνσεις της εε, την οικονομική συγκυρία και τις 
αντικειμενικές δυνατότητες αποτελεσματικής και αποδοτικής 
υλοποίησης των έργων.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού, πραγματοποιή- 
σαμε μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα ανοικτή δια- 
βούλευση με τα υπουργεία, τις περιφέρειες, τους κοινωνι-
κούς και οικονομικούς εταίρους, τις ΜΚΟ και τις τοπικές κοι-
νωνίες. επιδιώξαμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και 
συναίνεση στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών που 
θα οδηγήσουν στην επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου ανα-
πτυξιακού οράματος για τη χώρα, αλλά και στη θεσμοθέτηση 
νέων αποτελεσματικών αρχών και συστημάτων τοπικής, περι-
φερειακής και εθνικής διακυβέρνησης σε τομείς όπως η δια-
χείριση και ο έλεγχος, η θεσμική συλλογική εκπροσώπηση, η 
διαφάνεια στη διοίκηση των δημοσίων έργων, η συνεργασία 
του δημόσιου, ιδιωτικού, αυτοδιοικητικού και κοινωνικού το-
μέα και, τέλος, η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα.
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ό σχεδιασμός, με τέσσερα εθνικά και δεκατρία περιφε-
ρειακά αναπτυξιακά συνέδρια, τρεις γύρους θεματικών συ-
ναντήσεων, συνεχείς διμερείς συνεργασίες του υπόιό με 
φορείς χάραξης πολιτικής και κοινωνικοοικονομικούς εταί-
ρους και τέσσερις εγκυκλίους που εκδώσαμε από τον ιούλιο 
του 2004, ήταν αδιαμφισβήτητα χωρίς προηγούμενο. Ένας 
σχεδιασμός που υποστηρίχτηκε από επιστημονικές μελέτες, 
τεκμηριώθηκε προς τον εξωτερικό παρατηρητή και προσέ-
δωσε αξιοπιστία στις επιλογές μας.

συγκεκριμένα, το 2005 ολοκληρώσαμε μια εθνική και πέ-
ντε θεματικές μελέτες προετοιμασίας του εσπα και των νέων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και μελέτη για τη δια-
μόρφωση μειζόνων περιφερειών με βάση την οποία σχεδιά-
σαμε τα νέα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. στο 
θέμα αυτό θα αναφερθώ αναλυτικά σε επόμενη ενότητα.

σε οργανωτικό επίπεδο, θεσπίσαμε τα κεντρικά Όργανα 
σχεδιασμού του εσπα και, συγκεκριμένα, τη Διυπουργική 
επιτροπή συντονισμού και Χάραξης πολιτικής αναπτυξιακού 
προγραμματισμού 2007-2013 και την όμάδα σχεδιασμού 
και κατάρτισης. για την υποστήριξή τους συγκροτήσαμε μία 
επιστημονική και μια οργανωτική γραμματεία σχεδιασμού 
και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού 2007-2013. 
Βασική αρμοδιότητά των γραμματειών αυτών ήταν, μεταξύ 
άλλων, ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η συνεργασία με 
τις επιμέρους όμάδες σχεδιασμού προγράμματος (όσπ) 
υπουργείων και περιφερειών που συγκροτήθηκαν παράλλη-
λα ώστε να αποτελέσουν τον σύνδεσμο με το υπόιό καθώς 
και η διασφάλιση της συνεκτικότητας των διαδικασιών και 
του περιεχομένου του αναπτυξιακού προγραμματισμού σε 
εθνικό επίπεδο.

στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε ευρεία διαβούλευ-
ση, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συ-
ναίνεση, εφαρμόζοντας πλήρως την αρχή της εταιρικής σχέ-
σης σε όλες τις διαδικασίες κατάρτισης του εσπα. η συμμε-
τοχή των εταίρων προέκυψε με βάση την αντιπροσωπευτική 
εκπροσώπηση τομέων πολιτικής και κοινωνικών ομάδων σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την πλήρη κάλυψη του 
εύρους των πολιτικών και ειδικών οριζόντιων θεμάτων που 
αναπτύσσονται στο εσπα, κατά τις απαιτήσεις του γενικού 
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κανονισμού. σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης, δημοσιο- 
ποιούσαμε στην ιστοσελίδα του υπόιό και κοινοποιούσαμε 
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τα βασικά υποστηρι-
κτικά έγγραφα του σχεδιασμού.

θα αναφέρω τα κυριότερα ορόσημα:

όι διαδικασίες σχεδιασμού του εσπα ξεκίνησαν και επί-
σημα τον ιούνιο 2004, με την αποστολή της πρώτης εγκυ-
κλίου στους φορείς ευθύνης τομεακών και περιφερειακών 
πολιτικών.

τον όκτώβριο του 2004, στείλαμε τη δεύτερη εγκύκλιο 
σε πάνω από εξήντα φορείς, κοινωνικούς και οικονομικούς 
εταίρους, υπουργεία, περιφέρειες κ.ά., στην οποία παρουσιά- 
σαμε το προγραμματικό πλαίσιο της περιόδου 2007-2013, τα 
προς διαμόρφωση έγγραφα καθώς και τον χρονικό προγραμ-
ματισμό της εκπόνησής τους, τη μεθοδολογία και τις δια- 
δικασίες για την κατάρτιση των κατευθύνσεων της εθνικής 
στρατηγικής ανάπτυξης και των τομεακών και περιφερεια-
κών προτεραιοτήτων ανάπτυξης.

στο πλαίσιο του πρώτου εθνικού αναπτυξιακού συνεδρίου 
που έγινε τον ιούλιο του 2005, είχαν διαμορφωθεί και υπο-
βληθεί στο υπόιό 42 επικαιροποιημένες συνοπτικές προτά-
σεις από τα υπουργεία, τις περιφέρειες και άλλους φορείς, 
με κωδικοποίηση των προτεραιοτήτων τους.

παράλληλα, στο διάστημα ιουνίου-ιουλίου 2005 διοργα-
νώθηκαν από τις περιφέρειες, δεκατρία περιφερειακά ανα-
πτυξιακά συνέδρια, με σκοπό την επεξεργασία των αρχικών 
αναπτυξιακών κατευθύνσεων από όλους τους εμπλεκόμε-
νους, σε περιφερειακό επίπεδο, φορείς, ενώ σε αρκετές πε-
ριπτώσεις προηγήθηκε αντίστοιχη διαβούλευση σε νομαρχια- 
κό επίπεδο.

σημειώνω εδώ ότι, τον όκτώβριο του 2005, υποβλήθηκε 
στην εε και παρουσιάστηκε στις επιτροπές όικονομικών και 
ευρωπαϊκών κοινοτικών υποθέσεων του ελληνικού κοινοβου-
λίου το ελληνικό εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 2005-
2008 (επμ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δόθηκαν μετά 
την αναθεώρηση της στρατηγικής της λισαβόνας (στλ).

τη διαβούλευση αυτή υποστηρίξαμε με ειδικές θεματι-
κές συναντήσεις. Δυο συναντήσεις έγιναν τον νοέμβριο του 
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2005 και τον ιούνιο του 2006 με όλους τους κοινωνικούς 
και οικονομικούς εταίρους, με σκοπό την προώθηση της απο-
τελεσματικότερης ενσωμάτωσης, στην εθνική αναπτυξιακή 
στρατηγική, των επιμέρους οριζόντιων και ειδικών θεμάτων, 
όπως π.χ. την ισότητα των ευκαιριών, τον ρόλο και τη συμβο-
λή επιμέρους τομέων, κοινωνικών ομάδων, φορέων κ.λπ. μία 
συνάντηση έγινε τον Δεκέμβριο του 2005 με τα υπουργεία 
και τις περιφέρειες, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυ-
νατής συνέργειας μεταξύ περιφερειακών και τομεακών στρα-
τηγικών. παράλληλα προωθήσαμε ουσιαστικά την ένταξη του 
κριτηρίου της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες 
σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού.

τον Δεκέμβριο του 2005, στο Δεύτερο εθνικό αναπτυ-
ξιακό συνέδριο, παρουσιάσαμε ως έγγραφο εργασίας ένα 
προσχέδιο του στρατηγικού μέρους του εσπα με στόχο τον 
σχολιασμό του από τους αρμόδιους φορείς.

αφού είχε, εν τω μεταξύ, ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση 
για το νέο κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο εε, αλλά και η 
αποκωδικοποίηση των απαιτήσεών του –στη βάση μελέτης 
που πολύ έγκαιρα είχαμε αναθέσει σε εξωτερικό εμπειρο-
γνώμονα– αποστείλαμε, στις 31 μαΐου 2006, την τρίτη εγκύ-
κλιο, με την οποία εξειδικεύσαμε τις βασικές αρχές ως προς 
τη δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμ-
μάτων, ώστε οι όμάδες σχεδιασμού προγράμματος (όσπ) 
των υπουργείων και των περιφερειών, και κατ’ επέκταση οι 
αρμόδιες αρχές προγραμματισμού, να έχουν την κατάλληλη 
υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διαδικασία εκπόνησης 
των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.

τον ιούνιο του 2006, στο τρίτο εθνικό αναπτυξιακό συνέ-
δριο, παρουσιάσαμε για σχολιασμό από τους φορείς, εκτός 
από την επικαιροποίηση του προσχεδίου του στρατηγικού 
μέρους του εσπα, την πρόοδο που είχε σημειωθεί στον σχε- 
διασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει της τρίτης 
εγκυκλίου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του 
σχεδιασμού.

στο τέταρτο και τελευταίο εθνικό αναπτυξιακό συνέδριο, 
που έγινε τον όκτώβριο του 2006, παρουσιάσαμε τις προ-
τάσεις μας σχετικά με τους μηχανισμούς εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013, το ενδεικτικό 
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πλαίσιο κριτηρίων διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών 
δικαιούχων της περιόδου 2007-2013 και το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

τα ανέφερα όλα αυτά αναλυτικά ως χειροπιαστή απόδει-
ξη της προσπάθειας που κάναμε για να ενισχυθεί η εταιρική 
σχέση. σημειώνω ότι, κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διερ-
γασίας, προσκαλούντο και ελάμβαναν μέρος οι εκπρόσωποι 
όλων των αρμόδιων γενικών Διευθύνσεων της επιτροπής. 
παράλληλα, είχα ατύπως μεταθέσει στέλεχος της επιστημο-
νικής γραμματείας στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις 
Βρυξέλλες, το οποίο και είχα υποδείξει στις κοινοτικές υπη-
ρεσίες ως τοπικό σημείο επαφής.

κατά τη φάση του σχεδιασμού του εσπα και των επιχειρη-
σιακών προγραμμάτων, αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο την τεχνογνωσία και την εμπειρία που αποκτήσαμε 
κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των Δημοσιονομικών 
προοπτικών και των κανονισμών της περιόδου 2007-2013, 
διατηρώντας τον κορμό της όμάδας κρούσης και σε αυτό 
το σύνθετο έργο, επενδύοντας, παράλληλα, στη σχέση εμπι-
στοσύνης που είχε αρχίσει να δημιουργείται μεταξύ εε και 
ελληνικών αρχών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του σπΔε 
και του σΔε.

σε όλη αυτή την προσπάθεια, η εμπειρία τριών κπσ μού 
δημιούργησε την πεποίθηση ότι οι πόροι δεν αρκούν, σε 
όποιο ύψος και αν εισρεύσουν, και δεν θα αρκέσουν ποτέ 
χωρίς προϋποθέσεις πολλαπλασιαστικών ωφελειών, προϋπο-
θέσεις αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης, χωρίς στρατηγικό 
σχεδιασμό και προσεκτική επιλογή των προς χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων, με διακριτούς στόχους και μετρήσιμα αποτε-
λέσματα, αλλά και με αποτελεσματικούς φορείς υλοποίησης.

σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, καταρτίσαμε το εσπα και 
αναδείξαμε τις βασικές του προτεραιότητες που αφορούν 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ενδυνάμωση 
της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

τόσο στο εσπα, όσο και στα νέα επιχειρησιακά προγράμ-
ματα, δώσαμε μεγάλη έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, 
με επίκεντρο τη στρατηγική της λισαβόνας, προτάσσοντας 
παράλληλα τις ανάγκες της χώρας σε βασικές υποδομές και 
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περιβαλλοντική σύγκλιση, αλλά και στην προώθηση συνερ-
γειών μεταξύ περιφερειών και υπουργείων, σε αντιδιαστολή 
με τη λογική του μεμονωμένου σχεδιασμού στη βάση ανοι-
κτού καταλόγου έργων, όπως είχε γίνει με τα κπσ.

εάν εξαιρέσουμε τη διασφάλιση των 20,1 δις ευρώ, η με-
γαλύτερη εισφορά μας στη στρατηγική για τη νέα περίοδο 
αλλά και το μέλλον, ήταν η υποστήριξη της (παραμελημένης) 
αναγκαιότητάς της.

όι στρατηγικοί στόχοι του εσπα εστίασαν στην προώθη-
ση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότη-
τας, στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές και στην ανάπτυ-
ξη ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού.

με βάση τους στόχους αυτούς προσδιορίσαμε ως θεμα-
τικές προτεραιότητες την επένδυση στην παραγωγικό τομέα 
της όικονομίας, το θεσμικό περιβάλλον, την κοινωνία της 
γνώσης και την καινοτομία, την απασχόληση και την κοινωνι-
κή συνοχή και την ελκυστικότητα της χώρας και των περιφε-
ρειών της, ως τόπου επένδυσης, εργασίας και διαβίωσης.

για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων, καθώς 
και των προβλημάτων περιφερειακής ανάπτυξης, διαμορ-
φώσαμε πέντε ευρύτερες και περισσότερο ανταγωνιστικές 
χωρικές ενότητες, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας όλων των περιφερειών της χώρας, αλλά 
και τη διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων των δυναμικό-
τερων περιφερειών στις γειτονικές περιφέρειες. για πρώτη 
φορά σε στρατηγικό κείμενο της χώρας μας, αναπτύχθηκε 
εκτενής περιφερειακή στρατηγική, όχι μόνο ανά διοικητική 
περιφέρεια, αλλά και ανά χωρική ενότητα.

τη στρατηγική αυτή ολοκληρώσαμε με τη χωρική της διά-
σταση, δηλαδή την εισαγωγή συγκεκριμένων στόχων άμεσα 
συνδεδεμένων με τον χώρο, και αναδείξαμε πέντε χωρικές 
προτεραιότητες της στρατηγικής: τη βιώσιμη αστική ανάπτυ-
ξη, την ανάπτυξη ορεινών περιοχών, την ανάπτυξη νησιωτι-
κών περιοχών, την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών και περιο-
χών που συνδέονται με την αλιεία και τη διασυνοριακή, δια-
κρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.

παράλληλα, με τον σχεδιασμό αυτό έπρεπε να αντιμετω-
πίσουμε αποτελεσματικά, αφενός, το νέο σύνθετο σκηνικό 
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για την ελλάδα, όπου, όπως προανέφερα, πέντε περιφέρειες 
στις οποίες κατοικεί το 63% του πληθυσμού περνούν σταδια-
κά σε καθεστώς απεξάρτησης από τους κοινοτικούς πόρους 
και, αφετέρου, το αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο της νέας 
περιόδου με ανώτατα όρια πόρων και απαίτηση εμπροσθο-
βαρούς απορρόφησης (ισχυρή απορρόφηση στα πρώτα χρό-
νια, με φθίνουσες κατανομές πόρων στα επόμενα χρόνια) 
για τις μεταβατικές περιφέρειες, με ποσοτικοποιημένη πα-
ρακολούθηση των στόχων της λισαβόνας και με αυξημένες 
διαχειριστικές απαιτήσεις.

Έτσι, σχεδιάσαμε επτά τομεακά και πέντε περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα (σύνολο 12 έναντι 27 στο γ΄ 
κπσ), ευέλικτα ως προς τον σχεδιασμό, αλλά αυστηρά ως 
προς τους επιδιωκόμενους, μετρήσιμους στόχους. με τους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που σχεδιάσαμε, διασφαλί-
στηκαν οι πόροι των οκτώ «φτωχότερων» περιφερειών που 
προορίζονται για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων 
και προσφέρθηκε πεδίο «υγιούς ανταγωνισμού» μεταξύ ομο-
ειδών περιφερειών που, κατά τεκμήριο, διαθέτουν ανάλογα 
μέσα υλοποίησης των παρεμβάσεων.

παράλληλα, σχεδιάσαμε τους μηχανισμούς εφαρμογής 
του εσπα με δομικά στοιχεία την επιτελική εποπτεία του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού και της εφαρμογής των πολιτι-
κών, τον περιορισμό της πολυπλοκότητας των διαδικασιών, 
τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της αποτελε-
σματικότητας των φορέων προγραμματισμού, διαχείρισης, 
ελέγχου και υλοποίησης, την ενδυνάμωση της εταιρικής 
σχέσης και συνυπευθυνότητας των περιφερειακών και το-
πικών αρχών, διορθώνοντας παράλληλα τις πάγιες αδυνα-
μίες του παρελθόντος. η τήρηση των αρχών της νομιμότη-
τας και κανονικότητας και η ορθή εφαρμογή του κοινοτικού 
και εθνικού Δικαίου ήταν για μας μείζον θέμα αξιοπιστίας. 
κύριος στόχος μας ήταν η βέλτιστη υλοποίηση της στρατη-
γικής, σε συνδυασμό με την καλύτερη διαχείριση, όχι μόνο 
των κοινοτικών αλλά και των εθνικών πόρων. για τα θέματα 
της εφαρμογής, θα αναφερθώ αναλυτικά σε επόμενη ενό-
τητα.

τέλος, στο πλαίσιο της πολιτικής που είχε αρχίσει να προ-
ωθεί η εε για τη μετάβαση από τις επιδοτήσεις στην παροχή 
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δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, σχεδιάσαμε, όπως 
προανέφερα, νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που 
προωθούν τη μόχλευση κεφαλαίων στοχεύοντας στην ανά-
πτυξη και ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας.

θα μου επιτρέψει ο αναγνώστης να παρουσιάσω αναλυτι-
κότερα ορισμένα ιδιαίτερα σημεία με τα οποία προσεγγίσα-
με τις πολιτικές ανάπτυξης της χώρας μας στο πλαίσιο του 
εσπα.

η πρώτη και βασική διαπίστωση ήταν ότι η επιδίωξη της 
ανταγωνιστικότητας απαιτούσε σύνθετη και ολοκληρωμένη 
δράση ώστε να σημειωθούν βελτιώσεις σε ένα ευρύ πεδίο 
της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Ήδη η ελ-
ληνική οικονομία είχε αρχίσει να εμφανίζει ενθαρρυντικά 
σημεία δυναμισμού και εξασφάλισης προϋποθέσεων αυτο-
τροφοδοτούμενης ανάπτυξης. η προσπάθειά μας αυτή κα-
θοδηγήθηκε από το αναπτυξιακό δυναμικό (potential) σε 
τομείς πολιτικής, στους οποίους η χώρα μας διαθέτει ισχυρά 
συγκριτικά, ανταγωνιστικά, πλεονεκτήματα, όπως:

το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμι-
κού στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να 
συμβάλει στην ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, τον 
εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών και την επιτά-
χυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

την πλεονεκτική γεωγραφική θέση της χώρας, που δίνει 
την ευκαιρία για ανάπτυξη και προώθηση του εμπορίου και 
της παραγωγής.

την επιχειρηματικότητα και τους τομείς τηλεπικοινωνιών 
και μεταφορών, οι οποίοι βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανά-
πτυξης και μπορούν, μέσω των επενδύσεων, εγχώριων και 
ξένων, να τροφοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη.

την αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, 
περιλαμβανομένων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

τον τομέα των υπηρεσιών, και ιδιαίτερα τους τομείς της 
ναυτιλίας, του τουρισμού, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τον 
τομέα των υπηρεσιών του πολιτισμού και της υγείας.

την ψηφιακή οικονομία που αποτελεί θεμέλιο για την αύ-
ξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.



ΔήΜοσιεσ επιλογεσ: Μια προσωπιΚή αφήγήσή

239

την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και των κύριων αξό-
νων, που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αξιοποίηση των 
υποδομών που υλοποιήθηκαν.

στόχος της νέας πολιτικής που διαμορφώσαμε ήταν η 
διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων ολόκληρης της 
χώρας, η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης 
και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα 
του μέσου κοινοτικού όρου για την επίτευξη της πραγματι-
κής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των 
πολιτών χωρίς αποκλεισμούς, με ταυτόχρονη άμβλυνση των 
διαπεριφερειακών και των ενδοπεριφερειακών-κοινωνικο-
οικονομικών ανισοτήτων.

στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώσαμε, όπως προανέφερα, τη 
στοχοθεσία του εσπα σε τέσσερα επίπεδα:

Πρώτο ήταν το επίπεδο των στρατηγικών στόχων. η στρα-
τηγική του εσπα επικεντρώθηκε στη διασφάλιση των βέλτι-
στων πρακτικών υλοποίησης του κεντρικού στόχου της εθνι-
κής αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής της χώρας εστιάζο-
ντας σε τρία ειδικά θέματα:

το πρώτο ειδικό θέμα ήταν η προώθηση της καινοτομίας, 
της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και η μεταξύ τους 
διασύνδεση. η στρατηγική μας επικεντρώθηκε στην υποστή-
ριξη της οικονομίας της γνώσης μέσα από την επιδίωξη της 
διαρκούς βελτίωσης της παραγωγής γνώσης από το σύνολο 
του παραγωγικού ιστού της χώρας, την κάλυψη του ελλείμ-
ματος στην έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία, τη συμμετοχή 
του ιδιωτικού τομέα κ.λπ.

το δεύτερο ειδικό θέμα ήταν η επένδυση σε βιώσιμες 
υποδομές ως απαραίτητης προϋπόθεσης βελτίωσης της ελ-
κυστικότητας της χώρας και της ποιότητας ζωής των πολι-
τών. σημαντική θέση στη στρατηγική μας κατέλαβαν η ολο-
κλήρωση και οι λειτουργικές διασυνδέσεις δικτύων, η κα-
λύτερη αξιοποίηση ολοκληρωμένων έργων (μεταφορές και 
περιβάλλον), καθώς και η ανάπτυξη και παροχή συναφών 
υπηρεσιών.

το τρίτο ειδικό θέμα ήταν η ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπι-
νου δυναμικού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την εισα-



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

240

γωγή νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας και με τη δυ-
νατότητα ευέλικτης προσαρμογής και ενσωμάτωσης καλών 
πρακτικών. η προαγωγή της διά βίου μάθησης, η βελτίωση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η προ-
σαρμοστικότητα εργαζομένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων, 
η πρόσβαση στην εργασία, η δημιουργία νέων ευκαιριών και 
θέσεων εργασίας, αλλά και τα ενεργητικά μέτρα απασχόλη-
σης, αποτέλεσαν τις κύριες επιλογές μας. Όπως και η ανα-
μόρφωση του θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος με 
στόχο τον, κατά το δυνατό, εκσυγχρονισμό του δημοσίου το-
μέα και τη μετατροπή του σε σύγχρονο και αποτελεσματικό 
εργαλείο σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτι-
κών, προκειμένου να μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και της ποιότητας εργασίας, στην προώ-
θηση της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων 
και τη δημιουργία περισσότερης και ποιοτικότερης απασχό-
λησης.

Δεύτερο ήταν το επίπεδο των θεματικών προτεραιοτή-
των.

με βάση τους στρατηγικούς στόχους, προσδιορίσαμε τις 
πέντε θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες εξειδίκευσαν τη 
στρατηγική στόχευση της χώρας, επιδιώκοντας την επίτευξη 
του αναπτυξιακού οράματός της μέσα από τους παρακάτω 
πέντε εξειδικευμένους γενικούς στόχους.

πρώτον, την επένδυση στην παραγωγικό τομέα της οικο-
νομίας για την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και 
των εισροών Ξένων Άμεσων επενδύσεων (Ξαε), την ανά-
πτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, την αύξηση 
της ζήτησης και τη γενική ποιοτική αναβάθμιση του τουρι-
στικού προϊόντος της χώρας και των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών σε όλα τα επίπεδα, την αξιοποίηση του πλεονεκτήματος 
της χώρας στη διεθνή κοινότητα και στις αγορές-στόχους, 
ως πύλης εισόδου στην εε και χώρου ανάπτυξης διεθνούς 
επιχειρηματικότητας.

Δεύτερον, το θεσμικό περιβάλλον για τη βελτίωση της 
ποιότητας των δημοσίων πολιτικών και την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους καθώς και για τη διευκόλυνση της επιχειρη-
ματικής δράσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών.
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τρίτον, την κοινωνία της γνώσης και την καινοτομία, για 
τη βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο, για την αναβάθμιση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, την ενίσχυση της έρευνας και τε-
χνολογίας και την προώθηση της καινοτομίας σε όλους τους 
κλάδους ως βασικών παραγόντων αναδιάρθρωσης της ελ-
ληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώ-
σης, την ψηφιακή σύγκλιση της χώρας μέσα από την αποτε-
λεσματικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών (τπε).

τέταρτον, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, για 
την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων 
και των επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση, την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, 
τη δημιουργία αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστή-
ματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, την ανάδειξη του 
οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των 
θεμάτων ισότητας των φύλων με την άμεση σύνδεσή τους 
με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες, δηλαδή 
ανάπτυξη-απασχόληση-κοινωνική συνοχή.

πέμπτον, την ελκυστικότητα της ελλάδας και των περι-
φερειών της, ως τόπου επένδυσης, εργασίας και διαβίωσης 
για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και 
των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της 
χώρας, την ενίσχυση της συμβολής του ενεργειακού τομέα 
στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την αειφόρο 
ανάπτυξη, την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, την 
άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής και την 
ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονο-
μικής ανάπτυξης.

Τρίτο ήταν το επίπεδο των Χωρικών προτεραιοτήτων.

η χωρική εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
αποτελούσε κρίσιμο στοιχείο της εθνικής μας στρατηγικής 
για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και την επίτευ-
ξη διαχρονικών διαρθρωτικών παρεμβάσεων στην οικονομία 
κάθε περιφέρειας. Έτσι, η στρατηγική της περιφερειακής ανά-
πτυξης εστίασε στη διαμόρφωση ευρύτερων και περισσότερο 
ανταγωνιστικών χωρικών ενοτήτων με την εφαρμογή προσαρ-
μοσμένης αναπτυξιακής στρατηγικής και τη δημιουργία ενός 
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μικρού αριθμού ανταγωνιστικών πόλων ανάπτυξης σε αυτές. 
στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των 
προκλήσεων καθώς και των προβλημάτων περιφερειακής 
ανάπτυξης, αποφασίσαμε τη διαμόρφωση πέντε ευρύτερων 
χωρικών ενοτήτων με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της χώρας.

όι πέντε χωρικές ενότητες είναι οι εξής: (1) μακεδονίας-
θράκης (περιφέρειες κεντρικής μακεδονίας, ανατολικής 
μακεδονίας-θράκης, Δυτικής μακεδονίας), (2) πελοποννή-
σου, Δυτικής ελλάδας, ιονίων νήσων, (3) θεσσαλίας, στε-
ρεάς ελλάδας, ηπείρου, (4) κρήτης, νήσων αιγαίου (περι-
φέρειες κρήτης, νοτίου αιγαίου, Βορείου αιγαίου) και (5) 
αττικής. σημειώνω εδώ ότι βάση για τις πέντε αυτές χωρικές 
ενότητες αποτέλεσε η μελέτη που είχαμε εκπονήσει για τη 
δημιουργία μειζόνων περιφερειών. στη μελέτη αυτή θα ανα-
φερθώ αναλυτικά σε επόμενη ενότητα.

η στρατηγική μας αυτή ολοκληρώθηκε με τη χωρική της 
διάσταση, την εισαγωγή δηλαδή συγκεκριμένων στόχων άμε-
σα συνδεδεμένων με τον χώρο, οι οποίοι και προσδιορίζουν 
το περιεχόμενο της χωρικής ανάπτυξης: την ανάπτυξη ενός 
ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήματος και μιας 
νέας σχέσης πόλης-υπαίθρου, την εξασφάλιση της ισότητας 
πρόσβασης στις υποδομές και στη γνώση, καθώς και την αει-
φόρο ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση και προστασία της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Έτσι, αναδείχθηκαν πέντε χωρικές προτεραιότητες: η βιώ-
σιμη αστική ανάπτυξη, η ανάπτυξη ορεινών περιοχών, η ανά-
πτυξη νησιωτικών περιοχών, η ανάπτυξη αγροτικών περιοχών 
και περιοχών που συνδέονται με την αλιεία και η διασυνορια- 
κή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (ο αποκα-
λούμενος και «στόχος 3»).

το τέταρτο και τελευταίο επίπεδο ήταν οι ειδικοί στόχοι 
και τα κύρια μέσα επίτευξής τους. στο επίπεδο αυτό περι-
λάβαμε την εξειδίκευση των γενικών στόχων καθώς και των 
κύριων μέσων με τα οποία θα επιτευχθούν.

πιστεύω πως οι θεματικές προτεραιότητες που επιλέξαμε 
στο εσπα, τις οποίες και χρηματοδοτήσαμε ισόρροπα ώστε 
η βασική μας επιδίωξη να μην εξαρτάται από την επιτυχία της 
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πιο ευνοημένης χρηματοδοτικά, συνδύασαν άριστα συνοχή 
και στρατηγική της λισαβόνας.

για πρώτη φορά σε στρατηγικό κείμενο της χώρας εξει-
δικεύτηκαν οι προτεραιότητες αυτές ανάλογα με τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά του χώρου (μητροπολιτικά κέντρα και 
μεσαίου μεγέθους πόλεις, ορεινές περιοχές, νησιωτικά συ-
μπλέγματα, αγροτικές περιοχές ή περιοχές που συνδέονται 
με την αλιεία) και τέθηκαν στόχοι άμεσα συνδεδεμένοι με 
αυτόν.

για πρώτη, επίσης, φορά, δόθηκε τόσο μεγάλη έμφαση 
στην περιφερειακή διάσταση με την ανάπτυξη στρατηγικής 
για κάθε χωρική ενότητα με κατάλληλη εξειδίκευση των ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων, ιδίως εκείνων για το ανθρώπινο 
δυναμικό, και προετοιμάστηκε η μετάβαση από τις επιδοτή-
σεις στην παροχή δανεισμού με ευνοϊκούς όρους μέσω και-
νοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μπορέσουν να 
προωθήσουν τη μόχλευση κεφαλαίων.

2.  Η νέα αρχιτεκτονική, η διατομεακή προσέγγιση  
και οι πέντε χωρικές ενότητες 

Διαμορφώσαμε την αρχιτεκτονική των επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων του εσπα έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν 
με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της 
χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της περιόδου 
2007-2013, όπου, όπως προανέφερα, το 63% του πληθυσμού 
της χώρας βρέθηκε εκτός στόχου 1, δηλαδή σε καθεστώς με-
ταβατικής στήριξης.

Έτσι, στο νέο σχήμα, μικρότερο σε σχέση με την προηγού-
μενη περίοδο, ο στρατηγικός σχεδιασμός υλοποιείται μέσα 
από οκτώ τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα, πέντε περι-
φερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και δώδεκα επιχειρη-
σιακά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας.

το σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας υλοποιείται 
στο πλαίσιο ενός και μόνο επιχειρησιακού προγράμματος, 
ενώ για τους τομείς της υγείας και του πολιτισμού καταργή-
θηκε το διακριτό επιχειρησιακό πρόγραμμα και οι σχετικές 
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δράσεις υλοποιούνται και από τα περιφερειακά και από τα 
τομεακά προγράμματα.

επίσης, δημιουργήθηκε ένα διακριτό επιχειρησιακό πρό-
γραμμα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δη-
μόσιας διοίκησης, καλύπτοντας τη ρητή απαίτηση των νέων 
κανονισμών, για συγκεκριμένες δράσεις αναβάθμισης της 
δημόσιας διοίκησης.

όρισμένοι θεώρησαν ότι η κατάργηση τομεακών προ-
γραμμάτων, σήμαινε και υποβάθμιση των αντίστοιχων πολι-
τικών. Δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι, σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα κπσ, διαφοροποιήσαμε τον στρατηγικό σχε- 
διασμό για την περιφερειακή ανάπτυξη δίνοντας μεγαλύτερη 
έμφαση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τη γνώση, 
την παιδεία και τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τη διοικητική 
ανασυγκρότηση.

με τη διαμόρφωση των νέων χωρικών ενοτήτων συνδέ-
σαμε περισσότερο την επιδιωκόμενη πολυκεντρική αστική 
ανάπτυξη των κύριων αστικών κέντρων με την ενδοχώρα 
τους και δημιουργήσαμε προϋποθέσεις ενδυνάμωσης των 
δικτυώσεων που αναδύονται, σε πολλές περιπτώσεις, στο 
πλαίσιο του ιεραρχημένου αστικού συστήματος της χώρας. 
Διαμορφώσαμε έτσι καλύτερες προϋποθέσεις συγκρότησης 
ενός πολυκεντρικού αστικού συστήματος διαρθρωμένου σε 
τρεις βαθμίδες με βασικά του στοιχεία, στο ανώτερο επίπε-
δο, την αθήνα και τη θεσσαλονίκη.

επιδιώξαμε, παράλληλα, τη διάχυση των θετικών αποτε-
λεσμάτων των δυναμικότερων περιφερειών στις γειτονικές 
περιφέρειες, η ανάπτυξη των οποίων παρουσίαζε καθυστέ-
ρηση, και αποφύγαμε έτσι τη δημιουργία περιφερειών δύο ή 
τριών ταχυτήτων. Έτσι, δώσαμε στα νέα χωρικά σύνολα την 
ευκαιρία άσκησης μιας πιο ευέλικτης πολιτικής. τέλος, δώσα-
με τη δυνατότητα να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα 
όχι μόνο τα διαπεριφερειακά προβλήματα και οι ανισότητες, 
αλλά και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες.

σε ό,τι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, διαφοροποιήσα-
με σε σχέση με το κπσ τη στρατηγική μας περιλαμβάνοντας 
μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη διά βίου μάθηση, για τον 
εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δομών και των συ-
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στημάτων της αγοράς εργασίας για την εξυπηρέτηση του 
πολίτη, για την εφαρμογή του εθνικού συστήματος σύνδε-
σης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την 
απασχόληση (εσσεεκα), για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
όλοκληρωμένου συστήματος Έρευνας αναγκών αγοράς ερ-
γασίας κ.λπ.

η αυξημένη βαρύτητα που δώσαμε στο ανθρώπινο δυνα-
μικό αποτυπώνεται και στο επίπεδο της συνολικής χρηματο-
δοτικής προσπάθειας. Έτσι, στο ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο 
κατανεμήθηκε ποσοστό 25,4% της κοινοτικής συνδρομής του 
εσπα (σύνολο ετπα και εκτ σε τρέχουσες τιμές) συγκριτικά 
με 22,4% της περιόδου 2000-2006 (σύνολο ετπα και εκτ).

3. Η Στρατηγική της Λισαβόνας (ΣτΛ) 

για την επίτευξη των στόχων της στλ που είναι μια οριζόντια 
πολιτική στοχοθέτηση, το ευρωπαϊκό συμβούλιο ζήτησε, τον 
μάρτιο του 2005, την κινητοποίηση όλων των μέσων περι-
λαμβανομένης και της θεσμοθετημένης από τη συνθήκη, πο-
λιτικής της συνοχής. Βούληση που αποτυπώθηκε στα βασικά 
στρατηγικά και κανονιστικά έγγραφα της κοινότητας, δηλα-
δή στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή 
και στα κείμενα των νέων κανονισμών.

Έτσι, η μείωση του χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών 
περιφερειών κατέστη συμβατή με το τρίπτυχο της στλ «ελ-
κυστικότητα για επενδύσεις», «γνώση και καινοτομία», «πε-
ρισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας», αλλά με προ-
σαρμογές ανάλογα με την κάθε περιφέρεια: υψηλή συμβα-
τότητα στις πλούσιες περιφέρειες και χαμηλή στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες, όπου οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να 
είναι αναγκαίες. Έτσι, η πολιτική συνοχής έγινε εργαλείο της 
στλ τείνοντας, πιστεύω, να αποτελέσει και την περιφερεια- 
κή της διάσταση.

η συμβολή του εσπα στη στλ επιβεβαιώθηκε κατ’ αρχάς 
στο επίπεδο της χρηματοδότησης. Tο γνωστό «Earmarking» 
των πόρων που κατευθύναμε στη στλ εκτιμήθηκε για τις 11 
περιφέρειες του στόχου σύγκλισης σε 62% της κοινοτικής 
συνδρομής έναντι 55% στο γ´ κπσ και σε 67% τις δυο περιφέ-
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ρειες οικονομικής ανάπτυξης (Phansing In). επιβεβαιώθηκε, 
επίσης, τόσο στο επίπεδο των ποσοτικών στόχων που έθετε 
η εε για απασχόληση στο 70% και για επένδυση 3% του αεπ 
στην Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, όσο και στο επίπεδο 
των ποιοτικών στόχων για αύξηση της παραγωγικότητας και 
για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

ό τριετής κύκλος της αναθεωρημένης στλ, 2008-2010, 
που ήταν και περίοδος αναφοράς του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων (επμ), συνέπεσε με την ολοκλήρωση του 
γ΄ κπσ και με τα πρώτα έτη εφαρμογής του εσπα. η επίσημη 
αποτύπωση της προόδου των μεταρρυθμίσεων περιελήφθη 
στις εκθέσεις της επιτροπής, οι οποίες αναγνώρισαν για τη 
χώρα μας την ισχυρή διασύνδεση των προτεραιοτήτων του 
επμ με το εσπα. όι όποιες διαφορές σε επιμέρους προτε-
ραιότητες εξηγήθηκαν, κυρίως, από την έμφαση που απέδιδε 
το επμ στο, εκτός εσπα, μακροοικονομικό πεδίο, αλλά και 
από την έμφαση που απέδιδε το εσπα στη χωρική διάσταση 
και στην ανάπτυξη φυσικών υποδομών ως παράγοντα ελκυ-
στικότητας της χώρας, οι οποίες δεν αποτελούσαν, βεβαίως, 
κεντρικές προτεραιότητες τόσο του επμ όσο και της στλ.

η επιτροπή, με τη σύστασή της για το επμ, αναγνώρισε 
την ισχυρή σύνδεση εσπα και στλ και χαιρέτισε τη μείωση 
του αριθμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων, την πρό-
βλεψη μηχανισμών συντονισμού και διατομεακής συνεργα-
σίας για συγκεκριμένες πολιτικές, την αξιοποίηση της δυνα-
τότητας διαχείρισης των πόρων μέσω ενδιάμεσων φορέων, 
την ενίσχυση της επάρκειας των δικαιούχων μέσω της διαδι-
κασίας πιστοποίησης και την προώθηση νέων και βιώσιμων 
χρηματοδοτικών εργαλείων.

με τη μακροοικονομική σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις 
και την πολιτική συνοχής στηρίξαμε τη στλ, πείθοντας, πι-
στεύω, ότι η στρατηγική αυτή δεν είναι περιορισμός προς 
αποφυγή, αλλά προδιαγραφή για διατηρήσιμη, βιώσιμη ανά-
πτυξη.

σημειώνω εδώ ότι, επειδή ο αρχικός σχεδιασμός του γ΄ 
κπσ δεν συνδέθηκε με τη στλ, λόγω χρονικής διαφοράς, 
εμείς χρησιμοποιήσαμε τις διαδοχικές αναθεωρήσεις του 
γ΄ κπσ για τη σταδιακή προσαρμογή σε αυτήν. σημειώνω 
επίσης ότι όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα επίπονα στο εσωτερικό 
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της χώρας, δεδομένου ότι πολύ λίγοι είχαν αντιληφθεί ότι το 
εσπα, το νέο καθεστώς των περιφερειών της χώρας, οι νέοι 
κανονισμοί, ουδεμία σχέση είχαν με το γ´ κπσ. και για αυτό 
έπρεπε να πεισθούν πρωτίστως οι αιρετοί που στη μεγάλη 
πλειονότητά τους είχαν ένα και μοναδικό σύνθημα: υποδο-
μές, υποδομές, υποδομές. και συγκεκριμένα την παραγωγή 
των υποδομών αυτών.

θυμάμαι να λέω, μάλλον με θράσος, σε μια ανοικτή συ-
νάντηση: «πείτε μου πού είναι γραμμένο ότι εσείς, σώνει και 
καλά, πρέπει να κάνετε την παραγωγή των υποδομών; εκείνο 
που πρέπει να σας ενδιαφέρει είναι η παροχή των υποδομών 
στους πολίτες, ανεξάρτητα από το ποιος θα κάνει την παρα-
γωγή τους π.χ. μια εταιρεία ειδικού σκοπού με σΔιτ ή μια νέα 
α.ε.».

4.  Η έγκριση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων 

στις 26 ιανουαρίου 2007 υποβάλαμε το εσπα στην εε προς 
έγκριση.

Ήταν η πρώτη φορά, υπό ένα εντελώς διαφορετικό, δυ-
σκολότερο και αυστηρότερο πλαίσιο, που υποβλήθηκε το συ-
νολικό στρατηγικό κείμενο της χώρας τόσο έγκαιρα και τόσο 
συγκροτημένα. η ελλάδα ήταν η δεύτερη χρονικά χώρα από 
τις 27 που, στις 28 μαρτίου 2007, με την ε(2007)1389 από-
φαση της επιτροπής, έλαβε την έγκριση του εσπα.

Δυο ημέρες μετά, η αρμόδια επίτροπος, κα Danuta 
Hübner, και ο αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνι-
κές υποθέσεις και την ισότητα των ευκαιριών επίτροπος της 
εε, κ. Vladimír Špidla, που επισκέφθηκαν την ελλάδα, συ-
νεχάρησαν τον πρωθυπουργό για το γεγονός ότι η ελλάδα 
ήταν το δεύτερο κράτος-μέλος που συμφωνούσε επίσημα 
με την ευρωπαϊκή επιτροπή το εθνικό σχέδιο και τις εθνικές 
προτεραιότητές του για την πολιτική συνοχής της περιόδου 
2007-2013.

σημειώνω ότι το εσπα της μάλτας, που εγκρίθηκε πρώτο, 
δημοσιονομικά αντιστοιχούσε στο 3,3% του ελληνικού, η δε 
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πορτογαλία, που έλαβε περίπου τους ίδιους με την ελλάδα 
πόρους, πέτυχε την έγκριση του δικού της εσπα στις αρχές 
ιουλίου 2007 και μόνο τότε ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση των 
επιχειρησιακών της προγραμμάτων.

τέλος, στις 6 μαρτίου 2007, υποβάλαμε στις υπηρεσίες 
της επιτροπής τα σχέδια των οκτώ τομεακών επιχειρησια-
κών προγραμμάτων και των πέντε περιφερειακών στην εε 
και ξεκινήσαμε τη διαπραγμάτευση, η οποία ολοκληρώθηκε 
σε χρόνους-ρεκόρ. 

Όπως έκανα στην αρχή κάθε νέας χρονιάς, έγραφα, στις 
αρχές του 2007, προς τα στελέχη του υπόιό:

«Η έγκαιρη ολοκλήρωση του στρατηγικού και επιχειρησια-
κού σχεδιασμού για κάθε Στόχο, η ταχεία έγκριση του ΕΣΠΑ 
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ο σχεδιασμός του 
νέου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του, καλύπτουν μι-
κρό μόνο μέρος της ατζέντας των προτεραιοτήτων μας για 
το 2007. Χρειάζεται να προωθήσουμε άμεσα πέντε συγκε-
κριμένες ενέργειες:

Πρώτον, το νέο ΣΔΕ της περιόδου 2007-2013 και τη διαδι-
κασία "πιστοποίησής" του καθώς και την εκπόνηση και εφαρ-
μογή ενός σχεδίου δράσης για την ενδυνάμωση της οργανω-
τικής και λειτουργικής ικανότητας των ΕΥΔ κατά τη διετία ταυ-
τόχρονης υλοποίησης των δυο περιόδων προγραμματισμού.

Δεύτερον, την οριστικοποίηση των κριτηρίων επάρκειας 
των δυνητικών δικαιούχων και του συστήματος με το οποίο 
αυτή θα επιβεβαιώνεται (πιστοποίηση) καθώς και την εκπό-
νηση ενός προγράμματος ενίσχυσης της ικανότητας των 
δυνητικών δικαιούχων με βάση τα αποτελέσματα της επιβε-
βαίωσης της επάρκειάς τους.

Τρίτον, την προετοιμασία του συστήματος διαχείρισης και 
εφαρμογής του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.

Τέταρτον, την προετοιμασία του ΟΠΣ ώστε αυτό να αντα-
ποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΣΔΕ του ΕΣΠΑ, αλλά και του 
εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.

Πέμπτον, την προετοιμασία για τη σύσταση των νέων 
φορέων και μηχανισμών καθώς και την έγκαιρη και ευρεία 
ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσι-
ών. Παράλληλα και ενόψει της αναθεώρησης του προϋπο-
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λογισμού της ΕΕ το 2010, θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις 
εθνικές μας θέσεις προγραμματίζοντας ταυτόχρονα όλες τις 
αναγκαίες μελέτες για την αντιμετώπιση της νέας διάστασης 
που θα λάβουν οι πολιτικές και τα εργαλεία περιφερειακής 
ανάπτυξης. Για να φέρουμε εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο, 
δεν φθάνει μόνο να δρούμε δημιουργικά, να σκεφτόμαστε 
εναλλακτικά, να καταθέτουμε ιδέες και προτάσεις ή την κα-
λοπροαίρετη κριτική μας. Απαιτείται προσήλωση στον κοινό 
στόχο, συλλογική και συνθετική δράση, συνεργασία με αλλη-
λεγγύη και συναδελφικότητα, αλλά και μεγάλη οικονομία δυ-
νάμεων».

5. Οι πόλοι ανάπτυξης 

στο εσπα συνδέσαμε ευθέως την αναπτυξιακή διαδικασία 
με την ανάδειξη όλων των αστικών κέντρων της χώρας ως 
κινητήρων ανάπτυξης, ως προωθητικών μηχανισμών της πε-
ριφερειακής ανάπτυξης και της πραγματικής σύγκλισης.

με δεδομένα τα χαρακτηριστικά του αστικού συστήματος 
της χώρας και της δυναμικής του, καθώς και του ρόλου των 
αστικών κέντρων στις περιοχές που αποτελούν τα λειτουργι-
κά, τα ημερήσια όπως λέγεται, συστήματα των κέντρων αυ-
τών, παρουσιάσαμε στο εσπα μια σειρά αστικών κέντρων ως 
δυνητικών πόλων ανάπτυξης. επρόκειτο για έντεκα αστικά 
κέντρα τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν, μέσα από τις 
αναδυόμενες δικτυώσεις, τόσο την ανάπτυξη των περιοχών 
άμεσης επιρροής τους και της υπαίθρου που τα περιβάλλει 
όσο και την ανάπτυξη μικρότερων αστικών κέντρων, που βρί-
σκονται στην ακτίνα επιρροής τους.

η προσπάθεια αυτή βασίστηκε σε εμπεριστατωμένη μελέ-
τη που είχαμε αναθέσει σε συμφωνία και με την επιτροπή. για 
την παρουσίαση των πόλων αυτών, ακολουθήσαμε μια καινο-
τόμο μεθοδολογική προσέγγιση. η προσέγγιση αυτή, χωρίς 
να αμφισβητεί τις ήδη υπάρχουσες θεωρίες και προσπάθειες 
τυπολόγησης πόλεων και οικισμών στη χώρα, επιχείρησε να 
δώσει μια νέα οπτική των πόλεων που να αντικατοπτρίζει τις 
σύγχρονες συνθήκες στον τομέα της «αστικής ανάπτυξης» 
και να τεκμηριώνει τη θέση της πόλης σε εθνικό και διεθνές 
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επίπεδο συνεκτιμώντας και άλλα μεγέθη εκτός από το κλασι-
κό πληθυσμιακό και ιστορικό.

αξιολογήσαμε τη βαρύτητα των πόλεων πέρα από τα γεω-
γραφικά και διοικητικά τους όρια, λαμβάνοντας υπόψη παρα-
μέτρους όπως η ύπαρξη υπηρεσιών σημαντικής περιφερεια-
κής εμβέλειας σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η 
τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και η θέση τους στον χώρο γε-
νικότερα. το ερώτημα ήταν σαφές: ποιες πόλεις της ελλάδας 
είχαν τη δεδομένη χρονική στιγμή τη δυνατότητα να εξασφα-
λίσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον για την προσέλκυση επι-
χειρήσεων στους τομείς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυ-
ξης και των σχετικών υπηρεσιών, να τονώσουν τη λειτουργία 
σημαντικών μονάδων παραγωγής που ήδη λειτουργούσαν σε 
αυτές, να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλού επιπέ-
δου στους τομείς αυτούς, και να κινητοποιήσουν ταυτόχρονα 
και τις περιοχές που βρίσκονται στην άμεση επιρροή τους;

Έτσι, καταλήξαμε σε δώδεκα πόλεις-πόλους συνεκτιμώ-
ντας την ιεραρχημένη δομή του αστικού συστήματος της χώ-
ρας σε συνδυασμό με σειρά κριτηρίων, όπως, βεβαίως, το 
πληθυσμιακό μέγεθος, αλλά και οι υπηρεσίες περιφερειακής 
εμβέλειας, οι υποδομές έρευνας και τεχνολογίας, οι υποδο-
μές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, η δυναμική του 
παραγωγικού προτύπου, η σχέση τους με τους υφιστάμενους 
και τους αναδυόμενους άξονες ανάπτυξης της χώρας, δηλα-
δή τις περιοχές όπου συγκεντρώνονται πληθυσμός και παρα-
γωγικές δραστηριότητες, και, τέλος, η νησιωτικότητα.

σύμφωνα με τα κριτήρια, οι δώδεκα πόλεις-πόλοι ανά-
πτυξης ήταν: η αθήνα-αττική, η θεσσαλονίκη, η πάτρα, το 
δίπολο ηράκλειο-Χανιά, το δίπολο λάρισα-Βόλος, τα γιάννε-
να, το τρίπολο καβάλα-Δράμα-Ξάνθη, η καλαμάτα, το δίπολο 
αλεξανδρούπολη-κομοτηνή, η ρόδος, η μυτιλήνη και, τέλος, 
η κοζάνη-πτολεμαΐδα. Βεβαίως, ο αριθμός των πόλων δεν 
προσδιορίστηκε εκ των προτέρων, αλλά προέκυψε από την 
εφαρμογή των κριτηρίων που ανέφερα προηγουμένως σε 
μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε επίπεδο χώρας, δε-
δομένου ότι μόνο σε αυτό το επίπεδο αναφερόταν το εσπα. 
στο σχετικό κείμενο γραφόταν ρητά ότι, στο επίπεδο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, όλα τα σημαντικά αστικά 
κέντρα και οι πρωτεύουσες όλων των νομών της χώρας θα 
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κληθούν, κατόπιν διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, να 
εξειδικεύσουν δράσεις και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για 
την ανάπτυξη της πόλης τους, αντίστοιχα με το μοντέλο του 
εσπα για τους πόλους ανάπτυξης.

στο υπόιό πολλοί συνεργάτες μου πίστεψαν σε αυτή την 
προσέγγιση, σε αντίθεση με ορισμένους που την πολέμησαν 
με δόλια μέσα, όπως άλλωστε συνέβη και με πολλές άλλες 
προσεγγίσεις. Έτσι, στις 22 ιουλίου 2007, μεγάλη εφημερίδα 
δημοσίευσε περισπούδαστο άρθρο με τίτλο «ποιες πόλεις θα 
ενισχυθούν κατά προτεραιότητα από το εσπα», δημιουργώ-
ντας την εντύπωση ότι όλες οι υπόλοιπες πόλεις της χώρας 
θίγονται σε αναπτυξιακούς αλλά και σε οικονομικούς όρους. 
το δημοσίευμα αυτό πυροδότησε πλήθος εμπρηστικών δη-
μοσιευμάτων στο σύνολο σχεδόν του επαρχιακού τύπου. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, αμέσως μετά, ξέσπασε καταιγίδα 
κοινοβουλευτικών ερωτήσεων από όλα τα κόμματα και, βέ-
βαια, παραστάσεων διαμαρτυρίας δημάρχων και βουλευτών 
προς κάθε κατεύθυνση.

Άρχισα να εξηγώ: Ότι το εσπα αποδίδει σημασία στην 
αστική ανάπτυξη με την έννοια ότι επιδιώκεται η βελτίωση 
των υποδομών και της ποιότητας ζωής, ώστε όλες, ανεξαι-
ρέτως, οι πόλεις της χώρας να αποτελέσουν τόπους προσέλ-
κυσης επενδύσεων. Ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα 
από την υλοποίηση των τομεακών και των περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στο σύνολο της χώρας. Ότι 
με δεδομένη την ιεραρχική δομή του αστικού συστήματος 
της χώρας και τη γεωγραφική του διάρθρωση, στο εσπα κά-
ναμε απλώς μια κατ’ αρχήν καταγραφή μιας σειράς αστικών 
κέντρων της χώρας με βάση προκαθορισμένα κριτήρια τα 
οποία συνδέσαμε με την Έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την καινοτομία. και ότι η στρατηγική της επιλογής πό-
λων ανάπτυξης δεν ήταν μια στρατηγική που «έπεσε από τον 
ουρανό», αλλά ένα μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης που 
προβλέπεται σε στρατηγικά κοινοτικά έγγραφα και είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτική συνοχής.

ατελείωτες οι συναντήσεις, οι επιστολές, οι προφορικές 
απαντήσεις, οι συζητήσεις με δημάρχους, με βουλευτές, με 
δημοσιογράφους. πολλά και τα ταξίδια στην περιφέρεια, 
όπου «κλήθηκα σε απολογία» σε έκτακτες συνεδριάσεις πε-
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ριφερειακών συμβουλίων, βαλλόμενος και από τους βουλευ-
τές της συμπολίτευσης.

και όλα αυτά σε μια περίοδο ιδιαίτερα βεβαρημένη κατά 
την οποία προετοιμάζαμε την τελευταία αναθεώρηση του 
γ´ κπσ και ολοκληρώναμε τη διαπραγμάτευση με τις υπη-
ρεσίες της επιτροπής για την έγκριση των νέων επιχειρη-
σιακών προγραμμάτων του εσπα με συνεχόμενες τελικές 
συνεδριάσεις, στην αθήνα, στο ξενοδοχείο Sofitel του αε-
ροδρομίου, όπου κρατούσαμε αίθουσα προς διευκόλυνση 
όσων έρχονταν από Βρυξέλλες και από την υπόλοιπη ελλά-
δα, στη θεσσαλονίκη, την τρίπολη, την πάτρα, τα γιάννενα, 
τη σύρο και δεν ξέρω πού αλλού. θυμάμαι πως έφθασα στη 
σύρο συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Διευθυντή της γενι-
κής Διεύθυνσης περιφερειακής πολιτικής, κ. Cecchi-Lang, 
μετά από σύσκεψη που είχαμε στη θεσσαλονίκη. πρωινή 
πτήση από αθήνα προς θεσσαλονίκη, επιστροφή στην αθή-
να, πτήση για μύκονο και από εκεί με ιδιωτικό ταχύπλοο μέ-
χρι τη σύρο όπου και φθάσαμε αργά τη νύχτα. κάθε πρωινό 
ξύπνημα ήταν και μια έκπληξη μέχρι να συνειδητοποιήσω σε 
ποιο μέρος βρισκόμουν.

ανέφερα τις συνεδριάσεις αυτές γιατί παράλληλα, αλλά 
μάταια, προσπαθούσα να μετριάσω τις αντιδράσεις για τους 
πόλους ανάπτυξης. το θέμα έφθασε μέχρι το ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο. παραθέτω την απάντηση H-0484/07 της επι-
τροπής σε ερώτηση ευρωβουλευτή της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης.

«Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας 
για τη συνοχή, που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 6 Οκτωβρίου 
2006 – EE L291, 21.10.2006, υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα 
των αστικών κέντρων λόγω της συμβολής τους στην ανάπτυ-
ξη και σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Στο 
πλαίσιο αυτό ζητούν, μεταξύ άλλων, την ανάληψη δράσεων για 
την προώθηση μιας πιο ισόρροπης, πολυκεντρικής ανάπτυξης 
με την ανάπτυξη του αστικού δικτύου σε εθνικό και Κοινοτικό 
επίπεδο και για την πραγματοποίηση στρατηγικών επιλογών 
κατά τον εντοπισμό και την ενίσχυση των πόλων ανάπτυξης 
και της συμβολής τους στην προώθηση της στρατηγικής της 
Λισαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό, οι Κοινοτικές στρατηγικές κα-
τευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή αναφέρονται σε αστι-
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κές περιοχές με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων και 
στο δυναμικό τους από πλευράς επιχειρηματικού πνεύματος, 
καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και 
απασχολησιμότητας, δηλαδή σε τομείς που συμφωνούν πλή-
ρως με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση και συνιστούν τη λυδία λίθο 
της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Κατά συ-
νέπεια, ακόμη και αν οι εν λόγω στρατηγικές κατευθυντήρι-
ες γραμμές δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένους αριθμούς 
"πόλων έλξης-ανάπτυξης", οι περιοχές που θα μπορούσαν να 
πληρούν τα κριτήρια για την επιλογή τους ως "πόλων έλξης/
ανάπτυξης" περιορίζονται αναγκαστικά λόγω του αναπτυξια-
κού δυναμικού που πρέπει να παρουσιάζουν.

Τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς και τα επιχει-
ρησιακά προγράμματα όλων σχεδόν των κρατών-μελών 
κρίνουν ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η ανάπτυξη 
ισχυρών αστικών κέντρων προκειμένου να επεκτείνεται η 
ανάπτυξη και η απασχόληση σε ευρύτερη περιοχή καθώς 
και στην αγροτική ενδοχώρα. Οι αστικές περιοχές και τα 
περιφερειακά κέντρα θεωρούνται ως φορείς μεταφοράς 
των γνώσεων και των άριστων επιδόσεων των περιοχών, και 
ως κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης καθώς και ως παρά-
γοντες μεγέθυνσης για ολόκληρη την περιοχή στην οποία 
ευρίσκεται το αστικό κέντρο. Τα προγράμματα που έχουν 
υποβληθεί τονίζουν τη σπουδαιότητα των δεσμών μεταξύ 
τέτοιου είδους κέντρων ανάπτυξης και της ενδοχώρας τους 
καθώς και των γύρω αγροτικών περιοχών. Σημαντικό τμήμα 
των προγραμματιζόμενων δαπανών των διαρθρωτικών τα-
μείων θα διατεθεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
με την προώθηση της καινοτομίας και οι περισσότερες από 
τις επενδύσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε αστικά κέ-
ντρα ανάπτυξης.

Το Ελληνικό Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) προβλέπει ότι όλα τα σημαντικότερα αστικά κέντρα 
της Ελλάδας μπορούν να λειτουργούν ως "πόλοι έλξης/ανά-
πτυξης". Σύμφωνα με τις προτεραιότητες των προαναφε-
ρόμενων Κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμ-
μών και στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, προβλέπεται σειρά κριτηρίων για τον εντοπισμό 
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τέτοιου είδους πόλων ανάπτυξης. Όπως αναφέρεται στο 
κείμενο του ελληνικού ΕΣΠΑ, η κατηγοριοποίηση που προ-
κύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών μπορεί να 
υπόκειται σε αναθεώρηση, ανάλογα με τη μελλοντική εξέλι-
ξη των εν λόγω περιοχών και τη συμβολή τους στην προώ-
θηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Εν πάση περιπτώσει, 
η Επιτροπή θα υποστηρίξει ένθερμα διαδικασία υποβολής 
προτάσεων με αντικείμενο σχέδια για πόλους ανάπτυξης, 
η οποία θα κινηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2008. Στην εν 
λόγω διαδικασία υποβολής προτάσεων μπορούν να μετά-
σχουν παράγοντες από όλα τα σημαντικά αστικά κέντρα της 
Ελλάδας.

Μολονότι άλλες περιοχές μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
συνδρομής για την προώθηση παρεμφερών δραστηριοτή-
των, το σχέδιο των "πόλων έλξης/ανάπτυξης" συνιστά μέσο 
για την προώθηση, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή 
με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, συγκεντρωμένων και 
συντονισμένων παρεμβάσεων που θα ευνοούν ιδίως την 
καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη 
μεταφορά γνώσεων, τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επι-
κοινωνίας και κέντρα αριστείας για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση».

Έπρεπε να έρθει και να δημοσιοποιηθεί η απάντηση αυτή 
για να σταματήσει και ο θόρυβος που, τόσο αδικαιολόγητα, 
είχε δημιουργηθεί. αφού οι πόλοι ανάπτυξης μάς επιβάλλο-
νταν «από έξω» και αφού «κανένας δεν αποκλείεται», τότε 
εντάξει. αναφέρθηκα και στην αρχή του βιβλίου σε αυτή τη 
νοοτροπία που έχει επικρατήσει και, δυστυχώς, επικρατεί 
ακόμα στη χώρα μας.

τέλος πάντων, το θέμα τελείωσε, οι διαπραγματεύσεις για 
την έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων έκλει-
ναν η μια μετά την άλλη. ό αύγουστος είχε μπει για τα καλά. 
η επιτροπή είχε κλείσει και στο υπουργείο οι περισσότεροι 
υπηρεσιακοί παράγοντες είχαν φύγει διακοπές. Έτσι είχα πια 
την απόλυτη ησυχία και ηρεμία να προχωρήσω ένα βήμα πα-
ραπάνω την αναθεώρηση του γ´ κπσ. πλησίαζαν άλλωστε 
και οι ημέρες που θα έφευγα για τις πολυπόθητες διακοπές 
με την οικογένειά μου χωρίς να υποψιάζομαι τα όσα θα ακο-
λουθούσαν με τις καταστροφικές πυρκαγιές.
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6. Η εφαρμογή του ΕΣΠΑ 

στα προβλήματα που δημιούργησαν οι αδυναμίες της Δημό-
σιας Διοίκησης κατά την υλοποίηση των κπσ, έχω ήδη ανα-
φερθεί αναλυτικά.

η Δημόσια Διοίκηση της χώρας μας δεν αναμορφώθηκε 
έγκαιρα και κατάλληλα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει 
ορθά. με δυο λόγια ήταν κατώτερη των εκάστοτε απαιτήσε-
ων των κπσ. Δεν κατόρθωνε να σχεδιάζει στρατηγικά, ολο-
κληρωμένα και επιτελικά τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις, να 
προγραμματίζει αποτελεσματικά ενέργειες και πόρους και να 
υλοποιεί αποδοτικά τα έργα. προσπαθούσε να επιλύσει χρό-
νια προβλήματα με πρόχειρο τρόπο και πάντα την τελευταία 
στιγμή. Ήταν ασυνεπής στις πιστοποιήσεις, γραφειοκρατική 
στους ελέγχους και κακοπληρωτής στις πληρωμές. σε αντι-
στάθμισμα, ανέπτυσσε προσωπικές σχέσεις ως προς την ίση 
μεταχείριση των διαγωνιζομένων ή των αναδόχων. παράλλη-
λα, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητές της, ανταγωνιζόταν τον 
ιδιωτικό τομέα με το συγκριτικό πλεονέκτημα της αρμοδιότη-
τας. σε ορισμένες από τις αδυναμίες αυτές θα μπορούσα να 
χρησιμοποιήσω και ενεστώτα χρόνο.

Έτσι, για να λειτουργήσει το κπσ, δημιουργήθηκε αναγκα-
στικά ένα δεύτερο, βαρύ και παράλληλο, διαχειριστικό σύστη-
μα, το οποίο «κάθισε επάνω» στις παραδοσιακές δομές και 
λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, δημιουργώντας μόνιμες 
εστίες τριβών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης 
λόγω επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ των συναρμόδιων 
υπουργείων ή άλλων φορέων, και μεταφορά ευθυνών από 
τον ένα φορέα και το ένα υπουργείο στο άλλο κ.λπ.

λόγω των αδυναμιών αυτών, η δημόσια διοίκηση δεν μπό-
ρεσε να δουλέψει στρατηγικά στη φάση του σχεδιασμού και 
του προγραμματισμού και, ως αποτέλεσμα αυτού, δεν μπόρε-
σε να δουλέψει αποτελεσματικά και στη φάση της υλοποίη- 
σης.

ό μεγάλος αριθμός επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
γ´ κπσ, εκτός από την πολυδιάσπαση των παρεμβάσεων, 
προκάλεσε, μεταξύ των άλλων, και σημαντικές δυσχέρειες 
στις αναγκαίες μετακινήσεις πόρων που θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την 
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εφαρμογή του κανόνα ν+2. παράλληλα, ο «εγκλωβισμός» 
των πόρων σε επιχειρησιακά προγράμματα ανά υπουρ-
γείο, δημιουργούσε και πολιτικό πρόβλημα κάθε φορά που 
απαιτούνταν προσαρμογές, είτε μειώσεις είτε αυξήσεις, των  
προϋπολογισμών.

λόγω δε της ασυμβατότητας του σπΔε και του σΔε με 
το κοινοτικό Δίκαιο, ο ορισμός της έννοιας «έργο» ως ενός 
συνόλου επιμέρους εργασιών συγκεκριμένου και προϋπο-
λογισθέντος κόστους που να συνθέτουν, εντός ενός συγκε-
κριμένου χρονικού πλαισίου, ένα υλικό αποτέλεσμα που να 
υπακούει σε συγκεκριμένες τεχνικές και ποιοτικές προδια- 
γραφές, δεν δικαιώθηκε στην έκταση που θα έπρεπε για να 
μην αντιμετωπίσει η χώρα τα προβλήματα που ανέλυσα στις 
αρχικές ενότητες. όι υπερβάσεις στο κόστος και η αντικανο-
νικότητα στην υλοποίηση των έργων οδήγησαν, όπως απέ-
δειξα σε προηγούμενες ενότητες, σε πολύ μεγάλες μακρο-
οικονομικές ανισορροπίες, αφού προϋπολογισθέντες πόροι 
ουδέποτε εισέρευσαν από τα ευρωπαϊκά ταμεία και τα αντί-
στοιχα ποσά για αντικανονικώς εκτελεσθέντα έργα επιβάρυ-
ναν το εθνικό σκέλος του πΔε, ανατρέποντας εκ των υστέ-
ρων και απρόβλεπτα τον οικονομικό σχεδιασμό.

συμπερασματικά, το κόστος ήταν δυσανάλογα μεγάλο με 
το κοινωνικά ωφέλιμο αποτέλεσμα.

μια άλλη, διαχρονική αυτή τη φορά, αδυναμία της κεντρι-
κής Δημόσιας Διοίκησης είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται 
την αποκέντρωση. με το πρόσχημα των περιορισμένων δυ-
νατοτήτων των αποκεντρωμένων φορέων, είτε αναλαμβάνει 
πλήρως την εφαρμογή και τη διαχείριση, είτε τους εκχωρεί 
περιορισμένες αρμοδιότητες διατηρώντας πλήρη εμπλοκή 
στη λήψη αποφάσεων. Έτσι συγκεντρώνει αρμοδιότητες και 
διογκώνει τις ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό και υπη-
ρεσίες υποστήριξης. παράλληλα, η προσωρινή αδυναμία των 
αποκεντρωμένων φορέων, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας ή/
και στελέχωσης ή/και υποδομών, μετατρέπεται σε μόνιμη 
αδυναμία, ανατροφοδοτώντας ένα φαύλο κύκλο διόγκωσης 
των κεντρικών υπηρεσιών.

μια παραλλαγή του προβλήματος αυτού φάνηκε στο 
υπόιό με το θέμα της εκχώρησης των πόρων στις μεταβατι-
κές περιφέρειες. κάποιοι, οι ίδιοι πάλι, εγκέφαλοι του υπουρ-
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γείου, μετά την αποχώρησή μου τον όκτώβριο του 2007 και 
κατά τη φάση εξειδίκευσης του νέου σΔε, εμπνεύστηκαν την 
εκχώρηση των πόρων στις περιφέρειες, αλλά και στα υπουρ-
γεία, έργο-έργο. Έτσι π.χ. μια οριζόντια δράση ενός τομε-
ακού προγράμματος μπορούσε να προκηρυχθεί στις οκτώ 
περιφέρειες του στόχου 1, αλλά όχι στις πέντε μεταβατικές 
περιφέρειες για τις οποίες θα έπρεπε, σύμφωνα με τη φαεινή 
τους ιδέα, να ζητηθεί από το υπόιό η τμηματική εκχώρηση 
των πόρων αφού τεκμηριωθεί η ωριμότητα του ή των έργων. 
τέλος πάντων. επανέρχομαι στο θέμα.

η νέα προγραμματική περίοδος συνοδεύτηκε από μια 
σειρά σημαντικών αλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο 
με τους νέους και πολύ πιο απαιτητικούς κανονισμούς όσο 
και με τις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις, αλλά και σε εθνι-
κό επίπεδο, όπως παρουσίασα στις αμέσως προηγούμενες 
ενότητες.

το σύμφωνο σταθερότητας και το κανονιστικό πλαίσιο της 
νέας περιόδου «επέβαλλαν» βελτίωση της διοικητικής απο-
τελεσματικότητας, πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου, αυστηρότερους ελέγχους και προγραμματισμό, ενί-
σχυση των αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών αρχών ως προς 
την τήρηση της κανονικότητας, νομιμότητας και χρηστής δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και ποσοτικοποιημένη παρακολού-
θηση της εφαρμογής της στρατηγικής της λισαβόνας. Όλα 
αυτά δεν άφηναν κανένα περιθώριο για την επανάληψη των 
αστοχιών του παρελθόντος.

παράλληλα, η στρατηγική του εσπα και των επιχειρησια- 
κών προγραμμάτων που διαμορφώσαμε δημιούργησε, εκ 
των πραγμάτων, σημαντικές απαιτήσεις διαχείρισης και υλο-
ποίησης με προσαρμογή των μηχανισμών στη νέα ευέλικτη 
αρχιτεκτονική του εσπα. μηχανισμοί που, εκτός των άλλων, 
έπρεπε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
μεταβατικής περιόδου διαχείρισης δύο κοινοτικών πλαισίων, 
αλλά και να αντιμετωπίσουν επαρκώς τα προβλήματα του 
παρελθόντος.

το πιο σημαντικό όμως ζήτημα για εμένα ήταν η αδυναμία 
ή/και ανεπάρκεια των τελικών Δικαιούχων, η οποία, με κάθε 
κόστος, δεν έπρεπε να μεταφερθεί και στο εσπα. στο εσπα 
θα έπρεπε να ενεργοποιούνται μόνο όσοι φορείς είναι σε 
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θέση να υλοποιήσουν βάσει αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας 
και εμπειρίας (πιστοποιημένοι). στο θέμα αυτό αναφέρθηκα 
ήδη αναλυτικά. μια άλλη κατεύθυνση που προσπάθησα να 
περάσω ήταν η αποκέντρωση της εκτέλεσης από τις κεντρι-
κές υπηρεσίες των υπουργείων προς λίγους και πιστοποιήσι-
μους νέους φορείς, ιδίως όταν το αντικείμενο είναι συγκε-
κριμένο και μπορεί να διαχωριστεί χωρίς προβλήματα από τις 
λοιπές αρμοδιότητες του υπουργείου.

πίστευα, επίσης, ότι η διαχείριση των νέων επιχειρησια-
κών προγραμμάτων θα έπρεπε να γίνει με τη μέγιστη δυ-
νατή ουδετερότητα ως προς τους εμπλεκόμενους τελικούς 
Δικαιούχους, αλλά με κοινά συμφωνημένο πλαίσιο κριτηρί-
ων ένταξης και διαχείρισης έργων και με προσήλωση στην 
επίτευξη των επιδιωκόμενων μετρήσιμων στόχων. Έτσι, προ-
σπάθησα να πείσω ότι οι νέες ευΔ έπρεπε να συγκροτηθούν 
στη δυναμική βάση των επιδιωκόμενων στόχων και όχι στη 
στείρα προσέγγιση των αρμοδιοτήτων. να είναι, κατά το δυ-
νατόν, ανεξάρτητες από προγραμματικούς, εκτελεστικούς και 
ελεγκτικούς φορείς, ώστε να μην πιέζονται για κάλυψη τρε-
χουσών αναγκών που προκύπτουν υπό το βάρος της καθημε-
ρινής άσκησης της κάθε τομεακής πολιτικής.

Άλλωστε, οι ρόλοι σχεδιασμού πολιτικών, προγραμματι-
σμού έργων και διαχείρισης είναι σαφώς διακριτοί και συ-
μπληρωματικοί και αυτό το δεδομένο θα έπρεπε να το ανα-
δείξουμε και να το διαφυλάξουμε μετατρέποντας έτσι τους 
επιμέρους κρίκους της διοικητικής αλυσίδας από μίζερους 
συνένοχους μίας διελκυστίνδας αρμοδιοτήτων που με αυξη-
μένο κόστος παράγει μικρό αποτέλεσμα, σε δυναμικούς συμ-
μέτοχους στην υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος της 
χώρας μας.

η προσπάθειά μου αυτή, που υπολόγιζα να κατέληγε στη 
συγκρότηση διαπεριφερειακών και διατομεακών ευΔ, δεν 
ευοδώθηκε στον βαθμό που θα ήθελα. αν και τους ανάγκασε 
να καθίσουν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι. είναι κι αυτό 
κάτι.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που με απασχόλησε ήταν η παγιω- 
μένη προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης με βάση τις αρ-
μοδιότητες. Όσο και αν προσπάθησα να ανατρέψω αυτή τη 
νοοτροπία, δεν κατάφερα σπουδαία πράγματα.
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πάντως, πίστευα, και πιστεύω, ότι εκείνο που χρειάζεται 
είναι μια στρατηγική προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης 
με διαυγείς, μετρήσιμες και αυστηρά ιεραρχημένες προτε-
ραιότητες και με συντονισμό των κοινοτικών αλλά και των 
εθνικών αναπτυξιακών πόρων. και, βεβαίως, μια ελάχιστη 
συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων εξουσίας.

παράλληλα, προωθήσαμε την ιδέα της ενοποίησης του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού στη βάση ενός σχεδίου ανάπτυ-
ξης με δυο σκέλη: το εσπα και, σε συνέργεια με το εσπα, 
το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης μόνο με εθνική χρηματο-
δότηση, αλλά με αντίστοιχες διαδικασίες εφαρμογής ώστε 
οι εθνικοί πόροι να μην αποτελούν την εύκολη λύση κάλυψης 
των αστοχιών των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 
Ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό ανά-
πτυξης σε τομείς όπου, για οποιουσδήποτε λόγους, δεν θα 
υπάρξει κοινοτική συγχρηματοδότηση στο μέλλον.

για να μην πολυλογώ, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
αυτών προσέκρουσε σε αντιδράσεις και αδρανειακές αντι-
στάσεις διατήρησης του παλαιού συστήματος. ποιοι αντέ-
δρασαν; Όσοι θίγονταν ή θεώρησαν ότι θίγονταν από αυ-
τές. και αυτοί ήταν αρκετοί παράγοντες των υπουργείων από 
τους οποίους εξαρτάτο η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων αυ-
τών μόνο και μόνο λόγω αρμοδιότητας εισήγησης προς τον 
υπουργό. παράγοντες που ανήκαν σε όλα τα κόμματα τα 
οποία και «υποδαύλιζαν» ανάλογα.

όι ίδιοι παράγοντες, λόγω υποψίας αφαίρεσης «επαγ-
γελματικής ύλης», αντιτάχθηκαν σφόδρα στην εκχώρηση 
ουσιαστικών αρμοδιοτήτων σε ενδιάμεσους φορείς Δια-
χείρισης, διαβλέποντας συρρίκνωση των προοπτικών να 
αναλάβουν επιπρόσθετες αρμοδιότητες και άρα ισχύ και 
«απολαβές». με την ίδια σφοδρότητα αντιτάχθηκαν και 
στην προοπτική δημιουργίας νέων α.ε. όμολογώ ότι γέμισα 
θυμό όταν παρόλα αυτά είδα το όνομα ενός από αυτούς 
να τοποθετείται ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου μιας 
από τις νέες αυτές α.ε. για τη δημιουργία της οποίας είχα 
δώσει μάχες.
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7.  Ο νόμος 3614/2007 για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 

το πρόπλασμα του νόμου ήταν το σχέδιο των διατάξεων 
εφαρμογής του εσπα, το οποίο και θέσαμε σε δημόσια  
διαβούλευση τον όκτώβριο του 2006, όταν κάναμε την επί-
σημη παρουσίασή του στο 4ο εθνικό αναπτυξιακό συνέδριο. 
Έτσι δώσαμε τη δυνατότητα σε όλους τους φορείς και στους 
κοινωνικοοικονομικούς εταίρους να εκφράσουν τις απόψεις 
τους. μέσα από τη διαδικασία αυτή διαμορφώσαμε στη συ-
νέχεια και αντίστοιχα τα κεφάλαια των διατάξεων εφαρμογής 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα οποία και υποβάλαμε 
στις υπηρεσίες της επιτροπής στις 6 μαρτίου 2007.

παράλληλα, στη βάση των διατάξεων εφαρμογής και λαμ-
βάνοντας υπόψη τους παραπάνω προβληματισμούς, προε-
τοιμάσαμε σχέδιο νόμου στο οποίο ενσωματώσαμε τις απαι-
τήσεις οκτώ κανονισμών που δεν είχαν μέχρι τότε οριστικο-
ποιηθεί, την εμπειρία από τη διαχείριση των κπσ, αλλά και τα 
πορίσματα εξειδικευμένων μελετών στις οποίες θα αναφερ-
θώ σε επόμενες ενότητες.

θέσαμε υπόψη το σχέδιο νόμου σε όλους τους κοινωνι-
κούς και οικονομικούς εταίρους και φορείς και σε όλες τις 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες, μέσω δύο νέων κύκλων διαβού-
λευσης. κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ άλλοτε. ό στόχος μας 
ήταν διπλός: να εντοπίσουμε τυχόν αστοχίες, αλλά και να επι-
τύχουμε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση των συναρμόδιων 
φορέων και των κοινωνικοοικονομικών εταίρων.

σημειώνω ότι ήταν η πρώτη φορά που η χώρα μας διέθε-
τε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου λίγους μόνο μήνες μετά 
την υιοθέτηση και του τελευταίου κανονισμού της νέας πε-
ριόδου.

Ένα σχέδιο νόμου το οποίο ανταποκρινόταν στους εξής 
τρεις βασικούς στόχους:

πρώτον, στον περιορισμό των αιτιών που προκάλεσαν 
δυσκαμψίες και εν γένει αδυναμίες στην εφαρμογή των 
προγραμμάτων του γ΄ κπσ, μέσω συγκεκριμένων ρυθμίσε-
ων όπως: κατάργηση της διαδικασίας συντονισμού για έργα 
προϋπολογισμού κάτω των 5 εκ. ευρώ, απλούστευση διοικη-
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τικών διαδικασιών και περιορισμός του διοικητικού κόστους 
και της γραφειοκρατίας, επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέ-
λεσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, βελτίωση της  
διοικητικής αποτελεσματικότητας και εκσυγχρονισμός των 
διοικητικών λειτουργιών των ευΔ, βελτίωση της διαχειριστι-
κής ικανότητας των φορέων εκτέλεσης έργων με την εισα-
γωγή συστήματος κριτηρίων για την επιβεβαίωση της διαχει-
ριστικής επάρκειας των δικαιούχων σύμφωνα με τη διεθνή 
εμπειρία και πρακτική, ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχεί-
ριση των δημόσιων πόρων κ.λπ.

Δεύτερον, στη διασφάλιση στο επίπεδο των τοπικών κοι-
νωνιών της ουσιαστικής εμπλοκής τους, αλλά και της ανά-
ληψης, εκ μέρους τους, ευθυνών ως προς τις αναπτυξιακές 
επιλογές, τους στόχους αλλά και τη διαδικασία υλοποίησης, 
μέσω ρυθμίσεων όπως η σύσταση αναπτυξιακών όργανι-
σμών περιφέρειας κ.λπ.

τρίτον, στην ανάδειξη νέων ιδεών και πρωτοβουλιών, 
μέσω ρυθμίσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση συνολικών 
επιχορηγήσεων, την εισαγωγή νέων χρηματοοικονομικών 
εργαλείων, όπως ταμείων εγγυήσεων, ταμείων επιχειρημα-
τικού κινδύνου, δανείων και ταμείων αστικής ανάπτυξης, τη 
θέσπιση κινήτρων για τους φορείς που υλοποιούν επιτυχώς 
τα έργα τους κ.λπ.

όμολογώ πως η όποια επιβάρυνση δημιουργήθηκε με τη 
θέσπιση κοινών υπουργικών αποφάσεων για διάφορες δια- 
δικασίες, πλην της υπασυΔ, δηλαδή της υπουργικής απόφα-
σης σχετικά με το σύστημα Διαχείρισης στην οποία «μαζεύ-
τηκε» το σύνολο των αποφάσεων στις οποίες είχε εμπλοκή το 
υπόιό, προήλθε από υπηρεσιακούς παράγοντες των διαφό-
ρων υπουργείων, που και πάλι «μεγαλούργησαν» πείθοντας 
τις πολιτικές τους ιεραρχίες ότι η μη συμμετοχή των υπηρε-
σιών τους, ακόμα και στις πλέον άσχετες με τις αρμοδιότη-
τές τους διαδικασίες, μέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων, 
συνιστούσε «απώλεια» ισχύος, κύρους, εξουσίας.

ό νόμος 3614/07 ψηφίστηκε τον νοέμβριο του 2007.

μετά την αποχώρησή μου από τη θέση του γενικού γραμ-
ματέα επενδύσεων και ανάπτυξης, εξειδικεύτηκε το σΔε της 
νέας περιόδου.
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Όπως προανέφερα, ορισμένα, ελάχιστα, στελέχη του 
υπόιό που διέγνωσαν «απώλεια εξουσίας» από τις ρυθμίσεις 
του νέου νόμου, βρήκαν τον τρόπο ανάκτησής της μέσα από 
αυτή την εξειδίκευση του σΔε και, ιδίως, μέσω της διαδικασίας  
«εκχώρησης» των πόρων. στη συνέχεια, οι ίδιοι απέδιδαν τις 
δυσλειτουργίες εφαρμογής του εσπα στον νόμο 3614/07 και 
όχι στο σΔε που διαμόρφωσαν. Δεν θα σταθώ σε αυτό.

ανέφερα, άλλωστε, ότι οι επιλογές δικαιώνονται όταν σε 
αυτές αντιτάσσονται εκφραστές κατεστημένων νοοτροπι-
ών.

τέλος πάντων, με τον νόμο αυτό δώσαμε έμφαση στην 
επιτελική εποπτεία και τον συντονισμό των πολιτικών, στην 
ενδυνάμωση της συνυπευθυνότητας και συνεργασίας περι-
φερειακών και τοπικών αρχών και στην ενίσχυση της διαχει-
ριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας των φορέων για να 
πάψουν, επιτέλους, να ανατρέπουν τον οικονομικό σχεδια-
σμό.

πιστεύω πως καταφέραμε με τον καλύτερο δυνατό, τεχνι-
κά και πολιτικά, τρόπο, να αναδιατάξουμε το δυναμικό, τις αρ-
μοδιότητες αλλά και τα γεωγραφικά όρια προγραμματισμού 
και σχεδιασμού με παράλληλους στόχους τη συγκέντρωση 
της διαχειριστικής προσπάθειας, την ουσιαστική ενίσχυση 
της εφαρμογής, αλλά και τον αποτελεσματικό της έλεγχο.

εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο, δεδομένου ότι οι, εξίσου, 
απαιτητικές διατάξεις εφαρμογής του γ´ κπσ είχαν προκαλέ-
σει ήδη τάσεις γιγάντωσης και γραφειοκρατίας στις ευΔ, σε 
βαθμό που υπερέβαινε τη διαθεσιμότητα στελεχών, τεχνο-
γνωσίας, διοικητικής αρμοδιότητας και πολιτικής ευθύνης, 
ιδίως, σε περιφερειακό επίπεδο.

8.  Η λειτουργία της Επιτροπής Δημοσιονομικού  
Ελέγχου 

Ένα μεγάλο ζήτημα που με απασχόλησε έντονα ήταν η λει-
τουργία της επιτροπής Δημοσιονομικού ελέγχου, της γνωστής 
εΔελ. η υπηρεσία αυτή είχε συσταθεί στο γενικό λογιστήριο 
του κράτους (γλκ) με το άρθρο 17 του νόμου 2860/2000 
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(φεκ 251/τ.α´/2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 
του νόμου 3148/2003 (φεκ 136/τ.α´/2003).

αποστολή της εΔελ ήταν η διασφάλιση της τήρησης των 
αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στο κπσ, τις 
κοινοτικές πρωτοβουλίες και το ταμείο συνοχής. στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων της, η εΔελ διενεργεί ελέγχους στα 
συστήματα διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου των εμπλε-
κομένων στη διαχείριση φορέων, αξιολογεί τα αποτελέσμα-
τα των ελέγχων που πραγματοποιούν τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα, παρακολουθεί και αξιολογεί τα μέτρα και τις διορ-
θωτικές ενέργειες που λαμβάνονται από τους ελεγχόμενους 
και τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές, σε συνέχεια των ελέγχων, 
συνεργάζεται με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ευρωπαϊκής 
επιτροπής για τον συντονισμό των ελέγχων τους, πιστοποιεί 
την εγκυρότητα των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλονται 
στην ευρωπαϊκή επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
καν. (εκ) 1260/1999 και το άρθρο 12 του καν. (εκ) 1164/1994, 
ενημερώνει το ελληνικό κοινοβούλιο και τις αρμόδιες εθνι-
κές αρχές για τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί 
καθώς και την ευρωπαϊκή επιτροπή για τα αποτελέσματα των 
ελέγχων, αλλά και για την εξέλιξη των διοικητικών και δικα-
στικών διώξεων που ασκούνται σε περιπτώσεις εντοπισμού 
παρατυπιών.

πολύ νωρίς το 2004, διαπίστωσα ότι πολλοί ελεγκτές της 
εΔελ από την αρμόδια Διεύθυνση προγραμματισμού και 
ελέγχων του γλκ, δεν παρείχαν τις απαιτούμενες εγγυήσεις 
σε σχέση με το έργο που εκτελούσαν. είχαν δε προσληφθεί 
προεκλογικά με τη διαδικασία συνεντεύξεων μέσω επιτρο-
πής αποτελούμενης από τον τότε γενικό Διευθυντή και πρόε- 
δρο της εΔελ, Διευθυντές και άλλα στελέχη της τότε κυβέρ-
νησης.

από το περιεχόμενο και το ύφος και των εκθέσεων ελέγ-
χου που διάβαζα ανελλιπώς, διέγνωσα δύο βασικά ζητήμα-
τα:

πρώτον, τη διάθεση για περικοπές πέρα από το όριο των 
αρμοδιοτήτων που παρείχαν στην εΔελ ο νόμος 2860/2000 
και οι κανονισμοί της εε, αλλά και προσωποπαγείς πολιτικές 
δεδομένου ότι για τα ίδια ευρήματα ελέγχων, άλλοι ελεγκτές 
περιορίζονταν σε απλές συστάσεις και άλλοι εισηγούνταν 
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απεντάξεις έργων ακόμα και κατά παρέκκλιση γνωμοδοτή-
σεων του ίδιου του ελεγκτικού συνεδρίου. σε πολλές περι-
πτώσεις, τα μέλη της εΔελ, η οποία σύμφωνα με τον νόμο 
2860/2000 εγκρίνει ή απορρίπτει τις εκθέσεις ελέγχου των 
ελεγκτών, στις περιπτώσεις που αρνούνται να εγκρίνουν το 
περιεχόμενο προβληματικών εκθέσεων ελέγχου, βρίσκο-
νταν αντιμέτωπα με τους συντάκτες των εκθέσεων της συ-
γκεκριμένης διεύθυνσης του γλκ, οι οποίοι, με σύμμαχο τον 
εκάστοτε Διευθυντή τους και μέλος της εΔελ, εισηγούνταν, 
όπως προανέφερα, αστήρικτες διορθώσεις, αλλά και συνο-
λικές απεντάξεις έργων χωρίς να λαμβάνουν καν υπόψη τις 
αντιρρήσεις της Διεύθυνσης μελετών και αξιολόγησης του 
ίδιου του γλκ ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων, όπως η αρχή 
πληρωμής, αλλά και οι ευΔ. το πρόβλημα ήταν συστημικό.

την περίοδο προ του 2004, η εΔελ, με τη διαφορετική 
αντιμετώπιση των ίδιων ευρημάτων ελέγχου, απαξίωνε συ-
στηματικά στα μάτια των υπηρεσιών της ευρωπαϊκής επιτρο-
πής κάθε ίχνος αξιοπιστίας του σΔε, με αποτέλεσμα να αυξά-
νονται με γεωμετρική πρόοδο οι απαιτήσεις της ευρωπαϊκής 
επιτροπής για διενέργεια πρόσθετων ελέγχων. Έλεγχοι που, 
εκτός των άλλων, επέφεραν σημαντικό διαχειριστικό φόρτο 
στους φορείς. επιπρόσθετα, η εΔελ κοινοποιούσε προς τις 
υπηρεσίες της εε για την καταπολέμηση της απάτης (OLAF), 
χωρίς καμία απολύτως αξιολόγηση, κάθε είδους παρατυπία, 
την ίδια ώρα που οι κοινοποιήσεις των αντίστοιχων φορέων 
άλλων κρατών-μελών ήταν λίγες και ουσιαστικές.

Όλα αυτά παγίωσαν μια αντίληψη στα κοινοτικά όργανα 
ότι οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς, αν όχι ανίκανες, να 
επιτελέσουν το έργο τους και ότι η ελλάδα είναι ένα κράτος-
μέλος στο οποίο η παρανομία βασιλεύει σε όλα τα επίπεδα 
της δημόσιας ζωής. (τα γράφω αυτά γιατί τα έβλεπα και τα 
συζητούσα με συναδέλφους μου στις Βρυξέλλες, πολύ πριν 
επιστρέψω στην ελλάδα).

Ένα άλλο πρόβλημα που διαπίστωνα ήταν η έλλειψη διάθε-
σης εκ μέρους των ελεγκτών της εΔελ να συνεργαστούν με 
τους ελεγχόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των όποιων 
αδυναμιών ή ελλείψεων διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια 
των ελέγχων. σε πολλές περιπτώσεις, οι εκθέσεις παρουσία-
ζαν ως μείζονες μικρές αδυναμίες και ελλείψεις, αμφισβητώ-
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ντας τη δυνατότητα ακόμα και των πιο αξιόπιστων φορέων να 
υλοποιήσουν επιτυχώς τα έργα τους. θυμάμαι μια περίπτωση 
της εγνατια α.ε. αυτή η πρακτική είχε επίσης αρνητικό αντί-
κτυπο στις υπηρεσίες της επιτροπής ενισχύοντας με τον τρό-
πο αυτό εκείνους που υποστήριζαν ότι η ελλάδα παρουσιάζει 
καθολική συστημική αδυναμία και, άρα, απαιτείται επιβολή 
σκληρών οριζόντιων δημοσιονομικών διορθώσεων.

Ένα επιπλέον θέμα αφορούσε στις εγκρίσεις των εκθέσε-
ων ελέγχου. όι εκθέσεις αυτές κοινοποιούνται στους εμπλε-
κόμενους φορείς και στις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες 
μετά την αρχική τους έγκριση από την εΔελ. σε πολλές πε-
ριπτώσεις, μετά την εξέταση των αντιρρήσεων των φορέων 
επί των εκθέσεων, η εΔελ προχωρούσε σε έγκριση νέων 
εκθέσεων, των λεγόμενων οριστικών, οι οποίες είχαν ουσιώ- 
δεις διαφορές από τις προηγούμενες. Όμως, οι οριστικές αυ-
τές εκθέσεις δεν κοινοποιούνταν στις αρμόδιες κοινοτικές 
υπηρεσίες, με αποτέλεσμα αυτές να θεωρούν ότι η αρχική 
έκθεση εξακολουθούσε να ισχύει. Έτσι: πρώτον, δημιουργεί-
το η υπόνοια στις κοινοτικές υπηρεσίες ότι κατά την εξέταση 
των αντιρρήσεων συντελείται συγκάλυψη των παρατυπιών 
που αναφέρονταν στις αρχικές εκθέσεις και, δεύτερον, οι 
υπηρεσίες αυτές, θεωρώντας ότι τα αρχικά ευρήματα εξα-
κολουθούν να ισχύουν, τα επικαλούνταν διαρκώς. η μη κοι-
νοποίηση οφειλόταν στις μεγάλες καθυστερήσεις σύνταξης 
των εκθέσεων που άφηναν ελάχιστο έως καθόλου χρόνο για 
την εξέταση ενστάσεων ή προσφυγών των φορέων κατά των 
εκθέσεων αυτών, δεδομένου ότι η εΔελ είχε την υποχρέωση 
κοινοποίησης των οριστικών εκθέσεων εντός τριμήνου. κάτι 
όμως μου έλεγε ότι η εΔελ δεν κοινοποιούσε τις οριστικές 
εκθέσεις στις οποίες κατέπιπταν συστηματικά οι διαπιστώ-
σεις, προκειμένου να μη δοθεί στην επιτροπή η εντύπωση ότι 
ασκεί πλημμελώς το έργο της.

Ένα άλλο συστημικό πρόβλημα, που εντόπισα, αφορούσε 
στις σοβαρές ελλείψεις κατά τη διαδικασία συντονισμού των 
ελέγχων μεταξύ των τριών επιπέδων ελέγχου του κπσ (εΔελ, 
αρχή πληρωμής, Διαχειριστικές αρχές) με αποτέλεσμα, σε 
πολλές περιπτώσεις, και οι τελικοί Δικαιούχοι να υπόκεινται 
σε αλλεπάλληλους έλεγχους από διαφορετικά επίπεδα ελέγ-
χου, δημιουργώντας διαχειριστικό φόρτο και σύγχυση.
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είναι σαφές ότι η πρακτική αυτή την περίοδο 2004-2005, 
που δίναμε μάχες στην ελλάδα και στις Βρυξέλλες για την 
εναρμόνιση του σπΔε και του σΔε αλλά και για τον περι-
ορισμό των προστίμων για τα πραγματικά, θεμελιώδη και  
διαρθρωτικά προβλήματα του κπσ, μου δημιουργούσε μεγά-
λη ανασφάλεια.

Όλα αυτά τα προβλήματα διατηρήθηκαν και μετά το 2004, 
για να μην πω ότι οξύνθηκαν από ατυχείς επιλογές προσώ-
πων που έγιναν στην εΔελ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αρμόδια 
υψηλόβαθμη υπάλληλο να σχολιάζει αρνητικά, μπροστά μου 
και δημόσια, τη διαπραγμάτευση που διεξήγαγε η κυβέρνηση 
για τη μη επιβολή της αναστολής πληρωμών.

καμία από τις προτάσεις βελτίωσης που έκανα τόσο στο 
πλαίσιο του γ´ κπσ, όσο και ενόψει του εσπα δεν εισακού-
σθηκε λόγω της σφοδρότητας των αντιδράσεων των υπη-
ρεσιακών παραγόντων. θυμάμαι ότι είχα επιμείνει ιδιαίτερα 
στην εκπόνηση μιας σαφούς μεθοδολογίας που θα πρέπει να 
ακολουθείται κατά τη σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου, αλλά 
και για την εκτίμηση των παρατυπιών. αυτό απαιτούσε τη δη-
μιουργία κατάλληλων εργαλείων τα οποία θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται από τους ελεγκτές όλων των επιπέδων ελέγ-
χου, όπως πρότυπες εκθέσεις ελέγχου για κάθε κατηγορία 
έργου, κωδικοποίηση ευρημάτων, «ποινολόγιο» παρατυπιών 
κ.ά., ούτως ώστε τα ίδια ευρήματα να οδηγούν σε παρόμοιες 
εκθέσεις ελέγχου τόσο ως προς το μέγεθος και το περιεχό-
μενό τους όσο και ως προς την αντιμετώπισή τους. πρότει-
να την πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου. Δεν θυμάμαι 
τι απέγινε. θυμάμαι όμως γκρίνια για τις προδιαγραφές του 
έργου του συμβούλου και καθυστερήσεις στην ανάθεση του 
έργου.

και εδώ η υπαλληλία θριάμβευσε.

στις αμέσως επόμενες ενότητες, θα αναφερθώ σε ορισμέ-
νες από τις προσπάθειες που κατέβαλα για μια ουσιαστική με-
ταρρύθμιση του αναπτυξιακού συστήματος της χώρας. πολλές 
από τις προσπάθειες αυτές δεν κατέληξαν. Άλλες μετασχημα-
τίστηκαν στην πορεία. Άλλες πήραν τον δρόμο τους.

εγώ, πάντως, ήμουν απολύτως εντάξει με τη συνείδησή 
μου.
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9.  Η δημιουργία πέντε Μειζόνων Διοικητικών Περι-
φερειών 

λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων των 
επιπτώσεων των κπσ στη χώρα μας, καθώς και τα προβλήματα 
του σχεδιασμού και της εφαρμογής του γ´ κπσ, άρχισα, αμέ-
σως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, να εξετάζω τη 
δυνατότητα αναδιάρθρωσης των ορίων και των αρμοδιοτήτων 
των 13 περιφερειών στο πλαίσιο των νέων όρων που προδια-
γράφονταν για την περίοδο 2007-2013. Ήταν άλλωστε πολύ 
νωπές στη μνήμη μου οι σχετικές υπηρεσιακές συζητήσεις 
στην επιτροπή, αλλά και τα διάφορα κείμενα και non papers.

στα κείμενα αυτά διαμορφώνονταν οι ιδιαίτερα απαιτητι-
κές συνθήκες σχεδιασμού και εφαρμογής των νέων κοινο-
τικών προγραμμάτων. συγκράτησα τον πολύ μεγάλο βαθμό 
αποκέντρωσης που έδιναν στις περιφέρειες ως προς τον 
προγραμματισμό, τη διαχείριση, την εκτέλεση και τον έλεγχο 
των προγραμμάτων αυτών. παράλληλα, είχε γίνει γνωστή η 
δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών 
χωρίς τη συμμετοχή των κεντρικών οργάνων του κράτους.

Όλα αυτά, αλλά μαζί με τον συντονισμό των προγραμμά-
των στην περιφέρεια και τη διασύνδεσή τους με τα εθνικά 
προγράμματα, απαιτούσαν κατάλληλη οργανωτική δομή που 
μόνο μεγαλύτερες και ισχυρότερες περιφέρειες μπορούσαν 
να προσφέρουν.

επίσης, είχε αρχίσει να διαμορφώνεται η αντίληψη ότι, στο 
πλαίσιο του διευρυνόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, οι διοι-
κητικές αρχές σε κάθε γεωγραφικό επίπεδο έπρεπε να συ-
νεισφέρουν στον γενικό στόχο επίτευξης της κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεο- 
νεκτήματα κάθε γεωγραφικού χώρου.

Δηλαδή, πέρα από το κεντρικό κράτος, και οι περιφερεια-
κές διοικήσεις, οι τοπικές διοικήσεις, τα μητροπολιτικά αστι-
κά κέντρα όφειλαν να αναπτύσσουν δραστηριότητα σε έναν 
ολοένα διευρυνόμενο γεωγραφικό χώρο.

από αυτή την άποψη, μία ισχυρή περιφερειακή οργάνωση 
θα μπορούσε με βελτιωμένο τρόπο να αναπτύξει αυτές τις 
δραστηριότητες.
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το μέγεθος μιας διοικητικής περιφέρειας προσδιορίζε-
ται επίσης από το γεγονός ότι θα πρέπει να διαμορφώνονται 
ολοκληρωμένα περιφερειακά συγκροτήματα, στα οποία να 
λειτουργούν οικονομίες που δεν θα στηρίζονται αποκλειστι-
κά σε έναν οικονομικό κλάδο (μονοκαλλιέργεια), αλλά και σε 
άλλους, ούτως ώστε να διαμορφώνονται συνέργειες μεταξύ 
των οικονομικών κλάδων και τυχόν αρνητική εξέλιξη σε έναν 
από αυτούς να μπορεί να αντισταθμισθεί από έναν άλλο.

το σχετικά μεγάλο μέγεθος μιας διοικητικής περιφέρειας 
επιτρέπει επίσης τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας με συ-
νέπεια την ευχερέστερη και πιο αυτόνομη σχετικά συμμετοχή 
στη διεθνή ανταγωνιστική οικονομία. τέτοια μεγέθη περιφε-
ρειών φυσιολογικά πρέπει να έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο 
του ενός εκατομμυρίου, ενώ τρία έως τέσσερα είναι συνήθη 
στην εε. φυσικά υπάρχει προσαρμογή κάθε φορά με βάση 
τις ιδιαίτερες συνθήκες.

παρά τον έντονο κατακερματισμό της χώρας με τον γεω- 
γραφικό διαμελισμό, την ορεινότητα και τον νησιωτικό χα-
ρακτήρα, η ολοκλήρωση του δικτύου υποδομών και η οικο-
νομική ανάπτυξη των περιφερειών, επέτρεπαν στην ελλάδα 
να οργανώσει ένα σύστημα περιφερειών με ολοκληρωμένη 
αναπτυξιακή προοπτική. Ήταν, άλλωστε, γεγονός ότι, στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1990, η κατάσταση στα δίκτυα υποδο-
μών δεν άφηνε πολλά περιθώρια για περιφερειακή οργάνω-
ση σε μεγαλύτερες γεωγραφικές ενότητες.

αντίθετα, τη δεκαετία 2000-2010, με την ανάπτυξη γενι-
κών δικτύων υποδομών και ιδιαίτερα των μεταφορών, η οικο-
νομική και κοινωνική δραστηριότητα μπορεί να εκτυλίσσεται 
σε ένα μεγαλύτερο γεωγραφικά χώρο. σε καθημερινή βάση, 
ο χώρος εργασίας, αλλά και κοινωνικής δραστηριότητας, 
μπορεί να εκτείνεται σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων, 
πράγμα που οδηγεί στη δυνατότητα δημιουργίας ευρύτερων 
διοικήσεων στο τοπικό επίπεδο.

όικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, που δεν 
έχουν την ίδια καθημερινή περιοδικότητα, αλλά εκτυλίσσο-
νται λ.χ. ανά δεκαπενθήμερο ή ανά μήνα και που περιλαμβά-
νουν μετακίνηση στο κέντρο μιας περιφέρειας, επίσης μπο-
ρούν να εκτυλίσσονται σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο 
με ακτίνα για παράδειγμα δύο-τριών ωρών. εκτός από αυτό, 
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η ραγδαία εξέλιξη στα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας απο-
μειώνει όλο και περισσότερο τη σημασία του γεωγραφικού 
παράγοντα.

με αυτές τις σκέψεις ξεκίνησα άμεσα τη διερεύνηση της 
δυνατότητας μιας νέας περιφερειακής οργάνωσης της χώ-
ρας ενόψει του σχεδιασμού του εσπα. αυτός ήταν ο πρώτος 
και βασικός πυλώνας για τη συνέχεια.

Βέβαια, τυχόν συνδυασμός της νέας αυτής οργάνωσης με 
τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων που θα μας ευνοού-
σαν κατά τη διαπραγμάτευση των δημοσιονομικών προοπτι-
κών 2007-2013, θα έκανε τη δυνατότητα αυτή περισσότερο 
εύκολη από πολιτικής απόψεως. αυτός ήταν ο δεύτερος πυ-
λώνας που άρχισα να διερευνώ.

πολύ σύντομα, τον απρίλιο του 2004, διαπίστωσα ότι η 
τελευταία ευκαιρία για μια, ευκολότερη από διαδικαστικής 
άποψης, αναδιοργάνωση των περιφερειών της χώρας είχε 
παρέλθει την περίοδο 2002-2003. η ευκαιρία αυτή χάθηκε 
όταν, με τον κανονισμό 1059/2003 του ευρωπαϊκού συμβου-
λίου και του ευρωκοινοβουλίου της 26ης μαΐου 2003, αποφα-
σίστηκε, για πρώτη φορά, να καθορισθούν επίσημα η ονομα-
τολογία και ο γεωγραφικός προσδιορισμός των περιφερειών 
των κρατών-μελών της εε.

η τότε ελληνική κυβέρνηση δεν μερίμνησε να μελετήσει 
και να προτείνει, πριν από την υιοθέτηση του τότε κανονι-
σμού, την τροποποίηση των ελληνικών περιφερειών, παρό-
λο που η εσυε και το τότε υπεθό είχαν τη δυνατότητα να 
προβλέψουν τις εξελίξεις στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις 
σε σχέση με τις οικονομικές και δημογραφικές εξελίξεις των 
περιφερειών της ελλάδας.

Δυστυχώς, ο κανονισμός αυτός προέβλεπε ότι η πρώτη 
αναθεώρηση θα μπορούσε να γίνει από την ευρωπαϊκή επι-
τροπή τρία χρόνια μετά την υιοθέτησή του, δηλαδή το 2006, 
μετά από έγκριση από την «επιτροπή στατιστικού προγράμ-
ματος» στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι όλων των κρατών-
μελών.

σύμφωνα με τον κανονισμό, οι «εδαφικές στατιστικές μο-
νάδες» (Unités Territoriales Statistiques) αντιστοιχούν υπο-
χρεωτικά στις διοικητικές μονάδες της χώρας.
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Δηλαδή, σε γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ασκείται 
διοικητική εξουσία και λαμβάνονται διοικητικές ή πολιτι-
κές αποφάσεις. η ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων, τα λεγόμενα NUTS (Nomenclature des Unités 
Territoriales Statistiques), είναι ιεραρχική. αυτό σημαίνει ότι 
κάθε κράτος-μέλος υποδιαιρείται σε εδαφικές μονάδες επι-
πέδου NUTS ι, καθεμία από τις οποίες υποδιαιρείται σε εδα-
φικές μονάδες επιπέδου NUTS ιι και οι οποίες με τη σειρά 
τους υποδιαιρούνται σε εδαφικές μονάδες επιπέδου NUTS 
ιιι. Έτσι, οι γεωγραφικές αυτές περιοχές για τη χώρα μας εί-
ναι: NUTS ι: Βόρεια ελλάδα, κεντρική ελλάδα, αττική, νότιο 
αιγαίο-κρήτη, NUTS ιι: οι δεκατρείς περιφέρειες, και NUTS 
ιιι: όλοι οι νομοί της χώρας.

η διοικητική αναδιάρθρωση συνδέεται ευθέως με την τρο-
ποποίηση των NUTS αφού παρεμβαίνει σε επίπεδο γεωγρα-
φικής-διοικητικής οργάνωσης της χώρας, δηλαδή σε επίπεδο 
νομών, περιφερειών, δήμων, και το αποτέλεσμά της αντανα-
κλάται στην ονοματολογία NUTS, όπως αυτή περιέχεται στον 
κανονισμό. η διοικητική αναδιάρθρωση και συνεπώς η τρο-
ποποίηση της ονοματολογίας ήταν δυνατή σε οποιοδήποτε 
επίπεδο NUTS.

επανέρχομαι στη χαμένη ευκαιρία που προανέφερα. 
κάθε αλλαγή που επέρχεται στις διοικητικές μονάδες της 
χώρας, στον βαθμό που επηρεάζει την ονοματολογία NUTS, 
πρέπει να ανακοινώνεται στην επιτροπή. μέχρι τη θέση σε 
ισχύ του κανονισμού εκ1059/2003, στις 11 ιουλίου 2003, οι 
αλλαγές των NUTS ρυθμίζονταν σε διμερές επίπεδο μεταξύ 
των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών των κρατών-μελών και 
της Eurostat.

Έτσι, πέντε χώρες, η γερμανία, η ιταλία, η ισπανία, η πορ-
τογαλία και η φινλανδία, προχώρησαν σε αλλαγές της ονο-
ματολογίας NUTS πριν να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός, ενώ 
δύο από αυτές, η πορτογαλία και η γερμανία, το έπραξαν 
κατά τη διάρκεια της συζήτησής του.

Όλες σχεδόν οι χώρες αυτές τροποποίησαν τα NUTS σε 
επίπεδο περιφερειών, δηλαδή NUTS ιι. το γεγονός ότι η ισπα-
νία και η πορτογαλία ήταν μέσα σε αυτές επιβεβαίωνε τη 
σκέψη μου για επιπλέον δημοσιονομικά οφέλη που προσδο-
κούσαν οι χώρες αυτές από την κατανομή των πόρων της πε-
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ριόδου 2007-2013. Όμως, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότη-
τα, γιατί δεν έχω τα κατάλληλα στοιχεία προκειμένου να δω 
πόσους πόρους θα λάμβαναν τελικά, εάν δεν είχαν προχω-
ρήσει στις αλλαγές σε επίπεδο NUTS ιι. Έκτοτε, καμία χώρα 
δεν έχει προχωρήσει σε παρόμοια τροποποίηση και αυτό φα-
νερώνει τη δυσκολία της νέας διαδικασίας.

συγκεκριμένα: από τη θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού, 
οι όποιες αλλαγές θεσπίζονται βάσει του άρθρου 5 παρ. 4 με 
διαδικασίες που απαιτούν στενές διαβουλεύσεις της επιτρο-
πής με όλα τα κράτη-μέλη και όχι με διμερείς επαφές· είτε 
με τακτική διαδικασία για την περίπτωση ήσσονος σημασίας 
τροποποιήσεων, δηλαδή κάθε τρία χρόνια κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του ημερολογιακού έτους, είτε με έκτακτη διαδικα-
σία, σε διάστημα μικρότερο της τριετίας, εφόσον πρόκειται 
για την περίπτωση ουσιαστικής αναδιοργάνωσης της προσή-
κουσας (relevant) διοικητικής δομής της χώρας, η λεγόμενη 
έκτακτη διαδικασία.

στην περίπτωση της έκτακτης διαδικασίας, θα πρέπει να 
τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπονται στο άρ-
θρο 3 του κανονισμού:

πρώτον, οι υφιστάμενες διοικητικές μονάδες να χρησιμο-
ποιούνται για τον ορισμό των εδαφικών μονάδων. Διοικητική 
μονάδα είναι η γεωγραφική περιοχή στην οποία μια διοικητι-
κή αρχή έχει την εξουσία να λαμβάνει διοικητικές ή πολιτικές 
αποφάσεις σχετικά με την εν λόγω περιοχή, εντός του θεσμι-
κού και νομικού πλαισίου του κράτους-μέλους.

Δεύτερον, το μέσο μέγεθος των διοικητικών μονάδων θα 
πρέπει να βρίσκεται εντός συγκεκριμένων ορίων πληθυσμού 
που προβλέπονται από τον κανονισμό. συγκεκριμένα: για το 
επίπεδο NUTS ι, το ελάχιστο όριο πληθυσμού είναι 3 εκ. και 
το μέγιστο 7 εκ., για το επίπεδο NUTS ιι το ελάχιστο όριο 
πληθυσμού είναι 800.000 και το μέγιστο 3 εκ., για το επίπεδο 
NUTS ιιι το ελάχιστο όριο πληθυσμού είναι 150.000 και το 
μέγιστο 800.000.

τρίτον, εφόσον σε ένα κράτος-μέλος δεν υπάρχουν διοι-
κητικές μονάδες κατάλληλου μεγέθους για ένα συγκεκριμένο 
διοικητικό επίπεδο NUTS, αυτό δημιουργείται με ομαδοποίη-
ση κατάλληλου αριθμού υφιστάμενων μικρότερων συνορευ-
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ουσών διοικητικών μονάδων. όι προκύπτουσες διοικητικές 
μονάδες αναφέρονται ως «μη διοικητικές μονάδες».

τα εκτελεστικά μέτρα της επιτροπής τίθενται σε ισχύ, ως 
προς τη διαβίβαση των στοιχείων, την 1η ιανουαρίου του δεύ-
τερου έτους μετά τη θέσπισή τους. αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι, από τη στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση για τροποποίη-
ση των NUTS, μεσολαβεί χρονικό διάστημα ενός τουλάχιστον 
ημερολογιακού έτους μέχρι να αρχίσουν να λαμβάνονται 
υπόψη τα νέα εδαφικά στατιστικά δεδομένα της χώρας.

παρά το ότι είχαν χαθεί οι προθεσμίες, όπως προανέφε-
ρα, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα του ζητήματος, άρχι-
σα να εξετάζω το ενδεχόμενο μιας αναδιάρθρωσης των πε-
ριφερειών στη βάση αυτών των απαιτήσεων και με βάση την 
έκτακτη διαδικασία εφόσον, βέβαια, προσδιορίζαμε σωστά 
το τι σημαίνει «ουσιαστική αναδιοργάνωση της προσήκου-
σας διοικητικής δομής της χώρας».

η εργασία αυτή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

αν και η περιφερειακή διάρθρωση και αναδιάρθρωση είναι 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών-μελών, η διαβούλευ-
ση αυτή ήταν αναγκαία διότι για να ήταν δυνατό να εφαρμο-
στεί το οποιοδήποτε σχέδιο, ακόμα και από την 1η ιανουαρίου 
2007, έπρεπε, όπως προανέφερα, να προηγηθεί η ταυτοποίη- 
σή του από την EUROSTAT κατά NUTS. λόγω ασαφειών των 
κριτηρίων του κανονισμού, ήταν ενδεχόμενο η ταυτοποίηση 
αυτή να προκαλούσε υποκειμενικές αξιολογήσεις από την 
πλευρά των υπηρεσιών της επιτροπής.

πάντως, από τις πρώτες άτυπες διαβουλεύσεις, αλλά και 
τους πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, σχημάτισα την εντύπω-
ση ότι η συγκρότηση ευρύτερων περιφερειών θα μπορούσε, 
κάτω από προϋποθέσεις, να συμβάλει σε μια επωφελέστερη 
για τη χώρα κατανομή των πόρων των Διαρθρωτικών ταμεί-
ων, αλλά και να αποτρέψει μια ριζική μεταβολή στην επιλε-
ξιμότητα των στόχων και των παρεμβάσεων στις σημερινές 
διοικητικές περιφέρειες.

η εντύπωση αυτή με γέμισε ενθουσιασμό. Δεν ήταν άλ-
λωστε η πρώτη φορά. Έτσι, πριν προχωρήσουμε σε άσκοπες 
επαφές με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και προκειμένου να οργα-
νώσουμε καλύτερα τον διάλογο με τις κοινοτικές υπηρεσίες, 
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απέσπασα στο υπόιό ένα γνωστό Έλληνα τεχνοκράτη και 
καθηγητή, πρώην Διευθυντή της EUROSTAT, προκειμένου να 
συγκεντρώσει τα κατάλληλα στοιχεία, πράγμα που εγώ δεν 
είχα καταφέρει συνομιλώντας με τις διάφορες υπηρεσίες του 
υπόιό και την εσυε, αλλά και να οργανώσει τον διάλογο. 
πάντως, από την εμπειρία αυτή κατάλαβα γρήγορα ότι στην 
ελλάδα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα ως προς το ποιος 
μετράει τι και με ποια μεθοδολογία. και όποιος το κάνει με 
σοβαρότητα και μέθοδο, κρατάει τα στοιχεία για λογαριασμό 
του.

σε κάθε περίπτωση, τόσο για τη διοικητική αναδιοργάνω-
ση των περιφερειών της χώρας με καθαρά αναπτυξιακά κί-
νητρα, όσο και για την πιθανότητα διεκδίκησης καλύτερων 
δημοσιονομικών αποτελεσμάτων, χρειαζόμασταν μια πολύ 
σοβαρή μελέτη προσδιορισμού των νέων ορίων των περιφε-
ρειών και, βεβαίως, τη θέσπιση νομικού πλαισίου. στη δεύτε-
ρη περίπτωση, ο νόμος θα κοινοποιείτο και στην επιτροπή με 
αίτημα την ένταξη του νέου σχήματος των περιφερειών στη 
διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού.

τον σεπτέμβριο του 2004 είχα πλέον συνειδητοποιήσει 
ότι το χρονοδιάγραμμα μιας τέτοιας αναθεώρησης, ακόμα 
και εάν όλα πήγαιναν καλά με την EUROSTAT, δεν θα επέ-
τρεπε κανένα καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα από την 
κατανομή των πόρων της περιόδου 2007-2013, εφόσον η 
συμφωνία σε επίπεδο εε-25 έκλεινε πριν από το 2007, όπως 
και έγινε. στη δε περίπτωση της έκτακτης διαδικασίας, σίγου-
ρα κάποια χώρα καθαρός συνεισφέρων θα μπλόκαρε τη δια-
δικασία. ό τότε πρέσβης της σουηδίας και πρώην υπουργός 
ευρωπαϊκών υποθέσεων, με τον οποίο είχα αναπτύξει μια 
πολύ δημιουργική συνεργασία, μου το είχε πει καθαρά.

παρόλα αυτά, δεν εγκατέλειψα τη σκέψη μήπως και τελικά 
δεν επέλθει συμφωνία πριν το 2007· απλώς χαμήλωσα τους 
τόνους και αραίωσα τις συζητήσεις με τις κοινοτικές υπηρε-
σίες. θυμάμαι πάντως την EUROSTAT φιλική στην ιδέα, τη 
δε γενική Διεύθυνση περιφερειακής πολιτικής εντελώς αντί-
θετη. ό αγαπητός μου Jean-Charles Leagues, στον οποίο 
αναφέρθηκα σε προηγούμενη ενότητα και ο οποίος μας είχε 
βοηθήσει πολύ για το ν+3, μου είχε αποκλείσει κάθε πιθα-
νότητα.
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με βάση όλο αυτό τον προβληματισμό, τον ιανουάριο του 
2005 προχωρήσαμε στην ανάθεση ειδικής εμπειρογνωμο-
σύνης για τον «επαναπροσδιορισμό των ορίων των προγραμ-
ματικών περιφερειών στην ελλάδα σύμφωνα με τον κανονι-
σμό 1059/2003» βάσει πολύ συγκεκριμένων προδιαγραφών 
και παραδοτέων.

στη βάση της μελέτης αυτής, τεκμηριώσαμε τη σκοπιμό-
τητα της αναδιάρθρωσης λαμβάνοντας υπόψη επτά παραμέ-
τρους:

πρώτον, οι νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
τη συνοχή και οι κανονισμοί ισχυροποιούν τη συνυπευθυνό-
τητα εε και κρατών-μελών στο στρατηγικό επίπεδο και «επα-
νεθνικοποιούν» την περιφερειακή πολιτική στο επίπεδο του 
λεπτομερούς σχεδιασμού και της εφαρμογής. συνεπώς, σε 
μια ριζική αναδιάρθρωση του εθνικού σχεδιασμού της περι-
φερειακής πολιτικής, θα μπορούσε να ενταχθεί και η περιφε-
ρειακή αναδιάρθρωση.

Δεύτερον, οι σημερινές περιφέρειες δεν διαθέτουν επαρ-
κές μέγεθος για να υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητά 
τους. το πλήθος τους είναι δυσανάλογα μεγάλο με μέσο 
οικονομικό μέγεθος μικρότερο αυτού όχι μόνο των κυριότε-
ρων κρατών-μελών της εε-15, αλλά και των χωρών της διεύ-
ρυνσης. σε όλες τις περιφέρειες, πλην της αττικής και, κατά 
περίπτωση, της κεντρικής μακεδονίας, οι τιμές των δεικτών 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας είναι εξαιρετικά χαμη-
λές.

από την επεξεργασία στοιχείων της Eurostat, φάνηκε ότι, 
σε πληθυσμιακά συγκρίσιμες χώρες, το πλήθος των περιφε-
ρειών κυμαίνεται από 7 έως 11 και στις χώρες της διεύρυνσης 
από 4 (σλοβακία) έως 16 (πολωνία). το ακαθάριστο περιφε-
ρειακό προϊόν της μέσης ελληνικής περιφέρειας ήταν, κατά 
μέσο όρο, μικρότερο του αντίστοιχου μιας ουγγρικής ή σλο-
βακικής περιφέρειας, το 1/3 μιας ισπανικής και το 1/2 μιας 
αυστριακής, φινλανδικής ή πορτογαλικής. στη μέση ελληνική 
περιφέρεια, η επενδυτική προσπάθεια, δηλαδή το σύνολο 
του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, ήταν ίση 
με το 1/5 μιας μέσης ιταλικής, μικρότερη από μια μέση πολω-
νική και λίγο υψηλότερη από μια μέση τσεχική ή ουγγρική.
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τρίτον, ενώ στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 επι-
βάλλεται στενή σύνδεση της περιφερειακής πολιτικής με τη 
στρατηγική της λισαβόνας, οι ελληνικές περιφέρειες στε-
ρούνταν ανάλογης εμπειρίας, ικανοτήτων και μηχανισμών, 
διότι, στη διάρκεια τριών κπσ, η αναπτυξιακή προσπάθεια 
επικεντρώθηκε κυρίως στις υποδομές, π.χ. στο γ΄ κπσ. το 
σύνολο των παρεμβάσεων για το παραγωγικό περιβάλλον 
απορροφούσε το 22% της κοινοτικής συνδρομής έναντι 
30,5% στην ισπανία και 48,5% στη νότια ιταλία, η δε συμμετο-
χή των υποδομών ήταν δυσανάλογα υψηλή. η αδυναμία των 
οικονομιών των ελληνικών περιφερειών να αντεπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις του ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος 
είχε, άλλωστε, καταγραφεί σε όλα τα προγραμματικά έγγρα-
φα του γ΄ κπσ.

τέταρτον, η περιφερειακή διάρθρωση της χώρας πρέπει 
να αντιμετωπίσει το περιφερειακό πρόβλημα, το οποίο είναι 
κατ’ αρχάς πρόβλημα υπερσυγκέντρωσης και κατά δεύτερο 
λόγο πρόβλημα σοβαρών ενδο-περιφερειακών ανισορροπι-
ών.

πράγματι, οικονομική δραστηριότητα και επιχειρηματικό-
τητα συγκεντρώνονταν σε δύο μόνο περιφέρειες, την αττι-
κή και, δευτερευόντως, την κεντρική μακεδονία, το δε κατά 
κεφαλήν εισόδημα ήταν κατώτερο του μέσου εθνικού όρου 
παντού πλην της αττικής. η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
παραγόταν κατά 50% στην αττική και την κεντρική μακεδο-
νία ή κατά 80% σε 7 από τις 13 περιφέρειες. η αττική και 
η κεντρική μακεδονία προσέλκυαν το 50% των συνολικών 
επενδύσεων και τα 3/4 των ιδρυόμενων νέων επιχειρήσεων. 
σε 12 περιφέρειες το δηλωθέν κατά κεφαλήν εισόδημα ήταν 
κατώτερο του μέσου εθνικού και σε 9 περιφέρειες οι κατά κε-
φαλήν καταθέσεις ήταν χαμηλότερες από το 80% του μέσου 
εθνικού όρου. επίσης, πλην αττικής και νοτίου αιγαίου, στο 
εσωτερικό των περιφερειών εντοπίστηκαν μεγάλες διαφορές 
στον ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ νομών, ακόμη και νομοί με μα-
κροπρόθεσμη μείωση του αεπ. για παράδειγμα, ένας νομός 
της ανατολικής μακεδονίας και θράκης είχε την περίοδο 
1996-2000 αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής αεπ, ενώ δύο 
νομοί της ίδιας περιφέρειας είχαν θετικό ρυθμό μεταξύ 6 και 
9%. επίσης, στην κεντρική μακεδονία, δύο νομοί είχαν αρνη-
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τικό ρυθμό, ενώ οι υπόλοιποι πέντε είχαν θετικό. αντίστοιχες 
ανισορροπίες εμφανίζονταν μεταξύ χωρικών ενοτήτων στο 
εσωτερικό του ίδιου του νομού: πρωτεύουσα-περίμετρος, πε-
δινές-ορεινές περιοχές, παραθαλάσσιες-εσωτερικές ζώνες.

πέμπτον, η σημερινή διάρθρωση των περιφερειών συμ-
βάλλει στην εμφάνιση στατιστικών «παραδόξων» με σημα-
ντικές αρνητικές συνέπειες.

τα στοιχεία του κατά κεφαλήν αεπ κατά περιφέρεια, βά-
σει των οποίων ορίζεται η κατά στόχο επιλεξιμότητά τους, δεν 
αντανακλούν τις πραγματικές αναπτυξιακές δυνατότητες ή 
αδυναμίες τους, π.χ., με βάση το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
περιφερειακό προϊόν σε μονάδες αγοραστικής Δύναμης, 
αττική και κεντρική μακεδονία κατατάσσονται στην 3η και 
5η θέση «ανάπτυξης» αντιστοίχως, ενώ η στερεά ελλάδα στη 
2η και η Δυτική μακεδονία στην 4η, με επιπτώσεις στην επι-
λεξιμότητα τους κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Έκτον, ουδέποτε οι περιφέρειες άσκησαν ουσιαστικά τις 
προγραμματικές τους αρμοδιότητες. η υλοποίηση του γ΄ 
κπσ επέβαλε τη δημιουργία διακριτής δομής: οι ευΔ δεν 
αποτελούν οργανικό τμήμα των περιφερειών, τα περιφερεια-
κά συμβούλια περιορίζονται μόνο σε διαδικασίες διαβούλευ-
σης, ενώ οι Διευθύνσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης περιορί-
ζονται σε ρόλο τελικού Δικαιούχου. Δηλαδή, λειτουργεί μια 
διοίκηση «δύο ταχυτήτων», μια πιο σύγχρονη για τα συγχρη-
ματοδοτούμενα προγράμματα και μια παλαιά και ανεπαρκής 
για τα εθνικά προγράμματα.

Έβδομον, δεν υφίσταται ένα «βέλτιστο» πρότυπο περιφε-
ρειακής διάρθρωσης. στα περισσότερα κράτη-μέλη της εε, η 
περιφερειοποίηση εμφανίστηκε ως μέσο ενίσχυσης της πολι-
τικής συνοχής, υπό διάφορους τύπους, σε σύνδεση με τις ει-
δικές κοινοτικές απαιτήσεις και με έντονη τάση μεγέθυνσης.

λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους και τα στοιχεία 
αυτά καταλήξαμε σε επτά συγκεκριμένα κριτήρια για μια 
αποτελεσματική αναδιάρθρωση των περιφερειών:

πρώτον, η νέα διοικητική διάρθρωση πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα για μια σαφή διάκριση των λειτουργιών σχεδια-
σμού, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ελέγχου και εφαρμο-
γής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
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η σημερινή διάρθρωση προέκυψε στο τέλος μιας μακρό-
χρονης διαδικασίας στη διάρκεια της οποίας, κατά περιό-
δους, ίσχυσαν στατιστικές περιφέρειες, χώροι ευθύνης χωρι-
κών υπουργείων π.χ. Βορείου ελλάδος και αιγαίου, περιοχές 
ευθύνης γενικών γραμματέων της δικτατορίας, προγραμμα-
τικές περιφέρειες υπουργείου συντονισμού με τις υπηρεσίες 
περιφερειακής ανάπτυξης, περιοχές εφαρμογής μόπ, περι-
φέρειες νόμου 1622/86.

σε όλη αυτή την εξέλιξη, πρυτάνευσαν ιστορικά και γεω-
γραφικά κριτήρια, οικονομικές πρακτικές και κοινωνικοί, πο-
λιτικοί και διοικητικοί παράγοντες, όπως η ακτίνα επιρροής 
μητροπολιτικών δραστηριοτήτων, η εμβέλεια των τοπικών 
αγορών, η δομή των υπηρεσιών των κεντρικών υπουργείων, 
οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών υπηρεσιών, η τοπική ταυ-
τότητα, οι τοπικοί και περιφερειακοί μηχανισμοί της κοινωνί-
ας των πολιτών κ.λπ.

Έτσι, δεν συντελέστηκε, εκ των προτέρων, προσδιορισμός 
τους με βάση τις προγραμματικές ανάγκες, η δε υποστήριξη 
της περιφερειακής ανάπτυξης είναι μία μόνο από τις αρμοδιό- 
τητες που αποκεντρώθηκαν.

Δεύτερον, η περιφερειακή αναδιάρθρωση πρέπει να αντι-
μετωπίζει τις κύριες προοπτικές ή απειλές για την ανάπτυ-
ξη των περιφερειών, προς βορρά τις χώρες της νέας και της 
επόμενης διεύρυνσης αλλά και τις προβληματικές ζώνες των 
δυτικών Βαλκανίων, προς ανατολάς την τουρκία και τις με-
σανατολικές χώρες, προς νότο τις μεσανατολικές χώρες, και 
προς δυσμάς την ιταλία, και να είναι συμβατή με τα υφιστά-
μενα και σχεδιαζόμενα δι-ευρωπαϊκά δίκτυα.

Δηλαδή, να μη διασπάται, κατά το δυνατόν, η περιοχή 
επιρροής ενός καίριου άξονα που διέρχεται από ελληνικό 
έδαφος, ώστε αυτή να καθίσταται επωφελής για ένα σύνολο 
περιφερειών μέσα από την προσέλκυση συνοδευτικών δρα-
στηριοτήτων, π.χ. εγνατία όδός, ιόνια όδός, παθε, θαλάσσι-
οι άξονες μεταφορών.

τρίτον, το πλήθος των περιφερειών πρέπει να είναι τέτοιο, 
ώστε να προκύπτουν σημαντικές ανταγωνιστικές οικονομι-
κές οντότητες χωρίς να δημιουργούνται διοικητικές μονάδες 
ανταγωνιστικές των εθνικών.
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το μέγεθός τους πρέπει να διευκολύνει την αποδοτικότε-
ρη αξιοποίηση πόρων και προσωπικού, και να είναι συγκρίσι-
μο με των άλλων για να μην προκύψουν μεγάλες διαφορές.

τέταρτον, η χάραξη των ορίων των νέων περιφερειών δεν 
πρέπει να διαταράσσει τη σημερινή γεωγραφική, οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική συνέχεια και συνάφεια ή κάποιες υφι-
στάμενες εξαιρετικά έντονες ιδιαιτερότητες, π.χ. ήταν ανέ-
φικτη, αν και εμφανιζόταν ως σκόπιμη, η διοικητική σύνδεση 
ηπείρου και Δυτικής μακεδονίας και ήταν δύσκολη μία αντί-
στοιχη σύνδεση πελοποννήσου και κρήτης.

πέμπτον, δεν ήταν ευκταία μια απότομη ριζική ανατροπή 
της αποκεντρωτικής δομής της χώρας, δεδομένου ότι η πε-
ριφερειοποίηση ήταν ένα σχετικά πρόσφατο επίτευγμα της 
ελληνικής διοίκησης. επίσης, η αναδιάρθρωση δεν πρέπει να 
θίγει σημερινά όρια νομών, για να αποφευχθεί ευρύτερη δι-
οικητική αναστάτωση, π.χ. μία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν 
μπορεί να υπάγεται σε μια περιφέρεια για εκτέλεση έργων 
(τελικός Δικαιούχος) και σε μια άλλη για τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό (ως μονάδα σχεδιασμού και παρακολούθη-
σης).

Έκτον, κάθε περιφέρεια πρέπει να περιλαμβάνει ένα ση-
μαντικό οικονομικό και διοικητικό κέντρο, ει δυνατόν μη-
τροπολιτικής εμβέλειας, ώστε να εξασφαλίζονται καλύτε-
ρες συνθήκες διοίκησης της ανάπτυξης και οργάνωσης και 
στελέχωσης των υπηρεσιών. τέτοια κέντρα είναι η αθήνα, η 
θεσσαλονίκη, η πάτρα, το ηράκλειο, η λάρισα κ.λπ. η ανα- 
διάρθρωση πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη σημερινή 
και τη σχεδιαζόμενη διαθεσιμότητα κοινωνικών υποδομών, 
για την καλύτερη αξιοποίησή τους.

Έβδομον, οι νέες περιφερειακές οντότητες πρέπει να κα-
λύπτουν οικονομικά σύνολα με κατά μέσο όρο ικανοποιητικό-
τερους δείκτες από τους αντίστοιχους των σημερινών περι-
φερειών. το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ισχυρών απόλυ-
των μεγεθών και η περαιτέρω μείωση των δια-περιφερειακών 
ανισοτήτων.

εφαρμόζοντας τα κριτήρια αυτά, προέκυψε ως καταλλη-
λότερο το σχήμα περιφερειακής διάρθρωσης, κατά το οποίο 
«συνενώνονται» ανά τρεις οι υφιστάμενες περιφέρειες και 
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δημιουργούνται Διευρυμένες/μείζονες περιφέρειες, ως 
εξής:

στη Βόρεια ελλάδα: η ανατολική μακεδονία-θράκη, η 
κεντρική μακεδονία και η Δυτική μακεδονία, ως «βορειο-
ελλαδικό τόξο» ως προς τις χώρες της επόμενης διεύρυνσης 
της εε και ως ζώνη επιρροής της εγνατίας οδού, με έδρα τη 
θεσσαλονίκη.

στη Δυτική ελλάδα: τα ιόνια νησιά, η Δυτική ελλάδα και η 
πελοπόννησος, ως «δυτικο-ελλαδικό τόξο» με εγγύτητα στα 
«παλαιά» κράτη-μέλη και ως ζώνη επιρροής της ιόνιας οδού, 
με έδρα την πάτρα,

στην ανατολική ελλάδα: το Βόρειο αιγαίο, το νότιο αιγαίο 
και η κρήτη, ως «νοτιο-ανατολικό ελλαδικό τόξο» ως προς τις 
χώρες της ασίας και αφρικής και ειδικότερα για την αντιμε-
τώπιση των προκλήσεων από ενδεχόμενη ένταξη της τουρκί-
ας στην εε, με έδρα το ηράκλειο ή τον πειραιά.

στην κεντρική ελλάδα: η θεσσαλία, η Ήπειρος, η στερεά 
ελλάδα, ως «κεντρικός κορμός» της χώρας, με έδρα τη λά-
ρισα.

στην αττική, όλη η περιφέρεια με έδρα την αθήνα.

με βάση την αναδιάρθρωση αυτή επιτυγχάναμε τέσσερις 
βασικούς στόχους:

πρώτον, τη διαμόρφωση περιφερειών με ολοκληρωμένο 
αναπτυξιακό προφίλ, με σημαντική μεταποιητική δραστηριό-
τητα, καθώς επίσης και ένα ισχυρό κέντρο παροχής υπηρε-
σιών υψηλής στάθμης, οικονομικές, κοινωνικές, διοικητικές 
υπηρεσίες, κ.λπ.

Δεύτερον, ένα επαρκές μέγεθος για να ασκεί η περιφέρεια 
συγκρίσιμες δραστηριότητες με τις ομόλογες ευρωπαϊκές 
περιφέρειες ώστε να μπορεί στο μέλλον να διαθέτει επαρ-
κές στελεχιακό δυναμικό σε πολιτικό, διοικητικό, οικονομικό 
πεδίο, για να δημιουργεί ισότιμες και επωφελείς συνεργασίες 
στον ευρωπαϊκό χώρο.

τρίτον, προσαρμογή των οριζόντιων και κατακόρυφων 
σχέσεων της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στις νέες δο-
μές λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας. η κατεύθυνση αυτή συνάδει και με τις 
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ευρωπαϊκές αντιλήψεις για την προώθηση νέων αρχών δια-
κυβερνησιμότητας λαμβάνοντας επίσης υπόψη και το κριτή-
ριο της απλούστευσης.

τέταρτον, ο αναπτυξιακός προγραμματισμός της περιφέ-
ρειας είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο δομούνται οι αρ-
μοδιότητές της.

Έτσι, οι μείζονες περιφέρειες θα ορίζονταν ως στατιστι-
κές μονάδες NUTS ιι της ελλάδας και θα συγκέντρωναν 
όλες τις προγραμματικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες 
σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες δημόσιες επενδύσεις, 
αλλά και τις εθνικές, αναλαμβάνοντας κατ’ αποκλειστικότητα 
τις αποκεντρωμένες λειτουργίες που αφορούν στον σχεδια-
σμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση του προγραμματισμού της ανάπτυξης, εντός της 
χωρικής τους αρμοδιότητας, στο πλαίσιο του δημοκρατικού 
προγραμματισμού, των κανονισμών των Διαρθρωτικών τα-
μείων της εε, του εσπα και του πΔε. θα αποτελούσαν δε τις 
περιφερειακές μονάδες επιπέδου 2 για το ενδεχόμενο κα-
τανομής των κοινοτικών πόρων, εφόσον η διαπραγμάτευση 
δεν ολοκληρωνόταν μέχρι το 2007.

όι υφιστάμενες 13 περιφέρειες του νόμου 1622 θα ορί-
ζονταν ως στατιστικές μονάδες NUTS ιιι και θα παρέμεναν 
ως περιφερειακές μονάδες σε κατώτερο επίπεδο, διατηρώ-
ντας, πλην εκείνων που θα μεταφέρονταν στις μείζονες πε-
ριφέρειες, όλες τους τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με 
την εκτέλεση έργων και παρεμβάσεων καθώς και τις αρμο-
διότητες του περιφερειακού συμβουλίου που αναφέρονται 
στη διατύπωση προτάσεων προς τους κεντρικούς δημόσι-
ους φορείς για έργα και μέτρα πολιτικής εθνικής σημασίας 
που αφορούν την περιφέρεια, στη γνωμοδότηση για ειδικά 
αναπτυξιακά προγράμματα εθνικών φορέων, στη διαμόρφω-
ση πλαισίων για κατάρτιση νομαρχιακών αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων κ.λπ.

η διάρθρωση στην οποία καταλήξαμε εξασφάλιζε αντα-
γωνιστικότερες περιφερειακές οικονομίες με σύνδεσή τους 
με τους κύριους άξονες των Διευρωπαϊκών Δικτύων, ισχυ-
ρότερες και επαρκέστερα στελεχωμένες δομές με μητρο-
πολιτικό κέντρο ευρωπαϊκής ή εθνικής εμβέλειας, μικρότερο 
πλήθος περιφερειών σε σχέση με το σημερινό, συγκρίσιμα 
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εδαφικά-πληθυσμιακά-οικονομικά μεγέθη, ίδιο αριθμό σημε-
ρινών περιφερειών ανά μείζονα περιφέρεια, αλλά και μεγά-
λη εξοικονόμηση ανθρώπινων και λειτουργικών πόρων.

Έτσι, οι μείζονες περιφέρειες θα είχαν ολοκληρωμένο 
αναπτυξιακό προφίλ και θα αποτελούσαν ένα ισχυρό κέντρο 
παροχής, οικονομικών, κοινωνικών και διοικητικών, υπηρεσι-
ών υψηλής στάθμης. θα είχαν επίσης επαρκές μέγεθος ώστε 
να ασκούν συγκρίσιμες δραστηριότητες με τις ομόλογες ευ-
ρωπαϊκές περιφέρειες, δημιουργώντας ισότιμες και επωφε-
λείς συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο.

το όλο εγχείρημα ήταν σε απόλυτη αρμονία με τις σύγ-
χρονες ευρωπαϊκές αντιλήψεις για την προώθηση νέων αρ-
χών διακυβέρνησης. Ήταν όμως και ιδιαίτερα δύσκολο διό-
τι προϋπέθετε μια πολύ ισχυρή προσπάθεια για ενοποίηση 
δομών και προσωπικού και προμήνυε τεράστιες πολιτικές 
δυσκολίες ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς τις 
μείζονες περιφέρειες, τόσο από το κέντρο, όσο και από τις 
σημερινές περιφέρειες.

παρόλα αυτά, και με βάση τη μελέτη αυτή, με όραμα, πά-
θος και χωρίς να καταλαβαίνουμε τίποτε από ωράρια, πέντε 
άνθρωποι τελειώσαμε, σε χρόνο ρεκόρ, ένα ολόκληρο νομο-
σχέδιο. Ένας από αυτούς, τον οποίο είχε ορίσει ο υπουργός 
εσωτερικών, ήταν η αποκάλυψη για εμένα. ποτέ άλλοτε δεν 
είχα γνωρίσει νομικό επιστήμονα με τόσο βαθιά και πλατιά 
γνώση, αλλά και με τέτοιες ικανότητες συνεννόησης μαζί 
μου στη «διάλεκτο» του κπσ. τον θυμάμαι ευχάριστα να μου 
απευθύνεται με ολόκληρες φράσεις στα λατινικά, τις οποίες 
διακριτικά μου μετέφραζε ο νομικός μου σύμβουλος, και αυ-
τός προερχόμενος από το υπουργείο εσωτερικών.

θα μεταφέρω παρακάτω δυο-τρεις ρυθμίσεις αυτού του 
νομοσχεδίου, το οποίο έχω στη διάθεση οποιουδήποτε μου 
το ζητήσει.

ως όργανα διοίκησης της μείζονος περιφέρειας προ-
βλέψαμε τον Διοικητή και το περιφερειακό αναπτυξιακό 
συμβούλιο. ό Διοικητής θα ήταν εκπρόσωπος της κυβέρνη-
σης και υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτι-
κής για τα θέματα που αφορούν τη μείζονα περιφέρεια. θα  
διορίζεται, παύεται και μετακινείται με πράξη του υπουργι-
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κού συμβουλίου που θα εκδίδεται με εισήγηση των υπουρ-
γών εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης 
και όικονομίας και όικονομικών. μεγάλη δυσκολία βρήκαμε 
ως προς τον ρόλο του Διοικητή σε σχέση με το περιφερει-
ακό συμβούλιο προκειμένου η διαχείριση των κοινοτικών 
προγραμμάτων να γίνεται μεν αποκεντρωμένα αλλά, πα-
ράλληλα, να διασφαλίζεται και η κρατική ευθύνη έναντι της 
εε.

το περιφερειακό αναπτυξιακό συμβούλιο που θα συγκρο-
τείται από τον Διοικητή ως πρόεδρο, τους γενικούς γραμ-
ματείς των περιφερειών της χωρικής της αρμοδιότητας, και 
τρία μέλη των αντίστοιχων περιφερειακών συμβουλίων και 
θα εγκρίνει το συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Διευ-
ρυμένης περιφέρειας, το επιχειρησιακό της πρόγραμμα, το 
ετήσιο πΔε και την κατανομή πιστώσεων και, τέλος, θα πα-
ρακολουθεί την εκτέλεση των προγραμμάτων.

σε κάθε μείζονα περιφέρεια συνιστάται γενική Διεύθυν-
ση, που συγκροτείται από Διεύθυνση Διοίκησης και όικονο-
μικών υποθέσεων, Διεύθυνση πληροφορικής και επικοινω-
νιών, Διεύθυνση σχεδιασμού αναπτυξιακού προγράμματος 
και Διεύθυνση Διαχείρισης αναπτυξιακού προγράμματος. 
όι ειδικές υπηρεσίες του ν. 2860/2000 εξακολουθούν  
ν’ ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την περάτωση της 
διαχείρισης του κπσ. στις περιφέρειες του νόμου 1622 θα 
παρέμεναν όλες οι λοιπές αρμοδιότητες που ορίζονται από 
τον νόμο 2503.

παράλληλα με τη σύνταξη του νομοσχεδίου, είχαμε προ-
χωρήσει σε μια νέα άτυπη διαβούλευση με τις υπηρεσίες της 
επιτροπής, γνωρίζοντας καλά ότι η αποδοχή τυχόν αιτήματός 
μας θα εξαρτάτο από τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων με-
ταξύ των «νέων» και των «παλαιών» περιφερειών, αλλά και 
από τις προβλέψεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
που θα έχει η μεταρρύθμιση αυτή στις υφιστάμενες περι-
φέρειες τόσο βραχυχρόνια (γ΄ κπσ) όσο και μακροχρόνια 
(εσπα) σε σχέση με το στρατηγικό και χρηματοδοτικό πλαί-
σιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυ-
ξη.

ως προς το νομοσχέδιο αυτό, σταματώ εδώ.



ΔήΜοσιεσ επιλογεσ: Μια προσωπιΚή αφήγήσή

283

Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του εσπα έπρεπε να λαμβά-
νει υπόψη τη νέα περιφερειακή διάρθρωση και ότι οι νέες υπη-
ρεσίες έπρεπε να προετοιμαστούν κατάλληλα με υποδομές, 
τεχνογνωσία, στελέχη και εκπαίδευση, με στόχο να είναι πλή-
ρως λειτουργικές πολύ σύντομα, το νομοσχέδιο δεν προχώρη-
σε λόγω ανεφικτότητας του σχετικού χρονοδιαγράμματος.

παρόλα αυτά, τίποτε δεν χάθηκε από τη μελέτη και την 
προσπάθεια αυτή. τα πέντε νέα περιφερειακά επιχειρησιακά 
προγράμματα του εσπα σχεδιάστηκαν στη βάση των μειζό-
νων περιφερειών τις οποίες μετονομάσαμε σε Χωρικές ενό-
τητες, ορολογία που βλέπω να υιοθετείται στο πρόγραμμα 
«καλλικράτης», το οποίο η νέα κυβέρνηση του πασόκ μόλις 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση.

θέλω να προσθέσω ότι το θάρρος και το πάθος με το οποίο 
αντιμετώπισα το εγχείρημα, με παρέσυραν να δώσω σχετική 
συνέντευξη σε εφημερίδα. ευτυχώς, δεν άνοιξε κανένα πολι-
τικό ζήτημα σχετικά με το πού θα είναι η έδρα της μείζονος 
περιφέρειας. πού να φανταζόμουνα τότε τι θα επακολουθού-
σε με τους πόλους ανάπτυξης! Βέβαια, σε τοπικό επίπεδο, 
είχαμε κάποια παρατράγουδα κατά τις συσκέψεις για την ορι-
στικοποίηση του σχεδιασμού των νέων πεπ. ό τοπικός τύπος 
σε ορισμένες, ευτυχώς λίγες, περιπτώσεις, δημιουργούσε κά-
ποιο κλίμα «φουστανέλας». θυμάμαι με συμπάθεια, συνάδελ-
φο γενικό γραμματέα περιφέρειας να μην προσέρχεται στις 
συσκέψεις στην έδρα της μεγαλύτερης πόλης της χωρικής 
ενότητας στην οποία ανήκε η περιφέρειά του.

10.  Η πιστοποίηση της επάρκειας των Τελικών Δικαι-
ούχων 

τι μεγάλο δράμα κι αυτό! πολύ χειρότερο από τους πόλους 
ανάπτυξης.

το σκεπτικό μου ήταν απλό. το κπσ είχε χρηματοδοτήσει 
χιλιάδες έργα σε όλη τη χώρα. Έργα που ο προϋπολογισμός 
τους ποικίλλει από μερικές χιλιάδες έως δισεκατομμύρια 
ευρώ. Ήταν αυτονόητο ότι, για την επιλογή των έργων αυτών, 
χρειάζονταν κριτήρια που να συνεργούν με τις στρατηγικές 
επιλογές και να εξυπηρετούν ευρύτερους αναπτυξιακούς 
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στόχους. αυτά τα κριτήρια υπήρχαν στα επιχειρησιακά προ-
γράμματα.

Χρειάζονταν όμως και κριτήρια για τους φορείς που υλο-
ποιούν τα έργα αυτά ιδίως κατά τη νέα περίοδο 2007-2013 
όπου οι κανονισμοί δημιουργούσαν ιδιαίτερα αυξημένες 
απαιτήσεις στον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολού-
θηση, την υλοποίηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση των προ-
γραμμάτων και των εντασσόμενων σε αυτά έργων.

με δεδομένες τις απαιτήσεις αυτές και τις συνακόλουθες 
δεσμεύσεις της χώρας, το υπόιό, ως εθνικός φορέας αρμό-
διος έναντι της επιτροπής ως προς την τήρηση της νομιμότη-
τας, κανονικότητας και αποτελεσματικότητας των κοινοτικών 
δαπανών, είχε την αδιαμφισβήτητη αρμοδιότητα σχεδιασμού 
κανόνων και διαδικασιών για όλα αυτά τα επίπεδα δράσης.

παράλληλα, ήταν διάχυτη η άποψη ότι ο νόμος 2860/00 
δημιούργησε ένα σύνθετο, κοστοβόρο και χρονοβόρο σύ-
στημα που προκάλεσε ατυχείς τριβές και συγκρούσεις μετα-
ξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης και ότι, ενώ προσπα-
θούσε να θεραπεύσει τα ελλείμματα επάρκειας των φορέων 
παραγωγής έργων, εν τέλει περιόρισε, κυρίως μέσω των πο-
λυάριθμων και διαδοχικών ελέγχων, ακόμη περισσότερο την 
παραγωγική τους δυναμική.

από την άλλη πλευρά, η αποτελεσματικότητα του νέου 
αναθεωρημένου σΔε ως προς τη διασφάλιση της νομιμότη-
τας και της συμβατότητας με το κοινοτικό Δίκαιο, ήταν, ίσως, 
μία μοναδική πηγή τεχνογνωσίας στη χώρα μας, ένα επίπεδο 
αξιοπιστίας, το οποίο οφείλαμε να διατηρήσουμε και να ενι-
σχύσουμε.

στον αντίποδα του σΔε βρίσκονταν όλοι οι φορείς υλο-
ποίησης των έργων με τις πραγματικές, διαρθρωτικές τους 
αδυναμίες και τις μεγάλες και κρίσιμες ανάγκες υποστήριξης 
σε σχέση με τον ρόλο τους στη διοίκηση των έργων (Project 
Management). για τη συγκροτημένη υποστήριξή τους παλεύα- 
με να καταλήξουμε με τον διαγωνισμό των 13 συμβούλων 
υποστήριξης στον οποίο αναφέρθηκα σε προηγούμενη ενό-
τητα.

όι φορείς αυτοί, χωρίς καμία απολύτως υποστήριξη, δεν 
είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο τις πάγιες αρμοδιότητες σχε-
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διασμού και υλοποίησης των έργων μέσα σε ένα ασαφές και 
με προβλήματα νομιμότητας θεσμικό πλαίσιο, αλλά ανέλα-
βαν και την υποχρέωση διαρκούς αναφοράς και χορήγησης 
πληροφοριών σε πολλούς άλλους φορείς στο κέντρο και την 
περιφέρεια, καθώς επίσης και την υποχρέωση αντιμετώπισης 
των πολυάριθμων και πολυεπίπεδων ελέγχων από τα διάφο-
ρα εθνικά και κοινοτικά όργανα.

με βάση τις σκέψεις αυτές, αναθέσαμε πολύ νωρίς στη 
μόΔ α.ε. να εκπονήσει μελέτη διερεύνησης της υφιστάμε-
νης διαχειριστικής ικανότητας και επάρκειας των τελικών 
Δικαιούχων των έργων του κπσ 2000-2006 για την υπο-
βοήθησή μας στην επεξεργασία και εφαρμογή προτάσεων 
βελτίωσης και αναδιάρθρωσής τους εν όψει της επόμενης 
περιόδου 2007-2013.

η μελέτη αυτή ανέδειξε τις σημαντικές οργανωτικές, τε-
χνικές και επιχειρησιακές αδυναμίες που παρουσίαζε ένας 
πολύ μεγάλος αριθμός τελικών Δικαιούχων οι οποίοι εκτελού-
σαν συγχρηματοδοτούμενα έργα. επρόκειτο για μια έρευνα 
πεδίου που κάλυψε τη συντριπτική πλειονότητα των τελικών 
Δικαιούχων του γ´ κπσ, σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων.

η έρευνα διενεργήθηκε με εκτενή ερωτηματολόγια σχε-
τικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τελικοί Δικαι-
ούχοι για την υλοποίηση των έργων αρμοδιότητάς τους και 
ανέδειξε ότι, πέραν των ζητημάτων σπΔε και σΔε, σημαντι-
κός αριθμός τελικών Δικαιούχων, που κυμάνθηκε από 30% 
έως 65% του δείγματος, δεν εφήρμοζε σύγχρονες πρακτικές 
διοίκησης, π.χ. διαχείριση βάσει καθορισμένων στόχων, ούτε 
σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης έργων, αλλά 
και εμφάνιζε σημαντικές αδυναμίες στην παρακολούθηση 
των διαδικασιών ωρίμανσης καθώς και στη διαχείριση των 
συμβάσεων.

συγκεκριμένα διαπιστώθηκε: έλλειψη τυποποιημένων δια- 
δικασιών και συστημάτων Διασφάλισης ποιότητας· έλλει-
ψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου· ελαστική τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων· 
μη συχνή και μη συστηματική δημιουργία όμάδων Έργου με 
ορισμό υπεύθυνου Έργου και μη αποτελεσματική λειτουρ-
γία τους· έλλειψη σύγχρονων μηχανογραφικών συστημάτων 
και πρακτικών χρονικής και κοστολογικής παρακολούθησης 
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έργων· έλλειψη συστηματικής νομικής υποστήριξης κατά 
την προετοιμασία και την εκτέλεση των συμβάσεων· συχνές 
αστοχίες στο στάδιο υλοποίησης των συμβάσεων (μεταβολές 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χρονικές καθυστερή-
σεις κ.λπ.)· αδυναμία ταυτόχρονης επίβλεψης όλων των έρ-
γων αρμοδιότητας του φορέα· χρησιμοποίηση ακατάλληλου 
λογισμικού για τη λογιστική παρακολούθηση των έργων· κα-
θυστερήσεις στις πληρωμές· προβλήματα από την εμπλοκή 
άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών κ.λπ.

τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν άλλωστε και με 
τις δύο ενδιάμεσες αξιολογήσεις των επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων, του Δεκεμβρίου 2003 και του όκτωβρίου 2005, 
όσο και από την ποιοτική αξιολόγηση των τελικών Δικαιού-
χων που διενήργησαν οι ίδιες οι ευΔ.

παράλληλα, ο μεγάλος αριθμός των τελικών Δικαιούχων, 
άνω των 6.000, και το γεγονός ότι αυτοί δεν αντιμετωπίστηκαν 
από το σΔε με γνώμονα το πλήθος, το οικονομικό μέγεθος των 
έργων που εκτελούν και το ποσοστό συμμετοχής τους στη δη-
μόσια δαπάνη κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, δημιουρ-
γούσε δυσκολίες στον σχεδιασμό παρεμβάσεων εξυγίανσης.

Έτσι, στο πλαίσιο του κπσ, αλλά και ενόψει του, πολύ πιο 
σύνθετου και αυστηρότερου, εσπα, εργαστήκαμε σκληρά για 
την αντιμετώπιση των αδυναμιών των φορέων υλοποίησης σε 
θέματα διοίκησης έργων π.χ. με τους συμβούλους υποστήρι-
ξης, (βλ. σελίδα 118), αλλά και για την εμπέδωση της αντίλη-
ψης ότι φορείς που διαχειρίζονται δημόσιους, κοινοτικούς και 
εθνικούς πόρους δεν επιτρέπεται να αγνοούν τους σχετικούς 
κανόνες, ούτε να μη διαθέτουν την τεχνογνωσία και την τεχνι-
κή επάρκεια που απαιτείται για να τους εφαρμόσουν. Όπως 
ανέλυσα στις πρώτες ενότητες, οι συνέπειες στον εθνικό προ-
ϋπολογισμό μιας τέτοιας πρακτικής ήταν τεράστιες.

παράλληλα, στόχος μας ήταν η αξιοπιστία του νέου συ-
στήματος κατά την έναρξη του εσπα και όχι η τακτική απο-
κατάστασή της μέσω συμφωνιών ή δράσεων κατασταλτικού 
χαρακτήρα, όπως έγινε με το γ´ κπσ.

θα σημειώσω εδώ ότι, σύμφωνα με τα έως τότε διαμορ-
φωμένα σχέδια των νέων κανονισμών, ήταν εμφανείς οι αυ-
ξημένες απαιτήσεις σε τέσσερα ειδικά σημεία:
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πρώτον, στην αυστηρότητα του προγραμματισμού με την 
ανάγκη λεπτομερούς αναφοράς στα επιχειρησιακά προ-
γράμματα των μηχανισμών εφαρμογής, αλλά και των κατηγο-
ριών πράξεων με δεσμευτική ποσοτικοποίηση στόχων, χωρίς 
μεγάλη ευελιξία επαναπροσδιορισμού τους.

Δεύτερον, στις διευρυμένες και αυστηρότερες ελεγκτικές 
διαδικασίες των οργάνων της εε και κυρίως της επιτροπής, 
με επικίνδυνες κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών ή ανα-
ποτελεσματικότητας, όπως διακοπή και αναστολή πληρωμών, 
αυτόματη αποδέσμευση πόρων, δημοσιονομικές διορθώ-
σεις.

τρίτον, στον μεγαλύτερο βαθμό υπευθυνότητας των κρα-
τών-μελών για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολού-
θηση και τον έλεγχο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
των έργων που θα εντάσσονται σε αυτά.

τέταρτον, στην αναγκαιότητα, θα έλεγα απαίτηση, ύπαρ-
ξης «πιστοποιημένων» συστημάτων και μηχανισμών διαχείρι-
σης, παρακολούθησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων και των έργων που θα εντάσσονται σε αυτά.

συνεπώς, η φιλόδοξη στρατηγική στόχευση του εσπα και 
οι υψηλές αυτές απαιτήσεις υπαγόρευαν τη δημιουργία ενός 
αξιόπιστου συστήματος εφαρμογής.

Έτσι, με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης της μόΔ 
α.ε., προώθησα, μέσα από ομιλίες, άρθρα αλλά και με συ-
νεχή διαβούλευση, την ιδέα της δημιουργίας ενός συστήμα-
τος επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαι-
ούχων των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα νέα 
επιχειρησιακά προγράμματα, στη βάση κοινών κριτηρίων με 
τα οποία θα αξιολογούνται όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι του 
εσπα 2007-2013.

για τη νομική στήριξη της ιδέας αυτής, επικαλέστηκα το 
άρθρο 2.4 του κανονισμού 1083/2006, δεδομένου ότι οι 
πρώτες αντιδράσεις που, σε λίγες περιπτώσεις, εξελίχθηκαν 
σε επιθέσεις, ήταν: «γιατί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστη-
μα όταν δεν μας το επιβάλλει ρητώς η εε».

παρά τις αντιδράσεις, τον σεπτέμβριο του 2005 θέσαμε 
το πλαίσιο των κριτηρίων αυτών σε ανοικτή δημόσια διαβού-
λευση.
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στις ομιλίες μου ανέφερα ότι η εφαρμογή των κοινών 
αυτών κριτηρίων είχε ως στόχους: πρώτον, τη βελτίωση της 
ποιότητας διαχείρισης και υλοποίησης έργων, δηλαδή νόμι-
μα, έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα και 
με ελεγχόμενο κόστος· δεύτερον, τη βελτίωση της διοικητι-
κής αποτελεσματικότητας των δικαιούχων με προτυποποίηση 
της λειτουργίας τους με βάση ορισμένα κριτήρια επάρκειας, 
κυρίως ως προς την οργανωτική δομή για την υλοποίηση 
έργων· τρίτον, τη διαρκή βελτίωση της ικανότητας αυτής με 
εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης των φορέων, και, εν 
τέλει, τη δημιουργία προϋποθέσεων πραγματικής αναβάθμι-
σης στο επίπεδο της παραγωγής έργων στη χώρα μας μέσω 
της αναδιοργάνωσης των οργανωτικών δομών διοίκησης και 
παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων.

τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων κα-
τηγοριοποιήθηκαν στις ακόλουθες ενότητες: θεσμικό και κα-
νονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των φορέων· οργανωτική δομή 
με διάκριση καθηκόντων· στελέχωση (ποιοτική και ποσοτική 
επάρκεια)· εφαρμοζόμενες διαδικασίες λειτουργίας και υλι-
κοτεχνική υποδομή.

ειδικότερα, το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας Δικαιούχων, έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα υλοποίη- 
σης των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων ανάλογα με τις 
αρμοδιότητες και να είναι συμβατό με το κοινοτικό Δίκαιο 
σε ό,τι αφορά στην ανάθεση, εκτέλεση, παρακολούθηση και 
διαχείριση έργων.

ως προς την οργανωτική δομή του Δικαιούχου, έπρεπε να 
υπάρχει οργανόγραμμα, αρμοδιότητες και ιεραρχικές σχέ-
σεις μεταξύ μονάδων διοίκησης καθώς και πρόβλεψη ειδι-
κών διοικητικών ενοτήτων ή διακριτών αρμοδιοτήτων μέσα 
στις διοικητικές ενότητες που να καλύπτουν λειτουργίες 
όπως: προγραμματισμού και ωρίμανσης (έργων/ενεργει-
ών), π.χ. ικανότητα αντιμετώπισης θεμάτων αδειοδοτήσεων, 
απαλλοτριώσεων, εκτέλεσης έργων/ενεργειών (διαχείριση 
συμβάσεων, διαχείριση εφαρμογής έργων/ενεργειών, χρο-
νοδιάγραμμα υλοποίησης φυσικού αντικειμένου), οικονομι-
κής διαχείρισης, λοιπών δράσεων που εντάσσονται στο πλαί-
σιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων, π.χ. διαχείριση 
ποιότητας, διαχείριση κινδύνων, πιθανά εσωτερικός έλεγχος, 
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νομική υποστήριξη κ.λπ. επίσης, προτάθηκε η κατηγοριοποίη- 
ση των διαδικασιών αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
των εφαρμοζόμενων διαδικασιών ανάλογα με το μέγεθος 
του φορέα και το ύψος των υλοποιούμενων έργων.

ως προς τη στελέχωση του Δικαιούχου, θα έπρεπε να εξε-
τασθεί η ποιοτική και ποσοτική επάρκειά του κατά λειτουργία 
με διάθεση των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στις λειτουργί-
ες που προανέφερα.

ως προς την υλικοτεχνική υποδομή, θα έπρεπε να υπάρ-
χει εξειδίκευση κατά λειτουργία: απαιτήσεις εξοπλισμού πλη-
ροφορικής, συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
καταχώρησης (βάσεις δεδομένων, υλικών, τιμολόγια κ.λπ.), 
εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης έργων (χρονική, φυσική 
και οικονομική παρακολούθηση) καθώς και χώροι και τρόποι 
ασφαλούς τήρησης των πληροφοριών.

όι αρχικές προτυποποιημένες διαδικασίες στις βασικές 
λειτουργίες του φορέα που είχαμε προβλέψει αφορούσαν 
στον προγραμματισμό και την ωρίμανση των έργων, στην 
υλοποίησή τους, δηλαδή την ανάθεση συμβάσεων, την πα-
ρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου του έργου κ.λπ., στην οικονομική διαχείριση, την 
ενημέρωση προς άλλους φορείς, τον εσωτερικό έλεγχο και 
τη χρήση τυποποιημένων εντύπων για όλες τις λειτουργίες.

για κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργίες εξετάσαμε τις 
αναγκαίες διαδικασίες και την αντίστοιχη αναγκαία υποδομή 
για την τήρησή τους. την τελική επιβεβαίωση της διαχειριστι-
κής επάρκειας των Δικαιούχων διακρίναμε σε τρία επίπεδα 
(α, Β, γ) ανάλογα με τον αριθμό και τον προϋπολογισμό των 
έργων που θα διαχειριστεί ο κάθε Δικαιούχος.

τέλος, αποφασίσαμε το σύνολο των κριτηρίων να αποτελεί 
ένα πλαίσιο ποιότητας αντίστοιχο με διεθνή πρότυπα, τα οποία 
να προσδιορίζουν τις δυνατότητες και υποχρεώσεις των φο-
ρέων για την ανάληψη των ευθυνών διοίκησης. στόχος μας, 
επίσης, ήταν η ανανέωση σε τακτά διαστήματα του πλαισίου 
αυτού, ώστε η αναβάθμιση να είναι διαρκής, και το επίπεδο 
συνολικής διαχείρισης των έργων να παραμένει υψηλό.

αμέσως μετά την πρώτη αυτή προσέγγιση προχωρήσα-
με, πρώτον: στον προσδιορισμό ποσοτικών ορίων για κάθε 
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επίπεδο επιβεβαίωσης επάρκειας (επίπεδα α, Β και γ, όπως 
προανέφερα)· δεύτερον: στην εξειδίκευση, για κάθε επίπε-
δο επάρκειας, μετά από διαβούλευση των κριτηρίων στελέ-
χωσης, κατά λειτουργική περιοχή και κατά τύπο έργων, των 
αναγκαίων εγχειριδίων διαδικασιών, κατά λειτουργική περιο-
χή και κατά τύπο έργων και της αναγκαίας ελάχιστης υλικο-
τεχνικής υποδομής, κατά λειτουργική περιοχή και κατά τύπο 
έργων και, τρίτον: στην πιλοτική εφαρμογή των εξειδικευμέ-
νων κριτηρίων σε αντιπροσωπευτικούς φορείς.

προσωπικά ήμουν πεπεισμένος ότι το εγχείρημα αυτό θα 
μπορούσε να είναι η αφορμή για μεγαλύτερη αποκέντρωση 
ευθυνών στο επίπεδο της υλοποίησης.

Δεν απέκλεια, βέβαια, το ενδεχόμενο πολλοί και, ίσως, ση-
μαντικοί φορείς να κρίνονταν ελλιπείς ως προς τη διαχειρι-
στική επάρκειά τους, ιδιαίτερα σε κατηγορίες ειδικών έργων 
που απαιτούν συγκεκριμένη τεχνογνωσία. για τις περιπτώσεις 
αυτές σκεφτόμουν εναλλακτικές λύσεις, όπως την υποστήριξη 
των φορέων αυτών από τους συμβούλους υποστήριξης του γ´ 
κπσ, ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν γρήγορα τις προ-
βλεπόμενες διαδικασίες και απαιτήσεις και να διεκδικήσουν 
την πιστοποίηση της επάρκειάς τους σε επόμενο στάδιο, ή την 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε τρίτους φορείς ή, ακόμα, την αξιο- 
ποίηση ενδιάμεσων φορέων Διαχείρισης κ.ά.

μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου κριτηρίων επιβεβαίω- 
σης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων, υπογρά-
ψαμε, τον ιούλιο του 2007, σύμβαση με τον ελληνικό όρ-
γανισμό τυποποίησης (ελότ) για τη δημιουργία εθνικού 
προτύπου Διαχείρισης Έργων, το οποίο θα αναπτυσσόταν σε 
στενή συνεργασία και με τους εμπλεκόμενους επιστημονι-
κούς φορείς.

την ημέρα εκείνη, εκτός από την πολύ μεγάλη ικανοποίη-
ση που ένιωσα για το αποτέλεσμα μιας διετούς προσπάθει-
ας, διαπίστωνα, για άλλη μια φορά, ότι τίποτε δεν μπορεί να 
σταματήσει μια ιδέα όταν έχει έρθει η ώρα της. μόνο που 
στη χώρα μας, σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η ώρα έρχεται με 
μεγάλη καθυστέρηση και αυτό, όπως είχε πει εύστοχα ο κων-
σταντίνος καραμανλής, γιατί «στην ελλάδα, πολύ συζητούμε, 
και λίγο λαμβάνουμε αποφάσεις που συνεπάγονται πολιτικό 
κόστος».
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11.  Η αναμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων εν όψει του ΕΣΠΑ 

μου ήταν γνωστό ότι η αναπτυξιακή στρατηγική, εκτός από 
τα κπσ και τις δεσμευτικές παράλληλες πολιτικές της εε, κα-
θορίζεται και από τις αμιγώς εθνικές χρηματοδοτήσεις του 
γνωστού ως «λοιπό πΔε» που, όμως, χορηγούνται χωρίς 
πρόγραμμα και υπό ελλιπέστατους όρους. Διαβάζοντας τα 
πρώτα ενημερωτικά σημειώματα των υπηρεσιών, διαπίστω-
να με έκπληξη ότι το πλαίσιο κατάρτισης και λειτουργίας του 
πΔε χρονολογείτο από το 1952 και είχε υποστεί αλλεπάλλη-
λες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις. συγκεκριμένα: 
ν.2212/52, νδ 2957/54, ν.4355/64 (βασικός νόμος περί αρ-
μοδιοτήτων υπουργείου συντονισμού), ν.1622/86 (περί Δημο-
κρατικού προγραμματισμού), ν.2218/94 και ν.2240/94 (περί 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης) και ν.2503/97 (περί αποκέ-
ντρωσης και όργάνωσης περιφερειών) όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί μέχρι σήμερα με διάφορα νομοθετικά, βασιλικά και 
προεδρικά διατάγματα.

η διάκριση του πΔε σε συγχρηματοδοτούμενο, με αυστη-
ρούς κανόνες και σε «ευέλικτο» εθνικό, αναπαράχθηκε και 
στους μηχανισμούς του κπσ με αρνητικές συνέπειες στην 
αποτελεσματικότητα της Διοίκησης. μια σχετικά σύγχρονη 
δομή «πρώτης ταχύτητας», οι ευΔ, εντάσσει, ελέγχει και πα-
ρακολουθεί τα έργα του κπσ, ενώ μια δομή «δεύτερης τα-
χύτητας», απογυμνωμένη από στελέχη χάριν της πρώτης, τα 
εκτελεί και μια τρίτη «παρωχημένη δομή», η Διεύθυνση Δη-
μοσίων επενδύσεων του υπόιό τα πληρώνει διά του πΔε. 
Έτσι εξηγείται, εν μέρει, και η καθυστέρηση υλοποίησης των 
έργων του κπσ.

το λοιπό πΔε συντάσσεται και εκτελείται ταυτοχρόνως, 
ως ένας «ανοιχτός» κατάλογος έργων, με διαρκώς τροποποι-
ούμενο προϋπολογισμό, ασαφή συσχέτιση οικονομικού και 
φυσικού αντικειμένου και δυσκολία παρακολούθησης λόγω 
έλλειψης ουσιαστικής μηχανογράφησης. εκτελούνται ετη-
σίως πολλαπλές τροποποιήσεις πιστώσεων και προϋπολογι-
σμού με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο έλεγχος του συ-
νολικού κόστους των έργων και να επιβαρύνεται το σύστημα 
διαχείρισης του πΔε με υπερβολικό όγκο εγγράφων.
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η ανάγκη μεταρρύθμισης του τρόπου λειτουργίας του 
πΔε ως προς τον σχεδιασμό και την εκτέλεσή του, ήταν 
αυτονόητη εν όψει των ιδιαίτερα απαιτητικών κανονιστι-
κών ρυθμίσεων της νέας προγραμματικής περιόδου, αλλά 
και της ανάγκης συμπληρωματικότητας με τις δράσεις που 
υλοποιούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. επίσης, 
η ενσωμάτωση των κοινοτικών προτεραιοτήτων (τόσο αυ-
τών που απορρέουν από τη στρατηγική της λισαβόνας όσο 
και των παράλληλων πολιτικών) προφανώς και δεν αφορά 
μόνο στις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις. και μόνο 
η παρακολούθηση της επίδοσης της χώρας σε συγκεκριμέ-
νους δείκτες (και, διά της παρακολούθησης, η υποχρέωση 
για την επίτευξή τους) προφανώς εμπλέκει αυτομάτως το 
«πΔε-εθνικό σκέλος» στις κοινοτικές προτεραιότητες και 
στις αντίστοιχες δεσμεύσεις της χώρας και εξαναγκάζει, 
λόγω της έμφασης που δίδεται στην τήρηση της αρχής της 
προσθετικότητας, σε αναγκαίες συνέργειες με το συγχρη-
ματοδοτούμενο σκέλος.

με αυτές τις σκέψεις κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όλες 
οι δημόσιες επενδύσεις θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα 
συνολικό μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης, με συγκεκρι-
μένους κανόνες εξειδίκευσής του σε ετήσια προγράμματα 
και με συγκεκριμένες δομές και διαδικασίες διαχείρισης.

Έτσι προχωρήσαμε στην ανάθεση σε ελληνικό πανεπι-
στήμιο, μελέτης αναμόρφωσης, η οποία θα εξελισσόταν πα-
ράλληλα με όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για το 
εσπα.

όι βασικότεροι προβληματισμοί-διαπιστώσεις της μελέτης 
ως προς την κατάρτιση και λειτουργία του εθνικού σκέλους 
«λοιπό πΔε» ήταν οι εξής:

πρώτον, την τελευταία δεκαετία, και λόγω της εγγραφής 
έργων χωρίς προγραμματισμό, τριπλασιάστηκε σε όγκο και 
διπλασιάστηκε ως ποσοστό του αεπ χωρίς να καλύπτεται 
αναλόγως από δημόσια έσοδα, με αποτέλεσμα την αύξηση 
του εξωτερικού δανεισμού της χώρας. επιβαρύνεται δε με μη 
επιλέξιμες δαπάνες του κπσ και με «ανελαστικές» δαπάνες 
(επιχορηγήσεις, συντηρήσεις, επιδόματα κ.ά.) που έχουν χα-
ρακτηριστεί ως επενδυτικές, με πληθώρα διάσπαρτων και μη 
κωδικοποιημένων διατάξεων ηλικίας έως και πενήντα ετών.
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Δεύτερον, χωρίς πληροφορίες (δεν υφίστανται οι έννοιες 
«αυτοτελές τμήμα έργου», «συνεχιζόμενο έργο», «υπο-εργο- 
εργολαβία», «φορέας υλοποίησης», «φορέας λειτουργίας» 
κ.ά. και δεν υπάρχει περιγραφή του έργου με χρονοδιάγραμ-
μα υλοποίησης ή μελέτες σκοπιμότητας και κόστους-οφέλους 
για τα μεγαλύτερα έργα κ.ά.) και μηχανογράφηση, συντάσσε-
ται και εκτελείται ταυτόχρονα ως «ανοιχτός» κατάλογος έρ-
γων με διαρκώς τροποποιούμενο προϋπολογισμό και χωρίς 
συσχέτιση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, με αποτέ-
λεσμα η παρακολούθηση να είναι αδύνατη, οι τροποποιήσεις 
να γίνονται κανόνας και η ετήσια συγκρότησή του να μη στη-
ρίζεται σε ορθά απολογιστικά στοιχεία ή προβλέψεις. παράλ-
ληλα, είναι αδύνατη η παρακολούθηση αδιάθετων υπολοίπων 
που «λιμνάζουν» σε λογαριασμούς που τηρούνται σε διάφο-
ρες τράπεζες (πλην της τράπεζας της ελλάδος) και αφορούν 
ακόμη και σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί.

τρίτον, η εγγραφή και χρηματοδότηση ανώριμων έργων 
δεσμεύει, λόγω καθυστερήσεων, σημαντικά κεφάλαια χωρίς 
να επιτρέπει την εκτίμηση της διαθεσιμότητας πόρων. επί-
σης, λόγω των πολλαπλών τροποποιήσεων πιστώσεων και 
προϋπολογισμού, είναι αδύνατος ο έλεγχος του συνολικού 
κόστους των έργων και δυσχερής η διαχείρισή τους (επιβά-
ρυνση με υπερβολικό όγκο εγγράφων).

τέταρτον, η ανομοιογένεια λόγω της διάκρισης ενός συγ-
χρηματοδοτούμενου σκέλους με αυστηρούς κανόνες και ενός 
λοιπού πΔε με τα χαρακτηριστικά αυτά, αναπαράγεται και 
στις δομές σχεδιασμού και εφαρμογής, με αρνητικές συνέ-
πειες στην αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της διοίκησης.

τα δεδομένα της νέας προγραμματικής περιόδου και η 
αναμενόμενη συνολική μείωση των διαθέσιμων πόρων, επέ-
βαλλαν τη διαμόρφωση συγκροτημένης, μακροπρόθεσμης 
εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής με επέκταση των όρων 
και κανόνων εφαρμογής της σε όλο το φάσμα της δημόσιας 
επενδυτικής προσπάθειας.

Έτσι, και με βάση τη μελέτη, καταλήξαμε στις παρακάτω 
γενικές αρχές:

πρώτον, συγχρηματοδοτούμενα και μη προγράμματα 
ενοποιούνται και εντάσσονται σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο 
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ανάπτυξης (σα) με συγκεκριμένους ελάχιστους κοινούς κα-
νόνες, δομές και διαδικασίες διαχείρισης. τα συγχρηματοδο-
τούμενα έργα υπάγονται στις πρόσθετες απαιτήσεις που θα 
ορίσουν οι κοινοτικοί κανονισμοί.

Δεύτερον, πριν την έναρξη κάθε προγραμματικής περιό-
δου, το υπόιό θα αξιολογεί την αναπτυξιακή κατάσταση της 
χώρας και τα δημοσιονομικά περιθώρια και θα προσδιορίζει, 
με βάση τις προτάσεις των κεντρικών φορέων του Δημοσίου 
και των περιφερειακών συμβουλίων, τις στρατηγικές ανα-
πτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και αντίστοιχα, αδρά, 
μεγέθη επενδυτικών πόρων. τα υπουργεία και οι περιφέρει-
ες θα προσδιορίζουν αναλόγως τις προτεραιότητές τους και 
τα, αδρά, μεγέθη αναγκαίων επενδυτικών πόρων για όλη την 
περίοδο. Έπειτα από διαβούλευση με τα κατά νόμο όργανα 
συναίνεσης, το υπουργικό συμβούλιο και η Βουλή θα εγκρί-
νουν το σύνολο των ανωτέρω ως σχέδιο ανάπτυξης (σα) της 
προγραμματικής περιόδου.

τρίτον, το σα θα εξειδικεύεται περαιτέρω και θα περι-
λαμβάνει τις στρατηγικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της 
χώρας, τις προτεραιότητες κατά τομέα και περιφέρεια, το 
συνολικό εκτιμώμενο μέγεθος διαθέσιμων επενδυτικών πό-
ρων και το εκτιμώμενο μέγεθός τους κατά τομέα και περιφέ-
ρεια. θα περιλαμβάνει επίσης την κατανομή κατά συγχρη-
ματοδότηση ή μη από την εε, ποσοτικούς στόχους εκροών-
αποτελεσμάτων-επιπτώσεων και δείκτες επίδοσης.

τέταρτον, το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος θα ονομάζε-
ται εσπα και θα είναι ένα πλαίσιο αντίστοιχο με το σημε-
ρινό κπσ. το μη συγχρηματοδοτούμενο σκέλος (το σημερι-
νό «εθνικό πΔε») θα ονομάζεται εθνικό πλαίσιο στήριξης 
(επσ).

πέμπτον, το σα θα διαρθρώνεται σε αναπτυξιακά προ-
γράμματα, ένα για κάθε υπουργείο και περιφέρεια, με εσω-
τερική διάκριση σε συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά. θα 
περιλαμβάνει, τέλος, τις διατάξεις βάσει των οποίων θα γίνε-
ται ετησίως η κατανομή των επενδυτικών πόρων (συνολικά, 
κατά τομέα και κατά περιφέρεια), τους κανόνες εφαρμογής-
παρακολούθησης-ελέγχου-πληρωμών-αξιολόγησης, το απο-
θεματικό, τα όρια πληρωμών, τους κανόνες αναθεώρησης 
και τροποποίησης.
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Έκτον, το επσ θα ψηφίζεται από τη Βουλή ως νόμος του 
κράτους, θα έχει τη μορφή νόμου-πλαισίου και θα εξειδικεύε- 
ται ετησίως με την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Έβδομον, κάθε μη συγχρηματοδοτούμενο έργο θα εντάσ-
σεται στο πρόγραμμα βάσει (απλοποιημένων σε σχέση με 
τα προβλεπόμενα για τα συγχρηματοδοτούμενα) τεχνικών 
Δελτίων και κριτηρίων σκοπιμότητας-ωριμότητας, ενώ για 
ορισμένα έργα μπορεί να γίνεται συγκριτική (απλοποιημένη) 
αξιολόγηση ανάλογη με αυτή του ταμείου συνοχής. για τα 
μεγάλα έργα θα ισχύουν ειδικοί κανόνες αξιολόγησης.

Όγδοον, κάθε έργο θα εντάσσεται σε δύο φάσεις: (α) 
έλεγχος σκοπιμότητας και ωρίμανσή του (χρηματοδότηση 
των αρχικών φάσεων και αναγκών του έργου, π.χ. μελέτες, 
απαλλοτριώσεις) και (β) χρηματοδότηση σαφούς φυσικού 
αντικειμένου, ακριβούς προϋπολογισμού και αξιόπιστου χρο-
νοδιαγράμματος.

Ένατον, τα έργα θα παρακολουθούνται μέσω του όπσ, 
με απλές εγγραφές για τα εθνικά και με εξειδικευμένες για 
τα συγχρηματοδοτούμενα. η ροή των χρηματοδοτήσεων θα 
εκτελείται μέσω της αρχής πληρωμής και θα εφαρμόζονται 
κανόνες ελέγχου νομιμότητας και υλοποίησης φυσικού αντι-
κειμένου.

η μετάβαση στο νέο σύστημα θα γίνει σταδιακά (για να 
αποφευχθούν κλυδωνισμοί που θα είχαν αρνητικές συνέ-
πειες στην πρόοδο των ήδη υλοποιούμενων έργων και στην 
απορρόφηση των κοινοτικών πόρων) με τις εξής ενέργει-
ες:

πρώτον, μηχανογράφηση και συμπλήρωση των σημερινών 
στοιχείων του «εθνικού πΔε» κατά τα πρότυπα του συγχρη-
ματοδοτούμενου, αλλά με απλούστερες εγγραφές.

Δεύτερον, εξυγίανση του σημερινού «σώματος» ενταγμέ-
νων έργων. Έλεγχος και διαγραφή έργων που χρονίζουν (πα-
λαιά, σε αναστολή, χωρίς κίνηση πληρωμών), ομαδοποίηση 
εργολαβιών σε έργα με συναφή χαρακτηριστικά και διάκριση 
των έργων σε: έργα με λειτουργική αυτοτέλεια, έργα «ετήσι-
ων αναγκών» (επιδοματικά, συντηρήσεις κ.λπ.), έργα αυτοτε-
λή και έργα συμπληρωματικά του κπσ (απαλλοτριώσεις, μη 
επιλέξιμες ενέργειες, απενταχθέντα).
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τρίτον, προσαρμογή των συνεχιζόμενων και των νέων έρ-
γων στα κριτήρια και τις διαδικασίες του νέου συστήματος με 
πιλοτική εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης 
που θα ισχύσουν από το 2007. Διάκριση σε έργα που βρίσκο-
νται σε τελική φάση υλοποίησης (με δέσμευση του φορέα 
τους για ολοκλήρωση εντός του 2006) και σε έργα που θα 
συνεχιστούν και μετά το 2006.

τέταρτον, συγκρότηση μιας «δεξαμενής» έργων σκόπιμων, 
βιώσιμων και συμβατών με τις απαιτήσεις των νέων κανονι-
σμών, προς ένταξη στα επιχειρησιακά προγράμματα.

ό ενιαίος σχεδιασμός και η εφαρμογή της αναπτυξιακής 
στρατηγικής συνεπάγονται και την ύπαρξη ενιαίου προγράμ-
ματος και ενιαίων διαδικασιών. συνεπώς, οι δομές διαχεί-
ρισης του συγχρηματοδοτούμενου και του «εθνικού πΔε» 
ίσως πρέπει να ενοποιηθούν. σε αντίθετη περίπτωση, θα είναι 
ομοιογενείς.

τέλος, κάθε υπουργείο και περιφέρεια θα πρέπει να δια-
θέτουν υπεύθυνη υπηρεσία ή Διαχειριστική αρχή για το σύ-
νολο των δημοσίων επενδύσεων του αναπτυξιακού του/της 
προγράμματος, με τις ειδικές πρόσθετες απαιτήσεις για τα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.

η ανάγκη της χώρας να υλοποιήσει εκτεταμένες επενδύ-
σεις για να καλύψει την υστέρησή της σε ανταγωνιστικότητα, 
αλλά υπό συνθήκες μείωσης των κοινοτικών πόρων, προφα-
νώς απαιτεί τον έλεγχο της αποδοτικότητας και της αποτελε-
σματικότητάς τους. πρόκειται για μια επέμβαση εξαιρετικά 
δύσκολη και, αναγκαστικά, μακροχρόνια.

σκοπός μας δεν ήταν να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα «στα 
χαρτιά» ούτε να επιβάλουμε «σοβιετικές» μεθόδους, αλλά 
να υποβάλουμε το όλο σύστημα υλοποίησης αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων στη χώρα μας σε πολύ συγκεκριμένες αρχές: 
στρατηγικός σχεδιασμός στην επιλογή των παρεμβάσεων, 
απλοί αλλά απόλυτοι κανόνες στην υλοποίηση, στην παρα-
κολούθηση, στον έλεγχο, στη χρηματοδότηση, οικονομικά 
αποδοτική διαχείριση του δημοσίου χρήματος και επίτευ-
ξη των στόχων που κάθε φορά τίθενται για τα αναπτυξιακά 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων και των 
έργων.
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το όλο εγχείρημα θεσπίστηκε με ορισμένες προσαρμογές 
με τον νόμο 3614/07.

12.  Οι προτάσεις για τη δημιουργία νέων Ανωνύμων 
Εταιρειών 

παράλληλα με την πιστοποίηση της επάρκειας των Δικαιού-
χων, προώθησα, άλλοτε συστηματικά και άλλοτε όχι, ιδέες 
για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των ήδη καταξιωμέ-
νων φορέων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα από τους φορείς υλοποίησης χαμηλότερης επάρκειας, 
τη δημιουργία ειδικών υπηρεσιών εφαρμογής, κυρίως στα 
υπουργεία, αλλά και νέων φορέων υλοποίησης με τη μορφή 
ανωνύμων εταιρειών.

Ήμουν βέβαιος ότι η επέμβαση στο επίπεδο των φορέ-
ων υλοποίησης ολοκλήρωνε την πληρότητα του συστήματος 
αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων και μπορούσε να δια-
σφαλίσει την έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική παραγωγή των 
έργων. μπορούσε επίσης να θέσει τις βάσεις για την ανα-
βάθμιση των φορέων μακροπρόθεσμα, είτε θα υπάρχουν 
κοινοτικοί πόροι στο μέλλον είτε όχι.

σε πολλές από τις εκτιμήσεις μου αυτές αστόχησα. η έντο-
νη και λυσσαλέα σε κάποιες περιπτώσεις αντίδραση, κυρίως 
από την πλευρά των ότα, δεν με πτόησε καθόλου. όύτε και 
οι προσβλητικές συμπεριφορές ορισμένων, αλλά και οι δια-
μαρτυρίες για το πρόσωπό μου σε μέλη της κυβέρνησης.

πριν επεκταθώ στο θέμα, θα παραθέσω ορισμένες πλη-
ροφορίες για ορισμένες από τις είκοσι μία α.ε. δημοσίου 
συμφέροντος που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα.

η Αττικό Μετρό ιδρύθηκε το 1991 (νόμος 1955/1991) ως 
νπιΔ για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση 
και ανάπτυξη του δικτύου σιδηροδρόμων νομού αττικής. η 
εταιρεία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και 
επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και το ελλη-
νικό Δημόσιο είναι ο μόνος μέτοχος. ποσοστό μέχρι του 
49% των μετοχών μπορούν να εισαχθούν στο Χ.α. αθηνών 
και είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. συνεργάζεται και με τους 
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άλλους συγκοινωνιακούς της αττικής καθώς και αυτούς της 
θεσσαλονίκης, της οποίας είναι και φορέας υλοποίησης του 
μετρό.

η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994 με τον νόμο 
2229/1994 ως νπιΔ για τη διαχείριση της μελέτης, κατα-
σκευής, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του 
αυτοκινητοδρόμου. είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας χωρίς 
να υπάγεται στην κατηγορία των αντίστοιχων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και χρηματοδοτεί τα έργα από το μετοχικό 
της κεφάλαιο, μέσω διαδοχικών αυξήσεων. κατέχει το μεγα-
λύτερο ποσοστό 30%-38% επί του συνόλου των επιχορηγή-
σεων από το Δημόσιο, για την εκτέλεση έργων. λειτουργεί με 
ιδιαίτερο κανονισμό ανάθεσης μελετών και έργων και υπο-
στηρίζεται από τον, προσληφθέντα το 1994, εξωτερικό σύμ-
βουλο Διαχείρισης, εκπρόσωπος του οποίου συμμετέχει στην 
πενταμελή Διευθύνουσα επιτροπή. το Διοικητικό συμβούλιο 
ασκεί αρμοδιότητες τεχνικού συμβουλίου, μειώνοντας έτσι 
τον χρόνο που απαιτείται για την έγκριση αποφάσεων μίας 
τυπικής προϊσταμένης αρχής.

το κύριο μέρος των συμβάσεων δημοπρατείται με ανοικτή 
διαδικασία, πλην όμως ασκείται η δυνατότητα ανάθεσης με 
διαπραγμάτευση συμβάσεων για πρόδρομες και συμπληρω-
ματικές εργασίες.

η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονά-
δων (ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1983 και από το 1999 απο-
τελεί α.ε. με βασικό στόχο την εξασφάλιση υποδομών στον 
τομέα υγείας και πρόνοιας. το φάσμα των δραστηριοτήτων 
αφορά τη μελέτη, κατασκευή και τον εξοπλισμό. συνήθως 
η δημοπράτηση και η προσφορά του αναδόχου προβλέπει 
όλα τα στάδια κατασκευής του έργου (μελέτες οριστικές και 
εφαρμογής, κατασκευή, εξοπλισμός κ.λπ.). η υλοποίηση κάθε 
έργου της Δεπανόμ γίνεται μετά από σχετική εντολή ανάθε-
σης του υπουργείου υγείας. η μεθοδολογία υλοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από τη Δεπανόμ αποτέλεσε 
αντικείμενο διερεύνησης και επιβολής κυρώσεων στην από-
φαση της ευρωπαϊκής επιτροπής για επιβολή διορθώσεων σε 
βάρος της χρηματοδότησης του ετπα στην ελλάδα.

η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 ως θυγατρική του όσε, 
για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. η υλο-
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ποίηση έργων σχετίζεται με όλα τα στάδια υλοποίησης ενός 
έργου: προγραμματισμός, μελέτη, απαλλοτριώσεις, δημο-
πράτηση, προμήθεια υλικών, κατασκευή, έλεγχος ποιότητας 
και παράδοση στον όσε προς εκμετάλλευση.

ό Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 
1962 και φέρει το κύριο βάρος των προγραμμάτων κατασκευής  
και αναβάθμισης της σχολικής στέγης.

όι εταιρείες αυτές επιχορηγήθηκαν τόσο από το κπσ, το 
ταμείο συνοχής και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, όσο και από 
αμιγώς εθνικούς πόρους με 2,6 δις ευρώ για τα έτη 2005 και 
2006 (στοιχεία από την εισηγητική Έκθεση προϋπολογισμού 
του έτους 2007 - κεφάλαιο 3).

13. Η ΔΗΜΟΣ Α.Ε. 

όι βασικές διαφοροποιήσεις του εσπα που προανέφερα, 
εξειδικεύθηκαν σε πολλά επιμέρους σημεία, τόσο στον σχε-
διασμό των προγραμματικών εγγράφων (εσπα και επιχειρη-
σιακά προγράμματα), όσο και στις διαδικασίες εφαρμογής 
τους, εκτός, βέβαια, από τις αυξημένες και αυστηρά ελεγχό-
μενες αρμοδιότητες των Δικαιούχων στην εκτέλεση και στη 
διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν 
σύμφωνα με τις αρχές της κανονικότητας, της νομιμότητας 
και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ένα από τα σημεία αυτά ήταν, όπως προανέφερα, η εντο-
νότερη και πιο διευρυμένη συμμετοχή των κοινωνικών και το-
πικών εταίρων τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίη-
ση, διαχείριση και παρακολούθηση των επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων και ιδιαίτερα των έργων που συμβάλλουν άμεσα 
στην αναβάθμιση και αναζωογόνηση των αστικών κέντρων 
και των προβληματικών και μειονεκτικών περιοχών της υπαί-
θρου.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο διαφοροποίησης της νέας 
προγραμματικής περιόδου, ήταν οι ιδιαίτερα καινοτομικές 
δράσεις που προβλέπονται από τους νέους κανονισμούς 
τόσο του στόχου 1 «σύγκλιση» όσο και, κυρίως, του στόχου 
«περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση».
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τα σημεία αυτά, σε σχέση με το κπσ, προσέδιδαν ένα νέο 
ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα του α΄ βαθμού, ο 
οποίος επέβαλλε τη ραγδαία αναβάθμιση των ικανοτήτων 
της στον σχεδιασμό και, κυρίως, στην υλοποίηση και διαχεί-
ριση των έργων. λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι ότα α΄ και 
Β΄ Βαθμού πλησίαζαν σε αριθμό τους χίλιους εκατό, χωρίς 
να συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό αυτό οι συνδεδεμένες 
με αυτούς επιχειρήσεις, προώθησα την ιδέα της δημιουργίας, 
«από τους ότα για τους ότα», μιας «ειδικού σκοπού δομής 
εφαρμογής» με την ευέλικτη μορφή της α.ε. στόχος της δο-
μής αυτής ήταν η επίλυση των κοινών προβλημάτων των ότα, 
τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος, το οργανωτικό 
επίπεδο και την εμπειρία τους, αλλά και ανάλογα με το είδος, 
το μέγεθος και τις απαιτήσεις σε τεχνογνωσία του έργου που 
καλούνται να εκτελέσουν.

μια τέτοια δομή, στην οποία θα απευθύνονταν οι φορείς 
εκείνοι που θα έχουν διαπιστωμένη ανάγκη ή αδυναμία, θα 
μπορούσε να προκύψει, από μηδενική βάση, σε εθνικό επί-
πεδο μέσα από μια σύγχρονη διαδικασία σχεδιασμού της 
και, στη συνέχεια, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις, να 
αναπτύξει παραρτήματα σε περιφερειακό επίπεδο. την προ-
σέγγιση αυτή συνέδεσα στενά με τις απαιτήσεις του νέου 
κανονιστικού πλαισίου, αλλά και με την κυβερνητική επιλογή 
βελτίωσης και εξορθολογισμού της διαχείρισης των δημόσι-
ων πόρων προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αναπτυξιακά 
αποτελέσματα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

την άποψή μου αυτή εξειδίκευσα σε απαντητική μου επι-
στολή της 22 αυγούστου 2006 προς τον τότε πρόεδρο της 
κεΔκε, την οποία παραθέτω αυτούσια.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2006

Θέμα: Πρόταση της ΚΕΔΚΕ για την εκπόνηση, τη δια- 
χείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013

Σχετ.: 1. Επιστολή μου της 28.06.2006 με ΑΠ 26726/
ΕΥΣΑΠ 2069

2. Επιστολή σας της 28.07.2006 με ΑΠ 3197
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Κύριε Πρόεδρε,

Στην επιστολή που μου στείλατε στις 28 Ιουλίου για 
την οποία σας ευχαριστώ, θέσατε ευρύτερα θεσμικά 
ζητήματα που απολήγουν και στην ανάγκη προσαρμο-
γής της εταιρικής σχέσης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στις αρχές που διέπουν την αναπτυξιακή διαδικασία 
της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Σε ό,τι αφορά τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης και στο πλαίσιο της διαβούλευσης που 
διεξάγουμε για τον σχεδιασμό των διατάξεων εφαρμο-
γής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, σας 
προτείνω συνάντηση, την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, στις 
9.00 στο γραφείο μου, προκειμένου να συζητήσουμε 
διεξοδικά ορισμένες από τις γόνιμες προτάσεις που 
διατυπώσατε με την εν λόγω επιστολή σας και ιδίως 
την πρόταση υπό σημείο γ). Δηλαδή «την ανάληψη της 
διαχείρισης της εφαρμογής των Περιφερειακών Ανα-
πτυξιακών Προγραμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Τ.Α.), από 13 Περιφερειακούς Ενδιάμεσους Φορείς 
της Τ.Α.» και «εφόσον τα υλοποιούμενα έργα συγκρο-
τούν πρόγραμμα συνολικής επιχορήγησης, ο ενδιά-
μεσος φορέας της Τ.Α. να έχει αρμοδιότητες τελικού 
δικαιούχου απέναντι στη διαχειριστική αρχή, όμως να 
μην τα υλοποιεί μόνος του, αλλά να αναθέτει την υλο-
ποίησή τους σε τελικούς αποδέκτες της Τ.Α.».

Θα ήθελα, με την παρούσα επιστολή, να σας μετα-
φέρω ορισμένες προσωπικές μου απόψεις τις οποίες 
διατυπώνω με την επιφύλαξη τυχόν παρανόησης λόγω 
ελλιπούς γνώσης του ακριβούς περιεχομένου της πρό-
τασής σας (π.χ. νομική μορφή του Ενδιάμεσου Φορέα, 
αρμοδιότητες, επιχειρησιακό σχέδιο, στελέχωση, χρη-
ματοδότηση, συσχετισμοί με τις βαθμίδες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, διαδικασίες μετάβασης από το ένα 
πλαίσιο στο επόμενο, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.).

Όπως γνωρίζετε, οι φορείς υλοποίησης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (τελικοί αποδέκτες όπως, εσφαλμένα 
κατά τη γνώμη μου, τους αποκαλείτε στην ως άνω πρό-
τασή σας), αποτελούν έναν από τους κρισιμότερους 
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παράγοντες επιτυχίας των διαρθρωτικών παρεμβάσε-
ων στη χώρα μας.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, αλλά και 
την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, είναι γεγονός ότι τα 
πολλαπλά προβλήματα κατά την εφαρμογή των προ-
γραμμάτων της τρέχουσας περιόδου σχετίζονται τόσο 
με τους ίδιους τους φορείς υλοποίησης όσο και με τη 
γενικότερη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου.

Είναι, νομίζω, αντιληπτό ότι ο εξορθολογισμός δεν 
πρέπει να έχει αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά πρέ-
πει να εντάσσεται σε ένα, θεσμικά κατοχυρωμένο, σύ-
νολο παρεμβάσεων στο σύστημα διαχείρισης, εφαρ-
μογής και ελέγχου, το οποίο προετοιμάζεται ήδη στο 
πλαίσιο τόσο της ανοικτής διαδικασίας διαβούλευσης, 
που εγκαινιάσαμε με την ως άνω σχετική επιστολή μου, 
αλλά και ενός Εθνικού Θεματικού Συνεδρίου για τις δια- 
τάξεις εφαρμογής του ΕΣΠΑ που προγραμματίζουμε 
για τις αρχές Οκτωβρίου στην Αθήνα. Οι παρεμβάσεις 
αυτές θα αποτελέσουν μέρος του εξωτερικού περι-
βάλλοντος όλων των φορέων υλοποίησης, συμπεριλαμ-
βανομένων και αυτών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη, ωστόσο, σημασία έχει να καταλήξουμε 
σε μια κοινή αντίληψη ως προς το είδος και το εύρος 
του εξορθολογισμού που είναι απαραίτητος στο εσω-
τερικό περιβάλλον των φορέων υλοποίησης της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και στις αντικειμενικές δυνατότη-
τες εφαρμογής του ή σε άλλες λύσεις που μπορούν να 
εξυπηρετήσουν καλύτερα τον ένα και μοναδικό στόχο: 
να καταφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση να διαδραματίσει 
με απόλυτη επιτυχία τον ρόλο της στο νέο στρατηγικό 
και κανονιστικό πλαίσιο της περιόδου 2007-2013.

Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη 
έμφαση.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, κύριε Πρόεδρε, ότι 
σημαντικός αριθμός φορέων υλοποίησης της Τ.Α. πα-
ρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδο-
μές αλλά και σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές 
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διοίκησης και εργαλεία διαχείρισης έργων, όπως: ενι-
αία μεθοδολογία παρακολούθησης φυσικού και οικονο-
μικού αντικειμένου αλλά και των αλληλοδιαδεχόμενων 
φάσεων ωρίμανσης των έργων, χρονικός και κοστολο-
γικός προγραμματισμός τους και διαρκής έλεγχος της 
τήρησής του, διαχείριση συμβάσεων, συστήματα εσω-
τερικού ελέγχου κ.λπ.

Θα ήθελα, στο σημείο αυτό, να υπογραμμίσω ότι η 
εμπειρία μας από την εφαρμογή του Γ΄ΚΠΣ ανέδει-
ξε σημαντικά προβλήματα που συνδέονται με την, επί 
πολλά έτη, υστέρηση της προώθησης των αναγκαίων 
δομικών προσαρμογών των τελικών δικαιούχων για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών. Η υστέρηση αυτή, 
τους λόγους της οποίας δεν είναι σκόπιμο να αναζητή-
σουμε τώρα, αναδεικνύει καθημερινά προβλήματα όχι 
μόνον στους ρυθμούς υλοποίησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, αλλά και στην ποιότητα των έργων και 
των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων αυτών.

Τα συμπεράσματά μας αυτά επιβεβαιώνονται και 
από την επεξεργασία των πληροφοριακών δεδομένων 
που καταχωρούνται στο ΟΠΣ από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του ΥΠΟΙΟ.

Από την ανάλυση των δεδομένων αυτών εντοπίζο-
νται προβλήματα που, κατά την εκτίμησή μου, συνδέο-
νται στενά με τις διοικητικές και οργανωτικές αδυναμί-
ες των φορέων, αλλά και τις εφαρμοζόμενες πρακτι-
κές στη διαχείριση και διοίκηση των έργων, οι οποίες 
απέχουν από τα διεθνή πρότυπα που προανέφερα.

Επιθυμώ ιδιαιτέρως να επισημάνω ότι, παρά την 
αναγκαιότητα απλούστευσης των διαδικασιών διαχεί-
ρισης του Γ΄ ΚΠΣ, την οποία αναγνωρίζουμε, τα προ-
βλήματα που εντοπίζονται είναι ανεξάρτητα από τους 
κανόνες διαχείρισης και ελέγχου που επιβάλλουν οι 
διαδικασίες των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμά-
των. Κατά τη συνάντηση που σας πρότεινα θα αναφερ-
θώ ειδικότερα στα προβλήματα που εντοπίζονται στα 
έργα που υλοποιούν οι ΟΤΑ και θα παραθέσω στοιχεία 
που ενισχύουν τις θέσεις αυτές και επιβεβαιώνουν ότι 
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οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες ένταξης οφείλονται 
περισσότερο στις αδυναμίες προετοιμασίας (ελλείμμα-
τα στις μελέτες), αξιόπιστου χρονοπρογραμματισμού 
και συστηματικής παρακολούθησης και επίβλεψης των 
έργων, ανταπόκρισης των φορέων στις απαιτήσεις των 
διαγωνισμών κ.λπ. και λιγότερο σε καθυστερήσεις των 
διαχειριστικών αρχών ή σε αλλαγές του θεσμικού πλαι-
σίου, οι οποίες επηρεάζουν αναλόγως και τους λοιπούς 
φορείς.

Γνωρίζετε, άλλωστε, καλά τις μεγάλες προσπάθειες 
που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση των προβλημά-
των αυτών. Σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών, μια από τις προσπάθειες αυτές απο-
τελεί και η, συγκροτημένη και μεθοδολογικά άρτια, στή-
ριξη των φορέων υλοποίησης που, από τον προσεχή 
Οκτώβριο, γίνεται πράξη με την εγκατάσταση των 13 
Συμβούλων Υποστήριξης στις περιφέρειες. Υπενθυμί-
ζω ότι η ενέργεια αυτή σχεδιάστηκε τον Απρίλιο του 
2004 και ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον 
Ιούλιο του ίδιου έτους.

Τις διαπιστώσεις από την ανωτέρω παράθεση των 
αδυναμιών επιβεβαιώνει και η εμπειρία των διαχει-
ριστικών αρχών από την καθημερινή επαφή με τους 
ΟΤΑ. Τα προβλήματα είναι περίπου κοινά και δημιουρ-
γούν ιδιαίτερα σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην 
εξέλιξη κυρίως των ΠΕΠ όπου οι ΟΤΑ συμμετέχουν με 
σημαντικούς προϋπολογισμούς. Όλα αυτά μπορούν να 
οδηγήσουν σε μια κοινή και αντικειμενική εκτίμηση των 
προβλημάτων προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες 
διορθωτικές ενέργειες.

Στο πνεύμα αυτό, έχω αδυναμία να κατανοήσω τι 
σημαίνει «διαχείριση της εφαρμογής» και ποια θα είναι 
η προστιθέμενη αξία των 13 Περιφερειακών Ενδιάμε-
σων Φορέων της Τ.Α. που προτείνετε να την αναλά-
βουν. Πολύ δε περισσότερο, όταν ο ενδιάμεσος φορέ-
ας αναθέτει την υλοποίηση των έργων στους φορείς 
εκείνους που εκ των πραγμάτων είναι ταυτισμένοι με 
το πρόβλημα που ο ίδιος καλείται να επιλύσει με τη δη-
μιουργία του. Εάν ως «διαχείριση της εφαρμογής» εν-
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νοείτε ένα σύστημα απλής υποστήριξης των φορέων 
στο σκέλος της διαχείρισης ή/και της παρακολούθησης 
ή/και του σχεδιασμού, και όχι πλήρους εκχώρησης της 
ευθύνης υλοποίησης προς 13 πιστοποιήσιμους νέους 
τελικούς δικαιούχους, η ενέργεια δεν θα αποδώσει. 
Και αυτό διότι τα προβλήματα, όπως προανέφερα, εί-
ναι κοινά και εντοπίζονται σε όλο το φάσμα: σχεδια-
σμός, διαχείριση, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχος. 
Το ίδιο θα συνέβαινε και στην περίπτωση που η εκχώ-
ρηση της ευθύνης περιελάμβανε μόνο το εκτελεστικό 
μέρος ενός έργου.

Με αφορμή την πρότασή σας αυτή, θα ήθελα να δια-
τυπώσω την προσωπική μου προσέγγιση για την αντιμε-
τώπιση, κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, 
πολλών από τα προβλήματα που προανέφερα και τα 
οποία και εσείς έχετε επισημάνει κατ’ επανάληψιν.

Είμαι της γνώμης, κύριε Πρόεδρε, ότι η δημιουρ-
γία σε κάθε περιφέρεια, από τους ΟΤΑ για τους ΟΤΑ, 
μιας «Ειδικού σκοπού δομής εφαρμογής» με την ευέ- 
λικτη μορφή της Α.Ε., θα μπορούσε να επιλύσει τα 
κοινά τους προβλήματα, τα οποία, βεβαίως, ποικίλ-
λουν ανάλογα με το μέγεθος, το οργανωτικό επίπεδο 
και την εμπειρία κάθε φορέα, αλλά και ανάλογα με το 
είδος, το μέγεθος και τις απαιτήσεις σε τεχνογνωσία 
του έργου που καλείται να εκτελέσει. Μια τέτοια δομή, 
στην οποία θα απευθύνονται οι φορείς εκείνοι που 
έχουν διαπιστωμένη ανάγκη ή αδυναμία, θα μπορού-
σε να προκύψει, από μηδενική βάση, σε εθνικό επί-
πεδο μέσα από μια σύγχρονη διαδικασία σχεδιασμού 
της και, στη συνέχεια, να αναπτύξει παραρτήματα σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Η δημιουργία της με την ευέλικτη μορφή της Α.Ε., 
θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει αναγκαία συνθήκη 
ουσιαστικής βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της 
διαχείρισης των δημόσιων πόρων. Η προσέγγιση αυτή 
βρίσκεται κοντά στην αντίστοιχη δική σας και συνδέ-
εται στενά με τις απαιτήσεις του νέου Κανονιστικού 
Πλαισίου της ΕΕ και με την κυβερνητική επιλογή βελ-
τίωσης και εξορθολογισμού της διαχείρισης των δημό-
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σιων πόρων προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα ανα-
πτυξιακά αποτελέσματα σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο.

Παραθέτω ακολούθως ενδεικτικά πακέτα δραστη-
ριοτήτων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο αντικεί-
μενο μιας τέτοιας δομής:

-  Προετοιμασία/ωρίμανση των πράξεων, σύνταξη 
των απαραίτητων εγγράφων για ένταξη στα Επι-
χειρησιακά Προγράμματα ή στο εθνικό σκέλος 
του ΠΔΕ, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, δημο-
πράτηση/ανάθεση των έργων, παρακολούθηση 
της εκτέλεσης, πιστοποίηση εργασιών, πληρωμές 
στους αναδόχους, διαχείριση της εκτέλεσης του 
έργου σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης του 
εκάστοτε προγράμματος στο οποίο έχει ενταχθεί 
το έργο (π.χ. δήλωση δαπανών, δήλωση φυσικού 
αντικειμένου κ.λπ.), παραλαβή και απόδοση του 
έργου στον ΟΤΑ·

-  Υποστήριξη του ΟΤΑ στη βραχυπρόθεσμη ιεράρ-
χηση των έργων του με βάση: την αναπτυξιακή 
τους σκοπιμότητα (την οποία προσδιορίζει ο ΟΤΑ), 
την ύπαρξη διαθέσιμων κονδυλίων σε κάθε πρό-
γραμμα για τη συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων, 
τις αναγκαίες/απαραίτητες διαδικασίες τεχνικής 
και διοικητικής ωρίμανσης και 

-  Υποστήριξη του ΟΤΑ για τον προσδιορισμό των δι-
οικητικών λειτουργιών του σε σχέση με τον ρόλο/
θέση του σε νομαρχιακό και περιφερειακό επίπε-
δο και τυποποίησή τους. 

Για να συγκροτηθεί σωστά η Α.Ε. προκειμένου να 
επιτύχει τους στόχους της με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο αξιοποιώντας και τη διεθνή εμπειρία, θα ήταν σκό-
πιμο να προσληφθεί –για συγκεκριμένο χρονικό διά- 
στημα– ένας διεθνής οίκος (σύμβουλος) εξειδικευμέ-
νος σε project management αναλόγου αντικειμένου.

Ο ρόλος ενός τέτοιου συμβούλου είναι η διασφάλιση 
της αποτελεσματικής διαχείρισης και λειτουργίας της 
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εταιρείας, η εκπόνηση και η καλύτερη δυνατή εφαρμο-
γή του επιχειρησιακού της προγράμματός, η μεταφορά 
τεχνογνωσίας στο προσωπικό της κ.λπ. Και αυτό μπορεί 
να γίνει με τη γνώση και την παρουσία των πλέον ση-
μαντικών στελεχών του συμβούλου σε θέσεις-κλειδιά 
στη δομή της Α.Ε. Ανάλογα επιτυχημένα παραδείγματα 
συγκρότησης Α.Ε. με εξωτερικό σύμβουλο, αποτελούν 
οι Εγνατία Α.Ε. και η Αττικό Μετρό Α.Ε.

Οι σχέσεις ενός τέτοιου συμβούλου με την εταιρεία 
θα πρέπει να διέπονται από ορισμένες βασικές αρχές. 
Για παράδειγμα: Το ΔΣ θα είναι αρμόδιο για τη λήψη 
εκείνων των αποφάσεων που δεν θα εκχωρηθούν στα 
διάφορα επίπεδα διοίκησης. Ωστόσο, αυτές θα πρέπει 
να λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συμβούλου 
ο οποίος θα έχει την υποχρέωση να αναλάβει όλες τις 
πρωτοβουλίες που θεωρεί απαραίτητες για την υλοποίη- 
ση των στόχων της εταιρείας είτε μέσω των στελεχών 
του είτε απευθείας ως ανάδοχος του, αυστηρά προσδιο- 
ρισμένου, αντικειμένου που θα του έχει ανατεθεί για 
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα προσληφθεί 
(π.χ. σύσταση, συγκρότηση και διοίκηση της εταιρείας 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης συστήματος δι-
οίκησης και επίβλεψης έργων, της ανάπτυξης συστήμα-
τος διασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών διοίκησης 
και διαχείρισης των έργων, μεταφορά τεχνογνωσίας 
στα στελέχη που θα προσληφθούν κ.λπ.).

Πιο αναλυτικά, ο σύμβουλος θα μπορούσε να ανα-
λάβει:

-  τον καθορισμό της διάρθρωσης και οργάνωσης της 
εταιρείας (οργανόγραμμα, σχέσεις και αρμοδιότη-
τες υπηρεσιών, προθεσμίες για τη λήψη αποφάσε-
ων, εκχώρηση αρμοδιοτήτων, περιγραφή θέσεων 
εργασίας, περιγραφή ελάχιστων απαιτήσεων για 
κάθε θέση εργασίας)· 

-  τον καθορισμό των διαδικασιών λειτουργίας και την 
επεξεργασία ειδικών Κανονισμών και συστημάτων 
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όπως: Κανονισμός λειτουργίας των οικονομικών 
υπηρεσιών, Κανονισμός προσωπικού, συμπεριλαμ-
βανομένων και των διαδικασιών πρόσληψης, αλλά 
και του συστήματος αμοιβών και αποζημιώσεων, 
σύστημα ανάθεσης μελετών και έργων αλλά και 
σύστημα προμηθειών κ.λπ.· 

-  την αξιολόγηση των υποψηφίων προς πρόσληψη 
στελεχών και προτάσεις αναγκαίων επιλογών, εν-
δεχόμενων υπεργολαβιών, προμηθειών εξοπλι-
σμού κ.λπ.· 

-  τη διοίκηση της εταιρείας και τις συνεχείς βελτιώ-
σεις και προσαρμογές της στα νέα δεδομένα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασής του. 

Ο σύμβουλος θα ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή 
και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόοδο και τις προ-
οπτικές υλοποίησης του επιχειρησιακού του προγράμ-
ματος και, κυρίως, για κάθε πρόβλημα που, κατά τη 
γνώμη του, μπορεί να το θέσει σε κίνδυνο.

Το κόστος της πρόσληψης ενός τέτοιου συμβούλου 
θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» του Γ´ ΚΠΣ με σχετική, 
υπό κοινά αποδεκτούς όρους, εκχώρηση αρμοδιότητας 
ανάθεσης από το ΥΠΟΙΟ στην ΚΕΔΚΕ, σύμφωνα με 
πρόταση της τελευταίας, που θα περιλαμβάνει, κυρίως: 
την αναλυτική περιγραφή του έργου του συμβούλου, 
τις ευθύνες που αναλαμβάνει, τον χρονικό και οικο-
νομικό προγραμματισμό των εργασιών, τον μηχανισμό 
εποπτείας του κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των αρχικών δαπανών 
ίδρυσης και λειτουργίας της Α.Ε. (ενοικίαση και εξοπλι-
σμός κτιρίων, πρόσληψη προσωπικού κ.λπ.) μέρος τους 
θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τα «μέτρα ωρί-
μανσης» των ΠΕΠ και ανάλογα με την τελική επιλογή 
χωροθέτησης της έδρας και των, τυχόν, παραρτημάτων 
της νέας εταιρείας.

Είμαι πεπεισμένος ότι εάν όλοι οι συντελεστές μιας 
τέτοιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας επιδείξουν την 
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αναγκαία πολιτική γενναιότητα για την προώθηση και 
συνεχή στήριξή της και διασφαλίσουν την απρόσκοπτη 
τεχνοκρατική λειτουργία της, το συνολικό αποτέλεσμα 
σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων της Τ.Α. κατά τη 
νέα προγραμματική περίοδο θα βελτιωθεί ριζικά και θα 
προσφέρει σημαντικά στη συνολική αναπτυξιακή προ-
σπάθεια της χώρας και των περιφερειών της.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, την προσωπική, επα-
ναλαμβάνω, προσέγγιση του ζητήματος που σας ανέ-
πτυξα με αφορμή την πρόταση που διατυπώσατε, θα 
ήθελα και εν όψει της συνάντησής μας να τονίσω ότι θα 
ήταν λάθος να επιχειρηθεί ένας απλός εξωραϊσμός του 
συνολικού συστήματος.

πράγματι, τον σεπτέμβριο του 2006, συναντηθήκαμε με 
τον τότε πρόεδρο της κεΔκε και συμφωνήσαμε τα επόμενα 
βήματα. τον συγχαίρω και τον ευχαριστώ για αυτό, καθώς 
και τον σημερινό πρόεδρο της κεΔκε ο οποίος στήριξε την 
πρωτοβουλία αυτή. αν η δομή δεν ανταποκριθεί στις αρχικές 
φιλοδοξίες, αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτοβουλία δεν ήταν 
ορθή.

αντίστοιχες συνεννοήσεις κάναμε και με την Ένωση νο-
μαρχιακών αυτοδιοικήσεων για τη δημιουργία α.ε., χορηγώ-
ντας άμεσα τεχνική βοήθεια και διαθέτοντας εξειδικευμένο 
στέλεχος προκειμένου να καταστεί η Ένωση τεχνικά επαρ-
κής για να υποστηριχθεί καλύτερα η προσπάθεια.

14.  Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περιφερειών-ΑΟΠ 
Α.Ε. 

η εμπειρία στη χώρα ήταν σημαντική και αξίζει να την ανα-
φέρω. η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία ελήφθη μεταπολι-
τευτικά, με τη σύσταση αναπτυξιακών φορέων στην περιφέ-
ρεια. με το άρθρο 36 του νόμου 849/1978 θεσπίστηκε η δυ-
νατότητα σύστασης αναπτυξιακών όργανισμών και ο πρώτος 
που δημιουργήθηκε ήταν ο όργανισμός ανάπτυξης Δυτικής 
κρήτης (όαΔυκ).
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με το άρθρο 38 του ίδιου νόμου δόθηκε η δυνατότητα 
σύστασης αναπτυξιακών εταιρειών και οι πρώτες που συστά-
θηκαν από την αγροτική τράπεζα ήταν οι ευρυτανια α.ε., η 
μεσσηνια α.ε. και η ηπειρόσ α.ε.

τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους, οι φορείς αυτοί 
είχαν προσφέρει σημαντικό έργο. Όμως, στη συνέχεια, εντά-
χθηκαν στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και συμβασια-
κών σχέσεων του δημόσιου τομέα, πράγμα που περιόρισε 
την ευελιξία τους.

με τον νόμο 1416/1984, διευρύνθηκε ο θεσμός των επιχει-
ρήσεων ότα. από αυτές, οι αμιγώς δημοτικές επιχειρήσεις 
προσέφεραν στην αρχή αξιόλογο έργο με την αξιοποίηση το-
πικών πόρων και τη διευκόλυνση δημοτικών κοινωνικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Όμως, στη δεκαετία του 1990, 
πολλές, αν όχι οι περισσότερες, χρησιμοποιήθηκαν από τους 
Δήμους για την παράκαμψη του ασφυκτικού νομικού πλαισί-
ου λειτουργίας τους σχετικά με προσλήψεις, αναθέσεις έρ-
γων κ.λπ. ή, ακόμα, εξυπηρέτησαν πελατειακές σχέσεις.

αντίθετα, οι πολυμετοχικές ανώνυμες εταιρείες των ότα 
που λειτούργησαν ως αναπτυξιακές εταιρείες, έχοντας επαρ-
κή ανεξαρτησία προσέφεραν σημαντικό έργο στην υποστή-
ριξη της τοπικής ανάπτυξης.

παραδείγματα αποτελεσματικών αναπτυξιακών εταιρει-
ών υπάρχουν στη Δυτική μακεδονία (ανκό), στη θεσσαλο-
νίκη (ανεθ), στην περιοχή του αμβρακικού (εταναμ), στην 
καρδίτσα (ανκα) κ.λπ. όι αναπτυξιακές εταιρείες αυτές συ-
γκρότησαν και την ελληνική Ένωση αναπτυξιακών εταιρειών 
(ηεLADA).

H σημαντικότερη συνεισφορά των αναπτυξιακών εταιρειών 
των ότα είναι ότι, μετά από ανταγωνιστική διαγωνιστική διαδι-
κασία και αξιολόγησή τους, ανέλαβαν ρόλο ενδιάμεσων φορέ-
ων του κπσ ή την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων ή 
κοινοτικών πρωτοβουλιών, όπως τα προγράμματα του υπουρ-
γείου γεωργίας (LEADER I, LEADER II, LEADER+ και Δομές 
στήριξης της υπαίθρου), του υπουργείου εργασίας (HORIZON, 
NOW, EUROFORM, ADAPT, τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, 
EQUAL), του υπόιό (INTERREG, σύμβουλοι Διαχείρισης), του 
υπεΧωΔε (επ.περ., σύστημα EMAS, URBAN) κ.λπ.
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όι αναπτυξιακές εταιρείες αυτές, παρότι λειτούργησαν 
στα όρια δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, πέτυχαν σχετικά γιατί 
στηρίχθηκαν στο ενδογενές δυναμικό της περιοχής τους, δεν 
είχαν κρατική προστασία και εγγυήσεις και δεν επιτρεπόταν 
από το θεσμικό πλαίσιο η επιδότηση των λειτουργικών τους 
δαπανών.

η μοναδική απόπειρα δημιουργίας αναπτυξιακής εταιρεί-
ας με πρωτοβουλία του υπουργείου εσωτερικών επιχειρήθη-
κε το 1988-89 και απέτυχε. κατάφερε μόνο να συσταθεί από 
τον γενικό γραμματέα της αντίστοιχης περιφέρειας, η εται-
ρεία ανάπτυξης Δυτικής ελλάδας (εταΔε). όι τοπικοί παρά-
γοντες έβλεπαν την εταιρεία αυτή ως μια κρατική εταιρεία 
που θα προσέφερε δωρεάν τεχνική και οικονομική βοήθεια. 
η εταιρεία δεσμεύτηκε στη λειτουργία της από το κανονιστι-
κό πλαίσιο του Δημοσίου και γρήγορα μετατράπηκε σε ιδιόρ-
ρυθμη δημόσια υπηρεσία που υπηρετούσε το δημόσιο συμ-
φέρον επιχειρώντας να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια.

η μόνη σχετικά αξιόλογη νομοθετική πρωτοβουλία του 
υπουργείου εσωτερικών τη δεκαετία του 1990 ήταν τα περι-
φερειακά ταμεία ανάπτυξης (πτα) του νόμου 2218/1994, που 
συστήθηκαν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
εποπτευόμενα από τον γενικό γραμματέα περιφέρειας που 
προεδρεύει και του διοικητικού τους συμβουλίου. τα πτα έχουν 
τη δυνατότητα, τηρώντας το κανονιστικό πλαίσιο του δημόσιου 
τομέα (στις προσλήψεις, τις αναθέσεις κ.λπ.) να λειτουργούν 
με κάποια ευελιξία, χωρίς βέβαια να μπορούν να υποκαταστή-
σουν τις ιδιωτικές εταιρείες μελετών και συμβουλευτικής υπο-
στήριξης, ούτε τις αναπτυξιακές εταιρείες των ότα.

με βάση την εμπειρία αυτή, τις σύγχρονες αντιλήψεις που 
επικρατούσαν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και, κυρίως, τη 
διαπίστωση των πολύ σημαντικών ελλείψεων σε μηχανισμούς 
ορθολογικού σχεδιασμού και αποτελεσματικής υποστήριξης 
της ανάπτυξης συνολικά, αλλά και των τελικών Δικαιούχων ει-
δικότερα, για την ιεράρχηση, προετοιμασία, υλοποίηση και δια- 
χείριση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στις περιφέρειες, 
προχωρήσαμε στην εκπόνηση μελέτης σχετικά με την ίδρυση 
και λειτουργία αναπτυξιακών όργανισμών των περιφερειών 
(αόπ), προωθώντας, παράλληλα, την προεκλογική δέσμευση 
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της νέας Δημοκρατίας για τη δημιουργία και λειτουργία κα-
τάλληλων μηχανισμών και φορέων σε επίπεδο περιφέρειας.

όι βασικές διαπιστώσεις της μελέτης ήταν: πρώτον, η 
ύπαρξη σημαντικού ελλείμματος στη διαδικασία ορθολογικού 
συνολικού σχεδιασμού του αναπτυξιακού προγράμματος της 
περιφέρειας· δεύτερον, η μη ύπαρξη μηχανισμού ή συστή-
ματος παρακολούθησης και τεκμηρίωσης του συνόλου της 
αναπτυξιακής δραστηριότητας, έτσι ώστε να είναι, ανά πάσα 
στιγμή, γνωστές οι υλοποιούμενες αλλά και άμεσα προγραμ-
ματιζόμενες παρεμβάσεις, σε επίπεδο περιφέρειας, και τρίτον, 
η ύπαρξη μεγάλου ελλείμματος υποστήριξης των διαδικασιών 
ιεράρχησης, προετοιμασίας, υλοποίησης και διαχείρισης ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων και έργων, υπό την έννοια της απο-
τελεσματικής λειτουργίας των τελικών Δικαιούχων.

επίσης, στις χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχαν πε-
ριφερειακοί, τοπικοί φορείς και υπηρεσίες, δημοσίου κυρίως 
χαρακτήρα, οι οποίοι δεν εκτελούσαν έργα και δράσεις, αλλά 
υποστήριζαν τους αρμόδιους φορείς για την ορθολογική και 
αποτελεσματική εκτέλεση των αναπτυξιακών τους παρεμβά-
σεων.

από τα σημαντικότερα προβλήματα σχεδιασμού και 
εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων ήταν οι αδυναμί-
ες των αποκεντρωμένων κρατικών και των αυτοδιοικητικών 
υπηρεσιών σε ό,τι αφορά επιτελικές λειτουργίες διάγνωσης, 
τεκμηρίωσης, διαμόρφωσης στρατηγικής, προγραμματισμού, 
διαχείρισης κ.λπ.

με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, καταλήξαμε στην ανα-
γκαιότητα δημιουργίας ενός νέου μηχανισμού με την κατάλ-
ληλη νομική μορφή, με διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια 
από τους τοπικούς παράγοντες, με ευελιξία στη λειτουργία 
του και με ενισχυμένη επιστημονική και τεχνοκρατική επάρ-
κειά, προκειμένου να καλυφθεί το σημαντικό έλλειμμα που 
υπάρχει στην περιφέρεια σε όλα τα βασικά στάδια και επίπε-
δα της αναπτυξιακής διαδικασίας.

τα αντικείμενα δράσης του αναπτυξιακού όργανισμού 
περιφέρειας που προσδιορίσαμε ήταν τα εξής:

πρώτον, η υποστήριξη της περιφέρειας στον ορθολογι-
κό συνολικό σχεδιασμό της ανάπτυξης, με την επιστημονική 
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τεκμηρίωση των αναγκαίων αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε 
συνολικό περιφερειακό, αλλά και νομαρχιακό ή/και τοπικό 
επίπεδο καθώς και των τελικών Δικαιούχων.

Δεύτερον, η παρακολούθηση και αποτίμηση του σχεδια-
σμού και της υλοποίησης όλων των παρεμβάσεων στην πε-
ριφέρεια, έτσι ώστε να υπάρχει, σε όλα τα επίπεδα του πε-
ριφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού, έγκαιρη και έγκυρη 
εικόνα του αναπτυξιακού γίγνεσθαι στην περιφέρεια.

τρίτον, η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού της 
μείζονος περιφέρειας. στο θέμα των μειζόνων περιφερειών 
θα αναφερθώ στην αμέσως επόμενη ενότητα.

σύμφωνα με το τελικό σχέδιο, ο αόπ θα υποστηρίζει, 
αφενός, τον γενικό γραμματέα της περιφέρειας και το περι-
φερειακό συμβούλιο στην εκπόνηση του αναπτυξιακού προ-
γράμματος της περιφέρειας και την τεκμηρίωση της ιεράρ-
χησης των προτεραιοτήτων σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις 
και, αφετέρου, τους τελικούς Δικαιούχους στη διαδικασία 
ιεράρχησης έργων προς υλοποίηση, στη διαδικασία προετοι-
μασίας-ωρίμανσης των έργων, στην ένταξη των έργων στα 
αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα και στην υλοποίηση 
των έργων έως και την ολοκλήρωσή τους.

ό αόπ θα είναι ανώνυμη εταιρεία με αμιγή έμμεση συμ-
μετοχή του Δημοσίου, με συμμετέχοντες στο μετοχικό κε-
φάλαιο τη μόΔ α.ε. και το περιφερειακό ταμείο ανάπτυ-
ξης. θα «προικοδοτηθεί» δε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, 
ενώ, στη συνέχεια, θα χρηματοδοτεί τη λειτουργία του με 
πόρους που θα προέρχονται ως ποσοστό των πόρων των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζει καθώς και από πόρους 
της τεχνικής Βοήθειας των επιχειρησιακών προγραμμά-
των.

προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμετοχή του τοπικού 
παραγωγικού και κοινωνικού ιστού, προτείναμε τη δημιουρ-
γία «συμβουλίου προγραμματισμού της ανάπτυξης», με 
γνωμοδοτικό έργο προς το Διοικητικό συμβούλιο του αόπ, 
στο οποίο θα συμμετείχαν: ο γενικός Διευθυντής του αόπ, 
οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας (Διευθύν-
σεις προγραμματισμού), οι τεΔκ της περιφέρειας (γραφεία 
ανάπτυξης και προγραμματισμού), οι Διευθύνσεις της περι-
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φέρειας (γεωργικής ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, σχεδια-
σμού και ανάπτυξης κ.λπ.), τα επιχειρηματικά και επαγγελ-
ματικά επιμελητήρια των νομών, τα επιστημονικά επιμελη-
τήρια (τεε, γεωτεε, όε), οι σύνδεσμοι επιχειρηματιών, τα 
κέντρα επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης κ.λπ.

τελικά, η δυνατότητα δημιουργίας των αόπ θεσπίστηκε 
με τον νόμο 3614/2007.

η νέα κυβέρνηση του πασόκ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 
θα καταργήσει τη ρύθμιση για τους αόπ διότι δεν τεκμηριώ-
νεται η σκοπιμότητά τους. όυδέν σχόλιο.

15.  Η δημιουργία ενός χρηματοδοτικού οργανισμού 
αναπτυξιακών προγραμμάτων 

Ήδη από τη θητεία μου στην ευρωπαϊκή επιτροπή, ήμουν 
πεπεισμένος ότι, για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των 
έργων που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα, οι 
πόροι δεν πρέπει να εξαρτώνται από τα συνολικά διαθέσιμα 
του Δημοσίου ή από τις αυξομειώσεις των ελλειμμάτων του.

επειδή η τιτλοποίηση των εσόδων από το κπσ 2000-
2006, που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, έλυσε 
μεν το ταμειακό πρόβλημα του Δημοσίου τη δεδομένη χρο-
νική στιγμή, αλλά δεν έλυσε το ταμειακό πρόβλημα του κπσ, 
σκέφτηκα τη δημιουργία ενός ταμείου υπό τη μορφή α.ε., 
το οποίο θα διαχειρίζεται τις σχετικές πιστώσεις και θα έχει 
δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις ρευ-
στότητας των έργων.

στην πράξη επρόκειτο για ένα κλασικό «Cash Flow 
Management Exercise», η άρτια διεκπεραίωση του οποίου 
μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία σημαντικών χρημα-
τοπιστωτικών κερδών για το ελληνικό Δημόσιο.

Έτσι, προχώρησα στην εκπόνηση σχετικής μελέτης από 
την έμπειρη συμβουλευτική εταιρεία, η οποία μας υποστήρι-
ζε στο έργο της προετοιμασίας του νέου σΔε της περιόδου 
2007-2013.

στην εταιρεία αυτή έθεσα το ερώτημα: αν αντιμετωπίσου-
με το εσπα ως μία τεράστια δεξαμενή όπου εισρέει η κοινο-
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τική συμμετοχή και εκρέει, σε διαφορετικούς όγκους, δαπά-
νη, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής συμμετοχής, πώς 
μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την ωφέλεια από την κοι-
νοτική συμμετοχή; Ή, ακόμη καλύτερα, σε όρους α.ε.: «πώς 
μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα Έσοδα κεφαλαίων» που 
καταχωρούνται στον λογαριασμό 76 του εθνικού γενικού λο-
γιστικού σχεδίου, αν αντιμετωπίσουμε την κοινοτική συμμε-
τοχή ως την κύρια δραστηριότητα της νέας αυτής εταιρείας; 
και, παράλληλα, πώς είναι δυνατόν να ελαχιστοποιήσουμε το 
κόστος της εθνικής συμμετοχής που προκύπτει εξ ολοκλή-
ρου από δανεισμό του ελληνικού Δημοσίου από τα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα;

η απάντηση δεν άργησε να έρθει με μια πολύ καλή τεκ-
μηρίωση.

όι συνισταμένες αυτές αντικατοπτρίζουν τις δύο όψεις του 
προβλήματος και χρήζουν ξεχωριστής αντιμετώπισης. κατα-
λήγουν, πάντως, και οι δύο στη διαμόρφωση ενός ημερήσιου, 
εβδομαδιαίου, μηνιαίου και ετήσιου καθαρού υπολοίπου (Net 
Position), το οποίο ο φορέας που θα το διαχειρίζεται θα πρέ-
πει να τοποθετεί κατά τον πλέον επικερδή τρόπο, αποσπώντας 
τα καλύτερα επιτόκια της αγοράς, αν είναι θετικό (Financial 
Asset Management) και να το χρηματοδοτεί κατά τον πλέον 
«φθηνό» τρόπο, επιλέγοντας ανάμεσα σε πλειάδα εναλλακτι-
κών δανείων, αν είναι αρνητικό (Debt Management).

ό καθορισμός του καθαρού αυτού υπολοίπου μπορεί 
να πραγματοποιείται σε επίπεδο πρόβλεψης, αλλά και σε 
απολογιστικό επίπεδο. όι προβλεπόμενες ταμειακές ροές 
(Forecasted Cash Flow) θα αποτελούν το εργαλείο που πα-
ρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα «παραθύρου» που του επι-
τρέπει τη διαπραγμάτευση και απόσπαση των ευνοϊκότερων 
όρων τοποθέτησης ή χρηματοδότησης του υπολοίπου. όι τα-
μειακές ροές θα προβλέπονται σε ημερήσια βάση καθώς θα 
πρέπει να υπάρχει ακριβής εικόνα για τις ημέρες που το κε-
φάλαιο είτε θα πρέπει να είναι τοποθετημένο όπου οι αποδό-
σεις αυξάνονται αναλογικά προς τις ημέρες δέσμευσής του, 
είτε θα πρέπει να καλυφθεί με δάνεια όπου οι χρεωστικοί 
τόκοι σε επίπεδο επιτοκίων και απόλυτων αριθμών θα αυξά-
νονται ανάλογα προς το είδος του δανείου που επιλέγεται 
(Overdraft, σε ευρώ ή άλλο νόμισμα, Δάνειο μίας ημέρας ή 
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ενός έτους κ.λπ.), γεγονός που, ανάμεσα στα άλλα, επιβάλλε-
ται και από την αναμενόμενη χρονική διάρκεια του δανείου.

όι πραγματοποιηθείσες ταμειακές ροές (Actual Cash 
Flow) θα αποτελούν τον δείκτη αξιοπιστίας των προβλεπό-
μενων ταμειακών ροών και, το κυριότερο, θα καταλήγουν στο 
«τελικό απόθεμα» του μήνα που με τη σειρά του θα αποτελέ-
σει το «αρχικό απόθεμα» του επόμενου μήνα, τις ταμειακές 
ροές του οποίου θα επιχειρήσουμε να προβλέψουμε.

το έργο της διεκπεραίωσης των διαδικασιών αυτών θα 
μπορούσε να ανατεθεί σε νέα α.ε. που θα συστηνόταν από 
το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα της ανέθετε τρία συγκε-
κριμένα καθήκοντα:

πρώτον, τη διαπραγμάτευση με τα εγχώρια και τα αλλο-
δαπά πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου για την καλύτερη δυ-
νατή εκμετάλλευση των «ευρημάτων» του Cash Flow. Ήμουν 
βέβαιος, και ύστερα από τις επαφές που έγιναν με τις ελ-
ληνικές τράπεζες για την παρακολούθηση των λογαριασμών 
του γ´ κπσ, ότι όλα ανεξαιρέτως τα πιστωτικά ιδρύματα θα 
έθεταν ως πρωταρχική τους προτεραιότητα την εξυπηρέτηση 
του συγκεκριμένου σχεδίου και θα προέβαιναν στις καλύτε-
ρες δυνατές προσφορές, τόσο των επιτοκίων δανεισμού όσο 
και των καταθέσεων.

Δεύτερον, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήμα-
τος ηλεκτρονικών πληρωμών διά μέσου του οποίου θα υλο-
ποιούνται όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές προς τους τελικούς 
Δικαιούχους του εσπα. το σύστημα αυτό θα ήταν σε on line 
σύνδεση με το τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο θα είχε επιλεγεί, 
και, στη συνέχεια, θα έφερε την ευθύνη της πίστωσης των 
εγκεκριμένων ποσών στους λογαριασμούς των τελικών Δι-
καιούχων σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα. το σύστημα αυτό 
θα μπορούσε, μέσω της σύνδεσής του με το όπσ, να αντι-
παραβάλλει τα τιμολόγια που πληρώνονται με αυτά που θα 
είχαν καταχωρηθεί στο όπσ, εκμηδενίζοντας έτσι τα περιθώ-
ρια λάθους ή διπλοπληρωμών. ευεργετική θα ήταν, επίσης, η 
συνδρομή του και στον καθορισμό των ετήσιων προβλέψεων 
που αποστέλλονται στην κοινότητα.

τρίτον, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος 
παρακολούθησης της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών 
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των τελικών Δικαιούχων των έργων του εσπα. το ζήτημα 
αυτό σχετιζόταν άμεσα και με τους πιστωτικούς τόκους που 
δημιουργούνται στους λογαριασμούς αυτούς και οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ που διαφεύ-
γουν του ελληνικού Δημοσίου. Ένα ελάχιστο δείγμα των λο-
γαριασμών που εντοπίσαμε και ελέγξαμε, είχε δημιουργήσει 
τόκους 14 εκ. ευρώ. ανεξαρτήτως του ποσού που τελικά θα 
προέκυπτε, τα χρήματα αυτά θα εξακολουθούσαν να υπάρ-
χουν για όλα τα έτη που θα υλοποιούνται τα επιχειρησιακά 
προγράμματα και δεν θα αποτελούσαν ένα εφάπαξ ποσό.

η συνδυασμένη υλοποίηση των παραπάνω καθηκόντων 
θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη, τα οποία ήταν 
υπαρκτά, χωρίς όμως να έχει καταστεί δυνατή η «αποκομιδή» 
τους.

με δυο λόγια επρόκειτο για πρόταση θέσης σε λειτουργία 
μιας εταιρείας του Δημοσίου που, με τις απαιτούμενες νο-
μοθετικές ρυθμίσεις, θα μπορούσε να ασκήσει χρέη ειδικού 
treasurer του ελληνικού Δημοσίου, όσον αφορά το εσπα και 
όχι να εμπίπτει στη γενική εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
κράτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

η πρόταση αυτή δεν προχώρησε για πολιτικούς λόγους, 
τους οποίους και πάλι είχα αδυναμία να κατανοήσω.

16.  Η δημιουργία κεντρικού φορέα διαχείρισης και 
υλοποίησης έργων επεξεργασίας και διάθεσης 
υγρών και στερεών αποβλήτων 

σε έργα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Δσα) και εγκα-
ταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (εελ) είχαν δεσμευθεί 
πολύ σημαντικοί κοινοτικοί και εθνικοί πόροι. το αποτέλεσμα 
ήταν όμως έντονα αμφισβητούμενο όχι τόσο λόγω των κλα-
σικών αστοχιών των υποδομών, αλλά λόγω των ιδιαιτεροτή-
των των συγκεκριμένων έργων και, κυρίως, λόγω της μη τή-
ρησης των κοινοτικών όδηγιών από τις οποίες προκύπτουν 
ανελαστικές υποχρεώσεις και προβλέπεται προοδευτικά αυ-
ξανόμενος βαθμός συμμόρφωσης σε συγκεκριμένα χρονικά 
ορόσημα.
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όι όδηγίες αυτές αναφέρονταν χαρακτηριστικά ως «ευ-
ρωπαϊκές όδηγίες περιβάλλοντος με αυξημένες απαιτήσεις 
επενδύσεων» («Investment Heavy Directives»), διότι απαι-
τούσαν υποδομές και εξοπλισμό πολύ σημαντικού κόστους. 
ό επιτελικός ρόλος του υπεΧωΔε ήταν κομβικός δεδομένου 
ότι έχει την αρμοδιότητα μεταφοράς των όδηγιών, εισηγεί-
ται τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και παρακολουθεί την 
υλοποίηση των στόχων των όδηγιών.

όι θεσμικές, οργανωτικές και τεχνικές εκκρεμότητες ήταν 
τεράστιες.

σε θεσμικό επίπεδο εκκρεμούσε η πλήρης εναρμόνιση με 
το κοινοτικό Δίκαιο μέσω προεδρικών Διαταγμάτων και κοι-
νών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονταν από τους 
βασικούς νόμους μεταφοράς των όδηγιών καθώς και οι απο-
φάσεις για καθορισμό των αρμοδιοτήτων, τη σύσταση και τη 
στελέχωση των προβλεπόμενων υπηρεσιών. η μη έγκαιρη 
μεταφορά των όδηγιών οδηγούσε τους φορείς στην εφαρ-
μογή διαφορετικών ρυθμίσεων για το ίδιο έργο. Σημειώνω 
ότι η καθυστέρηση ενσωμάτωσης δεν επηρεάζει το χρονο- 
διάγραμμα συμμόρφωσης που καθορίζεται σε μια Οδηγία. 
επίσης, η μη διάχυση των προεδρικών Διαταγμάτων και κοι-
νών υπουργικών αποφάσεων, όταν αυτά εκδίδονταν στην 
υπόλοιπη νομοθεσία, δημιουργούσε ασυμφωνίες μεταξύ των 
επιμέρους νομοθετημάτων που οδηγούσαν σε καθυστερή-
σεις ή απραξία. τέλος, η έλλειψη ενημέρωσης προς τους φο-
ρείς υλοποίησης ως προς τις χρονικές, κυρίως, υποχρεώσεις 
τους, είχε ως αποτέλεσμα να τις αντιμετωπίζουν στο πλαί-
σιο του επείγοντος και, βέβαια, σε βάρος ορθότερων επιλο-
γών ως προς τον σχεδιασμό και την οικονομία των έργων, 
τα οποία, με την προσπάθεια αποφυγής επιβολής προστίμου, 
επιβαρύνονταν υπερβολικά.

στην τυπολογία των εκκρεμών υποθέσεων των όδηγιών για 
τα υγρά απόβλητα και τα στερεά απορρίμματα, το υψηλότερο 
ποσοστό (70%) αντιστοιχούσε σε κακή εφαρμογή, ποσοστό 
17% στη μη ενσωμάτωση και ποσοστό 13% στη μη συμμόρφω-
ση, δηλαδή τον έλεγχο της ορθής μεταφοράς της όδηγίας. 
στις εκκρεμείς ελληνικές «υποθέσεις» πρωταγωνιστούσε η 
φύση και η διαχείριση αποβλήτων και ακολουθούσαν το νερό, 
ο αέρας, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.ά.
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Χαρακτηριστική περίπτωση παραπομπής της ελλάδας στο 
Δικαστήριο ευρωπαϊκών κοινοτήτων και καταδίκης της μέχρι 
και το τελικό στάδιο με επιβολή ημερήσιου προστίμου, ήταν 
η περίπτωση του κουρουπητού. όι ευθύνες στην περίπτωση 
αυτή είχαν διαχυθεί μεταξύ των αρμοδίων υπουργείων, της 
περιφέρειας, της νομαρχίας και του δήμου. το τελικό όμως 
αποτέλεσμα ήταν η χώρα να καταβάλει 4,7 εκ. ευρώ αθροι-
στικά από την ημερήσια χρηματική ποινή που της επιβλήθηκε 
επί 9 μήνες.

στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων αντιστοι-
χούσε το ένα τρίτο περίπου των καταγγελιών και των παρα-
βιάσεων με υψηλό κίνδυνο επιβολής προστίμου στο μέλλον, 
κυρίως λόγω της λειτουργίας σημαντικού αριθμού Χώρων 
ανεξέλεγκτης Διάθεσης αποβλήτων (ΧαΔα). όριζόντιες δια- 
δικασίες παραβιάσεως είχαν κινηθεί και κατά της ιρλανδίας, 
της ιταλίας και της γαλλίας για το ίδιο θέμα.

κίνδυνος εμφανιζόταν και στον τομέα διαχείρισης επικιν-
δύνων αποβλήτων όπου στο σχέδιο διαχείρισης της χώρας 
δεν είχαν προβλεφθεί κατάλληλες εγκαταστάσεις. τα επι-
κίνδυνα απόβλητα στην ελλάδα είτε εξάγονταν, είτε απο-
θηκεύονταν προσωρινά, κάτι που στην πράξη ισοδυναμεί με 
ΧΑΔΑ επικινδύνων αποβλήτων. ενώ το υπεΧωΔε πάσχιζε να 
ολοκληρώσει την απογραφή των επικίνδυνων αποβλήτων, η 
επιτροπή, τον Δεκέμβριο του 2005, κίνησε τη σχετική διαδι-
κασία παραβιάσεως.

σε οργανωτικό επίπεδο εκκρεμούσαν σημαντικά ζητήμα-
τα, όπως η ολοκλήρωση των εθνικών και περιφερειακών σχε-
διασμών διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, η αποκατάστα-
ση των ΧαΔα, η κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης υδάτων ανά 
υδρολογική λεκάνη, η εκπόνηση στρατηγικής για τη μείωση 
των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων που οδηγούνται σε χώ-
ρους υγειονομικής ταφής (Χυτα), τα μέτρα για τη διαχείριση 
της παραγόμενης ιλύος, η σύσταση μηχανισμού παρακολού-
θησης της προόδου υλοποίησης των έργων με βάση σαφές 
χρονοδιάγραμμα συνδεδεμένο με την τήρηση των απαιτή-
σεων των όδηγιών, αλλά και η ενημέρωση των πολιτών για 
τις περιβαλλοντικές στρατηγικές, μέσω ενός στοχευόμενου 
προγράμματος ενημέρωσης.
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σε τεχνικό επίπεδο εκκρεμούσε η σύνταξη πρότυπων 
προδιαγραφών και διαγραμμάτων τυπικών διαδικασιών χω-
ροθέτησης, μελέτης και κατασκευής των έργων, η αναβάθμι-
ση και ενίσχυση των υφισταμένων μηχανισμών ελέγχου της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και της τήρησης των εγκε-
κριμένων περιβαλλοντικών όρων, στις νομαρχίες, στις περι-
φέρειες και στο υπεΧωΔε.

η εφαρμογή της πολιτικής έργων Δσα και εελ προωθεί-
ται από την κεντρική διοίκηση προς τους επιμέρους ότα. 
Όμως, στην ελλάδα, η πρακτική της επιλογής των έργων στο 
κπσ και το ταμείο συνοχής γινόταν αντίστροφα, καθώς οι 
προτάσεις των έργων προέρχονταν από τους ΟΤΑ με συνέ-
πεια η επιλογή τους να μη γίνεται με βάση μια ενιαία στρα-
τηγική ικανοποίησης των απαιτήσεων των όδηγιών με έργα 
προτεραιότητας. ως προς τα έργα περιβάλλοντος των ότα 
στο ταμείο συνοχής, το υπόιό, προκειμένου να μην αναλά-
βει πολιτικό κόστος, διαβίβαζε στις Βρυξέλλες φακέλους με 
πλήρη ανωριμότητα προκειμένου τα έργα να «κοπούν» από 
τις υπηρεσίες της επιτροπής. ως αρμόδιος στη γενική Διεύ-
θυνση περιφερειακής πολιτικής, είχα γίνει αποδέκτης πολ-
λών τέτοιων φακέλων.

παρά τις ουσιαστικές αρμοδιότητες του υπόιό και του 
υπεσΔΔα σε θέματα χρηματοδότησης και παροχής κατευ-
θύνσεων στους ότα, ο συντονισμός ήταν ανεπαρκής και η 
παρακολούθηση της υλοποίησης αναποτελεσματική. στη δε 
χάραξη στρατηγικής μικρότερων έργων, υπήρχε πασιφανής 
έλλειψη συντονισμού εκ μέρους του υπεΧωΔε, ως επιτελι-
κού υπουργείου, με τους φορείς προγραμματισμού και υλο-
ποίησης καθώς και έλλειψη συντονισμού των περιφερειών με 
τους ότα που τα υλοποιούσαν (με την κυα 5910/2727/2003, 
θεωρούνταν και οι περιφέρειες ως φορείς προγραμματισμού 
αλλά και υλοποίησης έργων Δσα).

πλην του συντονισμού, η αποκέντρωση σημαντικών πε-
ριβαλλοντικών αρμοδιοτήτων στους ότα είχε δημιουργήσει 
και άλλα μεγάλα προβλήματα λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, 
αλλά και επάρκειας ανθρωπίνων πόρων. Έτσι, το κέντρο βά-
ρους του ενδιαφέροντος εντοπιζόταν μόνο στην απορρό-
φηση των πόρων, δηλαδή την κατασκευή των έργων και όχι 
τόσο στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία τους. Όμως 
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μια εγκατάσταση που δεν λειτουργεί σωστά, όχι μόνο δεν 
συμβάλλει στην αναβάθμιση των συνθηκών του περιβάλλο-
ντος, αλλά επιβαρύνει και οικονομικά τους πολίτες.

στα μεγαλύτερα έργα της αττικής και της θεσσαλονίκης, 
ρόλο προγραμματισμού και υλοποίησης έχουν οι ανώνυμες 
εταιρείες ευΔαπ και ευαθ για τα υγρά απόβλητα και αντί-
στοιχα ο ενιαίος σύνδεσμος Δήμων και κοινοτήτων νομού 
αττικής (εσΔκνα) για τα στερεά απόβλητα σε μεγάλο τμήμα 
της αττικής. ακόμα και σε αυτά τα μεγαλύτερου μεγέθους 
έργα εμφανίζονται προβλήματα προγραμματισμού, που, 
λόγω του αυξημένου πληθυσμού που εξυπηρετούν, επηρεά-
ζουν δυσανάλογα την προσπάθεια τήρησης των απαιτήσεων 
των όδηγιών.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα, καθώς και τα κλασικά ευ-
ρήματα των δημοσίων έργων, αποτυπώνονταν στους ελέγ-
χους αλλά και στις επαφές των υπηρεσιών της επιτροπής με 
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. όι υπηρεσίες της επιτροπής 
έδιναν μεγάλη έμφαση στην έλλειψη θεματικής στρατηγικής 
και προγραμματισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
αλλά και στην έλλειψη συντονισμού συναρμόδιων φορέων 
τεκμηριώνοντας έτσι την αδυναμία της χώρας να ανταπο-
κριθεί στις υποχρεώσεις των όδηγιών. ό κίνδυνος επιβολής 
προστίμων όλο και μεγάλωνε.

Όλες αυτές τις διαπιστώσεις επιβεβαίωνα σχεδόν καθη-
μερινά στο πλαίσιο της διαχείρισης των έργων περιβάλλο-
ντος του ταμείου συνοχής, για τα οποία είχα την ευθύνη. με 
την πάροδο του χρόνου και τις, αδιέξοδες πολλές φορές, συ-
ζητήσεις με τους φορείς, διαμόρφωσα την πεποίθηση πως 
μόνο με κατάλληλη αλλαγή σε οργανωτικές και επιχειρησια-
κές πρακτικές, η ελλάδα θα μπορούσε να επιλύσει σύντομα 
τα προβλήματα και, κυρίως, το πρόβλημα της πολυδιάσπασης 
της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέ-
κεται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των 
έργων.

Ήμουν βέβαιος ότι, λόγω της πολυδιάσπασης των αρμο-
διοτήτων και των αποσπασματικών παρεμβάσεων που διατά-
ρασσαν κάθε προσπάθεια ολοκληρωμένου σχεδιασμού, ήταν 
επιτακτική η ανάγκη ενός κεντρικού πολυσυλλεκτικού οργά-
νου που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την 
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έλλειψη ενιαίας στρατηγικής και συντονισμού. Ήμουν επίσης 
βέβαιος, ότι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, η, 
γνωστή στην ελλάδα, λύση «do nothing», θα οδηγούσε στη 
συνέχιση αν όχι στην επιδείνωση των προβλημάτων και στην 
παγίωση των λανθασμένων επιλογών του παρελθόντος. πα-
ράλληλα, θα αυξάνονταν το κόστος λειτουργίας των έργων 
από τους ότα στο μέλλον καθώς και οι περιπτώσεις άσκησης 
αστικών αγωγών εκ μέρους πολιτών που θίγονται από τη μη 
ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών όδηγιών και της περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας.

Έτσι, διερευνώντας πιθανές λύσεις για την αντιμετώπι-
ση όλων αυτών των προβλημάτων, ανέθεσα σε μικρή ομάδα 
εξειδικευμένων στελεχών με την υποστήριξη έμπειρου εξω-
τερικού εμπειρογνώμονα, να εκπονήσει έκθεση σχετικά με 
την προοπτική δημιουργίας ενός εξειδικευμένου ενιαίου φο-
ρέα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων υπό τη μορ-
φή ανώνυμης εταιρείας δημοσίου συμφέροντος.

καταλήξαμε σε α.ε. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η 
οποία θα λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με 
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με μετοχικό κεφά-
λαιο που θα κάλυπτε εξ ολοκλήρου το ελληνικό Δημόσιο 
και με έσοδα προερχόμενα κυρίως από ανταποδοτικούς πό-
ρους. την εποπτεία θα ασκούσαν τα συναρμόδια υπεσΔΔα, 
υπόιό και υπεΧωΔε.

η α.ε., εκτός από την αντιμετώπιση οριζόντιων ζητημά-
των, θα έπρεπε να μεταφέρει τεχνογνωσία και να παρέχει 
τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά 
με την εμπρόθεσμη και ποιοτική υλοποίηση των έργων και τη 
συστηματική υποβοήθηση, παρακολούθηση και καθοδήγηση 
των φορέων στο στάδιο λειτουργίας τους χωρίς, βεβαίως, να 
τους υποκαθιστά. Δηλαδή να ενταχθεί στο σύστημα με συ-
μπληρωματικό τρόπο, χωρίς να δημιουργεί ριζικές ανατρο-
πές και συγκρούσεις μεταξύ των ήδη υφιστάμενων δομών 
και φορέων.

στο πλαίσιο αυτό, εξετάσαμε εναλλακτικές λύσεις, όπως 
μια ενιαία α.ε. για τα στερεά και τα υγρά απόβλητα με κε-
ντρικά εγκαταστημένη δομή διοίκησης και λειτουργίας ή/
και με αποκεντρωμένη λειτουργική δομή μέσω συγκρότη-
σης περιφερειακών μονάδων, δύο χωριστές α.ε. ανά θεμα-



ΔήΜοσιεσ επιλογεσ: Μια προσωπιΚή αφήγήσή

323

τικό πεδίο, μία για τα στερεά και μία για τα υγρά απόβλητα 
κ.λπ.

ως μοντέλο εξετάσαμε την «εγνατια όΔόσ α.ε.». επει-
δή όμως το αντικείμενο της διαχείρισης στερεών και υγρών 
αποβλήτων έχει μεγάλη γεωγραφική διασπορά, σε αντίθεση 
με τη γραμμική μορφή ανάπτυξης των οδικών έργων, εξετά-
σαμε και άλλες εταιρείες του δημοσίου, όπως ο όργανισμός 
σχολικών κτιρίων, ο οποίος εφαρμόζει ένα ενιαίο σύστημα 
υλοποίησης έργων με επίσης σημαντική γεωγραφική διασπο-
ρά. Όλα τα παραδείγματα έπρεπε να αναλυθούν και να αξιο- 
λογηθούν ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήμα-
τα έναντι άλλων λύσεων, αλλά και ως προς τον οργανωτικό 
χαρακτήρα τους με έμφαση στη σταδιακή προσαρμογή του 
αντικειμένου τους από το αρχικό στάδιο της υλοποίησης των 
έργων, στο επόμενο στάδιο της λειτουργίας και της εκμετάλ-
λευσής τους.

τελικά, θεωρήσαμε ότι αποτελεσματικότερη λύση είναι 
η δημιουργία μιας α.ε. με κύρια αποστολή τον συντονισμό 
και την υποστήριξη του συνόλου των ενεργειών και δράσε-
ων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα και με 
αποκεντρωμένες στις διοικητικές περιφέρειες λειτουργικές 
μονάδες έργου για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
στους εμπλεκόμενους φορείς. η α.ε., ιεραρχώντας τις ανά-
γκες, έπρεπε, αρχικά, να επικεντρωθεί στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των έργων και, μετά την ολοκλήρωσή τους, να 
μετατοπιστεί σταδιακά προς την υποστήριξη των φορέων σε 
θέματα αναβάθμισης και διατήρησης της καλής λειτουργίας 
των υπαρχουσών και των νέων εγκαταστάσεων, αλλά και την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

η α.ε., με απόκτηση κατάλληλης τεχνικής ικανότητας, 
εξειδίκευσης αλλά και στελεχιακής επάρκειας, θα αποτελού-
σε ένα σημαντικό κόμβο διάχυσης τεχνογνωσίας και παρο-
χής υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης αντι-
μετωπίζοντας αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα τα μεγάλα 
προβλήματα στην ωρίμανση, την υλοποίηση και τον έλεγχο 
της λειτουργίας των έργων και, έτσι, θα συνέβαλλε καθορι-
στικά στην εμπρόθεσμη και ποιοτική εκτέλεσή τους, αλλά και 
στην ομαλή απορρόφηση των πόρων. όι όροι συνεργασίας 
με τους οποίους η α.ε. θα αναλάμβανε υποχρεώσεις από την 
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ωρίμανσή τους έως και την περαίωση των έργων, θα εξειδι-
κεύονταν σε προγραμματικές συμβάσεις παροχής συγκεκρι-
μένων υπηρεσιών στους φορείς, ανάλογα με το στάδιο στο 
οποίο βρίσκονταν τα έργα τους.

παράλληλα, η α.ε. θα συνέβαλλε στον αποτελεσματικό-
τερο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων σε κεντρικό, πε-
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο φορέων αλλά και, μέσω δρά-
σεων δημοσιότητας, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των πολιτών για τις ενέργειες της πολιτείας στον ευαίσθη-
το τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

ό λεπτομερής σχεδιασμός του όλου εγχειρήματος έπρε-
πε, βεβαίως, να αποτελέσει αντικείμενο εξειδικευμένων τε-
χνικοοικονομικών μελετών. 

Χωρίς να υποστηρίζω ότι η λύση αυτή ήταν η καλύτερη, 
συζήτησα την πρότασή μου σε διάφορα επίπεδα με τα συ-
ναρμόδια υπουργεία, χωρίς όμως να καταφέρω να δοθεί κά-
ποια συνέχεια. Έδειξα μεγάλη κατανόηση. η κατάσταση που 
είχαμε παραλάβει στον τομέα αυτό ήταν τόσο απογοητευτι-
κή, οι πολιτικοί και οικονομικοί κίνδυνοι τόσο μεγάλοι, οι προ-
θεσμίες που έθεταν οι κοινοτικές όδηγίες τόσο κοντά, που, 
εκ των πραγμάτων, ένα reengineering του συστήματος, όπως 
αυτό που πρότεινα, δεν είχε καμία τύχη. και εγώ ο ίδιος ακό-
μη, εγκατέλειψα την προσπάθεια υπό το βάρος των απαιτή-
σεων της διαχείρισης των έργων περιβάλλοντος του ταμείου 
συνοχής για την οποία ήμουν υπεύθυνος.
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επιλόγόσ

πίστευα και πιστεύω πως η χώρα μας πρέπει να διαθέτει  
αξιοπιστία υπεράνω κομματικών πεποιθήσεων που να κερδί-
ζεται με πολιτικές.

το μέλλον πρέπει να είναι καθαρό στη διαχείριση των κοι-
νοτικών πόρων, όπως άλλωστε οφείλεται στους Έλληνες και 
τους ευρωπαίους φορολογούμενους πολίτες.

παρότι στη διαχρονική προσπάθεια αξιοποίησης των κοι-
νοτικών κονδυλίων συνέβαλαν όλες οι κυβερνήσεις, πολλά 
προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. και αυτό γιατί όλη 
αυτή η προσπάθεια από τη φύση της δεν τελειώνει ποτέ. σε 
κάθε μία από τις προγραμματικές περιόδους βελτιώνονταν 
πτυχές, αλλά δημιουργούνταν άλλες.

το εκτεταμένο και τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
που σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε με συνέπεια μέσα από μια 
πολυδιάστατη δραστηριότητα σε όλο το φάσμα των χρημα-
τοδοτήσεων και της ανάπτυξης, συνέβαλε, πιστεύω, στην τό-
νωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, 
στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, αλλά και στην πλή-
ρη διασφάλιση της απορρόφησής τους. με δυο λόγια, στην 
εξυγίανση του αναπτυξιακού μας συστήματος.

Άλλωστε, το πρόβλημα με τους πόρους της εε, όπως πολύ 
πικρά μάθαμε σε αυτή τη χώρα, δεν είναι μόνο να τους εξα-
σφαλίσει κανείς. εμείς και εξασφαλίσαμε πόρους, αλλά και 
δημιουργήσαμε καλύτερες προϋποθέσεις θεσμών και μη-
χανισμών για την αξιοποίησή τους στο μέλλον. το ένα είναι 
άχρηστο χωρίς το άλλο.

τα τρεισήμισι απίστευτα χρόνια που έζησα στο υπόιό με 
γέμισαν πολύτιμες, ανεκτίμητες εμπειρίες ζωής.
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γι’ αυτό, ευχαριστώ από καρδιάς τον Χρήστο φώλια που 
μου έδωσε την ευκαιρία να τις ζήσω, καλώντας με στην αθή-
να εκείνο το αλησμόνητο βράδυ του μαρτίου 2004.

επειδή χρησιμοποίησα πρώτο ενικό σχεδόν σε όλα όσα 
μέχρι τώρα ανέφερα, ο αναγνώστης μπορεί να οδηγηθεί σε 
λανθασμένες σκέψεις. τίποτε δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρ-
χε ο Χρήστος, αν δεν με ενέπνεε και δεν με ενθάρρυνε σε 
όλες μου τις προσπάθειες. εύχομαι και ελπίζω να περάσουν 
πολλοί πολιτικοί άνδρες από την πολιτική ζωή της χώρας μας 
με το ήθος και το ταλέντο του ανθρώπου αυτού.

από τις 19 μαρτίου 2004, όταν ορκίστηκα ότι θα «εκπλη-
ρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου», έζησα και 
πολλές δυσάρεστες στιγμές που με έκαναν να καταλάβω ότι 
η τιμιότητα και η ευσυνειδησία δεν αρκούσαν για να είναι 
κανείς αποτελεσματικός και άρα χρήσιμος.

πολλές φορές μετά από την εργώδη προσπάθεια αλλαγών 
σε μηχανισμούς και νοοτροπίες, διαπίστωνα ότι, για λόγους 
ανεξάρτητους της θελήσεώς μου, δεν μπορούσα να φέρω σε 
πέρας αυτό που έπρεπε.

πολλές πρωτοβουλίες μου για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή σύγχρονων και ευέλικτων μεθόδων διοίκησης και 
διαχείρισης και, μέσω αυτών, για την εξασφάλιση τεχνοκρα-
τικής και διοικητικο-οργανωτικής ικανότητας, έπεφταν στο 
κενό διότι τις υπονόμευαν, άλλοτε ευθέως και άλλοτε εμμέ-
σως, πρόσωπα που έρχονταν σε απευθείας συνεννοήσεις με 
εξωυπηρεσιακούς παράγοντες που είτε είχαν μεγάλη επιρ-
ροή στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, είτε μπο-
ρούσαν να δημιουργούν πολιτικά ζητήματα μέσω ερωτήσεων 
που κατέθεταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή και 
οι οποίες καθυστερούσαν ή ανέστελλαν τις προσπάθειες.

την ορθότητα των ενεργειών μου επιβεβαίωνε το γεγονός 
ότι τα πρόσωπα που αντιδρούσαν σε αυτές ήταν εκφραστές 
ίδιων ή κατεστημένων συντεχνιακών συμφερόντων. και αυτό 
με γέμιζε κουράγιο.

με τη στήριξη του Χρήστου και με τον δυναμισμό και τον 
ενθουσιασμό των άμεσων συνεργατών μου, όλοι γύρω στα 
τριάντα, με μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματική εμπει-
ρία στο εξωτερικό, παρέμεινα στη μάχη.
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για όσα έγιναν και τα οποία παρουσίασα αναλυτικά σε 
αυτό το βιβλίο, αλλά και για όσα πήραν το δρόμο τους, αι-
σθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση. Δεν ήταν δα και μικρό πράγ-
μα για ένα απλό στέλεχος της ευρωπαϊκής επιτροπής να κι-
νήσει όλα αυτά που προανέφερα και να μην περιοριστεί σε 
τρέχουσα διαχείριση. Έφυγα από το υπόιό με την πεποίθη-
ση ότι ήμουν ένας χρήσιμος, αλλά όχι εύκολος, συνεργάτης 
της πολιτικής μου ηγεσίας.





παραρτηματα
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παραρτημα 1

η κινΔυνόλόγια τησ αντιπόλιτευσησ 

Δηλώσεις που έκανε, στις 8 Δεκεμβρίου του 2005, σχετικά 
με την πορεία του γ´ κπσ, η τότε υπεύθυνη του τομέα όικο-
νομίας του πασόκ.

Τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση για 
την πορεία υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ, αναδεικνύουν την τρα-
γική της αποτυχία στην αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων. 
Η κυβέρνηση αποδεικνύεται ανίκανη να απορροφήσει τα 
κονδύλια, και η χώρα μας με μαθητική ακρίβεια οδηγείται σε 
τεράστιες απώλειες Κοινοτικών πόρων. Η απορρόφηση των 
πόρων το 2004 μειώθηκε κατά 4,2%, σε σχέση με το 2003, 
και το 2005 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου περίπου κατά 40%. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει η χώρα μας να απορροφά περίπου 7 δις 
ευρώ ετησίως για τα τρία επόμενα έτη, όταν φέτος μέχρι τις 
15 Νοεμβρίου είχαν απορροφηθεί λιγότερα από 2 δις ευρώ. 
Το Γ΄ ΚΠΣ εξελίσσεται στα χέρια της Ν.Δ. σε μία τεράστια 
χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία, με πρώτο θύμα την ελληνική 
περιφέρεια. Ταυτόχρονα εξασθενεί τη διαπραγματευτική 
ικανότητα της χώρας μας για τους πόρους του Δ΄ ΚΠΣ. Η αλ-
λοπρόσαλλη πολιτική της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την 
ανικανότητά της, έχει τραγικές συνέπειες για την ανάπτυξη, 
την απασχόληση, τη δημιουργία υποδομών και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι ευθύνες της κυβέρνησης 
για την απώλεια πόρων που ανήκουν στον ελληνικό λαό, είναι 
τεράστιες.
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ΠΟΡΕΙΑ ΚΠΣ

1. Η ΝΔ και προσωπικά ο κ. Καραμανλής είχαν δεσμευ-
τεί προεκλογικά για «την επίτευξη υψηλού ρυθμού ανάπτυ-
ξης που να υπερβαίνει το 5%». Το προεκλογικό οικονομικό 
Πρόγραμμα της ΝΔ υποσχόταν «στροφή» στην ανάπτυξη της 
Περιφέρειας, «επιτάχυνση του Γ´ ΚΠΣ» και «ενίσχυση του 
Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων σε βάρος των κατα-
ναλωτικών δαπανών». Είκοσι ένα μήνες μετά, η πορεία είναι 
ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση, σε πλήρη αντιδιαστολή 
με τις δεσμεύσεις αυτές.

2. Από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν με την ευκαιρία της 
Επιτροπής Παρακολούθησης προκύπτει μια εξαιρετικά ανησυ-
χητική εικόνα για την πορεία του Γ´ ΚΠΣ. Σύμφωνα με αυτά, 
στις 15 Νοεμβρίου 2005 υπολείπονταν άλλα 1,2 δις ευρώ (πο-
σοστό απορρόφησης +3,5%) μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, ώστε 
η φετινή επίδοση να ισοφαρίσει την «κακή» περυσινή.

3. Υπενθυμίζεται πως το 2004 έκλεισε με μείωση δαπα-
νών κατά 4% σε σχέση με το 2003, ενώ το προηγούμενο 
έτος είχε σημειωθεί αύξηση κατά 40% σε σχέση με το 2002. 
Η Κυβέρνηση όχι μόνο είχε αποκρύψει την επίδοση αυτή, 
αλλά επί μήνες επαιρόταν για υποτιθέμενη επιτάχυνση του 
Γ´ ΚΠΣ.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΡΩΝ

4. Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, εκτιμάται ότι ποσό άνω 
του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ Κοινοτικών πόρων του 
έτους 2003, δεν είχε καλυφθεί με δαπάνες και κατά συνέ-
πεια κινδυνεύει με οριστική απώλεια σύμφωνα με τον κανό-
να της αυτόματης αποδέσμευσης «Ν+2».

5. Το εύρος της τελικής απώλειας για φέτος θα εξαρτηθεί 
από τη στάση που θα κρατήσει η ΕΕ αναφορικά με τα μαζικά 
αιτήματα εξαίρεσης από τον κανόνα «Ν+2» που θα υποβά-
λει η Κυβέρνηση. Ωστόσο, χωρίς τη χορήγηση εξαιρέσεων, 
οι απώλειες θα ανέρχονταν μετά βεβαιότητας σε εκατοντά-
δες εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι: Το 2003 έκλεισε χωρίς 
απώλειες πόρων από την εφαρμογή του κανόνα «Ν+2» χωρίς 
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την προσφυγή σε εξαιρέσεις. Το 2004 αποφεύχθηκαν σημα-
ντικές απώλειες πόρων λόγω των εκτεταμένων εξαιρέσεων 
που χορήγησε η ΕΕ, διογκώνοντας όμως το πρόβλημα απορ-
ρόφησης τα επόμενα έτη. Η Κυβέρνηση της ΝΔ έχασε ήδη 
μισό δισεκατομμύριο ευρώ με το πρόστιμο που αδικαιολόγη-
τα επιβλήθηκε στη χώρα μας την άνοιξη.

6. Η συνεχής εξασφάλιση εξαιρέσεων μεταθέτει και διο-
γκώνει το πρόβλημα της αξιοποίησης των πόρων τα επόμε-
να έτη. Ακόμη και αν υποθέσουμε ετήσια αύξηση κατά 20% 
για τα έτη 2006 και μετέπειτα, η συνολική απορρόφηση στο 
τέλος του Γ´ ΚΠΣ (2008) δεν θα υπερβαίνει το 80% του συ-
νολικού προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει πως άνω των 5 δις 
ευρώ Κοινοτικοί πόροι κινδυνεύουν να χαθούν από το Γ´ Πα-
κέτο, ενώ ορισμένα σενάρια ανεβάζουν το ποσό αυτό στα 10 
δις ευρώ. Ακόμη και στο αισιόδοξο σενάριο, θα πρόκειται για 
μια πρωτοφανούς μεγέθους απώλεια πόρων που θα εκθέσει 
ανεπανόρθωτα τη χώρα μας.

7. Το πιθανότερο όμως είναι οι απώλειες να σημειωθούν 
πολύ νωρίτερα, στο τέλος του 2006, λόγω της αδυναμίας 
«συμβολαιοποίησης» των έργων και δράσεων του ΚΠΣ. Στις 
15-11-2005, μόλις το 56% του ΚΠΣ είχε ανειλημμένες «νομι-
κές δεσμεύσεις», ενώ η προθεσμία για το 100% λήγει κανο-
νικά στο τέλος του 2006.

8. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να συμβολαιοποιηθεί περί-
που το 40% του Γ´ ΚΠΣ μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Ακόμη και 
αν η προθεσμία παρακαμφθεί με ερμηνεία ή παράταση που 
θα χορηγήσει η ΕΕ, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για έργα που 
θα συμβολαιοποιηθούν εντός του 2007 (ή και αργότερα) να 
έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί εντός του 2008.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΠΣ

9. Το αδιέξοδο στο Γ´ ΚΠΣ είναι τέτοιο που η Κυβέρνηση 
πραγματοποίησε νέα αναθεώρηση του ΚΠΣ, αναιρώντας την 
αναθεώρηση που η ίδια διενήργησε πέρυσι τον Δεκέμβριο. Η 
αναθεώρηση αυτή έγινε με εισπρακτική λογική και αποκλει-
στικό κριτήριο την απορρόφηση εις βάρος του αναπτυξιακού 
αποτελέσματος.
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10. Οι περικοπές αφορούν υψηλής αναπτυξιακής προτε-
ραιότητας προγράμματα όπως 350 εκατ. ευρώ από το Πρό-
γραμμα των Σιδηροδρόμων, 140 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας και 133 εκατ. ευρώ από το 
Πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας, παρά τις τυμπανοκρου-
σίες της Κυβέρνησης για την ανακήρυξη του 2005 ως έτους 
ανταγωνιστικότητας.

Η ΚΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΠΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

11. Ως συνήθως, η ΝΔ προσπαθεί να μεταθέσει το σύνολο 
των ευθυνών στο ΠΑΣΟΚ και να καλλιεργήσει την εντύπω-
ση πως η πορεία του Γ´ ΚΠΣ ήταν προδιαγεγραμμένη όταν 
ανέλαβε την εξουσία. Ο συλλογισμός αυτός δεν ευσταθεί, 
καθώς, στις αρχές του 2004, η πρώτη δύσκολη φάση εκκίνη-
σης του Γ´ ΚΠΣ είχε ολοκληρωθεί, ενώ ο ρυθμός υλοποίησης 
αυξανόταν δυναμικά. Δυστυχώς, αυτοί οι ρυθμοί δεν διατη-
ρήθηκαν μετά τις εκλογές.

12. Ακόμη και αν υποθέσουμε πως η ετήσια αύξηση περιο- 
ριζόταν σε 30% (και όχι σε 40% που επιτεύχθηκε το 2003), 
στο τέλος του 2005 θα είχαν απορροφηθεί περίπου 3 δις 
ευρώ πρόσθετοι πόροι (δημόσια δαπάνη) εκ των οποίων 2 
δις ευρώ Κοινοτικής συμμετοχής. Είναι σαφές πως στο σε-
νάριο αυτό ο κίνδυνος απώλειας πόρων θα εκμηδενιζόταν 
πρακτικά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

13. Ο Προϋπολογισμός του 2006 ισοδυναμεί με ομολογία 
εγκατάλειψης του Γ´ Πακέτου: Με την υπόθεση ότι το συγ-
χρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ για το 2005 εκτελείται 
όπως αναφέρει ο προϋπολογισμός (5.150 εκατ. ευρώ) –γε-
γονός που δεν αναμένεται να συμβεί– θα απομένουν προς 
απορρόφηση περίπου 25 δις ευρώ για τα έτη 2006-2007-
2008. Η πρόβλεψη των 6,1 δις ευρώ για το συγχρηματοδο-
τούμενο σκέλος του ΠΔΕ για το 2006 είναι ανεπαρκής (αν 
και μάλλον δεν θα εκτελεστεί ούτε αυτή) διότι αυτό σημαίνει 
ότι θα απομένουν 19 δις για τα επόμενα 2 έτη. Άρα θα πρέ-
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πει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό των ετών 2007 και 
2008 κατά μέσον όρο άνω των 9,5 δις ευρώ σε ετήσια βάση 
μόνο για το Γ´ Πακέτο. Ακόμη και αν δεν συνυπολογιστούν 
οι ανάγκες χρηματοδότησης του δημοσιονομικού πακέτου 
2007-2013, τα μεγέθη αυτά υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές 
δυνατότητες της χώρας εκεί που η ΝΔ έχει πια οδηγήσει τα 
πράγματα.

14. Πέραν αυτού, είναι εξαιρετικά απίθανο να απορροφη-
θούν τα 5.150 εκατ. ευρώ του φετινού ΠΔΕ καθώς στα τέλη 
Οκτωβρίου μόλις το μισό της ετήσιας πίστωσης του προϋ-
πολογισμού είχε απορροφηθεί για το ΚΠΣ, ενώ ταυτόχρονα 
εμφανίζεται σε απόλυτες τιμές μείωση σε σχέση με πέρυσι 
κατά 600 εκατ. ευρώ. Για να καλυφθεί ο στόχος, πρέπει να 
απορροφηθούν σχεδόν 2,4 δις ευρώ σε 2 μήνες όταν στους 
10 μήνες είχαν απορροφηθεί 2,7 δις ευρώ.

15. Τόσο το 2005 όσο και το 2006 το ΠΔΕ συρρικνώνεται 
στο 4,3% του ΑΕΠ που είναι το χαμηλότερο ποσοστό της τε-
λευταίας δεκαετίας (1997-2006), χαμηλότερα ακόμη και σε 
σχέση με το 1997 (4,9% του ΑΕΠ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Στις αρχές του 2004 που η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρ-
νηση της χώρας υπήρχαν προς αξιοποίηση για τα έτη 2004-
2008 περίπου 27 δις ευρώ από το Γ´ ΚΠΣ και άνω των 32 
δις ευρώ συνολικά από το Γ´ Πακέτο. Σήμερα απομένουν 
περίπου 23 δις ευρώ από το Γ´ ΚΠΣ και περίπου 27 δις ευρώ 
συνολικά. Για τον λόγο αυτό το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται πως δεν 
έπρεπε να σημειωθεί κάμψη στους ρυθμούς ανάπτυξης 
επειδή τελείωσαν τα Ολυμπιακά Έργα: Τα Ολυμπιακά Έργα 
κόστισαν περίπου 5 δις ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσίασε η Κυβέρνηση. Το υπόλοιπο του Γ´ Πακέτου στις 
αρχές του 2004 αντιστοιχούσε σε 6,4 δις ευρώ το χρόνο.

2. Οι αρνητικές επιδόσεις στο Γ´ ΚΠΣ είναι το αποτέλε-
σμα των επιλογών της ΝΔ: αδιαφορία και έλλειψη συντο-
νισμού του Γ´ ΚΠΣ, πρωτοφανείς καθυστερήσεις, εκτετα-
μένες αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση, πειραματισμοί με τη 
νομοθεσία δημοσίων έργων, πάγωμα επενδυτικού νόμου 
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για μεγάλο διάστημα. Στα αίτια αυτά πρέπει πια να προστε-
θεί και η αδυναμία καταβολής της εθνικής συμμετοχής λόγω 
του δημοσιονομικού αδιεξόδου στο οποίο η ΝΔ οδήγησε τη 
χώρα.

3. Το Γ´ ΚΠΣ εξελίσσεται στα χέρια της ΝΔ σε μια τερά-
στια χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία, με πρώτο θύμα την ελλη-
νική περιφέρεια. Το αδιέξοδο στο Γ´ ΚΠΣ εξασθενεί και τη 
διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας μας για τους πόρους 
της δημοσιονομικής περιόδου 2007-2013.

συζήτηση στη Βουλή της υπ’ αριθμόν 1/21.9.2005 επερώ-
τησης των βουλευτών του πασόκ προς τον υπουργό όικονο-
μίας και όικονομικών, σχετικά με το γ΄ κπσ (από τα πρακτικά 
της Βουλής):

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναμφισβήτη-
τα το πιο χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της οικονομίας 
της χώρας μας, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των αιτημάτων και την αύξη-
ση της απασχόλησης είναι το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
Δυστυχώς, όμως, όπως και με τόσα άλλα μέσα που είχε στη 
διάθεσή της η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στάθηκε 
ανίκανη να αξιοποιήσει και αυτό το πράγματι χρήσιμο εργα-
λείο. Η άγνοια των Κοινοτικών διαδικασιών, η έλλειψη σχεδια-
σμού και γνώσης, η ρεμβασιστική αντίληψη της πολιτικής της, 
η ασυνεννοησία μεταξύ των υπουργών, η έλλειψη συνοχής 
και, κυρίως, η έλλειψη κατεύθυνσης και καθοδήγησης εκ μέ-
ρους του κυρίου Πρωθυπουργού μετέτρεψαν το Γ΄ ΚΠΣ από 
χρήσιμο εργαλείο και μοναδική ευκαιρία για τη χώρα σε βα-
ρίδι και πρόβλημα, με μεγάλες συνέπειες για την πρόοδο της 
χώρας μας... Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η πορεία των συμ-
βάσεων, νομικών δεσμεύσεων στην ορολογία του ΚΠΣ. Με 
βάση τα επίσημα στοιχεία, στα μέσα του 2005 βρισκόμασταν 
περίπου στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού του Γ΄ ΚΠΣ. 
Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία για την υπογραφή του συνό-
λου των συμβάσεων είναι το τέλος του 2006 και όχι το 2008 
που ισχύει για τις δαπάνες. Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 
μαζικά πόρους ώς το τέλος του 2006, όχι μόνο λόγω χαμηλής 
απορρόφησης, αλλά διότι δεν θα έχει καν υπογράψει τις σχε-
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τικές συμβάσεις. Απόδειξη της παταγώδους αποτυχίας είναι 
το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έκανε εκ νέου αναθεώρηση του 
Γ΄ ΚΠΣ εντός του 2005, ενώ η προηγούμενη αναθεώρηση 
ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2004 από την ίδια κυβέρνηση. Η 
Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, αναθεωρεί μέσα σε έξι μήνες τη 
δική της αναθεώρηση του Γ´ ΚΠΣ.

Από τη μελέτη ανάλυσης κινδύνου, που πραγματοποίησε 
εξωτερικός σύμβουλος του ΥΠΟΙΟ, αυτά έχουν δημοσιευθεί 
στις εφημερίδες, προέκυψε ότι, εξαιτίας του κανόνα Ν+2, 
έως το τέλος του χρόνου κινδυνεύουν να χαθούν 700 εκατ. 
ευρώ και μέχρι το 2008 συνολικά έξι δισεκατομμύρια ευρώ 
Κοινοτικής συμμετοχής. Αν στα έξι δισεκατομμύρια ευρώ, 
προστεθεί και η εθνική συμμετοχή, ώς το 2008 η ελληνική οι-
κονομία θα στερηθεί πόρους ύψους περίπου 10 δις δημόσιας 
δαπάνης… Η ευθύνη όμως για την απώλεια πόρων δεν μπο-
ρεί πλέον να επιρριφθεί στην προηγούμενη Κυβέρνηση και 
η προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση για αυτό δεν πείθει 
πλέον κανέναν. Θα ήθελα όμως σ’ αυτό το σημείο, αγαπητοί 
συνάδελφοι, να δούμε και ποιες είναι οι αιτίες και τα προβλή-
ματα που, εξαιτίας της πολιτικής της Κυβέρνησης, οδηγούν 
σε αυτό τον ασφυκτικό κλοιό το Γ΄ ΚΠΣ.

Ο πρώτος λόγος είναι η μείωση του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων. Το ΠΔΕ, κύριοι συνάδελφοι, είναι το εύκο-
λο «θύμα» της προσπάθειας για τη μείωση των ελλειμμάτων 
και της υστέρησης των εσόδων για την Κυβέρνηση και βε-
βαίως και της στάσης πληρωμών, όπως συνήθως λένε οι ερ-
γολήπτες των δημοσίων έργων... Ο δεύτερος λόγος και σημα-
ντικός, πιστεύω, είναι οι μεγάλες εμπλοκές στα έργα εξαιτίας 
του νέου συστήματος δημοπράτησης που έχει καθιερωθεί με 
το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εισήγαγε η Κυβέρνηση, τον 
γνωστό «νόμο Σουφλιά». Βασικός στόχος του νέου θεσμικού 
πλαισίου ήταν να σταματήσουν οι εμπλοκές των δημοσίων 
έργων, που υπήρχαν και στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν τόσο 
πολλές και τόσο συστηματικές. Σήμερα, όμως, η κατάσταση 
έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Σχεδόν σε όλα τα σημαντικά 
έργα έχουμε προσφυγές και ενστάσεις και πολλά από αυτά 
κινδυνεύουν. Υπάρχει σωρεία ενστάσεων και προσφυγών για 
τον Μαλιακό, το Μετρό, την Υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης, 
το Μετρό της Θεσσαλονίκης και πολλά άλλα έργα. Αυτό είναι 
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αποτέλεσμα του νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο βεβαίως 
ψήφισε η Κυβέρνηση.

Τρίτος λόγος: Στο διάστημα των δύο χρόνων που κυβερνά η 
Νέα Δημοκρατία δεν έχει προκηρυχθεί ούτε μία μελέτη. Έχασε 
ένα χρόνο η Κυβέρνηση και το ΥΠΕΧΩΔΕ, προετοιμάζοντας, 
υποτίθεται, ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο, γιατί δεν άρεσε το 
θεσμικό πλαίσιο που είχε ψηφίσει στο τέλος της θητείας της 
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ο νόμος της κυρίας Παπαν-
δρέου. Και βεβαίως μετά από ένα χρόνο έφερε περίπου τον 
ίδιο νόμο. Όμως χάσαμε ένα χρόνο. Αλλά και τώρα ακόμη δεν 
έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις και καμία μελέτη δεν 
έχει προκηρυχθεί. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ο κύρι-
ος Σουφλιάς την πρόθεσή του να εκπονήσει εξήντα μία και-
νούριες μελέτες σημαντικών, πράγματι, έργων, που θα είναι η 
καινούρια γενιά των έργων για το Δ΄ ΚΠΣ. Αυτές οι μελέτες 
θα ενταχθούν μέσα στο Γ΄ ΚΠΣ. Και εδώ υπάρχει μια απορία. 
Θα προλάβουν μέσα στον ένα χρόνο –αφού ακόμη δεν έχει 
γίνει καμία προκήρυξη, δεν έχει ετοιμαστεί καν ο νόμος– να 
συμβολαιοποιηθούν αυτές οι συμβάσεις για την εκπόνηση των 
μελετών, μέσα στο 2006, ή θα χάσουμε και τα χρήματα για τις 
μελέτες; Φοβούμαι ότι τελικά θα χάσουμε και τα χρήματα για 
τις μελέτες και δεν θα έχουμε ώριμα έργα για το Δ΄ ΚΠΣ. Τέ-
ταρτος λόγος: Υπάρχει πρόβλημα με τις ιδιωτικές επενδύσεις 
που σε μεγάλο βαθμό συγχρηματοδοτούνται από το Γ´ Κοινο-
τικό Πλαίσιο Στήριξης λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που 
είχαμε από την αλλαγή του αναπτυξιακού νόμου. Πέμπτος λό-
γος: Δεν υπήρξε η συμφωνημένη εφαρμογή των βελτιώσεων 
του συστήματος διαχείρισης του Γ´ ΚΠΣ που είχε συμφωνηθεί 
από την προηγούμενη κυβέρνηση και που είχε ως αποτέλε-
σμα την περικοπή 518 εκατομμυρίων ευρώ και τη δυσφήμιση 
της χώρας μας. Έκτος λόγος: Όλη αυτή η εμπλοκή στο Γ΄ ΚΠΣ 
δημιουργεί προβλήματα ακόμη και για τη διαπραγμάτευση του 
Δ΄ ΚΠΣ. Έβδομος λόγος: Οι εξαιρέσεις που ζητάει η Κυβέρ-
νηση από τον κανόνα «Ν+2» δεν επιλύουν το πρόβλημα και 
εδώ, σε αυτό το σημείο, θέλω να διαβάσω μία απάντηση που 
έδωσε η Επίτροπος κ. Χούπνερ σε ερώτηση του ευρωβουλευ-
τή του Συνασπισμού, κ. Παπαδημούλη, σχετικά με αυτό τον κα-
νόνα. Είναι διαφωτιστική. Την έδωσε τον Σεπτέμβριο αυτή την 
επιστολή και λέει: «Με την ευκαιρία της 7ης συνεδρίασης της 
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Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στή-
ριξης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 15 Ιουλίου 
2005, οι ελληνικές αρχές παρουσίασαν τις αναλύσεις τους για 
τα επιχειρησιακά προγράμματα με μεγάλο κίνδυνο απωλειών 
βάσει του κανόνα "Ν+2" στα τέλη του 2005. Οι ενδεχόμενες 
συνολικές απώλειες κονδυλίων από την εφαρμογή του κανόνα 
"Ν+2" στα τέλη του 2005 πριν από τις απαλλαγές με βάση τις 
διαθέσιμες πληροφορίες υπολογίζονται σε 400 εκατομμύρια 
ευρώ».

Και συνεχίζει η κα Χούπνερ: «Η Επιτροπή αναμένει προ-
τάσεις για την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμά-
των μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2005. Σύμφωνα με τις 
αρχές πολιτικής που συμφωνήθηκαν κατά την προαναφερ-
θείσα 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ΄ 
ΚΠΣ, οι εν λόγω τροποποιήσεις θα μπορούσαν να μειώσουν 
τους κινδύνους του κανόνα "Ν+2" για τα έτη» –ακούστε– 
«2007, 2008. Όμως, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, 
δεν μπορούν να επηρεάσουν τους στόχους του "Ν+2" για τα 
έτη 2005 και 2006». Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μετα-
φορές με βάση αυτό τον κανόνα για τα επόμενα χρόνια. Και 
εδώ είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Όγδοος λόγος: Υπάρχει μία όχι 
καλή –για να μην πω κάτι παραπάνω– διαχείριση των μεγάλων 
έργων πράγματι, που δημοπρατεί και προσπαθεί να αναθέσει 
η Κυβέρνηση…. Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας λόγω της απραξίας, της έλλειψης συντονισμού, 
της άγνοιας και της διαπραγματευτικής ανικανότητας, οδηγεί 
το Γ΄ ΚΠΣ, όχι πλέον σε σοβαρούς κινδύνους, αλλά σε μεγά-
λες απώλειες και βεβαίως η ευθύνη της Κυβέρνησης, αλλά 
κυρίως του κ. Καραμανλή, είναι πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του πασόκ).

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υλοποίηση 
του Γ΄ ΚΠΣ είναι άλλη μία σοβαρή απόδειξη της ανικανότη-
τας της Νέας Δημοκρατίας να χειριστεί ένα πρόγραμμα που 
στόχευε στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά ιδιαίτερα, θα έλεγα, 
και της περιφέρειας. Αποδεικνύεται σήμερα πως το μόνο που 
ήξερε να κάνει καλά η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 
η τότε αντιπολίτευση, ήταν η υπονόμευση και η ισοπεδωτική 
κριτική και όχι να συμβάλει δημιουργικά, προκειμένου ο τόπος 
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μας να προχωρήσει μπροστά. Πώς, αλήθεια, θα μπορούσε να 
ερμηνεύσει κανένας το γεγονός της πλήρους τελμάτωσης και 
του αδιεξόδου που οδηγήσατε, κύριοι της Κυβέρνησης, την 
υλοποίηση του μεγαλύτερου αναπτυξιακού προγράμματος για 
τη χώρα, του Γ´ ΚΠΣ. Σας ελέγχουμε επίσης για το «πάγωμα» 
για πάνω από ένα χρόνο των ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες 
συγχρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από το Γ´ ΚΠΣ. Αγα-
πητοί συνάδελφοι, η χώρα μας έμεινε στην ουσία για έναν 
ολόκληρο χρόνο, το 2004, χωρίς αναπτυξιακό νόμο.

Σας ελέγχουμε για τη μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρ-
μογή των αναγκαίων βελτιώσεων του συστήματος διαχείρι-
σης του Γ´ ΚΠΣ που είχε συμφωνηθεί από την προηγούμενη 
κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή… Κύριε Υπουργέ, 
μπροστά στον κίνδυνο μεγαλύτερης απώλειας πόρων και 
προκειμένου να εμφανίσετε βελτιωμένα ποσοστά απορρό-
φησης, επιλέξατε την εύκολη λύση των λογιστικών τακτοποιή- 
σεων. Προς δόξα βέβαια της «σταυροφορίας» που η Νέα Δη-
μοκρατία είχε προεκλογικά αναλάβει κατά της δημιουργικής 
λογιστικής, το οικονομικό επιτελείο παίρνει έργα που είναι σε 
εξέλιξη ή που ολοκληρώνονται με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ 
και τα εντάσσει εκ των υστέρων στο ΚΠΣ. Έτσι φθάνουμε 
στο σημείο έργα που είχαν ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί με 
εθνικούς πόρους από την προηγούμενη κυβέρνηση, να εμ-
φανίζονται κατόπιν εορτής σαν συγχρηματοδοτούμενα από 
το ΚΠΣ για να ενισχύσουν τα αναιμικά ποσοστά απορρόφη-
σης των Κοινοτικών πόρων. Το σίγουρο, όμως, είναι πως η 
συγκεκριμένη απορρόφηση της ήσσονος προσπάθειας ισο-
δυναμεί ουσιαστικά με ακύρωση του πρόσθετου αναπτυξια- 
κού αποτελέσματος του Γ´ ΚΠΣ, αφού οι Κοινοτικοί πόροι 
υποκαθίστανται στους εθνικούς για να εξυπηρετηθεί μία κα-
θαρά εισπρακτική λογική... Η Κυβέρνηση θυσιάζει και πάλι 
τους Κοινοτικούς πόρους που με αγώνες εξασφάλισε η χώρα. 
Αυτό, δυστυχώς, είναι το αποτέλεσμα των επιλογών της: αδια- 
φορία και έλλειψη συντονισμού του Γ΄ ΚΠΣ, πρωτοφανείς 
καθυστερήσεις, εκτεταμένες αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, 
πειραματισμοί με τη νομοθεσία δημοσίων έργων, πάγωμα για 
μεγάλο διάστημα του αναπτυξιακού νόμου. Αν στα αίτια αυτά 
προσθέσουμε και το ψαλίδισμα στην καταβολή της εθνικής 
συμμετοχής που επέλεξε για να κλείσει τις μαύρες τρύπες 
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της αποτυχημένης δημοσιονομικής της πολιτικής, έχουμε 
ολοκληρωμένα πλέον την εικόνα για το πού οδηγεί και στο 
θέμα αυτό η κυβέρνηση τον τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Πρώτα απ’ όλα ήταν η μεγάλη παγίδα απα-
ξίωσης του έργου του ΠΑΣΟΚ. Μανία σάς είχε πιάσει, όχι 
να συνεισφέρετε με προτάσεις, αλλά να λέτε παντού και να 
καταγγέλλετε ότι θα έχουμε απώλειες πόρων. Και φθάσατε 
στο σημείο, κύριε Υπουργέ, να πάρετε πίσω τη συμφωνία για 
ελέγχους έργων που είχε πετύχει έπειτα από σκληρή δια-
πραγμάτευση η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις αρχές του 2004 
και να δεχθείτε τον επαχθή όρο, τον οποίο σας επέβαλε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για οριζόντια περικοπή 518 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, δυσφημίζοντας έτσι και δίνοντας την εντύπωση 
ότι όλα τα έργα μπορεί να έχουν πρόβλημα. Και μάλιστα εδώ 
το τραγικό είναι ότι αυτή την επαχθή διαπραγμάτευση, που 
εσείς δεχθήκατε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την έκανε ο 
ίδιος ο Γενικός Γραμματέας που εσείς ορίσατε, που είχε δε-
χθεί τη διεξαγωγή των ελέγχων ως εκπρόσωπος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής μερικούς μήνες πριν. Αν αυτό δεν λέγεται 
αλλοπρόσαλλη πολιτική, βρείτε εσείς έναν καλύτερο όρο που 
να τον αποδίδει καλύτερα. Δεύτερον, η δεύτερη στρατηγι-
κή –της οποίας βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα– είναι η 
αποδόμηση της δημόσιας διοίκησης, την οποία κάνατε όπου 
βρεθήκατε, με αποτέλεσμα πρώτα απ’ όλα να αναστατώσετε, 
να απαξιώσετε και να απομακρύνετε πολλά ικανά στελέχη, 
τα οποία έφυγαν και δεν μπορούσαν πια να συνεισφέρουν 
στην προετοιμασία των έργων, στην επαναξιολόγηση πολλών 
έργων, τα οποία δήθεν τα είχαν ετοιμάσει οι άθλιοι Πασόκοι 
και εσείς θα βρίσκατε εκεί τα φοβερά σκάνδαλα και τώρα 
τα επαναφέρετε ένα-ένα, γιατί ανακαλύψατε και εσείς, με 
τα δικά σας συστήματα αξιολόγησης, ότι ήταν ό,τι καλύτερο 
δυνατό μπορούσε να γίνει τότε και φυσικά η εξάμηνη τουλά-
χιστον παντελής αδράνεια, την οποία επέδειξαν οι Γενικές 
Γραμματείες Περιφερειών, διότι μπήκαν σε άγνωστα αντικεί-
μενα. Μέχρι να πιστέψουν ότι είχε γίνει σπουδαίο έργο την 
προηγούμενη περίοδο, έχασαν πολύτιμο χρόνο. Η τρίτη στρα-
τηγική, την οποία συνειδητά ακολουθήσατε, είναι το πάγω-
μα θεσμοθετημένων αναπτυξιακών διαδικασιών, τις οποίες, 
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επειδή δεν σας βόλευαν πολιτικά, έπρεπε να τις ακυρώσετε, 
να τις υπονομεύσετε και δήθεν να φέρετε εσείς νεωτεριστι-
κές πολιτικές. Πρώτο παράδειγμα είναι η ετήσια αναστολή 
του επενδυτικού νόμου, η οποία στέρησε τη χώρα και ιδίως 
την περιφέρεια από πάρα πολλές επενδυτικές πρωτοβουλί-
ες του ιδιωτικού τομέα. Δεύτερον, η καθυστέρηση των συγ-
χρηματοδοτούμενων έργων, διότι δεν σας έκανε ο νόμος του 
ΠΑΣΟΚ τον οποίο είχαμε καταθέσει στις αρχές του 2004, 
αλλά θέλατε εσείς να φτιάξατε το δικό σας τρομερό νόμο, 
ο οποίος πολλούς μήνες μετά την ψήφισή του δεν έχει καν 
προετοιμάσει τις εγκυκλίους εφαρμογής, πολύ δε περισσό-
τερο ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για το πώς θα υλοποιηθεί. 
Το τρίτο και μεγάλο –φυσικά– ήταν η αλλαγή της διαδικασί-
ας των δημοσίων έργων, η οποία σας οδηγεί σε πολλαπλά-
σια προβλήματα από ορισμένα ενδεχομένως ζητήματα, τα 
οποία έπρεπε να επανεξεταστούν... Και φυσικά είναι περιττό 
να σας πω, τι συναισθήματα προκαλείτε. Έχετε, λοιπόν, συ-
ντελέσει με αυτές τις τρεις πολιτικές σας επιλογές σε ένα 
κλίμα απαξίωσης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα 
το οποίο δίνει δικαιώματα σε άλλες διεκδικούσες χώρες να 
μιλούν για τον σπάταλο Νότο και, αντί να πιέζουμε όλες οι 
ευρωπαϊκές χώρες μαζί να αυξηθεί ο Κοινοτικός προϋπολο-
γισμός για να πάρουν Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και οι χώ-
ρες της διεύρυνσης, να εγκαλούν τις χώρες του ευρωπαϊκού 
Νότου, μεταξύ των οποίων κορυφαία τη χώρα μας, έτσι ώστε 
να αφαιρέσουν από εμάς, για να πάρει η Πολωνία, η Ουγγα-
ρία, η Τσεχία, η Σλοβακία και οι άλλες χώρες της διεύρυνσης. 
Αυτό καταφέρατε. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι με 
την τακτική σας δεν πλήξατε μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά πλήξατε 
τη χώρα –όχι μόνο τη δική μας, αλλά και τις χώρες της διεύ-
ρυνσης– διότι με την τακτική σας δώσατε δικαιώματα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις πλούσιες δότριες χώρες να εί-
ναι αυστηρές και τσιγκούνικες στα προγράμματα οικονομικής 
ανάπτυξης και της Ανατολικής Ευρώπης. Η στέρηση ανάπτυ-
ξης, που ενδεχομένως θα έχουν αυτές οι χώρες τα επόμενα 
χρόνια, θα οφείλεται εν μέρει και στη δική σας μικροπολιτική, 
την οποία ακολουθήσατε εναντίον του ΠΑΣΟΚ.

Ποια είναι τα αποτελέσματα; Πρώτα απ’ όλα, έχετε δημι-
ουργήσει μια εξαιρετικά δυσμενή εικόνα της χώρας σε όλη 
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την Ευρωπαϊκή Ένωση για δήθεν ελλείμματα, για δήθεν κα-
κοτεχνίες στα έργα και για απώλειες πόρων. Ωραία εικόνα 
για να διαπραγματευθείτε το Δ΄ ΚΠΣ, όπου εκεί θα ψάχνετε 
να βρείτε αυτά τα οποία ζητάτε! Θα σας πω ένα παράδειγμα. 
Πριν, επί ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη, που ασχολούνταν με το ΚΠΣ, 
ήταν περιζήτητα από τις χώρες της διεύρυνσης και πήγαιναν 
και έδιναν σεμινάρια, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτές οι 
χώρες να διεκδικήσουν πόρους αποτελεσματικά από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα αποφεύγουν τις προσκλήσεις ελ-
ληνικών στελεχών, μήπως και δημιουργηθεί καμιά συνάφεια 
ότι και οι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν την οδό της σπα-
τάλης, των ελλειμμάτων και των κακοτεχνιών, τα οποία εσείς 
με τόσο ανεύθυνο τρόπο προκαλέσατε ως δήθεν πραγμα-
τικότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο και βασικό 
στοιχείο, στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι το τεράστιο 
πλήγμα το οποίο επιφέρετε στην ανάπτυξη της χώρας μας. 
Έχετε διακηρύξει το έτος 2005 ως έτος ανταγωνιστικότητας 
και περικόπτετε 133 εκατομμύρια ευρώ από το «Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητας». Έχετε ανακηρύξει ως δήθεν μεγάλο 
κοινωνικό στόχο την ψηφιακή σύγκλιση με μεγαλόστομες δια- 
κηρύξεις και κόβετε 140 εκατομμύρια ευρώ από το πρό-
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Μιλάτε για διασύνδε-
ση των περιφερειών και κόβετε 350 εκατομμύρια ευρώ από 
το «Πρόγραμμα Σιδηροδρόμων». Μιλάτε για αποκατάσταση 
ανισοτήτων στην περιφέρεια και τους δίνετε μόνο 270 εκα-
τομμύρια ευρώ αντί για 1.200 εκατομμύρια ευρώ που είχε 
δεσμεύσει το ΠΑΣΟΚ από το αποθεματικό του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης για να πάει στις περιφέρειες. Αυτή είναι η 
αδιέξοδη πολιτική σας. Αλλάξτε την όσο είναι καιρός, διότι μη 
νομίζετε ότι θα πλήξετε το ΠΑΣΟΚ. Μικρό το κακό, εάν πληγεί 
το ΠΑΣΟΚ. Πλήττεται κυρίως η ανάπτυξη της χώρας, ο εργα-
ζόμενος, ο πολίτης και, πάνω από όλα, η νέα γενιά, η οποία 
δεν έχει μέλλον με τη δική σας πολιτική. Ευχαριστώ πολύ.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Με την ίδια ευκολία που δεχθήκατε να χαθούν 
τα 518.000.000 ευρώ για τη χώρα το 2005, κύριε Υφυπουρ-
γέ –αλλά και αυτό ως συνήθως το αποδίδετε στο ΠΑΣΟΚ– με 
την ίδια ευκολία φαίνεται ότι έχετε δεχθεί ότι θα χαθούν πολύ 
περισσότερα και τα επόμενα χρόνια. Και λέω με ευκολία γιατί 
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στην απόφαση της επιτροπής είναι σαφές ότι τα χρήματα χά-
θηκαν γιατί δεν είχατε προχωρήσει στην υλοποίηση του προ-
γράμματος δράσης που είχε προχωρήσει η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές του Μάρτη και είχε δεσμευθεί ότι θα 
ολοκληρωθεί το Σεπτέμβρη. Μεταξύ των άλλων, ήταν αυτή η 
διάταξη για τις «επί έλασσον» δαπάνες, την οποία σας τη δώ-
σαμε έτοιμη. Ακόμη δεν την έχετε καταθέσει.

Και βεβαίως η Ελληνική Κυβέρνηση ποτέ δεν είχε απει-
ληθεί, παρά μόνο με Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 
για περικοπή δαπανών. Και έγινε αυτό το πρωτοφανές στα 
χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να περικοπούν οριζόντια 
518.000.000 ευρώ. Αλλά το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι 
ότι στην απόφαση της επιτροπής, σημείο 65, αναφέρεται: 
«Η επιτροπή είχε προτείνει στην Ελλάδα να πραγματοποιή- 
σει δειγματοληπτικούς ελέγχους και να προεκτείνει βά-
σει αυτών των ελέγχων». Σημειώνει όμως: «η Ελλάδα όμως 
απέρριψε αυτή την προσέγγιση ως συνεπαγόμενη υπερβο-
λική εργασία. Η επιτροπή επομένως συμφωνεί ότι μία ορι-
ζόντια διόρθωση είναι κατάλληλη». Αυτό το λέει η επιτροπή. 
Σας είχε προτείνει να κάνετε δειγματοληπτικούς ελέγχους 
και εσείς να αποφασίσετε ποια έπρεπε να απενταχθούν. Και 
η διαφορά εδώ ποια είναι: Οι όποιες περικοπές γίνονται με 
δική μας πρωτοβουλία επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση 
των πόρων, ενώ όταν γίνεται αυτή η οριζόντια διόρθωση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα χρήματα χάνονται. Κύριε Υφυ-
πουργέ, νομίζω ότι εδώ έχετε περάσει τις ευθύνες και δεν 
μπορεί με αυτό τον τρόπο να διαχειρίζεστε τους δημόσιους 
πόρους έστω και αν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή γιατί είναι πόροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό. Και τι 
είπατε; Είπατε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν πολλή δουλειά. 
Πρώτη φορά ακούμε να είναι τόσο πολυάσχολοι οι δημόσιοι 
υπάλληλοι. Τι κάνουν αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που ασχο-
λούνται με το Γ΄ ΚΠΣ και έχουν τόση δουλειά που δεν μπο-
ρούν να κάνουν τους ελέγχους;

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. …. Πρέπει να απαντήσετε. Σας ανέφερε ένα 
έγγραφο, το οποίο εγώ θα καταθέσω και το οποίο λέει ότι 
ενώ η επιτροπή είχε δεχθεί να γίνει έλεγχος στα έργα και να 
δούμε αν υπήρχε κάποιο ζήτημα για να επιστραφούν οι φό-
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ροι, μετά η Ελλάδα το απέρριψε επειδή είχε πολλή δουλειά 
και εσείς προφανώς δεν είσαστε διατεθειμένοι ως Κυβέρ-
νηση –δεν λέω προσωπικά– να δουλέψετε. Λόγω τεμπελιάς, 
δηλαδή. Το ωραίο, όμως, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής: Όταν 
λέει η Επιτροπή ότι είχε προτείνει στην Ελλάδα να γίνουν 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι, το πρόσωπο της Επιτροπής που το 
είχε προτείνει είναι ο σημερινός Γενικός σας Γραμματέας. 
Και μετά λέει ότι όταν η Ελλάδα το απέρριψε ήταν πάλι ο ίδιος 
ο Γενικός σας Γραμματέας που το απέρριψε. Δεν σας εκ-
πλήσσει αυτό; Δεν πρέπει να απαντήσετε σε αυτό; Η ΚΟΜΙΣΙ-
ΟΝ διά του κ. Μουσουρούλη επρότεινε στην Ελλάδα – το ξα-
ναδιαβάζω γιατί πρέπει να γραφτεί και να μας απαντήσετε. 
Λέει, λοιπόν, το εξής: Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ, δηλαδή ο κ. Μουσουρού-
λης, συνέστησε στην Ελλάδα όπου κυβερνούσε τότε το κακό 
ΠΑΣΟΚ, να διεκπεραιώσει δειγματοληπτικούς ελέγχους και 
μετά να κάνει υπολογισμούς στη βάση αυτών των ελέγχων. 
Μετά λέει ότι η Ελλάδα, πάλι διά του κ. Μουσουρούλη όμως 
που έχει αλλάξει θέση, απέρριψε αυτή την προσέγγιση επει-
δή εμπεριείχε πολλή εργασία. Ξέρετε τι λέτε, κύριε Υπουργέ; 
Ότι ο κ. Μουσουρούλης απαιτούσε εργασία από την ελληνική 
Κυβέρνηση, την οποία ο ίδιος, όταν έγινε μέλος της ελληνικής 
Κυβέρνησης, δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει. Αν αυτό δεν 
είναι αλλοπρόσαλλος εγωισμός, τότε, με συγχωρείτε πάρα 
πολύ, αλλά με όλη τη συμπάθεια και την αγάπη που σας έχω, 
είναι υπονόμευση του αναπτυξιακού έργου της χώρας. Σας 
ευχαριστώ πολύ.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: … Καταλαβαίνω βέβαια τη δύσκολη θέση 
στην οποία βρίσκεσθε. Κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκεται 
στη δική σας θέση, ο οποίος επί χρόνια κατήγγελλε την πο-
ρεία εκτέλεσης του Γ´ ΚΠΣ και τώρα είσθε ο κύριος υπεύ-
θυνος για τον συντονισμό και την υλοποίηση του Γ´ ΚΠΣ. 
...Εμείς το τι έχουμε παραδώσει το γνωρίζει ο ελληνικός 
λαός, μας έκρινε και μας κρίνει καθημερινά. Σήμερα μας 
έχει βάλει στην αντιπολίτευση και αυτό κάνουμε. Επιτελού-
με το ρόλο μας. Η Κυβέρνηση δεν έχουμε καταλάβει ακόμα 
τι ρόλο παίζει, γιατί τον περισσότερο χρόνο αναλίσκεσθε 
στο να κάνετε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Και ίσως 
γι’ αυτό έχετε κουραστεί τόσο πολύ και είσαστε φορτωμέ-
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νοι που δεν έχετε χρόνο να ασχοληθείτε πράγματι με τα κυ-
βερνητικά σας καθήκοντα και ενημερώνετε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ότι δεν έχετε χρόνο να κάνετε τους ελέγχους. Ως 
εκ τούτου δεν πειράζει, ας κοπούν 518 εκατομμύρια ευρώ! 
Και αυτό λόγω της πολλής δουλειάς! Και η δουλειά σας βέ-
βαια είναι να κάνετε αντιπολίτευση σε εμάς. Ίσως να έχετε 
πάθει και υπερκόπωση από αυτό. Εκτός και αν εννοείτε ότι η 
Κυβέρνησή σας είναι τόσο ανίκανη που δουλεύει τόσο πολύ 
και τελικά δεν παράγει τίποτα, και τα έχει κάνει μπάχαλο σε 
όλους τους τομείς. …Κύριε Υφυπουργέ, καταλαβαίνω τη δύ-
σκολη θέση που είστε. Έχουμε ζητήσει με ερώτηση να μας 
καταθέσετε τη μελέτη την οποία αναθέσατε για την εκτί-
μηση που κάνει για την απώλεια των πόρων. Μας είπατε ότι 
δεν την είχατε ακόμη αξιολογήσει και δεν την παραλάβατε. 
Πότε θα την παραλάβετε, παρακαλούμε να έχουμε τη μελέ-
τη. Και θέλω να ρωτήσω: Είναι αλήθεια ή όχι ότι προβλέπει 
σημαντική απώλεια πόρων από 6 μέχρι 10 δισεκατομμύρια 
ευρώ; Όσο για τις βαρύτατες ευθύνες, το 2002, όπως ξέρε-
τε πολύ καλά, τα προγράμματα εγκρίθηκαν τελικά στα μέσα 
του 2001. Το 2002 ο ρυθμός απορρόφησης αυξήθηκε κατά 
36% και το 2003 κατά 40%. Το 2004 είχαμε μείωση 4% και 
το πρώτο εξάμηνο του 2005 μείον 25% στην απορρόφηση. 
Εάν συνεχίσετε με αυτούς τους ρυθμούς, τότε οι απώλειες 
πράγματι θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όσο για το κτημα-
τολόγιο, επειδή το αναφέρετε συνεχώς, πράγματι χάθηκαν 
εκεί πέρα κάποιοι πόροι γιατί ήταν και είναι το πιο δύσκολο, 
το πιο πολύπλοκο έργο, το πιο σημαντικό έργο για τη χώρα. 
Και δεν είχαμε εμπειρία στο να κάνουμε κτηματολόγιο ούτε 
εμείς ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας κατηγορείτε για 
αυτό κι αισθάνεστε άνετα να λέτε ότι η δημόσια διοίκηση 
έχει πολλή δουλειά και δεν μπορεί να κάνει τους ελέγχους; 
Και να χάνονται πέντε φορές περισσότερα χρήματα απ’ 
ό,τι στο κτηματολόγιο; Σιγά μην πάθετε υπερκόπωση. Αλλά, 
ξέρετε, και τις υπερωρίες να πληρωνόσαστε, θα στοίχιζε 
πολύ λιγότερο από αυτό το οποίο χάθηκε για τη χώρα. Εάν 
συνεχίσετε με τους ίδιους ρυθμούς, φοβάμαι ότι θα χα-
θούν πάρα πολλά χρήματα, παρόλο που έχετε επανιδρύσει 
το κράτος, έχετε δημιουργήσει διακόσιους είκοσι επιπλέον 
φορείς, τετρακόσιες επιπλέον επιτροπές. Και αντί να μειώ-
σετε τη σπατάλη, όπως λέτε, έχετε αυξήσει τις δαπάνες. Κι 
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αυτό είναι από τα δικά σας στοιχεία που λέτε για τον απο-
λογισμό του 2005. Προβλεπόταν 4,9% αύξηση των δαπανών, 
ενώ τώρα λέτε ότι θα αυξηθούν 5,9% στο τέλος του χρόνου. 
Από πού τις μειώσατε εκείνες τις σπατάλες, δεν έχουμε κα-
ταλάβει. Αντίθετα, αυξάνετε το κόστος για να τακτοποιήσε-
τε τους ημετέρους. Αλλά, όπως είπα και στην αρχή, επειδή 
τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια, κύριοι, ο ελληνικός λαός 
σάς κατάλαβε πάρα πολύ σύντομα. Τέτοια αλλαγή κλίματος 
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τόσο μεγάλη φθορά της 
Κυβέρνησης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν έχει 
ξανασυμβεί. Και ευτυχώς πάλι για τη χώρα θα είστε και πάλι 
παρένθεση στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Ευχαριστώ.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Επί-
σης, θέλω να επισημάνω … ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικές 
αναφορές δεν έχω συνηθίσει να κάνω, διότι δεν είναι και το 
πλέον κομψό. Για εκείνο όμως που θέλω να σας ενημερώσω 
είναι ότι, πρώτα απ’ όλα, τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Μου-
σουρούλη, τον τιμώ σαν άξιο συνεργάτη.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Κατ’ αρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρ-
χει κανένα προσωπικό ζήτημα ούτε για τον κ. Μουσουρούλη, 
τον οποίο και γνωρίζω και τιμώ, ούτε για τη συμπεριφορά του 
με κανένα τρόπο. Είναι θέμα πολιτικής. Ήταν στη διαπραγμα-
τευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δέχτηκε τότε η 
Κομισιόν να γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι, οι οποίοι πολύ 
πιθανόν να μην είχαν οδηγήσει σε καμία απώλεια πόρων. Και 
μετά, αφού ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δη-
μοκρατία, θέλοντας να πλήξει το ΠΑΣΟΚ, καλά και σώνει να 
εμφανίσει υπερβάσεις και απώλειες πόρων, με άλλη θέση ο 
γενικός γραμματέας, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν εδώ για 
να διευκολύνει τη συζήτηση και φυσικά με κυβερνητική ευ-
θύνη, απεδέχθη την οριζόντια περικοπή 518.000.000 ευρώ 
η οποία αποκλειστικά βαρύνει τη δική σας πολιτική ολιγωρία 
να κάνετε...

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Κατ’ αρ-
χάς, θέλω να σας υπενθυμίσω, κύριε συνάδελφε, ότι τις απο-
φάσεις δεν τις παίρνουν οι Γενικοί Γραμματείς, τις παίρνουν 
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οι Υπουργοί. Άρα, οποιαδήποτε αποδοχή των 518.000.000 
ευρώ δεν είναι του Γενικού Γραμματέα, αλλά είναι του ομι-
λούντος, είναι του Υπουργείου, είναι της Κυβερνήσεως.

Δεύτερον, θα επαναλάβω άλλη μία φορά ότι την εποχή, 
στην οποία αναφέρεστε, ο κ. Μουσουρούλης δεν ήλεγχε την 
Ελλάδα και το ξέρετε αυτό.
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παραρτημα 2

όμιλιεσ 

5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΚΠΣ - Τρίτη 8 Ιουνίου 2004 

κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, τρία χρόνια μετά 
από την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, στο 
μέσο της προγραμματικής περιόδου, θα κάνουμε έναν ρεα-
λιστικό απολογισμό της πορείας υλοποίησης του κπσ. 

σύμφωνα με τα στοιχεία προόδου, αυτά που έχουν κατα-
χωρηθεί στο όλοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, μέχρι 
τέλος μαΐου έχουν εγκριθεί 12.950 έργα που αντιστοιχούν σε 
δημόσια δαπάνη 68,5% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης 
του κπσ. αντίστοιχα, το 44,4% έχει δεσμευτεί και, από αυτό, 
το 25% έχει δαπανηθεί.

αναφορικά με τα τομεακά προγράμματα, η δημόσια δα-
πάνη των ενταγμένων έργων, για τα οποία έχουν υπογραφεί 
συμβάσεις, αντιστοιχεί στο 47% των πόρων της δημόσιας δα-
πάνης του τομεακού σκέλους του κπσ. 47% οι συμβάσεις και 
27% περίπου οι δαπάνες.

στο περιφερειακό σκέλος του κπσ, οι δείκτες αυτοί είναι 
σχετικά μικρότεροι.

η συνολική συμβασιοποίηση ανέρχεται στο 38%, αλλά 
οι εκταμιεύσεις, οι δαπάνες, στο 18% περίπου. η διαφορο-
ποίηση στους ρυθμούς προόδου μεταξύ του εθνικού και του 
περιφερειακού σκέλους, οφείλεται κυρίως στο ότι είχαν δε-
σμευτεί σημαντικοί πόροι σε ονοματισμένα έργα, τα οποία 
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δεν είχαν την απαραίτητη ωριμότητα από πλευράς μελετών, 
κυρίως όσον αφορά τα έργα των κεντρικών φορέων. αυτό 
δημιούργησε υστέρηση στην υλοποίηση.

η Διαχειριστική αρχή του κπσ παρακολουθεί συστηματι-
κά την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων. 
την παρούσα στιγμή, η παρακολούθηση αυτή επικεντρώνεται 
κυρίως στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποφυγή 
απωλειών λόγω της εφαρμογής του κανόνα ν+2. για αυτό 
τον λόγο δημιουργούμε ένα δίκτυο παρακολούθησης και λή-
ψης προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων.

με βάση τους δείκτες αυτούς, τα προγράμματα κατατάσ-
σονται σε τρεις κατηγορίες όσον αφορά την επικινδυνότητά 
τους. στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται τα προγράμματα που 
πρέπει να υπερδιπλασιάσουν την προσπάθειά τους σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, προκειμένου να επι-
τύχουν τους στόχους τους. σε αυτή την κατηγορία και όσον 
αφορά το ετπα, βρίσκονται τα προγράμματα εκπαίδευσης, 
κοινωνίας της πληροφορίας και τα πεπ ηπείρου και στερεάς 
ελλάδας. Όσον αφορά το εκτ, η ανταγωνιστικότητα, η υγεία- 
πρόνοια, η τεχνική Βοήθεια, τα πεπ ανατολικής μακεδο-
νίας-θράκης, κεντρικής μακεδονίας, στερεάς ελλάδας και 
νοτίου αιγαίου. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο 
προσανατολισμού και εγγυήσεων, το πεπ ηπείρου, αττικής, 
πελοποννήσου, Βορείου και νοτίου αιγαίου.

στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται τα προγράμματα, τα 
οποία θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια σε 
σχέση με πέρσι, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. 
στην κατηγορία αυτή, όσον αφορά το ετπα, είναι η αντα-
γωνιστικότητα, το περιβάλλον και τα πεπ ανατολικής μακε-
δονίας-θράκης, θεσσαλίας, πελοποννήσου και Βορείου αι-
γαίου. Όσον αφορά το εκτ, είναι η Ήπειρος, η θεσσαλία, η 
αττική, η πελοπόννησος και η κρήτη. και για το ευρωπαϊκό 
γεωργικό ταμείο προσανατολισμού και εγγυήσεων, είναι τα 
πεπ κεντρικής και Δυτικής μακεδονίας και ιονίων νήσων.

στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται όλα τα υπόλοιπα προ-
γράμματα, που, αν και φαίνεται να πετυχαίνουν τους φετι-
νούς τους στόχους, θα πρέπει να αυξήσουν τους ρυθμούς 
υλοποίησής τους. σε αυτή την απεικόνιση βλέπουμε τα προ-
γράμματα σε σχέση με αυτό ακριβώς τον βαθμό επικινδυνό-
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τητας. εκεί που δεν υπάρχει διαγράμμιση, είναι τα προγράμ-
ματα που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ν+2 για φέτος.

αντίστοιχη διαφάνεια για το εκτ, με πρώτο το πεπ ανα-
τολικής μακεδονίας-θράκης και, τέλος, για το ευρωπαϊκό 
γεωργικό ταμείο προσανατολισμού και εγγυήσεων και το 
χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού αλιείας, η επικινδυ-
νότητα αφορά και πάλι το πεπ ηπείρου.

στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω το πόσο σημα-
ντικές υπήρξαν για τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό, 
αλλά και πόσο σημαντικές είναι για την υλοποίηση, οι ειδικές 
δράσεις των πεπ. αργότερα, οι συνεργάτες μας θα έχουν 
την ευκαιρία να σας παρουσιάσουν περισσότερες λεπτομέ-
ρειες. πρόκειται για τις δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας 
και της επιχειρηματικότητας, τις δράσεις υπέρ του περιβάλ-
λοντος και τις δράσεις για την κοινωνία της πληροφορίας.

θέσαμε συγκεκριμένους στόχους: την ολοκλήρωση της 
αναθεώρησης με την έγκριση του κπσ και των επιχειρησια- 
κών προγραμμάτων από την ευρωπαϊκή επιτροπή και την 
επιτάχυνση της υλοποίησης για τη διασφάλιση του κανόνα  
ν+2. για τον σκοπό αυτό, έχουν εκπονηθεί προγράμματα επι-
τάχυνσης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και έχει ληφθεί 
η απόφαση για την πρόσληψη συμβούλων τεχνικής υποστή-
ριξης που θα υποστηρίξουν τους τελικούς Δικαιούχους.

Βασικός στόχος είναι, επίσης, η επίτευξη των αρχών που 
είχαν τεθεί στον προγραμματισμό στην έναρξη του κπσ. η 
ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων. η απλοποίηση των με-
θόδων υλοποίησης, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών διαχεί-
ρισης και η ενίσχυση της διάχυσης και δημοσιοποίησης των 
αποτελεσμάτων και των ωφελειών.

η αναθεώρηση του κπσ και των προγραμμάτων, η εφαρ-
μογή του σχεδίου δράσης για τα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου, καθώς και οι θεσμικές παρεμβάσεις που γίνονται 
και θα γίνουν στην αλυσίδα παραγωγής των δημοσίων έρ-
γων, απορρέουν από την απαίτηση για αποτέλεσμα στη χρή-
ση των δημόσιων πόρων.

Άμεση προτεραιότητα για τη διαδικασία της αναθεώρησης 
του κπσ, ήταν να μην αποκλίνουμε από τη συμφωνηθείσα 
στρατηγική στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού. επίσης, 
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διατηρήσαμε τη συμφωνηθείσα με την ευρωπαϊκή επιτροπή 
κατανομή των πόρων του αποθεματικού προγραμματισμού.

η φιλοσοφία της αναθεώρησης έχει να κάνει με την προ-
σαρμογή του κπσ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
στη σημερινή πραγματικότητα της διαχείρισης και υλοποίη- 
σης, η οποία εν μέρει προσδιορίζει τις δυνατότητες που υπάρ-
χουν στον χρονικό ορίζοντα της τρέχουσας προγραμματικής 
περιόδου.

εκτός απ’ την ισόρροπη επιτάχυνση της εκτέλεσης του 
κπσ σε όλους τους τομείς παρέμβασης, αλλά και την ενί-
σχυση της ευελιξίας των προγραμμάτων, προκειμένου να 
αποφύγουμε περιπέτειες από την απώλεια πόρων λόγω της 
εφαρμογής του κανόνα ν+2, βασικός στόχος ήταν και είναι η 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με απλές διαδικασίες και 
με θεσμικές παρεμβάσεις για περισσότερες και καλύτερες 
επενδύσεις μέσα σε ένα ανταγωνιστικό, διαφανές, ελκυστικό 
και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι το φορολογικό νομο-
σχέδιο, ο αναπτυξιακός νόμος, αλλά και η προσπάθεια που 
γίνεται για τη δημιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου για τις 
συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, εντάσσονται σ’ αυτή 
τη λογική της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

θα πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίζεται συνέργεια και συ-
μπληρωματικότητα των δράσεων που προκηρύσσονται ώστε 
να αποφεύγουμε πολυδιάσπαση του επενδυτικού ενδιαφέ-
ροντος, αλλά και να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητά 
τους. για τον λόγο αυτό, τα προγράμματα που εκτελούνται 
μέσω των πεπ υπέρ της επιχειρηματικότητας, αλλά και αντί-
στοιχες δράσεις απ’ το πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας, 
θα πρέπει να συγκλίνουν σ’ αυτή τη λογική.

προσωπικά, είμαι της γνώμης ότι η στήριξη στις επιχειρή-
σεις και η παροχή χρηματοδότησης θα πρέπει να γίνονται απ’ 
το ίδιο σημείο. Έχω τη βεβαιότητα ότι πάνω σ’ αυτή τη λογική 
θα βασιστεί και η τροποποίηση των αντίστοιχων επιχειρησια-
κών προγραμμάτων.

Ένας άλλος στόχος, επίσης, είναι να επωφεληθούν ευρύτερα 
στρώματα πληθυσμού από τις δυνατότητες του κπσ. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης στην 
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ουσιαστική γνώση και στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και η 
προσαρμογή του αγροτικού πληθυσμού στις νέες προκλήσεις.

ταυτόχρονα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχει ξεκινή-
σει η προετοιμασία για τον επανασχεδιασμό του πλαισίου 
διαχείρισης, παρακολούθησης, εφαρμογής και ελέγχου στο 
πνεύμα της απλούστευσης των διαδικασιών, με επέμβαση σε 
όλα τα επίπεδα, προκειμένου να καταργήσουμε ό,τι δεν έχει 
προστιθέμενη αξία. για τον σκοπό αυτό, καλώ όλα τα μέλη 
της επ μέχρι τα τέλη ιουλίου να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις 
προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου 
όικονομίας και όικονομικών.

Βασική μέριμνα θα ληφθεί στα πλαίσια αυτής της τροπο-
ποίησης. είναι να κρατήσουμε ό,τι καλύτερο λειτουργεί και 
να το συνδυάσουμε με καινούργια συστήματα που να αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις του αύριο, στις απαιτήσεις για το 
Δ´ κπσ και την αειφόρο ανάπτυξη.

θέλω επίσης να ανακοινώσω, ότι η Διαχειριστική αρχή 
του κπσ, στα πλαίσια της ανάγκης να συντονιστούν οι υπη-
ρεσίες διαχείρισης και να αναληφθούν κοινές ενέργειες, θα 
οργανώνει μηνιαίες συναντήσεις των προϊσταμένων των Δια- 
χειριστικών αρχών. παράλληλα, πρόθεσή μας είναι να δη-
μιουργήσουμε μια ομάδα διαμεσολάβησης, η οποία θα δέ-
χεται, θα επεξεργάζεται και θα επιλύει, όπου είναι δυνατόν, 
προβλήματα που απορρέουν από την επαφή των πολιτών 
και των επιχειρήσεων, με μηχανισμούς που λειτουργούν στα 
πλαίσια του κπσ, του ταμείου συνοχής και των κοινοτικών 
πρωτοβουλιών.

όλοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη ενημέρωση, θα ήθελα 
να αναφέρω επιγραμματικά ορισμένα απ’ τα αποτελέσματα 
που είχαμε μέχρι τώρα στα πλαίσια αυτής της προετοιμασίας. 
Έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής η λειτουργική επισκόπηση 
των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου όικονομίας και όι-
κονομικών, από τη μόΔ α.ε.

Βασικός στόχος αυτής της επισκόπησης είναι να μπορέ-
σουν οι κεντρικές υπηρεσίες να ασκήσουν με αξιοπιστία τον 
ρόλο του κύριου συνομιλητή της ευρωπαϊκής επιτροπής και 
να υποστηρίζουν, καθοδηγούν και κατευθύνουν σωστά τις 
υπόλοιπες Διαχειριστικές αρχές.



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

354

τοποθετήθηκε νέο Δ.σ. στη μόΔ, η οποία δεν θα περιορι-
στεί μόνο στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών, αλλά θα 
αναλάβει τον ρόλο του κεντρικού κόμβου τεχνογνωσίας, με 
διεύρυνση και εμβάθυνση των παρεμβάσεών της στην οργά-
νωση της διαχείρισης.

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σε δικά της γραφεία η επι-
τροπή εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.2.1 του 
κπσ. η επιτροπή αυτή έχει ολοκληρώσει τα τεύχη προκήρυ-
ξης για την πρόσληψη των συμβούλων τεχνικής υποστήριξης 
που ανέφερα προηγουμένως και σύντομα θα βγει η σχετική 
προκήρυξη. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις στα 
πλαίσια της νέας συνεργασίας που θα έχουμε με τα τραπε-
ζικά ιδρύματα για τις δράσεις ενίσχυσης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στα πεπ.

με τη συνεργασία αυτή θα ενισχυθούν οι συλλογικές επι-
χειρηματικές πρωτοβουλίες και δικτυώσεις και καινοτόμες 
ενέργειες, η απόκτηση τεχνογνωσίας και όχι τόσο πάγιων 
στοιχείων, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος κ.λπ.

συμφωνήθηκε, επίσης, να αναλάβουν τελικοί Δικαιούχοι 
η γενική γραμματεία Βιομηχανίας και η γενική γραμματεία 
Έρευνας και τεχνολογίας, των δράσεων που έχουν προβλε-
φθεί στα περιφερειακά προγράμματα για τις βιομηχανικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες. για τον σκοπό αυτό, έχουμε 
προωθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση. θέλω να υπενθυμί-
σω ότι οι δράσεις αυτές είναι ανενεργές από την έναρξη του 
κπσ.

παράλληλα, ενισχύεται η αρχή πληρωμής, η οποία θα 
προσλάβει εξωτερικούς ελεγκτές. ό σχετικός διαγωνισμός 
θα προκηρυχθεί εντός του ιουνίου.

όλοκληρώθηκε ένα λογισμικό σύστημα προβλέψεων για 
τη συστηματική παρακολούθηση του κανόνα ν+2 και δημι-
ουργείται η ομάδα υπευθύνων που θα λειτουργήσει εν δι-
κτύω για την εφαρμογή των σχεδίων επιτάχυνσης.

Ζητήθηκε απ’ όλες τις Διαχειριστικές αρχές να αποστέλ-
λουν σε μηνιαία βάση στοιχεία οικονομικών προβλέψεων και 
να σχεδιάσουν αυτές αυτό το πρόγραμμα επιτάχυνσης με 
εκτιμήσεις ενεργειών για την κάλυψη των προβλέψεων.
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σχεδιάζεται νέα προκήρυξη για τον έλεγχο της ποιότητας 
των δημοσίων έργων, που ήδη εφαρμόζεται απ’ τον ειδικό 
σύμβουλο ποιοτικού ελέγχου.

τέλος, ολοκληρώθηκε ένα πρώτο σχέδιο εγκυκλίου σχετι-
κά με την προετοιμασία της χώρας για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού.

κυρίες και κύριοι, κλείνοντας αυτή την ενημέρωση, θα ήθε-
λα να μοιραστώ μαζί σας την αγωνία του υπουργείου όικονο-
μίας και όικονομικών, για τον βασικό στόχο που είναι η πραγ-
ματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση για αυτοδύναμη 
ανάπτυξη με ανταγωνιστικό ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο.

για να γίνει αυτό, πρέπει να επενδύσουμε στη γνώση και 
στην καινοτομία. πρέπει να επενδύσουμε στην κοινωνία της 
πληροφορίας. Όμως, χωρίς θεσμική, διαχειριστική και ελε-
γκτική ετοιμότητα, ικανή να στηρίξει τις πολιτικές αυτές στους 
τομείς αυτούς, αλλά και να προστατεύσει το δημόσιο χρήμα, 
δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. και το αποτέλεσμα στη χρήση 
των δημοσίων πόρων είναι το μόνο ζητούμενο απ’ όλους μας. 
σας ευχαριστώ πολύ.

6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Γ΄ ΚΠΣ - Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2004 

ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε.

από την παγωμένη εσθονία (είχε προηγηθεί ομιλία προ-
σκεκλημένου μου από την Εσθονία) πίσω στην αθήνα και στο 
ν+2. θα αρχίσω με αυτό και, βέβαια, στη συνέχεια θα προ-
σπαθήσω να σας κουράσω με κάποιους γενικούς προβλη-
ματισμούς, που θα τους θέσουμε στο τραπέζι σήμερα και οι 
οποίοι είμαι βέβαιος ότι θα μας απασχολήσουν τους επόμε-
νους μήνες πάρα πολύ.

το 2001, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν το πρώτο έτος εφαρμο-
γής του κανόνα ν+2 το 2003 και αυτό λόγω του λογιστικού 
μηδενισμού του έτους 2000 το οποίο ήταν ένα έτος υλοποί-
ησης, ωστόσο δεν είχε κοινοτική δέσμευση.

με τις αιτήσεις πληρωμών που υποβλήθηκαν στα τέλη 
του 2003 καλύφθηκε το σύνολο των δεσμεύσεων του 2001. 
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να θυμηθούμε όλοι ότι αυτές οι αιτήσεις πληρωμών συμπε-
ριλάμβαναν την προκαταβολή του 7%, τις δαπάνες των συ-
νεχιζόμενων έργων, τα περίφημα έργα-γέφυρες, καθώς και 
τις δαπάνες των τεσσάρων ετών από την 1/1/2000 μέχρι το 
τέλος του 2003, γεγονός που δεν άφησε άλλο περιθώριο για 
την αξιοποίηση φέτος κάποιου πλεονάσματος δαπανών.

συνεπώς, τώρα, στο τέλος του δεύτερου χρόνου εφαρμο-
γής του κανόνα ν+2, έχει εξαντληθεί κάθε είδους ευελιξίας 
και η κάλυψη του κανόνα γίνεται αποκλειστικά από δαπάνες 
του 2004.

με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί 
στο όπσ μέχρι τις 13/12, δηλαδή προχθές, για το 72,7% των 
πόρων της δημόσιας δαπάνης έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί 
αποφάσεις ένταξης και έχουν δεσμευθεί οι ανάλογοι πό-
ροι για συγκεκριμένα έργα. πρόκειται για 14.800 ενταγμένα 
έργα.

η δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων για τα οποία 
έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις αντιστοιχεί στο 49,5% 
της συνολικής δημόσιας δαπάνης του γ´ κπσ και το ποσοστό 
εκτέλεσης στο 21,4% της δημόσιας δαπάνης του γ´ κπσ.

εδώ, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση για να πω ότι πρό-
κειται για τα συνολικά ποσά της δημόσιας δαπάνης χωρίς τα 
αποθεματικά τα οποία θα ενταχθούν στο σύστημα μετά την 
έγκριση των προγραμμάτων από την ευρωπαϊκή επιτροπή.

η αποτίμηση αυτής της προόδου υλοποίησης αντανακλά 
ενδεχομένως εσφαλμένες προγραμματικές επιλογές, αλλά 
και πάγιες αδυναμίες στο θεσμικό, οργανωτικό, διαχειριστικό 
και επιχειρησιακό πλαίσιο του κπσ. καθοριστικό παράγοντα 
για τα προβλήματα στην εκτέλεση των έργων αποτέλεσε, 
όπως γνωρίζουμε όλοι, το θεσμικό πλαίσιο σε όλο το φά-
σμα παραγωγής των δημοσίων έργων. από τον σχεδιασμό 
και τη μελέτη στη διοίκηση της κατασκευής, στην επίβλεψη 
και στην παραλαβή τους σε συνδυασμό με την καθυστέρηση 
στην προώθηση του εκσυγχρονισμού του.

Όσο αφορά τους παραγωγούς των δημοσίων έργων, δη-
λαδή τους τελικούς Δικαιούχους, αυτοί παρουσιάζουν δύο 
ειδών αδυναμίες. πρώτα απ’ όλα αδυναμίες εγγενούς χαρα-
κτήρα, δηλαδή οργάνωσης και στελέχωσης, αλλά και αδυνα-
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μίες διαχειριστικού χαρακτήρα, δηλαδή αδυναμίες διαχείρι-
σης και εκτέλεσης των έργων τους.

σημαντικός παράγοντας κινδύνου για όλο αυτό τον πλη-
θυσμό των τελικών Δικαιούχων είναι ότι δεν διαθέτουν δια-
δικασίες ελέγχου. το μέγεθος αυτό του διαχειριστικού πα-
ράγοντα και κινδύνου μπορεί να εκτιμηθεί από τα πορίσματα 
ελέγχων, τόσο της ευρωπαϊκής επιτροπής, όσο και των ελλη-
νικών ελεγκτικών μηχανισμών.

σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του συμβούλου ενδιάμεσης 
αξιολόγησης του γ´ κπσ, βασική προϋπόθεση για την άμεση 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του 
κπσ αποτελούν η προώθηση μιας ουσιαστικής συνεργασί-
ας μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και των τελικών Δικαι-
ούχων, η κατοχύρωση σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και κυρίως, 
πρακτικά, του συμβουλευτικού και υποστηρικτικού ρόλου των 
διαχειριστικών αρχών προς τους τελικούς Δικαιούχους και η 
καλύτερη αποτύπωση και μελέτη της κατάστασης στην οποία 
αυτοί βρίσκονται.

η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει την άμεση και επιτακτική 
ανάγκη παροχής υποχρεωτικής, ενιαίας και τυποποιημένης 
υποστήριξης σε θέματα προετοιμασίας, ωρίμανσης έργων ει-
σαγωγής και σταδιακής διάχυσης βασικών αρχών του project 
management.

η βελτίωση της ικανότητας των φορέων υλοποίησης δεν 
θα επέλθει όμως μόνο από αυτό το μέτρο, αλλά προϋποθέτει 
αλλαγές, οι οποίες, για να γίνουν, απαιτείται διαρκής υπο-
γράμμιση πολιτικής βούλησης, κατάλληλα θεσμικά και οργα-
νωτικά μέτρα και δημιουργία ενός νέου κλίματος που θα ευ-
νοεί την ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλίας και θα αποθαρ-
ρύνει τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

ενδεικτικά αναφέρω την ανάγκη επαναπροσδιορισμού 
του ρόλου των τελικών Δικαιούχων ώστε να ενισχυθούν οι 
επιτελικές τους αρμοδιότητες και να απαλλαγούν από τον 
φόρτο των εργασιών που διεκπεραιώνουν σήμερα. συχνά, 
αυτές οι εργασίες που μπορούν να τις εξωτερικεύσουν, τις 
διεκπεραιώνουν ελλιπέστατα.

Δεύτερον, τον περιορισμό των συναρμοδιοτήτων και την 
αποσαφήνιση των πεδίων ευθύνης κάθε εμπλεκόμενης υπη-
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ρεσίας –υπηρεσίες μελέτης, υπηρεσίες κατασκευής κ.ο.κ.– και 
τέλος τη θέσπιση κινήτρων για να προσελκυστούν αξιόλογα 
στελέχη καθώς και τη θέσπιση υπηρεσιακών κανονισμών που 
να τονώνουν την υπευθυνότητα και να επιβραβεύουν την επι-
τυχή άσκηση των καθηκόντων.

η επιμόρφωση των στελεχών που έχει συζητηθεί πάρα 
πολύ στο παρελθόν, έχει αποδειχθεί ότι δεν αποτελεί από 
μόνη της ένα ουσιαστικό στοιχείο αναβάθμισης των τελικών 
Δικαιούχων. όύτε η ενίσχυσή τους μέσω προσλήψεων προ-
σωπικού.

αυτό που κυρίως απαιτείται, είναι πρόσθετη τεχνογνωσία 
και οπωσδήποτε νέα νοοτροπία. για να αποτελεί λύση η πρό-
σληψη προσωπικού και μόνο, θα πρέπει η μελέτη της επιχει-
ρησιακής ικανότητας του φορέα να έχει καταλήξει ότι αυτός 
διαθέτει όλες τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.

αλλιώς, οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα αφομοιωθούν τάχι-
στα από την υπάρχουσα υποδομή χωρίς να μπορέσουν να 
μετεξελίξουν τα βασικά της χαρακτηριστικά.

Όσο κριτικά και αν αντιμετωπίζουν οι τελικοί Δικαιούχοι 
τέτοιου είδους εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις, εμείς οφεί-
λουμε αταλάντευτα να επιμένουμε στον στόχο μας.

Ένα δεύτερο στοιχείο του προβληματισμού, όσον αφορά 
τις απορροφητικότητες που παρουσίασα προηγουμένως, έχει 
να κάνει με την επιχειρηματικότητα.

αυτή, όπως ξέρετε όλοι, αποτελεί έναν από τους κυριότε-
ρους συντελεστές της στρατηγικής μας για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας.

λαμβάνοντας υπόψη, αφενός τη διάρθρωση της παραγω-
γικής βάσης και, αφετέρου, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και έχουν διαφο-
ρετικό βαθμό συνεισφοράς στην αύξηση της απασχόλησης, 
υπάρχει σαφής προτεραιότητα να αντιμετωπιστούν τα προ-
βλήματα των μικρότερων επιχειρήσεων με χρήση όλων των 
ενδεδειγμένων εργαλείων από πλευράς πολιτικής.

είναι γεγονός ότι οι σύνθετες και γραφειοκρατικές δια-
δικασίες ενίσχυσης και η δυσκολία πρόσβασης των επιχει-
ρήσεων σε τεχνολογία, σε δίκτυα συνεργασίας και σε χρη-
ματοπιστωτικά προϊόντα, αποτελούν παράγοντες που έχουν 
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λειτουργήσει μέχρι σήμερα αποτρεπτικά από τη συμμετοχή 
τους στα κοινοτικά προγράμματα. και ως εκ τούτου, έχουν 
επιβραδύνει τους ρυθμούς εκτέλεσης του κοινοτικού πλαι-
σίου στήριξης.

Όλα αυτά τα προβλήματα οδηγούν σήμερα στην αναγκαιό- 
τητα τριπλασιασμού περίπου του μέσου όρου απορρόφησης 
της πρώτης τετραετίας, προκειμένου να επιτύχουμε στο τέ-
λος του 2008 πλήρη απορρόφηση των πόρων.

στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την ενδιάμεση αναθεώρηση 
με την οποία διατηρήθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι του κοινο-
τικού πλαισίου στήριξης, και όλοι γνωρίζουμε πόσο φιλόδο-
ξοι ήταν αυτοί, καθώς και οι δεσμεύσεις μας απέναντι στην 
ευρωπαϊκή επιτροπή, αξιοποιήθηκαν τα ευρήματα της ενδιά- 
μεσης αξιολόγησης. επενδύσαμε σε δράσεις και ενέργειες 
για τη βελτίωση του συστήματος στο σύνολό του.

με στόχο, πρώτα απ’ όλα, την αποφυγή απωλειών πόρων 
από τον κανόνα του ν+2 για το τρέχον και για τα επόμενα έτη 
και, δευτερευόντως, τη διασφάλιση του ποιοτικού χαρακτήρα 
των παρεμβάσεων προσβλέποντας στο μεγαλύτερο δυνατό 
αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θα ήθελα να κάνω 
μια ξεχωριστή αναφορά. από την έναρξη της περιόδου, δη-
λαδή από την 1.1.2000, είχε γίνει σαφές ότι οι απαιτήσεις ήταν 
αυξημένες και επέβαλλαν αλλαγές της μέχρι τότε αντίληψης 
περί εφαρμογής των προγραμμάτων.

και δεν είναι μόνο από την 1.1.2000, αν ληφθεί υπόψη ότι 
οι προτάσεις των νέων κανονισμών που φωτογράφιζαν αυ-
τές τις ιδιαίτερα απαιτητικές διαδικασίες έγιναν γνωστές τον 
ιούνιο του 1998.

όι αλλαγές αυτές, λοιπόν, απαιτούσαν πρώτα από όλα σα-
φέστατη πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών διυπουρ-
γικών αποφάσεων. Δεύτερον, άμεση λήψη μέτρων για μια 
συνολική παρέμβαση στον διοικητικό μηχανισμό της χώρας 
και μια άμεση κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού.

τρίτον, ανάδειξη των μεγάλων αδυναμιών που φάνηκαν με 
το κλείσιμο του Β´ κοινοτικού πλαισίου στήριξης. τέταρτον, 
διορατικότητα στον σχεδιασμό των νέων συστημάτων δια- 
χείρισης και ελέγχου, αξιοποιώντας την εμπειρία που απο-
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κομίσαμε από το κλείσιμο του Β´ κοινοτικού πλαισίου στήρι-
ξης και αποδίδοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητά τους, 
αλλά και στο ουσιαστικό περιεχόμενο των διαδικασιών.

και, τέλος, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων για 
τη διάχυση και εμπέδωση σε όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς των νέων διαχειριστικών απαιτήσεων.

όι προσπάθειες που έγιναν δεν ανταποκρίνονται στον 
βαθμό και στην ποιότητα που απαιτείται, με αποτέλεσμα 4 
χρόνια μετά η χώρα να βρίσκεται σε επισφαλή θέση με εξαι-
ρετικά σημαντικά θέματα ανοιχτά και αναγκαίες τεράστιες 
προσπάθειες αντιμετώπισής τους.

η συνθετότητα και πολυπλοκότητα των διαδικασιών που 
επινοήθηκαν και που ενθάρρυναν την αδιαφάνεια και τη δια- 
κριτική μεταχείριση, η ανεπάρκεια ανταπόκρισης των φορέ-
ων υλοποίησης στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνικής και 
διοικητικής πραγματικότητας, η γραφειοκρατική αντίληψη 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, η ανεπάρκεια αποτελε-
σματικών συστημάτων πρόληψης για την αποφυγή παραβιά- 
σεων εθνικού και κοινοτικού Δικαίου και η μη έγκαιρη λήψη 
αποφασιστικών μέτρων, που θα ελαχιστοποιούσαν τους κιν-
δύνους αστοχιών, επιφέρουν στην παρούσα φάση τις επιπτώ-
σεις τους.

όι διαπιστώσεις αυτές, αν και επαρκούσαν για να αιτιο-
λογηθεί διακοπή πληρωμών μέχρις ότου αποκατασταθούν 
αυτές οι ανεπάρκειες, οδήγησαν την ευρωπαϊκή Ένωση σε 
συνέχιση πληρωμών υπό την προϋπόθεση της υλοποίησης 
ενός λεπτομερέστατου σχεδίου δράσης για τα συστήματα  
διαχείρισης και ελέγχου.

αυτό το σχέδιο συμφωνήθηκε τον φεβρουάριο του 2004 
και περιλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητας των δημοπρα-
τήσεων και των συμπληρωματικών συμβάσεων, τον έλεγχο 
των μεταβολών του φυσικού αντικειμένου, τον έλεγχο της 
κανονικότητας της ένταξης των πράξεων στο κοινοτικό 
πλαίσιο στήριξης και την τήρηση των ετησίων προγραμμά-
των ελέγχου και την ταχεία καταχώρηση των αποτελεσμά-
των όπσ.

τι κάναμε για τη διαχείριση όλων αυτών των εκκρεμοτή-
των του παρελθόντος. Ξεκινάω πρώτα από όλα από τις δρά-
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σεις επιτάχυνσης και βελτίωσης της υλοποίησης του κοινοτι-
κού πλαισίου στήριξης.

από τον απρίλιο μέχρι σήμερα, είναι γνωστό ότι σχεδιά-
σαμε, και τώρα ολοκληρώνουμε, ένα διαγωνισμό για την πρό-
σληψη 13 συμβούλων υποστήριξης των τελικών Δικαιούχων 
τεχνικών έργων υποδομής που συγχρηματοδοτούνται από τα 
ταμεία, συνολικού προϋπολογισμού 28 εκατομμυρίων ευρώ.

εδώ, θα ήθελα να δώσω κάποιες πληροφορίες. στις 22/6 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, ύστερα από δύο μήνες προ-
ετοιμασίας, γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι εξαιρετικά 
δύσκολο με μία διαγωνιστική διαδικασία να επιτύχεις 13 συμ-
βάσεις.

η 18η όκτωβρίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την 
κατάθεση των προσφορών. και ύστερα από μία ένσταση που 
έγινε, η οποία εκδικάστηκε στις 29/11, έχει συσταθεί η επιτρο-
πή αξιολόγησης, η οποία ξεκινάει άμεσα το έργο της.

ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε καταλήξει σε αυτή 
τη διαδικασία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπογράψουμε 
συμβάσεις και να εγκατασταθούν οι τεχνικοί σύμβουλοι στις 
περιφέρειες.

μέχρι την εγκατάσταση και τη λειτουργία των τεχνικών 
συμβούλων, προωθούμε μία οκτάμηνη στήριξη των φορέων 
υλοποίησης κυρίως των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μέσω 
της τεχνικής βοήθειας. σχετικές οδηγίες έχουν ήδη δοθεί 
στις υπηρεσίες διαχείρισης.

στόχος είναι η βελτίωση των ρυθμών υλοποίησης με την 
άμεση υποστήριξη σε τεχνικό και διαχειριστικό επίπεδο επι-
λεγμένων τελικών Δικαιούχων.

η δράση αυτή είναι σκόπιμη ως μετάβαση στο σύστημα 
των 13 τεχνικών συμβούλων. με το μέτρο αυτό θα παρασχε-
θούν επί τόπου υπηρεσίες εξειδικευμένου προσωπικού ύστε-
ρα από πάγια αιτήματα των τελικών Δικαιούχων, αλλά και της 
αναγκαιότητας υποστήριξής τους.

Διατηρούμε και επεκτείνουμε την υποστήριξη των φορέ-
ων υλοποίησης και σε τελικούς Δικαιούχους μέσω της μόΔ, 
για τις άυλες δράσεις, αλλά και στην κεντρική διαχειριστική 
αρχή για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. και θα ανα-
φερθώ παρακάτω σε αυτό.
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Διατηρούμε και επεκτείνουμε την υποστήριξη των φορέ-
ων υλοποίησης για έργα υποδομής μέσω των γνωστών ομά-
δων κρούσης. αυτό πραγματοποιείται ήδη από τη μόΔ για 
τις νησιωτικές και απομακρυσμένες ορεινές περιοχές και 
έχει αποδειχθεί ένα επιτυχές παράδειγμα.

όι παρεχόμενες υπηρεσίες θα επεκταθούν και στην τεχνική 
και διαχειριστική υποστήριξη, αλλά και στη νομική υποστήριξη 
μέσω ομάδας κρούσης νομικών συμβούλων που θα συσταθεί 
από τη μόΔ και θα εκπαιδευτεί από τη μόπαΔισ.

προωθούμε, παράλληλα, τη δημιουργία του απαραίτητου 
πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία αναπτυξιακών οργα-
νισμών περιφερειών.

είναι γνωστό ότι νέα ανάγκη που θα εμφανιστεί στο επό-
μενο εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, είναι τα έργα συ-
μπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. στον τομέα αυτό, 
σχεδιάζουμε τη δημιουργία υποστηρικτικού μηχανισμού.

επειδή ανέφερα το εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, 
είναι απαραίτητο να ξεκινήσει ένας διάλογος, ο οποίος θα 
καταλήξει πρώτα από όλα στον περιορισμό, όπου είναι εφι-
κτό, του αριθμού των τελικών Δικαιούχων. μόνο τελικοί Δι-
καιούχοι με αξιόλογη ικανότητα παραγωγής έργων πρέπει να 
διατηρηθούν.

για τον σκοπό αυτό, αλλά και για ενδεχόμενες αλλαγές, 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2005, θα πραγματοποιηθεί, 
με τη συνδρομή εξωτερικού εμπειρογνώμονα, ανάλυση κιν-
δύνων τελικών Δικαιούχων του κοινοτικού πλαισίου στήρι-
ξης 2000-2006. Έχουμε ολοκληρώσει τις προδιαγραφές και 
πρόκειται σύντομα να το αναθέσουμε.

στόχος είναι ένας. να εντοπίσουμε πού, σε ποιον τελικό 
Δικαιούχο, σε ποιο πρόγραμμα, σε ποιο μέτρο, σε ποιον άξο-
να δεν κινδυνεύουμε να έχουμε στα τέλη του 2006 πόρους 
που δεν θα έχουν δεσμευθεί. και, ταυτόχρονα, στο τέλος του 
2008 δεν θα έχουμε πλήρη απορρόφηση.

όργανώσαμε και λειτουργούμε ένα δίκτυο παρακολούθη-
σης του ν+2, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κεντρικής 
υπηρεσίας συντονισμού του υπουργείου όικονομίας όικονο-
μικών και των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων και των πεπ, με σκοπό την ενημέρωση, πρόβλε-
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ψη και ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά και τη λήψη 
προληπτικών ή και επανορθωτικών μέτρων, έτσι ώστε να ελα-
χιστοποιηθούν οι απώλειες πόρων στα τέλη του 2004.

επιταχύνουμε την καταχώρηση δαπανών μέσα στο σύστη-
μα διά μέσου της συγκρότησης ad hoc ομάδων κρούσης, οι 
οποίες λειτουργούν και έχουν εγκατασταθεί στα προγράμματα 
από εξειδικευμένα στελέχη που τα αποτελούν οι αντένες του  
επααυ, του επαν και κάποια στελέχη από τη μόΔ και το 
όπσ.

στόχος είναι η υποβοήθηση και δραστηριοποίηση των τε-
λικών Δικαιούχων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διοικητικές 
και λοιπές εμπλοκές που οδηγούν σε καθυστέρηση δήλωσης 
δαπανών στο όπσ. στο τέλος αυτής της δουλειάς, θα καλέ-
σουμε αυτά τα στελέχη προκειμένου να συζητήσουμε μαζί 
τους με ποιο τρόπο θα παγιοποιηθεί αυτή η συνεργασία και 
θα υπάρξει μια βελτίωση στο ζήτημα της καταχώρησης των 
δαπανών στο σύστημα.

σχετικά με την οργάνωση της διαχείρισης:

πρώτα απ’ όλα αναδιοργανώθηκε η κεντρική διαχειριστι-
κή αρχή με τη δημιουργία νέων ειδικών υπηρεσιών για τον 
συντονισμό και για την αξιολόγηση των προγραμμάτων που 
αντικατέστησαν τις παλιές, εξορθολογίζοντας τις δομές τους. 
στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ειδική μονάδα για τα συ-
στήματα διαχείρισης και ελέγχου στην ειδική υπηρεσία συ-
ντονισμού, στόχος της οποίας είναι ο συντονισμός των ενερ-
γειών διαχείρισης και ελέγχου, η συστηματική παρακολούθη-
ση της λειτουργίας των συστημάτων και η έγκαιρη ανάληψη 
αναγκαίων ενεργειών.

ειδικά για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, συστή-
σαμε ομάδα μόΔ, η οποία αποτελείται από πέντε στελέχη 
και έχει διατεθεί στο υπουργείο στα πλαίσια των αναγκών 
μας για τη βελτίωση αυτών των συστημάτων.

προκηρύξαμε διεθνή διαγωνισμό για την πρόσληψη εξει-
δικευμένου συμβούλου υποστήριξης, για την πιστοποίηση 
των συστημάτων διαχείρισης.

πρόκειται να αναθέσουμε άμεσα ένα συστημικό έλεγχο 
στις τρεις πλέον κομβικές υπηρεσίες διαχείρισης που έχουν 
αποτυπωθεί στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. πρόκει-
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ται για το πεπ αττικής, το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την 
υγεία και πρόνοια και την κεντρική Διαχειριστική αρχή.

τέλος, σχεδιάζουμε σεμινάρια κατάρτισης σε όλες τις πε-
ριφέρειες της χώρας για τα στελέχη των τελικών δικαιούχων 
προκειμένου να διαχυθούν και να εμπεδωθούν σε αυτούς οι 
λειτουργίες και οι απαιτήσεις αυτών των συστημάτων.

αναδιοργανώνουμε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύ-
στημα, προκειμένου αυτό να αποτελέσει το κύριο εργαλείο 
για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της αδιαφά-
νειας κατά την ένταξη και χρηματοδότηση των πράξεων. στό-
χος της αναδιοργάνωσης είναι η απλοποίηση των διαδικασι-
ών διαχείρισης, η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής, 
ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός των λειτουργικών 
συστημάτων ώστε να βελτιωθεί η ανταπόκριση του συστή-
ματος.

Όμως δεν φτάνουν μόνο αυτά. το όπσ εξάγει ή διαχειρί-
ζεται ό,τι εμείς εισάγουμε. κάποιος αγαπητός φίλος το απο-
κάλεσε «ηλεκτρονική χωματερή». μέσα απ’ αυτές τις δρά-
σεις, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της 
εισαγόμενης πληροφορίας.

στόχος είναι να μηχανογραφηθούν οι αποφάσεις έκδο-
σης των σαε και πίστωσης του αντίστοιχου λογαριασμού 
στην τράπεζα της ελλάδος. η αναδιοργάνωση του όπσ δεν 
απαιτείται μόνο για το γ´ κπσ και το κλείσιμό του, απαιτείται 
και για τη μετάβαση στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυ-
ξης.

ενισχύουμε τη στελέχωση των ειδικών υπηρεσιών Διαχεί-
ρισης μέσα από προσλήψεις που θα γίνουν με τον νέο διαγω-
νισμό της μόΔ. το μικτό σύστημα που είχε εφαρμοστεί μέ-
χρι τώρα, ενώ αποσκοπούσε στην ανανέωση της νοοτροπίας 
στις Δημόσιες υπηρεσίες, έφερε τελικά στις περισσότερες 
των περιπτώσεων αντίθετα αποτελέσματα. σε αυτό συνετέ-
λεσε καθοριστικά η απουσία ουσιαστικού μηχανισμού κρίσε-
ως και ανταμοιβής, καθώς και η ισοπεδωτική αμοιβή.

αυτά δεν πρέπει να μεταφερθούν στα επόμενα προγράμ-
ματα της περιόδου 2007-2013.

τέλος, βελτιώνουμε τη διαχείριση της τεχνικής βοήθειας, 
χρησιμοποιώντας ένα μηχανισμό πολύ πιο ευέλικτο σε σχέση 
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με το παρελθόν και τις καθυστερήσεις που δημιούργησε το 
Δημόσιο λογιστικό.

σε σχέση με τη βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών, ενι-
σχύσαμε την αρχή πληρωμής με ανάθεση ελεγκτικού έργου 
σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες. το αντικείμενο είναι η διε-
νέργεια ελέγχων, οι οποίοι θα γίνονται από πιστοποιημένους 
ή ορκωτούς ελεγκτές στους τελικούς Δικαιούχους.

το έργο θα διαρκέσει 4 χρόνια και οι έλεγχοι θα ανέρ-
χονται περίπου στους 800. η ανάθεση και η υπογραφή των 
συμβάσεων είναι θέμα των επόμενων 2-3 εβδομάδων.

ενισχύουμε μέσα από τον νέο διαγωνισμό της μόΔ, όπως 
είπα, τις μονάδες γ ελέγχου των ειδικών υπηρεσιών διαχείρι-
σης, με στόχο κυρίως τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων 
και την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων.

πρόκειται για τον έλεγχο συστήματος του τελικού Δικαι-
ούχου και των έργων που έχει εντάξει στα προγράμματα του 
κοινοτικού πλαισίου στήριξης.

παράλληλα, στην αρχή πληρωμής, δημιουργείται ξεχωρι-
στή μονάδα για την παρακολούθηση του εσπελ.

Βασικός στόχος είναι η απλούστευση και η βελτίωση των 
λειτουργιών του συστήματος καθώς και η αποτελεσματικό-
τητά του.

σχετικά με τις άλλες υπηρεσίες του υπουργείου όικονομί-
ας και όικονομικών, που όμως συνδέονται άμεσα με το κοι-
νοτικό πλαίσιο στήριξης και τα προβλήματά του, όπως είναι η 
διεύθυνση δημοσίων επενδύσεων:

η αναδιοργάνωση αυτής της διεύθυνσης έχει ξεκινήσει. 
όλοκληρώθηκε πρώτα από όλα μια λειτουργική επισκόπηση 
της διεύθυνσης με εξωτερικό εμπειρογνώμονα. παράλληλα, 
ανετέθη, η υπογραφή μπήκε εχθές, μια μελέτη σχετικά με την 
κατάρτιση του εθνικού πλαισίου στήριξης, το οποίο είχε εξαγ-
γείλει ο υπουργός κος φώλιας στην προηγούμενη επιτροπή 
παρακολούθησης.

σχετικά με τα δημόσια έργα έγιναν ουσιαστικές τομές θε-
σμικού χαρακτήρα: ό νέος νόμος για την ανάθεση, τα νέα 
τιμολόγια εργασιών, τα πρώτα τεύχη διακηρύξεων, τα έντυ-
πα προσφορών δημοσίων έργων, η ολοκλήρωση του σχεδίου 
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νόμου για τις μελέτες δημοσίων έργων και η κατάθεσή του 
για ψήφιση στη Βουλή, κ.ο.κ.

στο υπουργείο όικονομίας και όικονομικών, επίσης, δη-
μιουργήθηκε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τα δη-
μόσια έργα. η επιτροπή αυτή έχει αναλάβει δύο καθήκοντα. 
το πρώτο είναι η επίβλεψη του έργου των 13 συμβούλων 
υποστήριξης, που προανέφερα, και το δεύτερο η προετοιμα-
σία του απαραίτητου πλαισίου για τις συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα. η σχετική διαβούλευση καθώς και οι εκθέ-
σεις που έχουν συνταχθεί βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου όικονομίας και όικονομικών.

εδώ, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση για να πω ότι στον 
υπό αναθεώρηση 2860 θα υπάρξει ειδική μέριμνα για την 
εξαγωγή αυτής της τεχνογνωσίας όσον αφορά τις συμπρά-
ξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μέσα στις ειδικές υπηρεσίες 
διαχείρισης.

σχετικά με την ενεργοποίηση του παραγωγικού τομέα, 
ολοκληρώθηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος. στην ημερήσια 
διάταξη προβλέπεται η παρουσίασή του από τη διευθύντρια 
της Διεύθυνσης ιδιωτικών επενδύσεων.

όλοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την προκήρυξη του 3ου 
κύκλου υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μέσα από τα πεπ.

τέλος, σχετικά με την αξιοποίηση των εργαλείων πληρο-
φόρησης και δημοσιότητας, επαναπροσδιορίζουμε τη στό-
χευση του επικοινωνιακού μας σχεδίου προς την πληροφό-
ρηση του πολίτη και στο πώς αυτός θα συμμετάσχει ισότιμα 
στα προγράμματα.

στα πλαίσια αυτά δημιουργήσαμε, με τη βοήθεια της μόΔ, 
το σύστημα πληροφόρησης του πολίτη, online προσιτό σε 
όλους όσοι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβα-
νομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

η επιτυχία του συστήματος, βέβαια, αυτού εξαρτάται από 
όλους μας και ιδιαίτερα από τους τελικούς Δικαιούχους, οι 
οποίοι πρέπει να το παρακολουθούν, να το τροφοδοτούν και 
να το διαφημίζουν.

μελετάμε τη λειτουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου πλη-
ροφόρησης με χαμηλή μηδενική χρέωση για πανελλήνια 
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χρήση. επανενεργοποιήσαμε το δίκτυο στελεχών πληροφό-
ρησης και δημοσιότητας των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης, 
το οποίο με άτυπες ομάδες εργασίας προωθεί την ανάλυση 
θεμάτων, όπως η αποτίμηση των ενεργειών πληροφόρησης 
και δημοσιότητας του παρελθόντος και η αντιμετώπιση των 
δυσκολιών που προκύπτουν από τις προκηρύξεις και συμβά-
σεις με τους αναδόχους στον τομέα αυτό.

τέλος, αποτιμούμε την πολιτική δημοσιότητας ώς το 2004, 
ειδικότερα όσον αφορά το θέμα της συμβουλευτικής υπο-
στήριξης.

τελευταίο θέμα και θα κλείσω, ελπίζοντας να μη σας έχω 
κουράσει πολύ, είναι ο καινοτόμος σχεδιασμός του εσπα.

με την πρώτη εγκύκλιο δώσαμε το έναυσμα για την έναρ-
ξη των διαδικασιών σχεδιασμού του εθνικού στρατηγικού 
σχεδιασμού ανάπτυξης. ό σχεδιασμός θα βασιστεί σε προ-
σανατολισμούς που ήδη διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο στο σύνολο των χωρών της ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατυπώσαμε ορισμένες βασικές αναπτυξιακές επιλο-
γές, οι οποίες απορρέουν από τη νέα φάση ανάπτυξης στην 
οποία εισέρχεται η ελληνική οικονομία και που καθορίζεται 
από την πορεία της ανταγωνιστικότητάς της στα πλαίσια της 
παγκόσμιας οικονομίας.

όνειρευόμαστε, αυτό που είδαμε στη διαφάνεια της 
εσθονίας να το δούμε και στα προγράμματα της επόμε-
νης περιόδου προγραμματισμού. το ποσοστό των πόρων 
για άυλες ενέργειες, στη χώρα αυτή, είναι ιδιαίτερα υψηλό: 
40%.

τέθηκαν, επίσης, ορισμένα βασικά ζητήματα που πρέπει 
να μας απασχολήσουν για τον προσδιορισμό της αναπτυξια-
κής στρατηγικής και την εφαρμογή της.

περιγράφηκαν τρία επίπεδα επεξεργασίας του εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και ορίστηκαν οι δομές που 
θα έχουν την ευθύνη.

με τη δεύτερη εγκύκλιο δώσαμε λεπτομερείς οδηγίες, 
περιγράψαμε το προγραμματικό πλαίσιο και αναφερθήκαμε 
στα υπό διαμόρφωση έγγραφα του εθνικού αναπτυξιακού 
προγραμματισμού.
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περιγράψαμε τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία για την 
κατάρτιση των κατευθύνσεων εθνικής στρατηγικής ανάπτυ-
ξης, τον σχεδιασμό των τομεακών προτεραιοτήτων στο πλαί-
σιο του σχεδίου αυτού. και, τέλος, δώσαμε κατευθύνσεις ορ-
γάνωσης περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων, τα οποία 
είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλουν αποφασιστικά στη διαδι-
κασία σχεδιασμού των περιφερειακών προγραμμάτων.

στο πλαίσιο των διαδικασιών που αναφέρονται στην προη-
γούμενη εγκύκλιο, συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας και τεχνι-
κή γραμματεία, η οποία μας υποστηρίζει στην επεξεργασία 
εθνικών θέσεων τόσο στους υπό διαβούλευση κανονισμούς 
όσο και στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις νέες δη-
μοσιονομικές προοπτικές.

τέλος, προκηρύξαμε τη γενική μελέτη προοπτικών ανάπτυ-
ξης της ελλάδας, η οποία πρόκειται σύντομα να ανατεθεί.

στο Διαδίκτυο μπορεί να ζητηθεί το τεύχος προκήρυξης 
και όλη η σχετική πληροφορία.

τέλος, προετοιμάσαμε έναν οδικό χάρτη για τις επόμενες 
φάσεις και τα βήματα σχεδιασμού που πρόκειται, σύντομα, 
να δοθεί στους ενδιαφερόμενους.

μία διάταξη νόμου πρόκειται να ψηφιστεί σύντομα για τη 
θεσμοθέτηση των οργάνων σχεδιασμού και κατάρτισης στα 
υπουργεία και τις περιφέρειες, καθώς και μία εγκύκλιος έχει 
ήδη σταλεί στις διαχειριστικές αρχές προκειμένου να δοθούν 
κατευθύνσεις για εξωτερική συμβουλευτική υποστήριξη σε 
όλη αυτή τη διαδικασία παραγωγής των προτάσεων των φο-
ρέων σχεδιασμού.

κλείνοντας, θέλω να πω ότι στην αλληλεπίδρασή μας με την 
ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μεταξύ μας ή και με όσους έχουν 
διαφορετική αντίληψη από εμάς, ξεχνάμε ότι ο διάλογος εμπε-
ριέχει δύο πράγματα: το να μιλάμε, αλλά και το να ακούμε.

εμείς, εγώ προσωπικά δεν έχω την αλαζονεία της βεβαιό-
τητας. ό στόχος είναι να λύσουμε τα προβλήματα.

και για να δανειστώ μία φράση από τον πλάτωνα: «η νίκη 
πάνω στον εαυτό μας και κυρίως πάνω στον κακό εαυτό μας 
είναι η πρώτη και η καλύτερη νίκη».

ευχαριστώ πολύ.
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1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο - Σάββατο 16 Ιουλίου 
2005 

ευχαριστώ, κύριε υπουργέ.

ελπίζω το πεντάλεπτο να μην ισχύει για μένα. και γι’ αυτό 
θα επικαλεστώ την υπομονή σας. Όσοι δεν είναι μέσα στην 
αίθουσα, θα πάρουν την παρέμβασή μου γραπτά.

κυρίες και κύριοι.

Δυο είναι τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν:

ό προορισμός της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, δηλα-
δή τι είδους ανάπτυξη θέλουμε για τη χώρα μας, και οι δια-
δικασίες εφαρμογής της, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα 
την επιδιώξουμε.

και τα δύο, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι που συγχρη-
ματοδοτείται από την ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να βασι-
στούν στους αναπτυξιακούς προσανατολισμούς της Ένωσης, 
αλλά και στο κανονιστικό της πλαίσιο.

πριν περάσουμε σε αυτά, θα ήθελα να πω δύο λόγια για 
τη διαπραγμάτευση που γίνεται στα πλαίσια της κατάρτισης 
του κοινοτικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2007-2013, 
ώστε να έχουμε στο μυαλό μας και μία ένδειξη για το πού θα 
κινηθούν οι πόροι. γνωρίζετε όλοι ότι στη διαδικασία κατάρ-
τισης του προϋπολογισμού υπήρξαν δύο αφετηρίες.

η μία, και πιο ουσιαστική, ήταν η θέση της επιτροπής όπως 
εκφράστηκε με την απόφαση του φεβρουαρίου του 2004. 
Δηλαδή, ότι, για να γίνουν πράξη οι πολιτικές της Ένωσης, 
χρειάζονται πόροι και αυτοί προσδιορίζονται στο 1,26% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης (αεε). αυτό 
αντιστοιχεί περίπου σε 1.027 δισεκατομμύρια ευρώ για όλη 
την περίοδο.

η άλλη, ήταν οι προτάσεις των χωρών που θεωρούσαν ότι 
ο προϋπολογισμός πρέπει να περιοριστεί ουσιαστικά στο 1% 
του αεε.

η προεδρία του λουξεμβούργου επιχείρησε συμβιβασμό 
με ποσοστό που κινήθηκε στο 1,06%, πράγμα που θα οδη-
γούσε σε έναν προϋπολογισμό ύψους 870 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για όλους.
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τι σημαίνει όμως αυτό;

αν το συγκρίνουμε με την τρέχουσα περίοδο, έχουμε μία 
ετήσια αύξηση των πόρων κατά περίπου 30%. Όμως, στην 
πράξη, δεν πρόκειται για αύξηση, αλλά για μείωση, διότι ενώ 
στην Ένωση μπήκαν 100 εκατομμύρια περισσότεροι πολίτες 
και αυξήθηκε το έδαφός της κατά 25% περίπου, το αεε της 
αυξήθηκε μόνο κατά 5%.

αυτό σημαίνει ότι η πίτα είναι μικρότερη και θα πρέπει να 
μοιραστεί σε περισσότερους πολίτες που είναι όλοι επιλέξι-
μοι στον στόχο 1. μην ξεχνάμε ότι οι 10 νέες χώρες έχουν 
ασθενείς οικονομίες. μην ξεχνάμε, επίσης, ότι οι χώρες που 
είναι καθαροί συνεισφέροντες στον κοινοτικό προϋπολογι-
σμό πίεζαν και πιέζουν, ώστε οι πόροι να ενισχύσουν κυρίως 
αυτές.

στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, τρία ήταν τα κύρια θέ-
ματα που απασχόλησαν τη χώρα μας:

πρώτον: η διασφάλιση του «κριτηρίου της εθνικής ευη-
μερίας». τι σημαίνει αυτό; τα χρήματα που θα πάρουμε για 
τις περιφέρειες του στόχου 1 πρέπει να υπολογισθούν λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες αυτές δεν ανήκουν σε 
μία πλούσια χώρα. Δηλαδή, με δύο λόγια, άλλο μία φτωχή 
περιφέρεια να ανήκει σε μία πλούσια χώρα και άλλο μία φτω-
χή περιφέρεια να ανήκει σε μία φτωχή χώρα. αυτό διασφα-
λίστηκε διατηρώντας τον συντελεστή εθνικής ευημερίας σε 
πολύ ικανοποιητικά επίπεδα.

Δεύτερον: όι περιφέρειες της αποκαλούμενης «στατιστι-
κής σύγκλισης», δηλαδή η αττική και η κεντρική και Δυτική 
μακεδονία, οι οποίες, αν δεν είχε γίνει η διεύρυνση, θα ήταν 
στο 100% της χρηματοδότησης του στόχου 1. στα πλαίσια της 
διαπραγμάτευσης, ελήφθη υπόψη το πληθυσμιακό κριτήριο. 
πετύχαμε να κατανοήσουν οι εταίροι μας ότι η χρηματοδότη-
ση στις τρεις αυτές περιφέρειες θα πρέπει να είναι πιο αυξη-
μένη από ό,τι σε άλλες περιφέρειες «στατιστικής σύγκλισης», 
επειδή συγκεντρώνουν το 55% και πλέον του συνολικού πλη-
θυσμού της χώρας μας. αυτό θα απέφερε ένα επιπλέον ποσό 
της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

τρίτον: αυξήθηκε η χρηματοδότηση «εθνικής σύγκλισης» 
από το ταμείο συνοχής στο ύψος των 44,7 ευρώ ανά κάτοικο.
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αυτή η διαπραγμάτευση τελείωσε και ξεκινάει μία δεύτε-
ρη στα πλαίσια της προεδρίας του ηνωμένου Βασιλείου.

Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. μπορώ όμως να πω ότι 
τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. ωστόσο, εκτιμώ ότι η 
αναγνώριση αυτών των τριών ειδικών θεμάτων για τη χώρα 
μας έχει επιτευχθεί και είναι μία καλή βάση για τη συζήτηση 
που θα γίνει στα πλαίσια του συμβουλίου.

θα ήθελα, στο σημείο αυτό, να παρουσιάσω συνοπτικά την 
προετοιμασία που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, όσον αφορά στις 
διαδικασίες κατάρτισης του εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
αναφοράς ή εσπα, όπως θα λέγεται στο εξής το Δ΄ κπσ.

Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. τον ιούνιο του 2004 στείλαμε την 
πρώτη εγκύκλιο με κατευθύνσεις και οδηγίες. Δώσαμε από 
την αρχή το μήνυμα για τον σχεδιασμό ενός αναπτυξιακού 
προγράμματος, ανεξάρτητα από το αν συγχρηματοδοτείται 
από την Ένωση ή από εθνικούς πόρους.

επίσης, δώσαμε οδηγίες για το πώς θα οργανώσουμε το 
εγχείρημα αυτό.

τον φεβρουάριο του 2005 υποβλήθηκαν προτάσεις από 
όλες τις περιφέρειες και τα υπουργεία, προκειμένου η χώρα 
μας, συγκροτημένα, να συζητήσει με την ευρωπαϊκή επιτρο-
πή, πράγμα που έκανε στις 23 φεβρουαρίου του 2005, δέκα 
προτεραιότητες-κατευθύνσεις πολιτικής που η επιτροπή είχε 
προτείνει σε όλα τα κράτη-μέλη.

με βάση το κείμενο αυτό, η επιτροπή κατέληξε σε ένα σχέ-
διο κατευθύνσεων της Ένωσης για την οικονομική, κοινωνική 
και χωρική συνοχή, το οποίο συζητήθηκε στις 20 και 21 μαΐου 
στο άτυπο συμβούλιο υπουργών που έγινε στο λουξεμβούργο.

σε αυτή τη συνάντηση, τη χώρα μας εκπροσώπησε ο κύρι-
ος φώλιας, ο οποίος εξέφρασε γενική συμφωνία με τις τρεις 
προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο σχέδιο κατευθύνσε-
ων: «η ευρώπη και οι περιφέρειές της πρέπει να είναι το πιο 
ελκυστικό μέρος για επενδύσεις και εργασία», «Βελτίωση της 
γνώσης και της καινοτομίας για την ανάπτυξη» και «περισσό-
τερες και καλύτερες δουλειές».

το ενδεικτικό αυτό σχέδιο επιτρέπει στις χώρες να προ-
γραμματίσουν την αναπτυξιακή τους στρατηγική με βάση τα 
ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.
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Όσοι παρακολούθησαν προσεκτικά το video που παίχτηκε 
στην αρχή, θα παρατήρησαν ότι για τη διαμόρφωση της εθνι-
κής στρατηγικής αναδεικνύονται οι εξής άξονες προτεραι-
ότητας: ανθρώπινοι πόροι, ανταγωνιστικότητα, προσπελασι-
μότητα, ποιότητα ζωής, ψηφιακή σύγκλιση, δημόσια διοίκηση 
και εξωστρέφεια, δηλαδή διασυνοριακές, διαπεριφερειακές 
και διακρατικές συνεργασίες.

Όλα αυτά μαζί και το καθένα ξεχωριστά είναι οι βάσεις 
πάνω στις οποίες πρέπει να χτίσουμε το οικοδόμημα της 
ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο.

πώς θα γίνει αυτό;

Όσον αφορά στα προγραμματικά μας κείμενα: θα έχουμε 
ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει το σύνολο των 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας και θα αποτελεί-
ται από το συγχρηματοδοτούμενο εσπα με τα επιχειρησιακά 
του προγράμματα και από το εθνικό πλαίσιο στήριξης που θα 
χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και μόνο πόρους. 

το εσπα θα διακρίνεται σε δύο μέρη:

το πρώτο μέρος θα είναι στρατηγικό και θα αναφέρεται 
στην πολιτική σύγκλισης που θα εφαρμόσει το κράτος-μέλος, 
και το δεύτερο θα είναι επιχειρησιακό και θα αναφέρεται στα 
μεμονωμένα προγράμματα και τις προτεραιότητες καθώς και 
τις χρηματοοικονομικές κατανομές.

θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι οι διατάξεις εφαρμογής θα 
είναι διακριτό κεφάλαιο στο εσπα. εκεί, θα πρέπει να δηλώ-
σουμε εξαρχής με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε τους πό-
ρους, δηλαδή με ποιους μηχανισμούς και με ποια διαδικα-
σία.

στο σημείο αυτό, θα βάλω μία άνω τελεία για να δούμε 
ποιες είναι οι απαιτήσεις με βάση τα σχέδια των κανονισμών, 
τα οποία είναι στο στάδιο της τελικής διαπραγμάτευσης.

τα σχέδια αυτά εισάγουν καθοριστικές αλλαγές που 
οφείλουμε να διαχειριστούμε την ίδια εποχή που διαχει-
ριζόμαστε έναν τεράστιο όγκο προβλημάτων του γ´ κπσ. 
αυτή η δυσκολία είναι κοινή για όλους. ας είναι και κοινός 
στόχος.

παρουσιάζω λοιπόν αυτές τις αλλαγές.
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ως προς τον σχεδιασμό:

-  Δεν υπάρχει κπσ παρά μόνο εσπα. Βασικό στοιχείο του 
είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός με χαλαρό το επιχειρη-
σιακό μέρος.

-  Δεν περιλαμβάνονται πλέον στα διαρθρωτικά ταμεία 
το εγτπε και το Χμπα. συνεπώς, ο σχεδιασμός είναι  
διοικητικά και μόνο ανεξάρτητος από τον σχεδιασμό των 
διαρθρωτικών ταμείων.

-  το ταμείο συνοχής γίνεται πρόγραμμα και υπόκειται σε 
πολυετή προγραμματισμό.

-  τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι μονοταμειακά και 
υποβάλλονται στην εε ταυτόχρονα με το εσπα. η δια- 
φορά είναι ότι οι πληρωμές από την εε θα αρχίσουν να 
έρχονται μόνο εφόσον πιστοποιηθεί ότι οι μηχανισμοί 
εφαρμογής διαχείρισης και ελέγχου έχουν την απαιτού-
μενη επάρκεια.

-  μία άλλη καινοτομία είναι ότι, με τους πόρους που είναι 
διαθέσιμοι σε κάθε μονοταμειακό πρόγραμμα, μπορούν 
να χρηματοδοτηθούν σε ποσοστό έως 10% δράσεις άλ-
λου ταμείου.

-  καταργείται το συμπλήρωμα προγραμματισμού. με αυτό 
εξειδικευόταν το επιχειρησιακό πρόγραμμα και η δια-
μόρφωσή του ήταν, όπως γνωρίζουμε όλοι, αποκλειστική 
αρμοδιότητα του κράτους-μέλους.

-  η εφαρμογή των προγραμμάτων θα κρίνεται ετήσια, 
εκτός από τη γνωστή ετήσια έκθεση. θα κρίνονται δη-
λαδή στο κατά πόσο πέτυχαν τους στρατηγικούς τους 
στόχους.

-  τέλος, ένα νέο στοιχείο είναι ότι τοπικοί και κοινωνικοί 
εταίροι συμμετέχουν με πιο διευρυμένο τρόπο και στις 
διαδικασίες σχεδιασμού και στις διαδικασίες εφαρμο-
γής. θα μπορούν, δηλαδή, να λειτουργήσουν και ως εν-
διάμεσοι φορείς διαχείρισης όπως γίνεται για τις συνο-
λικές επιχορηγήσεις.

σε σχέση με την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο:
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-  αυξάνονται οι ευθύνες των διαχειριστικών αρχών, των 
τελικών Δικαιούχων όπου πιστοποιείται η ικανότητά τους 
να εκτελέσουν τα έργα και της αρχής πληρωμής.

-  αυξάνεται επίσης η ευθύνη της αρχής ελέγχου, ως προς 
την επαλήθευση της χρηστής λειτουργίας του συστήμα-
τος διαχείρισης και ελέγχου.

-  τέλος, και ίσως πιο σημαντικό από όλα, είναι ο αυστηρό-
τερος έλεγχος της τήρησης της αρχής της προσθετικό-
τητας. πράγμα που σημαίνει ότι εάν με την εκ των υστέ-
ρων αξιολόγηση δεν επαληθεύεται ο εκ των προτέρων 
υπολογισμός, οι χώρες μπορεί να υποστούν δημοσιονο-
μικές διορθώσεις.

Όλα αυτά απλουστεύουν βέβαια τη διαχείριση, αλλά μας 
υποχρεώνουν σε μία νέου τύπου δομή και αρχιτεκτονική των 
προγραμμάτων, αλλά και σε μία νέου τύπου διαχείριση.

από αυτά που είπα μέχρι τώρα, προκύπτουν τρία βασικά 
συμπεράσματα:

-  πρώτον: Ότι η προσέγγιση του προγραμματισμού είναι 
στρατηγική, δηλαδή το εσπα αποτελεί έναν πολιτικό 
χάρτη για την εκπόνηση των προγραμμάτων.

-  Δεύτερον: Ότι τα προγράμματα είναι δεσμευτικά στο 
επίπεδο του σχεδιασμού.

-  τρίτον: Ότι οι εθνικές αρχές λογοδοτούν σε ετήσια βάση 
σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων. 

στο σημείο αυτό, θέλω να αναφερθώ στις εμπειρίες και 
τις πρακτικές από το γ´ κπσ και να σας καλέσω όλους να 
αναλογιστείτε αν και πώς μπορούμε, με βάση αυτές τις 
εμπειρίες, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που μόλις 
περιέγραψα.

θα συμφωνήσετε όλοι ότι, μέσα από τη διαχείριση των 
κοινοτικών κονδυλίων, γνωρίσαμε αδυναμίες, κενά και επικα-
λύψεις τόσο στον σχεδιασμό των προγραμμάτων, και στους 
μηχανισμούς εφαρμογής, όσο και στον συντονισμό του συ-
στήματος διαχείρισης και ελέγχου.

Όλα αυτά οδήγησαν σε αστοχίες, με αποτέλεσμα η χώρα 



ΔήΜοσιεσ επιλογεσ: Μια προσωπιΚή αφήγήσή

375

μας να έχει στερηθεί και να στερείται πολύτιμους πόρους. ας 
δούμε ορισμένες από αυτές:

-  υπήρξαν μεγάλες αδυναμίες στον προσδιορισμό των 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της κάθε περιφέρειας.

-  είναι βέβαιο ότι ενεπλάκησαν στα προγράμματα πάνω 
από δύο φορείς χάραξης πολιτικής σε έναν τομέα. αυτό 
σημαίνει αδυναμία συντονισμού και εμφάνιση σοβαρών 
εμπλοκών στην εφαρμογή.

-  Δημιουργήθηκε ένα σύστημα ελέγχου, γραφειοκρατικό, 
πελατειακού τύπου και μεγάλης διασποράς, με τεράστιο 
κόστος λειτουργίας σε σχέση με την αποτελεσματικότη-
τα και την αποδοτικότητά του.

-  Δημιουργήθηκαν επίσης πολλές διαχειριστικές αρχές, 
πράγμα που οδήγησε στην πολυδιάσπαση των παρεμβά-
σεων και δημιούργησε προβλήματα συντονισμού περιο-
ρίζοντας τις δυνατότητες συνεργειών για την αντιμετώ-
πιση κοινών προβλημάτων.

-  κανείς δεν σταμάτησε τον κατακερματισμό των προ-
γραμμάτων σε μικρά και αποσπασματικά έργα, με απο-
τέλεσμα αυτά να μη συνεισφέρουν σε μία ολοκληρωμέ-
νη αναπτυξιακή παρέμβαση, αλλά να δυσκολεύεται και 
η διαχείρισή τους.

-  για το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων 
θα πω λίγα από τα πολλά που γνωρίσαμε: κατατμήσεις, 
έργα που δεν ολοκληρώθηκαν ούτε στον χρόνο ούτε 
στο κόστος, ούτε στην κατάλληλη ποιότητα· έργα που 
δεν λειτούργησαν ή λειτούργησαν με μεγάλες καθυστε-
ρήσεις είτε γιατί δεν είχαν αδειοδοτηθεί είτε γιατί δεν 
είχε προβλεφθεί η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας 
τους κ.λπ.

-  τα έργα αυτά ανέλαβε μεγάλος αριθμός αδύναμων τε-
λικών δικαιούχων –έξι χιλιάδες περίπου– με έλλειψη, για 
να μην πω ανυπαρξία, τεχνικής, οργανωτικής και διοικη-
τικής επάρκειας που δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε να τα 
υλοποιήσουν, ούτε και να τηρήσουν το κοινοτικό Δίκαιο 
και τους κανονισμούς, πράγμα που ανάγκασε και ανα-
γκάζει ακόμα τις ελεγκτικές ή διαχειριστικές αρχές να 
παγώνουν τη χρηματοδότηση.
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-  επιπλέον, η κεντρική διοίκηση, διαχείριση και ο έλεγχος 
6.000 φορέων είναι ένας εφιάλτης. μόνο τη γραφειο-
κρατία και την ανταλλαγή επιστολών να αναλογιστεί κα-
νείς, καταλαβαίνετε πως εξαντλούμε τις δυνάμεις μας 
χωρίς αποτέλεσμα.

-  τέλος, οι αδυναμίες αυτές ποτέ δεν συσχετίστηκαν ούτε 
με το οικονομικό μέγεθος ούτε με το πλήθος των έργων 
που εκτελούνται, ούτε και με το ποσοστό συμμετοχής 
τους στα προγράμματα.

Όποτε επιχειρήθηκε αναβάθμιση των φορέων με επιμόρ-
φωση των στελεχών τους ή με νέες προσλήψεις, δεν υπήρξε 
αποτέλεσμα. Διότι, αυτό που τελικά απαιτείται είναι πρόσθετη 
τεχνογνωσία και οπωσδήποτε νέα νοοτροπία. για να αποτε-
λεί λύση η πρόσληψη προσωπικού και μόνο αυτή, θα πρέ-
πει η μελέτη της επιχειρησιακής ικανότητας του φορέα να 
έχει καταλήξει ότι αυτός διαθέτει όλες τις άλλες αναγκαίες 
προϋποθέσεις. αλλιώς, οι νέες προσλήψεις θα αφομοιωθούν 
τάχιστα από την υπάρχουσα δομή, χωρίς να μπορέσουν να 
μετεξελίξουν τα χαρακτηριστικά της.

μόνο αν αποτιμήσουμε σωστά αυτές τις αδυναμίες, θα 
καταλάβουμε πόσο δρόμο έχουμε ακόμη μπροστά μας.

κυρίες και κύριοι,

όι πόροι που θα έρθουν στη χώρα μας, αυτοί που έχουμε 
στη διάθεσή μας τώρα, αλλά και οι αντίστοιχοι εθνικοί πόροι, 
δεν είναι μηχανισμός αποζημίωσης. είναι μοχλός για να ενι-
σχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξή μας.

συνεπώς, είναι αντιληπτό ότι οι επιλογές δεν πρέπει να 
έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά να καταφέρουν να 
δέσουν τις παρεμβάσεις των κοινοτικών κονδυλίων, ώστε να 
έρθουν πολλαπλασιαστικά οφέλη και να αρχίσει η οικονομία 
να αυτοεξυπηρετείται.

όι τεχνικές υποδομές δεν πρέπει –κατά τη γνώμη μου πά-
ντα– να είναι αυτοσκοπός ώστε να πετύχουμε βιώσιμη ανά-
πτυξη. πολύ περισσότερο όταν αυτές δεν συνδέονται ούτε με 
το οικονομικό, ούτε με το επιχειρηματικό, ούτε με το κοινω-
νικό περιβάλλον.
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αν αφιερώσουμε λιγότερους πόρους σε αυτές τις δρά-
σεις, σημαίνει ότι εξαρτούμε την ανταγωνιστικότητά μας είτε 
από την ευνοϊκή εξέλιξη εξωγενών παραγόντων, είτε περιμέ-
νουμε μία κοσμογονική επίπτωση των τεχνικών έργων υπο-
δομής.

αυτή η αντίληψη μάς διέπει από το 1989. παρόλα αυτά, 
όμως, η ανταγωνιστικότητά μας επιδεινώνεται. τι σημαίνει 
αυτό; είτε ότι η στρατηγική επιλογή είναι λανθασμένη, είτε 
ότι οι παρεμβάσεις μας στις τεχνικές υποδομές δεν είναι πά-
ντα αποδοτικές.

ιστορικά, καμία οικονομία δεν αναπτύχθηκε και δεν έγι-
νε ανταγωνιστική επειδή πρώτα ολοκλήρωσε ή εκσυγχρόνι-
σε τις υποδομές της. στα πλαίσια ενός ενιαίου οικονομικού 
χώρου, όπως είναι η ευρωζώνη, κερδισμένος είναι πάντοτε 
αυτός που διαθέτει την καλύτερη προίκα σε καινοτομία, αλλά 
και σε δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

κυρίες και κύριοι,

το σημερινό μας συνέδριο είναι το πρώτο βήμα ώστε 
να σχεδιάσουμε μία πραγματικά αναπτυξιακή πορεία για τη 
χώρα.

θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα πολύ πιο απαιτητικά.

το υπουργείο μας προγραμματίζει θεματικές συναντήσεις 
το φθινόπωρο με τη συμμετοχή των περιφερειών, προκει-
μένου να οριστικοποιήσουμε τους άξονες προτεραιότητας, 
αλλά και να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε τον τρόπο 
με τον οποίο θα υλοποιηθούν αυτοί.

θα πρέπει η τεράστια δουλειά που έγινε και θα γίνει, να 
πάρει σάρκα και οστά με τη μορφή ενός νέου σχεδίου ανά-
πτυξης με όραμα, στόχους, ιεραρχημένες προτεραιότητες, 
πόρους και μηχανισμούς υλοποίησης.

θα πρέπει το στρατηγικό σχέδιο, και κατ’ επέκταση 
τα προγράμματα, να απαντούν στο πού πάμε και πώς θα 
πάμε.

Χρειαζόμαστε νέο, ξεκάθαρο, φιλόδοξο, αλλά και πραγ-
ματοποιήσιμο, όραμα.

λάβαμε υπόψη όλα τα μηνύματα από τα περιφερειακά συ-
νέδρια.
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θα κρατήσω τέσσερα από αυτά.

-  πληθώρα σημαντικών ιδεών και καινοτόμων προτάσεων.

-  μεράκι και όραμα των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη 
του τόπου τους.

-  ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των περιφερειών, αλλά 
και

-  υπαρκτές ανάγκες που δεν έχουν μέχρι τώρα καλυφθεί.

πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτά.

υπήρξαν δημοσιεύματα που μας κατηγόρησαν για έλλει-
ψη κατευθύνσεων σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές επιλογές, 
ακόμη και για την προσφυγή σε τρίτους ώστε να μας τις κα-
θορίσουν.

η αλήθεια είναι ότι προσφύγαμε, μέσω μίας ευρύτατης 
διαβούλευσης, στη φωνή, στις ιδέες και στο όραμα της περι-
φέρειας και της κοινωνίας.

η αλήθεια είναι, επίσης, ότι χρησιμοποιούμε όλα τα σύγ-
χρονα εργαλεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι αναπτυ-
ξιακές προτεραιότητες και οι επιλογές είναι και οι σωστές για 
να πετύχουμε τον κεντρικό μας στόχο.

το υπουργείο όικονομίας δεν αποφασίζει και δεν διατά-
ζει· δίνει απλώς τον τόνο.

είναι το υπουργείο, του οποίου η αποστολή είναι να δει 
ευρύτερα τους άξονες αυτούς, να δει συνέργειες και συνερ-
γασίες μεταξύ τομέων.

όι παρεμβάσεις που είχαμε ώς τώρα, μεταξύ άλλων είχαν 
και αυτό το πρόβλημα. Δεν τεκμηρίωναν μία λογική σε συνά-
φεια με τη λογική της διπλανής παρέμβασης. Δεν αλληλοσυ-
μπληρώνονταν. το όφελος ερχόταν από κάθε μία παρέμβαση 
χωριστά και, αν ερχόταν, και το συνολικό όφελος ήταν λιγό-
τερο από ό,τι θα μπορούσε να είναι.

το άλλο μείζον θέμα είναι οι συνέργειες με τους εθνικούς 
πόρους. νομίζω ότι είπαμε αρκετά για αυτό. απλώς να ανα-
φέρω, ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με 38 χιλιά-
δες έργα και δράσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτω από 
αυτό το πλαίσιο. στην προσπάθειά μας να αντιστοιχίσουμε 
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άξονες που προανέφερα και εθνικές χρηματοδοτήσεις, εκπο-
νήσαμε μελέτη. Δεν νοείται οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, 
να έχουν λογική, πλαίσιο, συνολική αποτίμηση και ο εθνικός 
προϋπολογισμός να μην έχει τίποτα από όλα αυτά.

Δεν θα ήθελα να δοθεί η εντύπωση ότι θεωρούμε ότι 
κάποιος μπορεί να γνωρίζει τα προβλήματα κάθε τομέα και 
κάθε μίας περιοχής.

μπορεί να γνωρίζει όμως και τη διπλανή περιοχή και να 
βλέπει οικονομίες κλίμακας και οφείλει να εντάξει όλους σε 
μία τέτοια κοινή δράση.

για τον λόγο αυτό κάνουμε αυτό το συνέδριο· για να είμα-
στε όλοι συμμέτοχοι.

το κπσ είναι ένα εργαλείο, αλλά δεν είναι το μοναδικό. 
Χρειάζονται και άλλα. πλέγμα πολιτικών και συναντίληψη του 
τι σημαίνει ανάπτυξη και πώς θα τη διαχειριστούμε καλύτε-
ρα.

η χώρα μας εκτίθεται διαρκώς στην κρίση και κριτική των 
κοινοτικών θεσμών.

αυτή η έκθεση δημιουργεί επιπρόσθετες απαιτήσεις τόσο 
ως προς την ποιότητα του προγραμματισμού, όσο και ως 
προς την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης.

θα πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις να προ-
χωρήσουν.

το ζητούμενο που προτείνω και προκύπτει από όλα αυτά, 
είναι:

-  η διατύπωση διαυγών ως προς τον στόχο και το περιε-
χόμενο προτεραιοτήτων με αποφυγή της υιοθέτησης λο-
γικών επιλογής δράσεων που θα προσεγγίζουν αποσπα-
σματικά την πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται 
από τις διεθνείς εξελίξεις. 

-  η μείωση των αριθμού των προγραμμάτων με συγκέ-
ντρωση των παρεμβάσεων κοινής στοχοθέτησης και 
σκοπό τόσο τη μεγαλύτερη ευελιξία, όσο και την αποφυ-
γή απώλειας πόρων λόγω του κανόνα ν+2.

-  Έγκαιρος σχεδιασμός και σύσταση των απαιτούμενων 
φορέων για υλοποίηση, διαχείριση και έλεγχο.
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-  Δημιουργία λίγων, αλλά ισχυρών, επιτελικών διαχειριστι-
κών αρχών με κύριο γνώμονα την αποτελεσματικότητα, 
τη συνέργεια και την αποδοτικότητα.

-  ανάπτυξη αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου με απλοποίηση διαδικασιών και 
απαιτήσεων με στόχο την ποιότητα και τη διαφάνεια.

-  αξιοποίηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας από την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων. Έχουμε στη χώρα μας φο-
ρείς πάνω στους οποίους μπορούμε να στηριχτούμε και να 
εξαγάγουμε την εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους.

-  Δημιουργία ισχυρών μηχανισμών εκτέλεσης των έργων 
με αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων τους, που να παρέ-
χουν εχέγγυα αποτελεσματικής λειτουργίας με παράλ-
ληλη αύξηση της αποδοτικότητας του όλου συστήματος 
σε σχέση με το κόστος λειτουργίας του.

κυρίες και κύριοι,

τα ερωτήματα είναι πολλά και για όλους. θα σταθώ σε 
δύο από αυτά:

Έχουμε ναι ή όχι αντιληφθεί τους νέους όρους που επι-
βάλλει η τεχνολογική εξέλιξη και η διεθνοποίηση των οικονο-
μιών; αν ναι, χρειαζόμαστε στροφή των χρηματοδοτήσεων 
προς τους ανθρώπινους πόρους.

Έχουμε, ναι ή όχι, συνειδητοποιήσει ότι το σημερινό σύ-
στημα εφαρμογής καταναλώνει πόρους και παράγει άγχος 
και πρόστιμα; αν ναι, χρειαζόμαστε ενιαίο και αποτελεσμα-
τικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για όλες τις δημόσιες 
δαπάνες, προκειμένου να πετύχουμε και οικονομίες κλίμα-
κας στην εφαρμογή.

απαντάμε ναι σε όλα αυτά.

Ξεκινάμε εισάγοντας σειρά καινοτομιών στον σχεδιασμό.

Ζητούμενο είναι η συμβολή όλων των συντελεστών σε 
όλα τα επίπεδα που είναι καθοριστικά για την ανάπτυξη, γιατί 
η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων βασίζεται μόνο στη συ-
ντονισμένη προσπάθεια.

και εδώ θα απευθυνθώ στους φίλους της ευρωπαϊκής 
επιτροπής, για να τους πω ότι μέχρι τέλους του έτους θα 
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έχουμε ολοκληρώσει το «εργαλείο διαπραγμάτευσης», έτσι 
ώστε από τις αρχές του 2006 να έρθουμε σε συνεννόηση 
με τις υπηρεσίες της επιτροπής και να πετύχουμε να συντμή-
σουμε τους χρόνους που θα χρειαστεί σε αυτή τη δύσκολη 
διαπραγμάτευση. υπενθυμίζω πως, για το τρέχον κπσ, ενώ 
το σχέδιο ανάπτυξης υπεβλήθη τον σεπτέμβριο του 1999, το 
πρώτο πρόγραμμα εγκρίθηκε από την κομισιόν τον απρίλιο 
του 2001.

εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν θέλουμε να μεταφέρουμε 
στις αποσκευές μας προς το Δ´ κπσ τη μιζέρια αυτής της 
άχαρης περιόδου κατά την οποία επιλύουμε καθημερινώς 
εκκρεμότητες του παρελθόντος.

Δεν θέλουμε οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις μας να 
βρεθούν σε συνθήκες προσφυγιάς μέσα σε ένα σύστημα 
που καταναλώνει πόρους, χωρίς να παράγει αποτέλεσμα.

θέλουμε οι προτάσεις αυτές να μπολιάσουν όλους τους 
φορείς και να ενισχύσουν τα μεταρρυθμιστικά τους γονί-
δια.

όρισμένοι από μας είμαστε απόλυτοι και τα θέλουμε όλα.

θέλουμε μία κοινωνία που θα έχει αυτοπεποίθηση, θα και-
νοτομεί και δεν θα αναζητεί παθητική περιχαράκωση ή κε-
κτημένα.

Δεν πρόκειται να ενταχθούμε σε λογικές που η σύγχρονη 
οικονομία και κοινωνία έχουν απορρίψει.

αν αυτό δεν γίνεται, θα αποδειχτεί ότι το τέρας του συ-
στήματος είναι πολύ πιο ισχυρό από τα οράματά μας.

ευχαριστώ πολύ και συγνώμη αν σας κούρασα.

9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΚΠΣ – Τρίτη, 20 Ιουνίου 2006 

κυρίες και κύριοι,

στα τομεακά προγράμματα, η δημόσια δαπάνη των 
ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 95,2%, οι νομικές δεσμεύ-
σεις καλύπτουν το 66,4% και η απορρόφηση ανέρχεται στο 
44,6%. στα περιφερειακά προγράμματα, η δημόσια δαπά-
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νη των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 106,6%, οι νομι-
κές δεσμεύσεις καλύπτουν το 68,9% και η απορρόφηση στο 
42,2%.

αυτά τα ποσοστά έχουν επιτευχθεί εν μέσω σοβαρών 
προβλημάτων της πλειονότητας των δημοσίων συμβάσεων 
και όλο και αυξανόμενων απαιτήσεων από την εε.

παράλληλα με την αναβάθμιση και έγκριση από την εε το 
2005 των συστημάτων Διαχείρισης και ελέγχου Δε και των 
σχετικών διοικητικών και νομοθετικών παρεμβάσεων, συνε-
χίζεται με αμείωτη ένταση σειρά παρεμβάσεων για την εν 
γένει επιτάχυνση της υλοποίησης του κπσ.

συγκεκριμένα, και οφείλω να τα αναφέρω γιατί είναι εργα-
σίες που θεωρούνται αυτονόητες αλλά έχουν μεγάλο βάρος:

-  παρακολουθούμε συστηματικά τους κινδύνους απώ-
λειας πόρων κατά επιχειρησιακό πρόγραμμα και κατά  
Διαρθρωτικό ταμείο μέσω του συστήματος προβλέψεων 
της Δα κπσ.

-  για όλα τα προγράμματα εντοπίζουμε μέτρα και έργα 
που κυρίως δημιουργούν τον κίνδυνο ως προς την κάλυ-
ψη του ν+2, αλλά και μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην κάλυψή του.

-  εφαρμόζουμε προγράμματα επιτάχυνσης, τα οποία περι-
λαμβάνουν προβλεπόμενες ενέργειες («αναλυτικά σχέ-
δια δράσης») και εκτιμήσεις δαπανών σε μηνιαία βάση 
για την κάλυψη των προβλέψεων.

-  λειτουργούμε για δεύτερο έτος, και με εντατικότερους 
ρυθμούς, ειδική ομάδα κρούσης με στόχο συγκεκριμένη 
υποβοήθηση και δραστηριοποίηση των τελικών δικαιού-
χων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι εμπλοκές που οδη-
γούν σε καθυστέρηση δήλωσης δαπανών στο όπσ.

-  παράλληλα, μειώνουμε τους χρόνους ολοκλήρωσης των 
ενεργειών στις οποίες εμπλέκεται το υπόιό.

επίσης, άλλα μέτρα που λαμβάνονται και εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται:

-  Διαδικασίες εξυγίανσης των επ και υπερδέσμευσης πό-
ρων, με την παρακολούθηση της εξέλιξης των επ. 
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-  εξάντληση προσπαθειών κινητοποίησης και διευκόλυν-
σης του όλου μηχανισμού του κπσ.

-  επιτυχής διαπραγμάτευση με την εε επί των αιτημάτων 
εξαίρεσης λόγω δικαστικών-διοικητικών εμπλοκών.

-  τυποποίηση και εξορθολογισμός των ελεγκτικών διαδι-
κασιών.

-  συντονισμός της δράσης και ανάδρασης μεταξύ Διαχει-
ριστικών αρχών και μεγάλων τελικών Δικαιούχων. 

με όλα αυτά τα μέτρα ελαχιστοποιήσαμε την απώλεια 
κοινοτικών πόρων για το 2005, λόγω του κανόνα ν+2, στα 
8,6 εκατ. ευρώ. Ένα απειροελάχιστο ποσοστό για το σύνολο 
του κπσ.

και εδώ θα ήθελα να πω ότι, από τα 590 περίπου εκατ. 
ευρώ των αιτημάτων εξαίρεσης, εγκρίθηκαν τα 407 εκατ. 
ευρώ από την επιτροπή και τελικά χρησιμοποιήθηκαν 334 
εκατ. ευρώ.

αυτός είναι και ο στόχος. να χρησιμοποιούμε βεβαίως τα 
αιτήματα εξαίρεσης, όπου είναι τεκμηριωμένα σύμφωνα με 
τους κανονισμούς, αλλά να στοχεύουμε σε όλο και μικρότε-
ρη επίκλησή τους. ό ορίζοντάς μας είναι και η κάθε χρονιά 
που περνάει, αλλά πάνω από όλα το 2008.

σημειώνω εδώ ότι ο συνολικός στόχος για το τέλος του 
2006 είναι 19,7 δις ευρώ στο σύνολο του κπσ (απόσταση 
στα 4,7 δις).

στο σημείο αυτό, θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη ενημέ-
ρωση για ορισμένα θέματα:

-  αναθέσαμε το έργο των 13 τεχνικών συμβούλων υπο-
στήριξης για τα τεχνικά έργα υποδομής, ένας τεχνικός 
σύμβουλος ανά περιφέρεια. το έργο είχε προκηρυχθεί 
από το 2004 και ως γνωστόν εξαντλήθηκαν όλα τα νο-
μικά στάδια, προθεσμίες, ενστάσεις, προσφυγές, κ.λπ. όι 
σχετικές συμβάσεις βρίσκονται στη φάση διαβίβασης 
στο ελεγκτικό συνέδριο. όι σύμβουλοι προβλέπεται να 
υποστηρίξουν σημαντικά τους φορείς υλοποίησης στην 
προσπάθεια ταχύτερης ωρίμανσης και επί τόπου υπο-
στήριξης, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα.



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

384

-  υπεγράφη η σύμβαση με τον εξειδικευμένο σύμβουλο 
υποστήριξης της Διαχειριστικής αρχής του κπσ, για την 
αναβάθμιση και μετάβαση στα συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου της επόμενης περιόδου. τα συστήματα του 
κπσ και του εσπα στο μέλλον, δεν θα προκύπτουν από 
συλλογή εγκυκλίων, αλλά θα είναι περισσότερο συγκρο-
τημένα, θα προκύπτουν από ειδικούς στην παραγωγή 
συστημάτων ούτως ώστε να μην γίνονται παραλείψεις 
ούτε και υπεραναλύσεις, και θα αποτελούν μία σταθερή 
κοινή βάση για όλους.

-  κατατέθηκε νομοθετική ρύθμιση για τις επί έλασσον δα-
πάνες. Ψηφίζεται στη Βουλή στις 4 ιουλίου. θυμίζουμε 
ότι σημαντικό ποσοστό των συσσωρευμένων διαρθρω-
τικών προβλημάτων οφειλόταν στην αντικατασταθείσα 
πλέον τροπολογία του ν. 2940/2001 που προέβλεπε τη 
δυνατότητα (ανεξέλεγκτης) χρήσης των επί έλασσον 
δαπανών, τροπολογία που έφερε επανειλημμένα τη 
χώρα μας σε μεγάλη αντιπαράθεση με την ευρωπαϊκή 
επιτροπή για τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου και 
δημιούργησε τα προβλήματα επιλεξιμότητας δαπανών 
των εκτελούμενων έργων. η ρύθμιση συμφωνήθηκε με 
την ευρωπαϊκή επιτροπή και το συναρμόδιο υπουργείο 
πεΧωΔε. για πρώτη φορά υπάρχει κοινώς αποδεκτό σύ-
στημα από Διαχειριστικές αρχές και τελικούς Δικαιού-
χους στο κρίσιμο αυτό θέμα.

-  αναθέσαμε το έργο της αναβάθμισης του όλοκληρωμέ-
νου πληροφοριακού συστήματος όπσ-εργόραμα.

-  όλοκληρώνουμε τον διαγωνισμό για την ενίσχυση των 
Διαχειριστικών αρχών, της αρχής πληρωμής και της 
εΔελ με νέο προσωπικό.

-  προκηρύξαμε τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικού 
συμβούλου ποιοτικού ελέγχου για την περίοδο μέχρι 
την ολοκλήρωση του κπσ.

-  προκηρύξαμε τον διαγωνισμό πληροφόρησης και δημο-
σιότητας του κπσ.

-  Βελτιώσαμε την ποιότητα και την ταχύτητα πληροφό-
ρησης μέσω της κωδικοποίησης και δημοσίευσης στην 
ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας www.ggea.gr/, 
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όλων των κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και όδη-
γιών της κεντρικής Διαχειριστικής αρχής του κπσ. όι 
πληροφορίες μας λένε ότι η ιστοσελίδα έχει αποδειχθεί 
ιδιαίτερα χρήσιμη.

Όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις:

ό επενδυτικός νόμος 3299/2004 λειτούργησε αποτελε-
σματικά εφόσον άμεσα εκδόθηκαν όλες οι απαραίτητες κα-
νονιστικές αποφάσεις-εγκύκλιοι ενεργοποίησής του, αρμο-
διότητας υπόιό.

παράλληλα, σχεδιάστηκαν τυποποιημένα εργαλεία, όπως 
το σύστημα ηλεκτρονικής εφαρμογής αυτόματης έκδοσης 
βαθμολογίας και τα υποδείγματα οικονομοτεχνικής μελέτης 
και ελέγχου.

ό επενδυτικός νόμος 3299/2004 με τη χορήγηση των 
υψηλότερων κατά το δυνατόν κινήτρων, έχει συμβάλει στην 
αντιστροφή του επενδυτικού κλίματος, εκτίμηση που συνάγε-
ται μεταξύ άλλων από τον αριθμό, αλλά και τον ρυθμό υπο-
βολής των επενδυτικών σχεδίων.

Έως τις 16/6/2006 έχουν υποβληθεί συνολικά 2.006 προ-
τάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3.817.506.422 ευρώ και 
έχουν ήδη εγκριθεί 1.181 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋ- 
πολογισμού 1.838.241.425 ευρώ που δημιουργούν 6.116 θέ-
σεις εργασίας.

παράλληλα, με τις αντικειμενικές διαδικασίες που προ-
βλέπονται για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτά-
σεων, διασφαλίζεται η επιλογή των περισσότερο σοβαρών 
και βιώσιμων επενδύσεων, πεποίθηση που θα επιβεβαιωθεί 
μεταγενέστερα μέσω του υψηλού ποσοστού ολοκληρώσεων.

σε ό,τι αφορά τις δράσεις ενίσχυσης μμε στο πλαίσιο 
των πεπ προκηρύχθηκε ο 3ος κύκλος για τους τομείς της με-
ταποίησης και του τουρισμού, ο οποίος έληξε στις 15 ιουνίου. 
κύρια χαρακτηριστικά της γ΄ προκήρυξης ενίσχυσης μμε 
αποτελούν η διεύρυνση των πόρων, ο εξορθολογισμός των 
δικαιολογητικών και γενικότερα η απλοποίηση των διαδικασι-
ών και του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης. προς αυτή την κα-
τεύθυνση προκρίθηκε η ενεργοποίηση των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων ως τελικών Δικαιούχων των δράσεων, με την ευθύνη 
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της υποδοχής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, της 
παρακολούθησης της υλοποίησής τους και της καταβολής 
των ενισχύσεων στους δικαιούχους επενδυτές. πρόκειται 
για ένα αποκεντρωμένο σύστημα υποδοχής, με 1900 σημεία 
υποδοχής, που προβλέπει ενδελεχή και αντικειμενική αξιολό-
γηση των επενδυτικών προτάσεων.

τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι κατατέθηκαν 6.603 προ-
τάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.391.311.260 ευρώ έναντι 
προϋπολογισμού προκήρυξης 210.000.000 ευρώ. σε σχέση 
με τα αντίστοιχα μεγέθη του α και Β κύκλου, το ενδιαφέρον 
αποδείχθηκε ιδιαίτερα αυξημένο.

για την καλύτερη εφαρμογή του 3ου κύκλου ενίσχυσης των 
μμε και του επενδυτικού νόμου, δημιουργήθηκε Ολοκλη-
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που συμβάλλει στην έγκυ-
ρη και έγκαιρη πληροφόρηση των επενδυτών, διασφαλίζει 
την αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση και μειώνει, απλου-
στεύει και επιταχύνει τις διαδικασίες. Ήδη, στην ιστοσελίδα  
www.ependyseis.gr, ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει τα στοι-
χεία της εταιρείας και του επενδυτικού σχεδίου του και να 
διαπιστώσει άμεσα εάν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στον 
ν.3299/2004. η εφαρμογή του 3ου κύκλου για την ενίσχυση 
των μμε (στάδια αξιολόγησης, έγκρισης και ολοκλήρωσης 
ενός επενδυτικού σχεδίου) γίνεται στο σύνολό της ηλεκτρο-
νικά με ασφάλεια, διαφάνεια και ταχύτητα.

για την επιτάχυνση της εφαρμογής των προηγούμενων 
κύκλων, εκδόθηκε νέα εγκύκλιος χρηματορροών με στόχο 
τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη μεταφορά της 
δημόσιας επιχορήγησης στα πιστωτικά ιδρύματα και κατά 
συνέπεια στους επενδυτές. προς την ίδια κατεύθυνση, δημι-
ουργήθηκε ηλεκτρονική εφαρμογή για τον έλεγχο των χρη-
ματορροών και την καταβολή των επιχορηγήσεων στους τε-
λικούς ωφελούμενους.

σε συνεργασία με την μονάδα κρατικών ενισχύσεων 
(μόκε) του κέντρου Διεθνούς και ευρωπαϊκού όικονομικού 
Δικαίου (κΔεόΔ) δημιουργούμε ηλεκτρονική βάση δεδομέ-
νων για το σύνολο του εθνικού νομικού πλαισίου που διέπει 
τις Άμεσες Ξένες επενδύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, 
στοχεύοντας στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος και στην προσέλκυση επενδύσεων. το σύνολο της εν 
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λόγω νομοθεσίας θα είναι σύντομα προσβάσιμο μέσω της 
ιστοσελίδας www.ependyseis.gr ώστε, εύκολα και γρήγορα, 
ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρίσκει την πληροφορία που 
χρειάζεται.

η γγεα προκειμένου να ενδυναμώσει περαιτέρω το σύ-
στημα και να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες αδυναμίες, όπου 
αυτές εντοπίζονται, υποστηρίζει το έργο των υπηρεσιών με 
συμπληρωματικές μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για: την επικοινωνιακή στρατηγική και τη σύνταξη ολοκλη-
ρωμένου σχεδίου δράσης επικοινωνίας για τον επενδυτι-
κό νόμο, την ανάλυση και τυποποίηση κριτηρίων αξιολό-
γησης επενδύσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 
3299/2004, τη διαβούλευση με φορείς για δράσεις υπέρ της 
επιχειρηματικότητας και της διευκόλυνσης της πρόσβασης 
των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση του γ´ κπσ, καθώς 
και τη διερεύνηση της πορείας των εταιρειών που χρηματο-
δοτήθηκαν για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο 
των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.

τέλος, όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε μία διαδικασία 
αναθεώρησης του κπσ, των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
και των κοινοτικών πρωτοβουλιών, για την οποία θα μιλή-
σουμε λίγο αργότερα.

και εδώ τελειώνει η παρουσίαση-ενημέρωση που ήθελα 
να σας κάνω.

θα μου επιτρέψετε μετά από αυτά να φρεσκάρω λίγο τη 
μνήμη σας με ορισμένα στοιχεία:

το κπσ πριν από 27 μήνες παρελήφθη με εντάξεις στο 
61,8% της δημόσιας δαπάνης, νομικές δεσμεύσεις στο 39,3% 
και απορρόφηση στο 21,5%. με το ταμείο συνοχής να έχει 
δεσμεύσει το 2004 το 54% των συνολικών πόρων και να έχει 
απορροφήσει μόλις το 10,8% και τις κοινοτικές πρωτοβου-
λίες να έχουν απορροφήσει το 6,6% των δικών τους πόρων 
(ας μη μιλήσουμε για δεσμεύσεις). σήμερα, με στοιχεία της 
15ης ιουνίου 2006, η απορρόφηση του κπσ ανέρχεται σε 15 
δις ευρώ, δηλαδή στο 43,9% επί της συνολικής δημόσιας δα-
πάνης.

αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση 103,9%, ή απόλυ-
τη ποσοστιαία αύξηση 22,4% σε 27 μήνες, σε σχέση με το 
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21,5% της απορρόφησης που παρελήφθη 50 μήνες μετά την 
έναρξη του κπσ.

Όπως και να το υπολογίσει κανείς, είναι γεγονός, ότι προ-
στέθηκε στο σύνολο ίση (και πλέον) απορρόφηση με αυτή 
που παρελήφθη, στο μισό χρόνο.

από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι περίπου το 80% του 
προϋπολογισμού του κπσ έπρεπε να αναλωθεί την τετραετία 
2004-2008.

Δηλαδή, για να γίνει σαφέστερο, τα 4 πρώτα χρόνια απορ-
ροφήθηκε κάτι παραπάνω από το 20% και για τα υπόλοιπα 4 
χρόνια ήταν να απορροφηθεί το υπόλοιπο 80%.

και εδώ θα ανοίξω μία μεγάλη παρένθεση προς τους οψι-
μαθείς που λένε ό,τι θέλουν για το κπσ, πάντα χωρίς τίμημα. 
Δηλαδή τζάμπα. ακούστε:

επί συνόλου δεσμεύσεων 13,4 δις ευρώ που αντιστοιχούν, 
όπως είπα προηγουμένως, στο 39,3% της συνολικής δημόσι-
ας δαπάνης, ποσό 4,7 δις ευρώ αφορά σε έργα που συνεχί-
ζονταν από το Β΄ κπσ.

Δηλαδή το 35% της ύλης που έγινε σε 4 χρόνια και 2 μή-
νες από την έναρξη του κπσ.

και σε πληρωμές, αυτά τα έργα έδωσαν 3,7 δις ευρώ. Δη-
λαδή το 50% περίπου των δαπανών που παρελήφθησαν.

Δεν εννοώ ότι τα έργα-γέφυρες είναι κάτι το μεμπτό. Όταν 
βέβαια γίνονται ξεκάθαρα και δεν προκαλούν δημοσιονομι-
κές διορθώσεις, όπως τα συγκεκριμένα.

θέλω να πω, όμως, ότι αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι 
το Β΄ κπσ επίσης άργησε, ωρίμασε επιτέλους μία «φουρνιά» 
έργων και αυτή τροφοδότησε και το γ΄ κπσ, καθώς δεν πρό-
λαβε βέβαια να ολοκληρωθεί στο Β΄ κπσ. 

Δεν υπήρξε μέριμνα για ωρίμανση νέου κύκλου, δεν υπήρξε 
προγραμματισμός μίας συνεχούς αναπτυξιακής διαδικασίας.

επίσης, ένα σχόλιο ακόμα. πότε άρχισε το κπσ; το 2001 
ή το 2000;

ιδού οι κατανομές του Βερολίνου και πώς επιβαρύνθηκαν 
τα επόμενα έτη από τον επιμερισμό της δέσμευσης του 2000 
σε αυτά.
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η δέσμευση του 2000 μηδενίστηκε, ως γνωστόν, λόγω 
καθυστερημένης έγκρισης του κπσ και των προγραμμάτων.

τα προγράμματα εγκρίθηκαν από τον απρίλιο ώς τον Δε-
κέμβριο του 2001, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες εγκρίθηκαν 
έως και προς το τέλος του 2003.

και καλά μέχρι εδώ. αλλά να προσθέτουμε εκτέλεση δύο 
ετών (2000 και 2001) και αυτό να συγκρίνεται με μια ετήσια 
δέσμευση (2001) πάει πολύ.

και για του λόγου το αληθές, δείτε τις πληρωμές που έγι-
ναν το 2000, το οποίο δεν μετρούσε προγραμματικά, δεν με-
τρούσε για το ν+2.

επανέρχομαι στο σήμερα.

σήμερα, οι αποφάσεις ένταξης από 21,1 δις ευρώ βρί-
σκονται στα 33,7 δις ευρώ, ποσοστό 98,6%. όι νομικές δε-
σμεύσεις από 13,5 δις ευρώ στα 23 δις ευρώ, ποσοστό 67,1%. 
Δηλαδή ποσοστιαία αύξηση των εντάξεων 59,5% ή απόλυτη 
ποσοστιαία αύξηση 36,7% και των δεσμεύσεων 70,7% ή από-
λυτη ποσοστιαία αύξηση 27,8%.

κυρίες και κύριοι,

το κπσ είναι όπως ένα καλοδουλεμένο λογοτεχνικό βι-
βλίο μιας σοβαρής εκδοτικής επιχείρησης.

για να ολοκληρωθεί, γράφεται από την αρχή ώς το τέλος 
και από το τέλος ώς την αρχή, με σύγχρονα λεξικά και σε 
υπολογιστή.

Όχι με το χέρι.

πατώντας στην πραγματικότητα και όχι στη φαντασία.

εμείς, για να τελειώσουμε το βιβλίο, εκτός του ότι ξανα-
στήσαμε ολόκληρη την εκδοτική επιχείρηση, ξαναγράψαμε 
το βιβλίο από την αρχή ώς το τέλος και, τώρα, το ελέγχουμε 
από το τέλος ώς την αρχή. Ώστε και να βγαίνει αναπτυξιακό 
συμπέρασμα όταν κλείνει το βιβλίο, αλλά και να μην «μπουν 
μέσα» όσοι επένδυσαν στο βιβλίο: οι χρηματοδότες μας, η 
ευρωπαϊκή Ένωση και ο εθνικός προϋπολογισμός, δηλαδή ο 
Έλληνας φορολογούμενος.

ό καθένας μας πρέπει να γράψει το κεφάλαιό του και όλα 
μαζί να μην είναι ασυναρτησίες.
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αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και θέλει 
τη συνδρομή όλων μας.

κλείνοντας αυτή την παρέμβαση, θα ήθελα να ευχαριστή-
σω θερμά για τις προσπάθειές τους, όλες τις Διαχειριστικές 
αρχές, όλες τις υπηρεσίες της Διαχειριστικής αρχής του κπσ, 
τους συνεργάτες μου, τις υπηρεσίες του υπόιό.

σε όλες τις εργασιακές καταστάσεις στη ζωή, σε όλα τα 
επίπεδα, υπάρχουν αυτοί που εργάζονται το ωράριό τους και 
ασχολούνται μέχρι εκεί. υπάρχουν όμως και αυτοί που έχουν 
ένα ιδιαίτερο μεράκι για αυτό που κάνουν, που στην προκει-
μένη περίπτωση θα ήθελα να πω ότι έπρεπε να είναι οι πε-
ρισσότεροι, γιατί δεν είμαστε σε μία οποιαδήποτε δουλειά· 
είμαστε σε μία δουλειά ειδικού καθήκοντος και ευθύνης δια-
χείρισης δημοσίου χρήματος.

για όλους αυτούς, λοιπόν, που ενδιαφέρονται πραγματικά 
για αυτό που κάνουν, αυτούς που οι προσπάθειές τους για 
τη χώρα είναι σχεδόν συγκινητικές, για αυτούς που έχουν 
αίσθημα ευθύνης και αγωνία για το αποτέλεσμα, για αυτούς 
θα ήθελα να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ.

αυτή η αφοσίωση είναι που μας κάνει όλους να συνεχί-
ζουμε.

ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Γ´ ΚΠΣ – Τρίτη 26 Ιουνίου 2007 

κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη 
10η και τελευταία επιτροπή παρακολούθησης του γ´ κπσ. Ζη-
τήματα της επιτροπής παρακολούθησης θα αντιμετωπίζονται 
στο εξής μέσω της γραπτής διαδικασίας, σύμφωνα με το πλαί-
σιο που διέπει τη λειτουργία του συλλογικού μας οργάνου.

Βέβαια, ενημέρωση για την πρόοδο του γ´ κπσ θα γίνεται 
και στη Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακο-
λούθησης του εσπα.

η 10η επιτροπή παρακολούθησης είναι, όπως γνωρίζετε, η 
τελευταία διότι το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης έχει προγραμ-
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ματικά ολοκληρωθεί και μένει ενάμιση έτος από σήμερα για 
να ολοκληρωθεί επιχειρησιακά και ταμειακά.

ταμειακά θα έχει ολοκληρωθεί όταν θα απορροφηθούν 
τα 12,2 δις ευρώ που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας από 
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Βλέπετε, κάποτε τα χρή-
ματα ήταν λίγα και είχαμε πολύ χρόνο. τώρα, αντίθετα, τα 
χρήματα είναι πολλά, αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί. ό χρόνος 
είναι ο πόρος που σπανίζει αυτή τη στιγμή.

θα μπορούσα να πω ότι πρόκειται για ένα ντέρμπι που 
θα κρατήσει ενάμιση χρόνο. και επειδή πριν από τα ντέρ-
μπι είθισται να εμψυχώνονται οι ομάδες για να αποδώσουν 
πάνω από τις δυνατότητές τους, επιτρέψτε μου να πω ότι, 
βλέποντας τα όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα, πιστεύω πως θα 
πάρουμε το παιχνίδι ακόμα και στο τελευταίο λεπτό των κα-
θυστερήσεων.

στο πνεύμα αυτό ελπίζω να μου συγχωρήσετε τον συ-
νοπτικό, απολογιστικό χαρακτήρα της παρέμβασης που θα 
κάνω. Όπως θυμάστε, στο πλαίσιο της 5ης επιτροπής παρακο-
λούθησης του κπσ που έγινε πριν από τρία ακριβώς χρόνια 
στο στάδιο του TAE KWON DO στο φάληρο, το κοινοτικό 
πλαίσιο στήριξης περιελάμβανε 12.950 ενταγμένα έργα που 
δέσμευαν το 68% της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

όι συμβάσεις που είχαν υπογραφεί στα έργα αυτά δέ-
σμευαν το 45% της συνολικής δημόσιας δαπάνης και οι πλη-
ρωμές το 25% περίπου.

αξίζει να αναφέρω ότι στο περιφερειακό σκέλος οι συμ-
βάσεις ανέρχονταν στο 38% και οι πληρωμές στο 18% κατά 
μέσο όρο περίπου. σήμερα, η εικόνα έχει αλλάξει εντυπωσια- 
κά. με στοιχεία του όλοκληρωμένου πληροφοριακού συστή-
ματος (όπσ) της περασμένης παρασκευής 22-6-2007, έχουν 
ενταχθεί 27.391 έργα με δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει κατά 
21% τα διαθέσιμα. είναι η γνωστή σε όλους υπερδέσμευση.

όι συμβάσεις προσεγγίζουν το 97% και ο ρυθμός εκτέλε-
σης το 62,4%. προστέθηκαν 52 επιπλέον μονάδες στις εντά-
ξεις και στις συμβάσεις, δηλαδή το μισό κοινοτικό πλαίσιο 
στήριξης, και 38 επιπλέον μονάδες στην απορρόφηση.

πρέπει επίσης να σημειώσω ότι η αποτύπωση του ρυθμού 
εκτέλεσης είναι μια διαδικασία που έπεται της πραγματικής 
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υλοποίησης και συνδέεται βέβαια με την πιστοποίηση των 
πληρωμών και τις καταχωρήσεις στο όπσ. για αυτό τον λόγο 
βλέπουμε στα στοιχεία του όπσ μια πιο συντηρητική εικόνα 
από την πραγματική. στα στοιχεία του προγράμματος δημο-
σίων επενδύσεων, η απορρόφηση φαίνεται να έχει ξεπερά-
σει κατά 2 μονάδες το ποσοστό που σας έδωσα.

η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη, εθνική και κοινοτική, εί-
ναι όπως γνωρίζετε 32,4 δις ευρώ. από αυτά, 20,2 δις ευρώ 
έχουν πληρωθεί σε έργα. ό λόγος των δύο ποσών απεικονί-
ζει την πρόοδο στην εκτέλεση του κοινοτικού πλαισίου στή-
ριξης.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, τα πρώτα τέσσερα χρόνια 
του κπσ δαπανήθηκαν 5 δις ευρώ, ενώ τα επόμενα τρεισή-
μισι χρόνια, δηλαδή το 2004, 2005, 2006 και 2007, δαπα-
νήθηκαν 15,2 δις ευρώ. Όμως, παρά τη ραγδαία αύξηση των 
δαπανών, πρέπει μέσα σε ενάμιση χρόνο, όπως είπα πριν, να 
απορροφήσουμε άλλα 12,2 δις ευρώ.

το ποσό αυτό, και εδώ θα ήθελα την προσοχή σας, αντι-
στοιχεί στο 60% των δαπανών που έγιναν σε 7,5 χρόνια υλο-
ποίησης. όι συμβάσεις ανέρχονται σήμερα σε 31,3 δις ευρώ 
περίπου, δηλαδή σχεδόν το 97% της εγκεκριμένης δημόσιας 
δαπάνης.

Έχουμε ακόμα 1,1 δις ευρώ να συμβασιοποιήσουμε, είναι 
ένα νούμερο εφικτό, που μέσα στη χρονιά θα κλείσει στο 
100%.

η εγκεκριμένη κοινοτική συνδρομή του κπσ είναι 22,7 
δις ευρώ. από αυτά, τα 14,5 δις ευρώ έχουν ήδη εισπραχθεί. 
ό λόγος των δύο ποσών αυτών, δηλαδή οι εισπράξεις προς 
τη συνολική κοινοτική συνδρομή, απεικονίζει την απορρό-
φηση των κοινοτικών πόρων. τις απολήψεις δηλαδή από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό, οι οποίες είναι της τάξεως του 
65%.

με τις αιτήσεις που σήμερα στέλνει ηλεκτρονικά η αρχή 
πληρωμής στην ευρωπαϊκή επιτροπή, ύψους 1,2 δις ευρώ και 
τις οποίες θα εισπράξουμε μέχρι τον σεπτέμβριο, το ποσοστό 
απορρόφησης των κοινοτικών πόρων θα φτάσει στο 70%.

Όπως γνωρίζετε, υπέρτατος στόχος μας είναι η εκταμίευ-
ση στο ακέραιο όλων των κοινοτικών πόρων για την ελλάδα. 
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για να το πετύχουμε αυτό, η σημερινή και η επόμενη χρονιά 
είναι πολύ κρίσιμες. από τώρα μέχρι το τέλος του Δεκεμβρί-
ου 2007 πρέπει να πραγματοποιήσουμε δαπάνες 4 δις ευρώ 
έτσι ώστε να μην έχουμε φέτος απώλειες από τον κανόνα 
ν+2.

θα ήθελα λίγο την προσοχή σας σε αυτό. το ποσό αυτό 
είναι το άθροισμα της ελάχιστης δημόσιας δαπάνης που 
πρέπει να πραγματοποιήσει κάθε πρόγραμμα σύμφωνα με το 
δικό του ν+2. και όχι μόνο. πρέπει παράλληλα να δημιουργή-
σουμε και ένα ικανό απόθεμα δαπανών για το 2008, τελευ-
ταίο έτος εφαρμογής του αδυσώπητου κανόνα ν+2.

Όπως είπα και πριν, ο χρόνος είναι ο πόρος που αυτή 
τη στιγμή σπανίζει. όι προθεσμίες έχουν φτάσει πολύ κο-
ντά και ο αγώνας είναι καθημερινός. καθημερινή είναι και 
η ένταση.

Όσα δημιουργήσαμε και πετύχαμε μέχρι σήμερα, πιστεύω 
ότι μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. και είναι πολλά σε 
τόσο σύντομο χρόνο και με τις γνωστές αντιξοότητες. περιο-
ρίσαμε, όπως ξέρετε, τις απώλειες πόρων του κανόνα ν+2 σε 
ελάχιστα ποσά το 2004, το 2005 και το 2006. συνεχίζουμε 
με μεγάλη επιμέλεια τη φροντίδα για συνεχείς οδηγίες στο 
πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, η επάρκεια 
του οποίου, όπως γνωρίζετε, επιβεβαιώθηκε από την ευρω-
παϊκή επιτροπή και αναγνωρίστηκε στην περσινή έκθεση του 
ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου.

όλοκληρώσαμε με επιτυχία τρεις διαδοχικές αναθεωρή-
σεις του κπσ, αναθεωρήσεις που είχαν πολλαπλά οφέλη και 
διασφαλίζουν, πιστεύουμε, ένα ευνοϊκότερο δυνατό κλείσιμο 
της περιόδου το 2008. είναι από όλους κατανοητό ότι η ανα-
θεώρηση του 2006 προσέφερε μια τεράστια ώθηση στο γ΄ 
κπσ. ακόμα αποκομίζουμε οφέλη από την αναθεώρηση αυτή 
και θα εξακολουθήσουμε να αποκομίζουμε και το 2008.

εκτός από το θέμα του ποσοστού συγχρηματοδότησης, 
διασφαλίστηκαν πλήρως τα έργα-γέφυρες και δημιουργή-
θηκαν προϋποθέσεις ωρίμανσης του εσπα μέσα από το γ΄ 
κπσ. τα έργα-γέφυρες είναι μια ασφαλιστική δικλείδα· δεν 
είναι μια δυνατότητα προς εξάντληση. θα τα παρακολουθού-
με, όπως έχουμε υποχρέωση, συστηματικά και προσεκτικά. η 
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ευρωπαϊκή επιτροπή, στα πλαίσια διαπραγμάτευσης που κά-
ναμε, μας έδωσε μια δυνατότητα και θα πρέπει να την αξιο- 
ποιήσουμε με σοβαρότητα και αξιοπιστία.

Ύστερα πάλι από διαπραγμάτευση με την επιτροπή και 
μέσα από τις αναθεωρήσεις, προωθήσαμε, όπως ξέρετε, σει-
ρά νέων δράσεων όπως η συνολική επιχορήγηση για τις απο-
μονωμένες νησιωτικές περιοχές και τα μικρά νησιά κάτω από 
3.000 κατοίκους που οδήγησε στη σύναψη σύμβασης με την 
εγνατια όΔόσ α.ε. για την υλοποίηση έργων υποδομής εκεί 
που υπάρχουν ακόμα ζωτικές ανάγκες.

η εγνατια δημοπρατεί πλέον τα έργα. εχθές, και το ανα-
κοινώνουμε αυτό, δημοπρατήθηκαν οι μονάδες αφαλατώσε-
ων. Άμεσα έπονται και τα οδικά έργα. στο σημείο αυτό, θα 
ήθελα να παρακαλέσω τις τρεις διαχειριστικές αρχές που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου να ολοκληρώσουν 
άμεσα και τάχιστα τις διαδικασίες για το σχετικό μέτρο και 
τις εντάξεις.

Όσον αφορά στις μελέτες ωρίμανσης, η σημασία αυτής 
της πρωτοβουλίας είναι αυτονόητη για το εσπα. πρόκειται 
για ένα εργαλείο που δεν το είχαμε από το Β΄ στο γ΄ κπσ. 
και εδώ θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τις υπηρε-
σίες της επιτροπής που μας έδωσαν τη δυνατότητα να χρη-
ματοδοτήσουμε μελέτες ωρίμανσης.

μέχρι στιγμής, αρκετά τομεακά προγράμματα έχουν 
προκηρύξει σημαντικό προϋπολογισμό μελετών με μεγαλύ-
τερο βέβαια το όαλαα. στα πεπ θα ήθελα να είμαι λίγο πιο 
συγκεκριμένος. ό συνολικός προϋπολογισμός των αντίστοι-
χων μέτρων, μετά και την αναθεώρηση που προείπα, είναι 
71,4 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις 73 
εκατ. ευρώ και έχουν κατατεθεί προτάσεις 309 εκατ. ευρώ 
από τους φορείς. Δηλαδή 424% επί του συνολικού προϋπο-
λογισμού. μέχρι στιγμής έχουμε εντάξεις, και με την επι-
φύλαξη, κύριε κλαδά, των στοιχείων που μου αναφέρατε 
προηγουμένως για τις μελέτες ωρίμανσης στο πεπ στερεάς 
ελλάδας, έχουν ενταχθεί μελέτες 48,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 
το 68% του προϋπολογισμού των μέτρων. όι μελέτες στις 
μεταφορές καλύπτουν το 65% και οι μελέτες στο περιβάλ-
λον καλύπτουν το 29%.
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θα ήθελα να καλέσω, στο σημείο αυτό, όλους τους χει-
ριστές του συγκεκριμένου μέτρου να το αντιμετωπίσουν με 
μεγάλη προσοχή. πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα 
ώστε οι μελέτες να ολοκληρωθούν στο τέλος του γ΄ κπσ για 
να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο εσπα.

σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες 
αναφέρθηκε διεξοδικά ο υπουργός, θα πω 2-3 ενδεικτικά 
νούμερα. στον τρίτο κύκλο με 532 εκατ. ευρώ, ενισχύονται 
ήδη 5.425 επιχειρήσεις που αναμένεται να δημιουργήσουν 
7.500 νέες θέσεις εργασίας. φέτος, περιμένουμε από το σύ-
στημα αυτό δαπάνες περίπου 80 εκατ. ευρώ.

όλοκληρώνουμε την αξιολόγηση των προτάσεων στα πλαί-
σια της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. προβλέπεται να 
εγκριθούν περίπου 3.000 προτάσεις προϋπολογισμού 176,0 
εκ. ευρώ που θα δημιουργήσουν 3.300 θέσεις εργασίας.

στις 2 μαρτίου 2007 ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσε-
ων για τις δράσεις κοινωνίας της πληροφορίας με μια συ-
νολική δημόσια δαπάνη στα 11,2 εκατομμύρια ευρώ με 401 
προτάσεις π/υ 17,5 εκ. ευρώ. στις 15 μαΐου 2007 ξεκίνησε η 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του URBAN, που θα ολοκλη-
ρωθεί στις 30 ιουνίου, με συνολική δέσμευση 3,5 εκ. ευρώ.

σήμερα, όπως είπε ο υπουργός, ξεκίνησε η υποβολή των 
προτάσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, για πρώτη 
φορά από το υπουργείο όικονομίας και όικονομικών, στους 
τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών. για τα 13 πεπ και 
τα 4 προγράμματα της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG. 
μια προκήρυξη με συνολικό προϋπολογισμό 404,0 εκ ευρώ 
περίπου.

η παρακολούθηση όλων αυτών των δράσεων γίνεται μέσα 
από το πληροφοριακό σύστημα σε όλα τα στάδια της δια-
δικασίας. εξασφαλίζεται η επιτάχυνση, μειώνεται το κόστος 
παρακολούθησης και ελέγχου και παράλληλα εξασφαλίζο-
νται οι αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης. 
το σύστημα έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, την τυποποίηση 
των διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και μεταφοράς των 
πιστώσεων με μαθηματικοποιημένα και τυποποιημένα κριτή-
ρια. και βέβαια έναν τελικό δικαιούχο, ο οποίος διαθέτει σύ-
στημα εσωτερικής πιστοποίησης.
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σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της υλοποίησης, ολοκλη-
ρώσαμε, όπως ξέρετε, έναν από τους πλέον πολύπλοκους  
διαγωνισμούς του Δημοσίου για την πρόσληψη 13 συμβούλων 
υποστήριξης σε κάθε μία από τις περιφέρειες της χώρας. τα 
οφέλη από την ενέργεια αυτή θα αφορούν όλα τα τεχνικά 
έργα υποδομής υπό μελέτη ή κατασκευή στις περιφέρειες 
και είμαι βέβαιος ότι θα αποτιμηθούν ιδιαίτερα θετικά στο 
τέλος του 2008.

θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι πήραμε απόφαση για με-
γαλύτερη περιφερειακή δραστηριοποίηση του έργου αυτού. 
Έτσι ορίστηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη των γενικών γραμματέ-
ων των 13 περιφερειών, 13 περιφερειακές επιτροπές παρακο-
λούθησης και παραλαβής του έργου, πάντα με τη συνδρομή 
του υπόιό οι οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη της παρα-
κολούθησης και παραλαβής του έργου. Άμεσα δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική απόφαση.

θα ήθελα, στο σημείο αυτό, να πω δυο λόγια για το ταμείο 
συνοχής. η απορρόφηση προσεγγίζει το 56%. τόσο τα αρμό-
δια υπουργεία όσο και οι περιφέρειες πρέπει να επιταχύνουν 
σημαντικά. και εδώ γνωρίζετε όλοι ότι δεν έχουμε τις ευε-
λιξίες που μας παρέχει το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. στο 
ταμείο συνοχής, τα προβλήματα της υλοποίησης φαίνονται 
διά γυμνού οφθαλμού.

υπάρχουν βέβαια εγκριτικές αποφάσεις, οι οποίες εκτεί-
νονται πέραν του 2009, ακόμα και το 2010, αλλά είναι σημα-
ντικό και εκεί τα έργα να προχωρήσουν πολύ γρήγορα.

θα ήθελα να πω επίσης δυο λόγια για τα θέματα πληρο-
φόρησης.

εκπονήσαμε ήδη ένα εγχειρίδιο διαδικασιών έτσι ώστε 
να αναμορφώσουμε τις ιστοσελίδες της γενικής γραμμα-
τείας επενδύσεων της ανάπτυξης και να δημιουργήσουμε 
μια δομή υπεύθυνη για τη συνεχή επικαιροποίησή τους. στο 
πλαίσιο αυτό, συστάθηκε ομάδα με υπεύθυνο αρχισυντά-
κτη, υπεύθυνο επικοινωνίας και υπεύθυνο τεχνικής υπο-
στήριξης. η αναμόρφωση του συνόλου των ιστοσελίδων θα 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του ιουνίου. Ήδη έχει ολοκλη-
ρωθεί η «www.ependyseis.gr» που στοχεύει στην ενημέρω-
ση των επιχειρήσεων για όλα τα επενδυτικά προγράμματα 
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που υλοποιούνται από το υπουργείο όικονομίας και όικο-
νομικών.

παράλληλα, η ιστοσελίδα αυτή είναι η είσοδος στο πλη-
ροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και παρέχει, όπως 
ξέρετε από τους προηγούμενους κύκλους, τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των επενδυτικών 
σχεδίων. επιπλέον, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα φιλοξενεί το 
νομοθετικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις στην ελλάδα, ένα 
έργο που, για την υλοποίησή του, μας υποστήριξε το κέντρο 
διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου.

θα περάσω εν συντομία στα θέματα του εσπα. γνωρί-
ζετε ότι είναι η πρώτη φορά που τόσο έγκαιρα και τόσο 
συγκροτημένα υπέβαλε η χώρα το προγραμματικό της κεί-
μενο. η ποιότητά του εξασφάλισε, όπως γνωρίζετε, μια από 
τις συντομότερες εγκρίσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

στις 6 μαρτίου 2007 υποβάλαμε σχέδια όλων των περι-
φερειακών προγραμμάτων, 8 τομεακά, 5 περιφερειακά, και 
σταδιακά υποβάλλουμε τα προγράμματα εδαφικής συνεργα-
σίας. όι διαπραγματεύσεις για όλα τα προγράμματα πήγαν 
πολύ καλά και οι εγκρίσεις αναμένονται στη βάση των τε-
λικών σχεδίων που αυτές τις ημέρες θα υποβάλουμε στην 
ευρωπαϊκή επιτροπή.

εδώ θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η πολιτική συμ-
φωνία επιτεύχθηκε και θα επικυρωθεί σύντομα σε ανώτατο 
επίπεδο. παράλληλα, οργανώνουμε τις υπηρεσίες μας κα-
τάλληλα προκειμένου να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες της 
χώρας, αλλά και στις απαιτήσεις της νέας περιόδου.

επεξεργαζόμαστε και προετοιμάζουμε το νέο σύστημα  
διαχείρισης και ελέγχου προωθώντας νέους θεσμούς, αλλά 
και νέα εργαλεία.

λόγω της αύξησης των σχετικών κοινοτικών απαιτήσεων, 
προωθήσαμε, μέσα από συνεχή διαβούλευση εδώ και δύο 
χρόνια, την ιδέα της πιστοποίησης των δικαιούχων στη βάση 
κριτηρίων επάρκειας.

είναι αλήθεια ότι υπήρχαν και υπάρχουν δυσκολίες. αλλά 
δεν υπάρχει σχεδόν κανείς σήμερα στην ελλάδα, που να μη 
συμφωνεί με τη φιλοσοφία τού να πληρούνται ορισμένες 
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ελάχιστες προϋποθέσεις όταν κάποιος φορέας διαχειρίζεται 
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

το υπόιό πρόσφατα συμφώνησε με τον ελότ, και εδώ 
θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. ευσταθόπουλο για τη 
συμβολή του και τον υπουργό ανάπτυξης, τον κ. σιούφα, για 
την οριστικοποίηση του κόστους αυτής της συμφωνίας. η 
σχετική σύμβαση για τη δημιουργία εθνικού προτύπου δια- 
χείρισης έργων, σύμφωνα με το οποίο θα πιστοποιείται η δια- 
χειριστική επάρκεια των τελικών δικαιούχων της Δ´ προγραμ-
ματικής περιόδου, θα υπογραφεί πολύ σύντομα.

στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ στον νέο πρό-
εδρο της κεντρικής Ένωσης Δήμων και κοινοτήτων ελλά-
δος, τον Δήμαρχο αθηναίων, κύριο νικήτα κακλαμάνη, και 
να του επιβεβαιώσω ότι η συμφωνία που έχουμε κάνει με την  
κεΔκε αλλά και την εναε και το τεχνικό επιμελητήριο ισχύ-
ει. ό ελότ θα παράξει το πρότυπο με ομάδες έργου στις 
οποίες θα συμμετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, αλλά και 
του τεχνικού κόσμου της χώρας.

προκηρύξαμε επίσης καινοτόμες ολοκληρωμένες δρά-
σεις για τις ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές και 
για την καλύτερη διασύνδεσή τους με την ενδοχώρα. τα πρό-
τυπα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης θα εφαρμοστούν, εφόσον 
υπάρξει ενδιαφέρον, στο εσπα. και πράγματι, υπήρξε πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον από ένα μεγάλο εύρος φορέων σε όλη 
τη χώρα.

για τα πρώτα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης θα γίνει σχε-
τική παρουσίαση στη συνέχεια των εργασιών της επιτροπής 
παρακολούθησης.

πριν από λίγο, και σε συνέχεια του μνημονίου συνεργασί-
ας με το ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων, υπεγράφη η σύμ-
βαση χρηματοδότησης. η ελλάδα πρώτη, μεταξύ των 27 κρα-
τών-μελών, προωθεί και εφαρμόζει αυτή την πρωτοβουλία.

θα ήθελα να προσθέσω, επίσης, ότι έχουμε ολοκληρώ-
σει σειρά μελετών για το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, τους 
αναπτυξιακούς οργανισμούς περιφέρειας, τα ταμεία ανακυ-
κλούμενων πιστώσεων. Όλες αυτές οι μελέτες έχουν ενσω-
ματωθεί στο υπό τελική διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο της 
επόμενης προγραμματικής περιόδου.
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συζητήσαμε διεξοδικά και με τα συναρμόδια υπουργεία. 
αναλάβαμε μία σειρά από πρωτοβουλίες, όπως ο αναπτυ-
ξιακός σχεδιασμός στη βάση πέντε χωρικών ενοτήτων, η 
δημιουργία υποστηρικτικών εργαλείων της τοπικής αυτοδι-
οίκησης κ.λπ. Έχουμε ήδη συμφωνήσει ένα μοντέλο με την 
εναε, το οποίο τώρα υλοποιείται. ετοιμάζουμε την εκχώρη-
ση της σχετικής πίστωσης στην εναε και νομίζω θα έρθει 
σύντομα προς υπογραφή στο γραφείο μου.

και άλλα πολλά, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να παραβλέ-
ψω τώρα για την οικονομία του χρόνου.

κυρίες και κύριοι, είμαι περισσότερο βέβαιος από ποτέ ότι, 
χωρίς τα δραστικά μέτρα θεσμικού, διαχειριστικού και επιχει-
ρησιακού εξορθολογισμού που πήραμε, η σημερινή επιτροπή 
παρακολούθησης δεν θα είχε κανένα νόημα.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι έγιναν τα αδύνατα δυνα-
τά προκειμένου να διασώσουμε τους πόρους σε συνεργασία 
με όλα τα υπουργεία, τις περιφέρειες, την ευρωπαϊκή επιτρο-
πή και τις υπηρεσίες μας.

ό θεσμικός εξορθολογισμός, όπως γνωρίζετε όλοι, επε-
τεύχθη με τη μεταρρύθμιση του συστήματος παραγωγής δη-
μοσίων έργων και του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
εξασφαλίζοντας νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών, αλλά 
παράλληλα οργάνωση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

ό προγραμματικός και διαχειριστικός εξορθολογισμός 
επιτεύχθηκε κυρίως με τις αναθεωρήσεις του κοινοτικού 
πλαισίου στήριξης μέσα από τις οποίες κινητοποιήσαμε πε-
ρισσότερο την ιδιωτική πρωτοβουλία, θεσπίσαμε νέα εργα-
λεία, ωριμάζουμε το εσπα.

με την αναθεώρηση του 2006, τελική σε επίπεδο χρη-
ματοδοτικών πινάκων, εξασφαλίσαμε μικρότερη επιβάρυνση 
για τον εθνικό προϋπολογισμό, η οποία δεν θεωρούμε σε κα-
μία περίπτωση ότι έθιξε την υλοποίηση.

ό εξορθολογισμός αυτός επιτεύχθηκε όμως και με μέτρα 
που πήραμε στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επενδύ-
σεων, όπως η αύξηση της απόκλισης μεταξύ πιστώσεων και 
ορίου πληρωμών σε ποσοστό από 30% σε 40%. και αυτό για 
να δίνει μεγαλύτερες ευελιξίες στα συγχρηματοδοτούμενα 
από την εε έργα.
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η δυνατότητα δημοπράτησης μόνο με την απόφαση έντα-
ξης, η χρηματοδότηση των συλλογικών αποφάσεων άμεσα 
και χωρίς περικοπές και σήμερα η δυνατότητα έγκρισης περί-
που, μπορώ να το πω και να το λάβετε υπόψη, και θα το συ-
ζητήσουμε ενδεχομένως αργότερα, 1 δις ευρώ που θα φτάσει 
στο πλαφόν το όριο πληρωμών του πΔε μαζί και για τις συλ-
λογικές αποφάσεις σα/8, σα/9 εν όψει της προγραμματικής 
περιόδου 2007-2013.

αλλά και άλλα μέτρα που πήραμε για την ενίσχυση της δια-
χείρισης, όπως η εκπαίδευση των στελεχών, η ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού της μόΔ για την πλήρωση 397 θέσεων με 12 ειδι-
κότητες, η δημιουργία help desks, δηλαδή γραφείων υποβοή-
θησης· ένα από τα οποία λειτουργεί στην αρχή πληρωμής.

η τεχνική αναβάθμιση του όπσ και το πληροφοριακό σύ-
στημα για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων κ.λπ.

ό επιχειρησιακός εξορθολογισμός του κοινοτικού πλαισί-
ου στήριξης δεν ολοκληρώθηκε ακόμα. συνεχίζεται με αμείω- 
τη ένταση.

στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλουν περισσότερο τα 
σχέδια δράσης που ζητήσαμε να υποβληθούν από τις τοπικές 
αρχές σχετικά με τις υπερδεσμεύσεις. και εδώ θα ήθελα να 
παρακαλέσω ακόμα μία φορά τις διαχειριστικές αρχές που 
έχουν αυτή την εκκρεμότητα, να την τακτοποιήσουν άμεσα 
προκειμένου να είμαστε σε θέση να μιλάμε μαζί τους για θέ-
ματα διαχείρισης υπερδεσμεύσεων.

θα συμβάλει και η υποστήριξη που παρέχουμε και θα συ-
νεχίσουμε να παρέχουμε μέσω της ομάδας ν+2 του υπουρ-
γείου, αλλά και μέσω της ομάδας υποστήριξης τελικών Δικαι-
ούχων της μόΔ και κυρίως βέβαια μέσω των 13 συμβούλων 
υποστήριξης.

παρά την προσπάθεια που κάναμε στον τομέα αυτό του 
επιχειρησιακού εξορθολογισμού, έχουμε ακόμα μέλλον. πρέ-
πει να αλλάξουμε τις, συχνά, κλειστές νοοτροπίες των φορέ-
ων, νοοτροπίες που αναδεικνύονται μέσα από τον τρόπο που 
προωθούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν τα έργα τους.

κυρίες και κύριοι, έργα και προτάσεις θα υπάρχουν πάντα. 
αυτό που είναι δύσκολο είναι τα έργα να συνάδουν με συ-
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γκεκριμένες στρατηγικές, να ιεραρχούνται σωστά, να έχουν 
τεχνική ωριμότητα και να υλοποιούνται από τον κατάλληλο 
φορέα ώστε να μην αποτυγχάνουν ποιοτικά, κοστολογικά και 
χρονικά.

Ένα είναι βέβαιο σήμερα. Ότι έργα που δεν έχουν καν 
ξεκινήσει ή δεν έχουν συμβάσεις ή δεν έχουν παράξει ποτέ 
δαπάνες ή δεν προβλέπεται να παράξουν δαπάνες σε χρόνο 
ωφέλιμο για το γ´ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, δεσμεύουν 
σήμερα τους πόρους που θα χάσουμε αύριο. υπάρχουν επι-
χειρησιακά προγράμματα που εξ αυτού του λόγου έχουν μία 
παραπάνω δυσκολία στο να πετύχουν τον στόχο τους. η δυ-
σκολία παρουσιάζεται εκεί που υπάρχει πρόβλημα ορθού μα-
κροχρόνιου σχεδιασμού, τεχνικής ωριμότητας και ικανότητας 
υλοποίησης των έργων, όπως είπα πριν.

Όμως, η διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι, 
πλέον, ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί μόνο μέσω της υλο-
ποίησης. Διότι το στρατηγικό εργαλείο της αναθεώρησης σε 
επίπεδο χρηματοδοτικών πινάκων έχει εξαντληθεί.

στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, και ενδεχομένως θα με 
επιβεβαιώσει και ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ευρωπαϊ- 
κής επιτροπής, ότι, αμέσως μετά την έγκριση των προγραμ-
μάτων του Δ´ κοινοτικού πλαισίου στήριξης, η ελλάδα θα 
υποβάλει σχέδιο αναθεώρησης του γ´ κοινοτικού πλαισίου 
στήριξης όχι όμως σε ό,τι αφορά τους χρηματοδοτικούς πί-
νακες.

για να προετοιμαστεί αυτό το σχέδιο της 4ης αναθεώρη-
σης, θα έχουμε συναντήσεις και συνεννοήσεις μεταξύ μας 
έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε το χρονοδιάγραμμα που θα 
συμφωνηθεί με την ευρωπαϊκή επιτροπή.

η αναθεώρηση αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα περαι-
τέρω προσαρμογής των προγραμμάτων και των μέτρων μας, 
αλλά και διόρθωσης τυχόν προβλημάτων επιλεξιμότητας. 
Δεν θα το εξειδικεύσουμε τώρα, αλλά μπορώ να σας πω ότι 
είναι μια συμφωνία που έχουμε κάνει με χρονοδιάγραμμα το 
οποίο θα τηρήσουμε οπωσδήποτε. και βέβαια απευθύνομαι 
στις διαχειριστικές αρχές που αντιλαμβάνονται τα θέματα 
που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. τον σεπτέμβριο, θα 
επανέλθουμε στο θέμα της προετοιμασίας της αναθεώρη-
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σης. η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι η έγκριση των 
προγραμμάτων του εσπα.

το παιχνίδι στο γ΄ κπσ θα κριθεί στην τεχνική ωριμότητα 
και στην ικανότητα υλοποίησης, αλλά και στο ζήτημα της συ-
γκροτημένης ιεράρχησης και παραγωγής των έργων. συνδέ-
εται δε και με τις νοοτροπίες που προανέφερα. η επιτάχυνση 
του γ΄ κπσ έχει ως αποτέλεσμα και τη δημιουργία κύκλων 
έργων και συνεπώς μιας «κοιλιάς» ανάμεσα στην ολοκλήρω-
ση της μιας περιόδου και στην έναρξη της άλλης. Όπως είπα 
στην αρχή, πρόκειται για ένα ντέρμπι που θα δώσει αποτέλε-
σμα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

με τα εργαλεία που ανέφερα και ανέπτυξα διεξοδικά, 
έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε αυτή την «κοιλιά». το 1 
δις που ανέφερα πριν είναι μέσα στις ενέργειες που μπορούν 
να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

τέλος, και κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι στις μέ-
ρες μας πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. στο τραπέζι αυτό 
σήμερα και ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής παρα-
κολούθησης, θεωρούμε ότι καταθέτουμε ένα θετικό απο-
λογισμό έργου. επίσης, θεωρούμε ότι προσφέρουμε όσα 
ήταν δυνατόν από πλευράς μας στον τομέα της διαχείρισης 
και αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων. καλούμε δε όσους 
έχουν ιδέες και πρωτοβουλίες που μπορούν να συνδράμουν 
ακόμα περισσότερο στον σκοπό αυτό, να τις καταθέσουν. το 
ίδιο ισχύει και για το εσπα.

Όπως είπε άλλωστε και ο αβραάμ λίνκολν: «αυτός που 
έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, είναι αυτός που έχει και τη 
θέληση να βοηθάει».

σας ευχαριστώ πολύ.
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ευρετηριό όρων*

De minimis Κανόνας στις κρατικές ενισχύσεις

ό κανόνας de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) εισήχθη το 1992, 
τροποποιήθηκε το 2006 και αφορά την πολιτική της επιτροπής για τις 
κρατικές ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών 
και της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. συγκεκριμέ-
να, ενισχύσεις μεγαλύτερες των 200.000 ευρώ και των 100.000 ευρώ 
για τον τομέα των οδικών μεταφορών μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 
ετών ανά επιχείρηση, πρέπει να ανακοινώνονται στην επιτροπή για λό-
γους ελέγχου της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού.

Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη

η αποτίμηση σε νομισματικές μονάδες του προϊόντος που προκύπτει 
ως το άθροισμα των δαπανών για την αγορά των τελικών αγαθών και 
υπηρεσιών, το οποίο καταναλώνεται σε μια οικονομία κατά τη διάρκεια 
ενός έτους, μέσα στην επικράτεια της χώρας, ανεξάρτητα από τη μόνιμη 
κατοικία των ιδιοκτητών των συντελεστών παραγωγής.

Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα

η αποτίμηση σε νομισματικές μονάδες του προϊόντος που προκύπτει ως 
το άθροισμα των εισοδημάτων, το οποίο παράγεται σε μια οικονομία 
κατά τη διάρκεια ενός έτους, μέσα στην επικράτεια της χώρας, ανε-
ξάρτητα από τη μόνιμη κατοικία των ιδιοκτητών των συντελεστών πα-
ραγωγής.

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

η αποτίμηση σε νομισματικές μονάδες του προϊόντος (που προκύπτει 
ως το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κλάδων και δρα-

*   Πηγή: ευρετήριο όρων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 
ιστοσελίδα μόΔ αε.



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

406

στηριοτήτων της οικονομίας), το οποίο παράγεται κατά τη διάρκεια ενός 
έτους, μέσα στην επικράτεια της χώρας, ανεξάρτητα από τη μόνιμη κα-
τοικία των ιδιοκτητών των συντελεστών παραγωγής.

Αναθέτουσες Αρχές

είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημο-
σίου δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή 
ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 
ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισμός:

α)  ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη ανα-
γκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό 
ή εμπορικό τομέα.

β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και

γ)  η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύ-
τερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου 
υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή 
του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, 
του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου, διορίζεται από το 
κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανι-
σμούς δημοσίου δικαίου.

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Όρος που αντικατέστησε τον προηγούμενο όρο «συγκριτικός πίνακας», 
ως συνέπεια των τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου οι οποίες επέ-
βαλαν περιορισμούς στις αυξομειώσεις εργασιών και στην προσθήκη 
νέων εργασιών στις συμβάσεις Δημοσίων Έργων. μεταξύ άλλων, στο 
πλαίσιο μιας σύμβασης, δεν επιτρέπεται παρά μόνο η υπό όρους εκτέ-
λεση συμπληρωματικών εργασιών και εντός των συγκεκριμένων ορί-
ων απρόβλεπτων δαπανών, ενώ για συμπληρωματικές εργασίες λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων απαιτείται σύναψη άλλης/άλλων σύμβα-
σης/συμβάσεων, συνολικού ποσού μικρότερου του 50% του ποσού της 
αρχικής σύμβασης.

ό απε συνοδεύει κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής. συντάσσεται 
επίσης κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη διάθεσης των απρόβλεπτων 
δαπανών κάθε σύμβασης. το ακριβές περιεχόμενο του απε και οι περι-
ορισμοί που τον διέπουν αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία.

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

αφορά όλες τις ενέργειες, προγράμματα, δράσεις, μέτρα, πρωτοβουλί-
ες που αναλαμβάνονται στον τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης 
και της επαγγελματικής κατάρτισης και στοχεύουν στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό. η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με την ευρω-
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παϊκή στρατηγική για την απασχόληση είναι το επιχειρηματικό πνεύμα, 
η ικανότητα για απασχόληση, η δυνατότητα προσαρμογής και η ισότητα 
των ευκαιριών.

Ανταγωνισμός

κατάσταση στην αγορά όπου οι πωλητές προϊόντος ή υπηρεσίας προ-
σπαθούν κατά τρόπο ανεξάρτητο να προσελκύσουν αγοραστές με σκο-
πό την επίτευξη συγκεκριμένου εμπορικού στόχου όπως, παραδείγμα-
τος χάρη, κέρδη, πωλήσεις ή/και κατάκτηση μεριδίου αγοράς. αυτός 
ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων μπορεί να αφορά τις τιμές, την 
ποιότητα, την εξυπηρέτηση ή συνδυασμό αυτών και άλλων παραγόντων 
στους οποίους οι πελάτες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία. ό υγιής και 
ανόθευτος ανταγωνισμός αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην οικονομία 
της αγοράς. στην ευρωπαϊκή επιτροπή έχουν δοθεί οι απαιτούμενες 
εξουσίες για να ελέγχει και να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί ανταγω-
νισμού της εε ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός ανταγωνισμός 
στην εσωτερική αγορά.

Ανταγωνιστικότητα

ανταγωνιστική οικονομία είναι μια οικονομία η οποία παρουσιάζει αυξη-
μένη ανάπτυξη και υποστηρίζεται από την παραγωγικότητα. Δεδομένου 
ότι η στρατηγική της λισαβόνας έθεσε το στόχο να καταστεί η ευρώπη 
η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη παγκοσμίως οικονομία της γνώ-
σης, η ανταγωνιστικότητα κατέστη μια από τις πολιτικές προτεραιότητες 
της ευρωπαϊκής Ένωσης. μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία εί-
ναι πράγματι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν οι οικονομικοί, 
κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι της κοινότητας και να εξασφα-
λιστεί, κατ’ αυτό τον τρόπο, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 
ευρωπαίων πολιτών. όι προσπάθειες ανταγωνιστικότητας της Ένωσης 
αποσκοπούν επίσης στην προσαρμογή της ευρωπαϊκής οικονομίας στις 
διαρθρωτικές αλλαγές, στην αντιμετώπιση της μετεγκατάστασης των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε ανερχόμενες χώρες, στην ανακα-
τανομή των θέσεων εργασίας και των πόρων σε νέους βιομηχανικούς 
τομείς και στην αντιμετώπιση του κινδύνου μιας διαδικασίας αποβιομη-
χανοποίησης.

η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης καθορίζεται από την ανάπτυξη 
της παραγωγικότητας και εξαρτάται επίσης από τις αποδόσεις και από 
το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως δε από την ικανότη-
τά της να προβαίνει σε διαρθρωτικές αναπροσαρμογές. για να είναι 
ανταγωνιστική, η Ένωση πρέπει υποχρεωτικά να είναι πιο αποδοτική 
όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία, τις τεχνολογίες της πλη-
ροφορίας και των επικοινωνιών, την επιχειρηματικότητα, τον ανταγω-
νισμό, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
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Αξιολόγηση Προγράμματος

όι αξιολογήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, της απο-
τελεσματικότητας και της λογικής συνέπειας της συνδρομής των 
ταμείων, καθώς και της στρατηγικής και της υλοποίησης των επιχει-
ρησιακών προγραμμάτων όσον αφορά τα ειδικά διαρθρωτικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη και οι 
ενδιαφερόμενες περιφέρειες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το στόχο 
της βιώσιμης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική νομοθεσία όσον 
αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλο-
ντική αξιολόγηση.

η αξιολόγηση μπορεί να είναι στρατηγικής φύσης προκειμένου να 
εξετάζεται η εξέλιξη ενός προγράμματος ή μιας ομάδας προγραμμάτων 
σε σχέση με τις κοινοτικές και εθνικές προτεραιότητες. η αξιολόγηση 
μπορεί να είναι επιχειρησιακής φύσης προκειμένου να υποστηρίζεται 
η παρακολούθηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος. αξιολογήσεις 
πραγματοποιούνται πριν, κατά και μετά την περίοδο προγραμματισμού.

όι αξιολογήσεις διεξάγονται με ευθύνη των κρατών-μελών ή της 
επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή της ανα-
λογικότητας. όι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή φορείς, λειτουργικά ανεξάρτητους 
από τις αρχές. τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα.

όι αξιολογήσεις χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό για τε-
χνική βοήθεια.

η επιτροπή παρέχει ενδεικτικές κατευθύνσεις όσον αφορά τις 
μεθόδους αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων  
ποιότητας.

Απορρόφηση

Όρος που υπολογίζεται, σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος, ως 
ποσοστό (%) δαπανών προς δέσμευση, με τρεις διαφορετικές προσεγ-
γίσεις:

1)  δαπάνες έτους προς δεσμεύσεις έτους (απορρόφηση Έτους ή 
τρέχουσα απορρόφηση),

2)  αθροιστικές δαπάνες μέχρι στιγμής προς αθροιστικές δεσμεύσεις 
μέχρι και το τρέχον έτος (σωρευτική απορρόφηση),

3)  αθροιστική δαπάνη μέχρι στιγμής προς τη συνολική δέσμευση 
όλων των ετών (συνολική απορρόφηση, που ισοδυναμεί με τον 
όρο «βαθμός ολοκλήρωσης»).

η χρήση του όρου συναντάται εκτός από το επίπεδο του προγράμ-
ματος και στο επίπεδο του Άξονα προτεραιότητας.
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Άυλες Ενέργειες ή «Soft» Ενέργειες

θεωρούνται οι ενέργειες των οποίων οι παρεμβάσεις αφορούν στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, εκπόνηση προγραμ-
μάτων σπουδών, επιστημονική έρευνα, επαγγελματικό προσανατολι-
σμό, διασύνδεση και επικοινωνία επιχειρήσεων, έρευνα αγοράς κ.λπ. 
και γενικότερα παρεμβάσεις πλην εκείνων της υλικοτεχνικής υποδομής 
(όπως κατασκευές τεχνικών έργων, αγορά και εγκατάσταση εξοπλι-
σμού και μηχανημάτων, κ.λπ.).

Δέσμευση

ό συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, εκφρασμένος σε 
ευρώ, όπως αποτυπώνεται στους Χρηματοδοτικούς πίνακες, κατανε-
μημένος στα έτη και διαρθρωμένος σε Άξονες. η δέσμευση προκύπτει 
κατόπιν διμερούς συμφωνίας (ελληνικής κυβέρνησης και ευρωπαϊκής 
επιτροπής).

Δήλωση δαπανών

πρόκειται για τις δαπάνες που δηλώνονται από τη Διαχειριστική αρχή 
στην αρχή πιστοποίησης και περιλαμβάνουν, για κάθε άξονα προτεραι-
ότητας, το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών, στις οποίες υπο-
βλήθηκαν οι Δικαιούχοι για την υλοποίηση των πράξεων καθώς και την 
αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά που έχει καταβληθεί ή οφείλεται στους 
Δικαιούχους σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τη δημόσια συνει-
σφορά.

Δημοπρατημένο Έργο

θεωρείται το Έργο που έχει εισέλθει σε κάποιο από τα στάδια δημοπρά-
τησης χωρίς απαραίτητα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία η σχετική με 
την έγκριση του αποτελέσματος από την προϊσταμένη αρχή.

ΔΗΜΟΣ Α.Ε.

ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί χάριν 
του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τους υπουργούς εσω-
τερικών και όικονομίας και όικονομικών. σκοποί της εταιρείας είναι:

(α)  η προετοιμασία και η σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων 
για ένταξη έργων των ό.τ.α. α΄ βαθμού, στα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους, 

(β)  η ωρίμανση δηλαδή η εκτέλεση μελετών, η λήψη των απαραί-
τητων αδειών και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της κα-
τασκευής τεχνικών έργων υποδομής των ό.τ.α. α΄ βαθμού, που 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, και
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(γ)  η ανάθεση και ευθύνη εκτέλεσης έργων υποδομής των ό.τ.α. α΄ 
βαθμού. Δημιουργήθηκε με τον ν. 3614/2007.

Δημόσια Δαπάνη

H δαπάνη που πραγματοποιείται για την κάλυψη μέρους (όταν υπάρχει 
και ιδιωτική συμμετοχή) ή όλου (όταν υπάρχει μόνο δημόσια συμμετοχή) 
του προϋπολογισμού ενός επιχειρησιακού προγράμματος ή/και Έργου, 
και προέρχεται εξ ολοκλήρου από δημόσιους (εθνικούς και κοινοτικούς) 
πόρους, δηλαδή είναι το άθροισμα της εθνικής Δημόσιας Δαπάνης (εθνι-
κή συμμετοχή) και της κοινοτικής συμμετοχής.

Δημόσια Επένδυση

το σύνολο των δαπανών του Δημοσίου για την απόκτηση ή παραγωγή 
των αγαθών παγίου κεφαλαίου, δηλαδή αγαθών που παρέχουν υπηρε-
σίες για μια σειρά ετών μετά την περίοδο μέσα στην οποία έγινε η δα-
πάνη για την παραγωγή ή την απόκτησή τους. 

Δημόσιες συμβάσεις

είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς 
μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισ-
σοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση 
έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έν-
νοια του πΔ 60/2007.

Δημοσιονομική διόρθωση

η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της κοινοτικής και εθνικής συμμε-
τοχής σε ένα Έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του 
από τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013, συνεπεία 
παρατυπιών ή μη επιλέξιμων δαπανών, η οποία είναι ανάλογη της παρά-
βασης που διαπιστώνεται.

Διαχειριστική Αρχή

η διαχείριση κάθε επιχειρησιακού προγράμματος του εσπα ασκείται 
μέσω ειδικής υπηρεσίας (Διαχειριστική αρχή), η οποία λειτουργεί ή συ-
νιστάται για τους σκοπούς αυτούς. η Διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη 
για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με το 
σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιο-
νομικής διαχείρισης.

Διευρωπαϊκά Δίκτυα

τα διευρωπαϊκά δίκτυα πρέπει να παράσχουν τη δυνατότητα σύνδεσης 
των εθνικών δικτύων μέσω μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής υπο-
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δομής. είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
δεδομένου ότι εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευ-
μάτων, των προσώπων και των υπηρεσιών. ό τίτλος XV της συνθήκης 
ίδρυσης της ευρωπαϊκής κοινότητας αποτελεί τη νομική βάση των διευ-
ρωπαϊκών δικτύων (ΔεΔ). 

τα διευρωπαϊκά δίκτυα αφορούν τρεις τομείς δραστηριότητας:

τα ΔεΔ μεταφορών (TEν-T) καλύπτουν ταυτόχρονα τις οδι-•	
κές και τις συνδυασμένες μεταφορές, τις μεταφορές μέσω 
πλωτών οδών και τους θαλάσσιους λιμένες, καθώς και το ευ-
ρωπαϊκό δίκτυο σιδηρόδρομων μεγάλης ταχύτητας. στην κα-
τηγορία αυτή ανήκουν επίσης τα νοήμονα συστήματα δια- 
χείρισης των μεταφορών, όπως και το ευρωπαϊκό σύστημα δορυ-
φορικής ραδιοπλοήγησης, το Galileo.

τα ΔεΔ ενέργειας (TEν-E) καλύπτουν τους κλάδους της ηλεκτρι-•	
κής ενέργειας και του φυσικού αερίου. τείνουν στη δημιουργία 
ενιαίας αγοράς ενέργειας και διευκολύνουν την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού.

τα ΔεΔ τηλεπικοινωνιών (eTen) έχουν ως στόχο την ανά-•	
πτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών με βάση τα τηλεπικοινωνια-
κά δίκτυα. όι υπηρεσίες αυτές, επικεντρωμένες στη δημόσια  
διοίκηση, αποτελούν τον πυρήνα της πρωτοβουλίας «eEurοpe - 
κοινωνία της πληροφορίας για όλους».

Δικαιούχος

Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για 
την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. στα πλαίσια των κα-
θεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της συνθήκης, οι δικαιού-
χοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο 
έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.

Ελληνικό Πρότυπο Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΕΣΠΑ

σύμφωνα με τον Nόμο 3614/03.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί-
οδο 2007-2013», προβλέπεται ο σχεδιασμός ενός ελληνικού προτύ-
που διοίκησης και διαχείρισης έργων του εσπα, λαμβάνοντας μέριμνα 
των ιδιαιτεροτήτων των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το εκτ, 
σύμφωνα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η Διαχειριστική επάρκεια των 
Δικαιούχων εξαιρουμένων αυτών που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση 
κατά τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης και εξαιρουμένων των ταμείων 
του άρθρου 24 του νόμου 3614/07. για τη δημιουργία του προτύπου 
αυτού έχει ξεκινήσει σχετική συνεργασία μεταξύ υπόιό και ελότ. 
η εφαρμογή του προτύπου αυτού προβλέπεται να αρχίσει μετά την 
01.01.2009.
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μέχρι την έγκριση και έναρξη εφαρμογής του προτύπου (μεταβατική 
περίοδος), η Διαχειριστική επάρκεια των Δικαιούχων θα επιβεβαιώνεται 
από τις αρμόδιες ευ, εφόσον οι φορείς αποδεικνύουν ότι εφαρμόζουν 
σύστημα διαχείρισης με τεκμηριωμένες (γραπτές) διαδικασίες τουλάχι-
στον για τις λειτουργίες:

του προγραμματισμού και ωρίμανσης έργων-ενεργειών,•	

διενέργειας διαγωνισμού και ανάθεσης συμβάσεων,•	

παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου,•	

οικονομικής διαχείρισης έργου.•	

με την προβλεπόμενη από το νόμο υπουργική απόφαση με αριθμ. 
1258/ευσ 281/11.01.2008 ρυθμίζονται οι βασικές κατευθύνσεις για τη 
μέθοδο και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα γίνεται η επιβεβαί-
ωση της Διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία που ενεργεί υπό την 
ευθύνη Διαχειριστικής αρχής ή που εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό 
μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με Δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. 
με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού ή με κοινή απόφαση 
των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργών, μετά από εισήγηση της αρμόδι-
ας Διαχειριστικής αρχής, δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι 
ενδιάμεσοι φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση 
μέρους των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής αρχής επιχειρησιακού 
προγράμματος ενεργώντας σε σχέση με Δικαιούχους που εκτελούν 
πράξεις για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής αρχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του κανονισμού 1083/2006 (εκ). με 
όμοια απόφαση, ο ενδιάμεσος φορέας αναλαμβάνει αρμοδιότητες δι-
αχείρισης και υλοποίησης δράσεων συνολικής επιχορήγησης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 42 του ίδιου κανονισμού. στις ως άνω αποφάσεις 
καθορίζονται:

  (α)  ο φορέας ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση δράσεων του 
οικείου επιχειρησιακού προγράμματος,

  (β)  οι δράσεις που αναλαμβάνονται και ο αντίστοιχος προϋπολο-
γισμός αυτών,

  (γ)  οι αρμοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται με την αναγκαία 
εξειδίκευση,

  (δ)  οι υποχρεώσεις του ενδιάμεσου φορέα και της Διαχειριστικής 
αρχής,

  (ε)  το αρμόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο,

(στ)  κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση των αρμο-
διοτήτων που αναλαμβάνει ο φορέας.
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με την υπουργική απόφαση συστήματος Διαχείρισης τυποποιείται 
και εξειδικεύεται το περιεχόμενο της απόφασης ορισμού ενδιάμεσου 
φορέα Διαχείρισης.

Επιλέξιμες δαπάνες

όι δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μεγάλα έργα), 
που έχουν όντως καταβληθεί μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στην επιτροπή ή της 1ης ιανουαρίου 
2007 –εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη– και της 31ης Δε-
κεμβρίου 2015 και που έχουν πραγματοποιηθεί για πράξεις που έχουν 
αποφασιστεί από τη Διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού 
προγράμματος ή υπό την ευθύνη της σύμφωνα με κριτήρια που καθορί-
ζονται εκ των προτέρων από την επιτροπή παρακολούθησης. όι κανό-
νες για την επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο 
από το κράτος-μέλος.

Επιλεξιμότητα

η συμβατότητα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις χρηματοδοτή-
σεις από την EE. αφορά κυρίως δύο μεγάλες κατηγορίες: τις συγχρημα-
τοδοτούμενες ενέργειες και τις δαπάνες.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια υπουργεία, περι-
φέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, υποβάλλεται από το 
υπουργείο όικονομίας και όικονομικών και εγκρίνεται από την επι-
τροπή και το οποίο καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική με τη χρήση 
ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί με τη 
συνδρομή ενός ταμείου ή, στην περίπτωση του στόχου «σύγκλιση» 
και ειδικότερα για τα επιχειρησιακά προγράμματα «ενίσχυση της 
προσπελασιμότητας» και «περιβάλλον - αειφόρος ανάπτυξη», με τη 
συνδρομή του ταμείου συνοχής και του ετπα.

Έργα-γέφυρες

πρόκειται για έργα η κατασκευή των οποίων άρχισε με κονδύλια από 
το γ´ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και θα ολοκληρωθεί από το εσπα 
2007-2013. μεταξύ των μεγάλων έργων περιλαμβάνονται και αυτά που 
θα κατασκευαστούν με σύμβαση παραχώρησης, όπως οι αυτοκινητό-
δρομοι Mαλιακός - Kλειδί, Kόρινθος - Tρίπολη - Kαλαμάτα, Iόνια Oδός, 
Kεντρικής Eλλάδας, Kόρινθος - πάτρα - πύργος - Tσακώνα καθώς και 
η υποθαλάσσια αρτηρία της θεσσαλονίκης. επίσης, περιλαμβάνονται οι 
επεκτάσεις και οι νέοι σταθμοί του μετρό.
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Εργοδότης ή Κύριος του Έργου

προκειμένου για δημόσια έργα, είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρό-
σωπο του δημοσίου τομέα, για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η 
σύμβαση ή κατασκευάζεται το Έργο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(European Regional Development Fund - ERDF) ιδρύθηκε το 1975 με 
κύρια αποστολή τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. πρόκειται 
για το μεγαλύτερο από πλευράς πόρων, διαρθρωτικό όργανο της εε. 
η παρέμβαση του ετπα επικεντρώνεται σε ορισμένες θεματικές προ-
τεραιότητες που αντικατοπτρίζουν τη φύση των στόχων «σύγκλιση», 
«περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και «ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία». 

πρόκειται, ιδίως, για χρηματοδοτήσεις που αφορούν:

επενδύσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων •	
απασχόλησης,

επενδύσεις σε υποδομές,•	

μέτρα στήριξης της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, που •	
περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας και υπηρεσιών στις επιχει-
ρήσεις, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (μμε),

την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής.•	

Ίδιοι πόροι της EE

όι ίδιοι πόροι είναι τα έσοδα φορολογικής φύσεως που διατίθενται στην 
εE προκειμένου να καλύψει τη χρηματοδότηση των δαπανών της, τηρώ-
ντας το σημερινό ανώτατο όριο του 1,27% του κοινοτικού αεπ. ό κοινοτι-
κός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τους ιδίους πό-
ρους. σήμερα περιλαμβάνονται στους ιδίους πόρους τέσσερα στοιχεία:

οι γεωργικοί δασμοί, δηλαδή οι τελωνειακοί δασμοί για τα γεωρ-•	
γικά προϊόντα

οι δασμοί που προέρχονται από την εφαρμογή του κοινού δασμο-•	
λογίου στις εισαγωγές από τρίτες χώρες

ο φόρος φπα που προέρχεται από την εφαρμογή ενιαίου συντε-•	
λεστή (1%) στη βάση φπα του κάθε κράτους μέλους.

ο «τέταρτος ή συμπληρωματικός πόρος» που βασίζεται στην •	
εφαρμογή ενός συντελεστή επί του ποσού των αεπ όλων των 
κρατών-μελών.

Ιδιωτική Συμμετοχή

το τμήμα του συνολικού κόστους προγράμματος, Άξονα, μέτρου ή 
Έργου, που καλύπτεται από ιδιωτικά κεφάλαια, επιπλέον της Δημόσιας 
Δαπάνης.
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Καθεστώς ενίσχυσης

κάθε πράξη βάσει της οποίας, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα 
εκτέλεσης, είναι δυνατόν να χορηγούνται ατομικές ενισχύσεις σε επι-
χειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη, κατά τρόπο γενικό 
και αφηρημένο και κάθε πράξη βάσει της οποίας μπορεί να χορηγείται 
ενίσχυση μη συνδεόμενη με συγκεκριμένο σχέδιο, σε μία ή περισσότε-
ρες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα ή/και για απροσδιόρι-
στο ποσό.

Κοινή Υπουργική Απόφαση

υπουργική απόφαση που εκδίδεται με συνυπογραφή από δύο ή περισ-
σότερους υπουργούς –όταν εμπίπτει στην αρμοδιότητα περισσότερων 
του ενός υπουργών– κατ’ εξουσιοδότηση σχετικού νόμου.

Κοινοτικές Οδηγίες

όι νομοθετικές πράξεις της ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απευθύνο-
νται σε ένα, περισσότερα ή όλα τα κράτη-μέλη και είναι δεσμευτικές 
όσον αφορά τον επιδιωκόμενο στόχο, αλλά επαφίεται στις εθνικές αρ-
χές η επιλογή του τύπου και των μέσων ενσωμάτωσής τους στο εθνικό 
δίκαιο.

Κρατική Ενίσχυση

ως κρατική ενίσχυση ορίζεται η παρέμβαση μιας δημόσιας αρχής (σε 
επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό), μέσω των δημόσιων πόρων, με 
σκοπό την υποστήριξη ορισμένων επιχειρήσεων ή παραγωγών. συνε-
πώς, η επιχείρηση που δέχεται μια τέτοιου είδους ενίσχυση πλεονεκτεί 
απέναντι στους ανταγωνιστές της. ό έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων 
ανταποκρίνεται επομένως στην ανάγκη να διατηρηθεί ο ελεύθερος και 
θεμιτός ανταγωνισμός μέσα στην ευρωπαϊκή Ένωση.

απαγορεύονται οι ενισχύσεις που παρέχονται κατά τρόπο επιλεκτι-
κό από τα κράτη-μέλη ή μέσω κρατικών πόρων και οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάσουν τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών, νοθεύοντας 
τον ανταγωνισμό (άρθρο 87 της συνθήκης για την ίδρυση της ευρωπαϊ-
κής κοινότητας - σεκ). ωστόσο, οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να επι-
τρέπονται εφόσον δικαιολογούνται από στόχους γενικού συμφέροντος: 
ενισχύσεις που προορίζονται για την ανάπτυξη των μειονεκτουσών πε-
ριφερειών, τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, την προ-
ώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
την προστασία του περιβάλλοντος, την επαγγελματική κατάρτιση, την 
απασχόληση και τον πολιτισμό.

η ευρωπαϊκή επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των μέ-
τρων που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, 
είτε βρίσκονται στο στάδιο σχεδίου είτε ισχύουν ήδη, έτσι ώστε να εξα-
σφαλίζεται ότι δεν νοθεύουν τον ανταγωνισμό.
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η επιτροπή και το Δικαστήριο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων δίνουν 
ευρεία ερμηνεία στην έννοια της «ενίσχυσης», τόσο όσον αφορά τον 
οργανισμό από τον οποίο χορηγείται (κράτος, φορέας τοπικής αυτο-
διοίκησης, οργανισμός στον οποίο το κράτος ασκεί άμεσα ή έμμεσα 
πρωτεύουσα επιρροή, ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση με νομικό καθε-
στώς ιδιωτικού δικαίου κ.λπ.) όσο και τη μορφή που λαμβάνει (άμεσες 
ή έμμεσες ενισχύσεις, για παράδειγμα μέτρα για την ελάφρυνση των 
οικονομικών επιβαρύνσεων μιας επιχείρησης) ή το σκοπό τους.

αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεταρρύθμιση των κανόνων 
και των διαδικασιών που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις. προτείνεται, 
αφενός, η μείωση του αριθμού των κρατικών ενισχύσεων και, αφετέ-
ρου, η καλύτερη στοχοθέτησή τους, ώστε να συμβάλουν καλύτερα στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και στη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

όι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μμε) ορίζονται, σε κοινοτικό επίπε-
δο, σύμφωνα με σωρευτικά κριτήρια τα οποία αφορούν το δυναμι-
κό, τον κύκλο εργασιών και την ανεξαρτησία της επιχείρησης. κατά 
συνέπεια, λαμβανομένου υπόψη μόνον του αριθμού των απασχο-
λουμένων, μια πολύ μικρή επιχείρηση (μικροεπιχείρηση) απασχο-
λεί λιγότερα από δέκα άτομα, μια μικρή επιχείρηση λιγότερα από πε-
νήντα και μια μεσαία επιχείρηση λιγότερα από διακόσια πενήντα. 
η ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ρητά τις μμε προκειμένου να δια- 
φυλάξει τα πλεονεκτήματα που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις αυτές 
μόνο για τις επιχειρήσεις εκείνες που διαθέτουν πράγματι τα κατάλληλα 
χαρακτηριστικά.

όι μμε αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των επιχει-
ρήσεων στην ευρώπη και αποτελούν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. κατ’ εφαρμογή του συνθήματος «προτεραιότητα στις 
μικρές επιχειρήσεις» που υιοθέτησε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις (2000), η ευρωπαϊκή Ένωση δια- 
χειρίζεται πολλές δράσεις προς όφελος των ευρωπαϊκών μμε (πρό-
σβαση στη χρηματοδότηση, φορολογία, έρευνα, τεχνολογία της πλη-
ροφορίας και της επικοινωνίας κ.λπ.). κατάρτισε επίσης συνεκτικό και 
ενιαίο πολιτικό πλαίσιο για διάφορες δράσεις, το οποίο έχει ως στόχο 
να αξιοποιήσει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των μμε με σκοπό τη δη-
μιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ένωση.

για να ληφθούν με καλύτερο τρόπο υπόψη τα συμφέροντα και οι συ-
γκεκριμένες ανάγκες των μμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών, 
εκπρόσωπος των μμε λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ των μμε και 
της ευρωπαϊκής επιτροπής. αν και ο κοινοτικός ορισμός των μμε προ-
ωθείται από την Ένωση ως ορισμός αναφοράς, δεν είναι δεσμευτικός 
παρά μόνο για ορισμένους τομείς, όπως οι κρατικές ενισχύεις, η υλοποί-
ηση των διαρθρωτικών ταμείων ή τα κοινοτικά προγράμματα.
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Παρακολούθηση

το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες πραγματοποιείται η συλλο-
γή και διαχείριση πληροφοριών που αφορούν την υλοποίηση των πρά-
ξεων. μέσω των διαδικασιών αυτών παρακολουθείται και εποπτεύεται 
η πορεία εξέλιξής τους και, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται, γίνονται 
διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί μέσα στο εγκε-
κριμένο χρονοδιάγραμμα, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 
πράξεων αποδίδοντας το αντίστοιχο λειτουργικό αποτέλεσμα, όπως τα 
παραπάνω έχουν εγκριθεί με την απόφαση Ένταξης των πράξεων στο 
πρόγραμμα.

Παρατυπία

κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού Δικαίου, η οποία προκύπτει 
από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή εν-
δέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της ευρωπαϊκής Ένωσης, 
με τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δα-
πάνης.

Περιφερειακές Ενισχύσεις

περιφερειακές ενισχύσεις ονομάζονται οι κρατικές ενισχύσεις που χο-
ρηγούνται για να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη συγκεκριμένων 
μειονεκτικών περιοχών εντός της ευρωπαϊκής Ένωσης (εε) και έχουν 
ως στόχο να μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες μέσα στην εε και 
να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή της.

όι περιφερειακές ενισχύσεις διέπονται από τις κατευθυντήριες 
γραμμές περιφερειακών ενισχύσεων (κγπε) της εε, οι οποίες απο-
τελούν τη βάση διαμόρφωσης του εθνικού Χάρτη περιφερειακών ενι-
σχύσεων για κάθε κράτος-μέλος (κ-μ) της εε. η επιτροπή πρόσφατα 
δημοσίευσε τις νέες κγπε (C54/13, 4.3.2006) που θα ισχύσουν για την 
περίοδο 2007-2013.

περιφερειακές ενισχύσεις δύνανται να χορηγηθούν σε όλους τους 
τομείς εκτός από: τον γεωργικό τομέα, τον τομέα της αλιείας, τη βιομη-
χανία άνθρακα και χάλυβα, τον τομέα των μεταφορών και της ναυπη-
γικής και τον κλάδο των συνθετικών ινών, των οποίων η ενίσχυση δεν 
επιτρέπεται ή διέπεται από εξειδικευμένους κανονισμούς. κατά κανό-
να, οι περιφερειακές ενισχύσεις θα πρέπει να χορηγούνται στο πλαίσιο 
καθεστώτων που καλύπτουν πολλές οικονομικές δραστηριότητες. στις 
περιπτώσεις που το κράτος-μέλος προτίθεται να ενισχύσει μία και μόνο 
δραστηριότητα, ή να χορηγήσει ενίσχυση σε μία και μόνο επιχείρηση 
(ad-hoc), θα πρέπει να αποδείξει ότι η ενίσχυση αυτή συμβάλλει στην 
ευόδωση μιας συνεπούς στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης και 
ότι μέσω αυτής δεν θα προκύψει νόθευση του ανταγωνισμού. επίσης 
δεν μπορούν να χορηγούνται ενισχύσεις βάσει των κγπε για τη διά-
σωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων οποιουδήποτε 
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κλάδου (οι ενισχύσεις αυτής της κατηγορίας διέπονται από ξεχωριστό 
πλαίσιο).

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

πρόκειται για τα επιχειρησιακά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην 
περιφέρεια και τα οποία για την 4η προγραμματική περίοδο 2007-2013 
είναι:

1.  πεπ μακεδονίας θράκης: περιφέρειες ανατολική μακεδονία - 
θράκη, κεντρική μακεδονία και Δυτική μακεδονία.

2.  πεπ Δυτικής ελλάδας, πελοποννήσου, ιονίων νήσων: περιφέρει-
ες Δυτική ελλάδα, πελοπόννησος, ιόνια νησιά.

3.  πεπ κρήτης και νήσων αιγαίου: περιφέρειες κρήτη, Βόρειο αι-
γαίο, νότιο αιγαίο

4.  πεπ θεσσαλίας, ηπείρου, στερεάς ελλάδας: περιφέρειες θεσσα-
λία, Ήπειρος, στερεά ελλάδα.

5.  πεπ αττικής: περιφέρεια αττικής.

τα πεπ συγχρηματοδοτούνται μόνο από το ετπα και καλύπτουν 
τουλάχιστον έναν κοινό κορμό παρεμβάσεων ως εξής:

κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες,•	

υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δο-•	
μών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και 
ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός),

πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προ-•	
στασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς),

έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας,•	

πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,•	

πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιο-•	
χών.

Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης

όι περιφέρειες μεταβατικής στήριξης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

στις περιφέρειες στις οποίες το αεγχπ ανά κάτοικο θα υπερ-•	
βεί, για στατιστικούς λόγους (λόγω της διεύρυνσης), το 75% του 
κοινοτικού μέσου όρου. όι περιφέρειες αυτές θα τύχουν μετα-
βατικής, ειδικής και σταδιακά μειούμενης χρηματοδότησης στα 
πλαίσια του στόχου «σύγκλιση» (οι καλούμενες ως περιφέρειες 
στατιστικής σύγκλισης ή phasing out).

στις περιφέρειες του στόχου 1 κατά την περίοδο 2000-2006, οι •	
οποίες δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια περιφερειακής επιλεξιμό-
τητας του στόχου «σύγκλιση» και οι οποίες, συνεπώς, τυγχάνουν 
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μεταβατικής στήριξης στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (οι καλούμενες ως περιφέ-
ρειες σταδιακής εισόδου ή phasing in).

για την ελλάδα οι περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης είναι οι κε-
ντρική μακεδονία, Δυτική μακεδονία και αττική και οι περιφέρειες στα-
διακής εισόδου είναι η στερεά ελλάδα και το νότιο αιγαίο. 

Πιστοποίηση δαπανών

όι διαδικασίες πιστοποίησης των δαπανών αναλυτικότερα περιγράφο-
νται στο εγχειρίδιο διαδικασιών του συστήματος Διαχείρισης.

η Διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του επιχειρη-
σιακού προγράμματος σύμφωνα με το σύστημα Διαχείρισης και ελέγ-
χου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

επίσης δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάμεσοι φο-
ρείς Διαχείρισης.

Πίστωση

το ποσό που διατίθεται από το φορέα Χρηματοδότησης προς το φορέα 
υλοποίησης για την κάλυψη των δαπανών του Έργου. η πίστωση ανα-
γράφεται στη σχετική συλλογική απόφαση (σα) του πΔε και αποφασί-
ζεται σε ετήσια βάση.

η πίστωση προκύπτει από το αίτημα του αρμόδιου φορέα Χρηματο-
δότησης προς το υπουργείο όικονομίας και όικονομικών (ύστερα από 
συγκέντρωση των επιμέρους αιτημάτων των φορέων υλοποίησης προς 
το φορέα Χρηματοδότησης).

Πληρωμή

το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από το φορέα υλοποίησης στον 
ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου (μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, 
απαλλοτρίωση, κ.λπ.).

Πολιτική Συνοχής

όι κοινοτικοί στρατηγικοί προσανατολισμοί περιλαμβάνουν τις αρχές 
και τις προτεραιότητες για την πολιτική συνοχής και προτείνουν τρό-
πους με τους οποίους οι περιφέρειες της ευρώπης μπορούν να επω-
φεληθούν πλήρως από τα 308 δις ευρώ που διατίθενται για εθνικά και 
περιφερειακά προγράμματα ενισχύσεων κατά την επόμενη επταετία. όι 
εθνικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν τους προσανατολισμούς ως βάση 
για την κατάρτιση των δικών τους εθνικών στρατηγικών προτεραιοτή-
των και σχεδιασμών για την περίοδο 2007-2013, των επονομαζόμενων 
εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς. σύμφωνα με τους προσα-
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νατολισμούς και την αναθεωρημένη στρατηγική της λισαβόνας, τα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω της πολιτικής συνοχής θα 
πρέπει να προσανατολίσουν τους πόρους τους στις εξής τρεις προτε-
ραιότητες:

βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών-μελών, των περιφερει-•	
ών και των πόλεων βελτιώνοντας την προσβασιμότητα, εξασφα-
λίζοντας επαρκή ποιότητα και επίπεδο υπηρεσιών και προστατεύ-
οντας το περιβαλλοντικό τους δυναμικό,

ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της •	
ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης με ικανότητες έρευνας και 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών πλη-
ροφορίας και επικοινωνίας, και 

δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας προ-•	
σελκύοντας περισσότερα άτομα στην επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα, βελτιώνοντας την προσαρμοστικότητα εργαζόμενων και 
επιχειρήσεων και αυξάνοντας τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κε-
φάλαιο.

όι προσανατολισμοί επιχειρούν να αναπτύξουν μια ισορροπία με-
ταξύ του διττού στόχου της πολιτικής για την ανάπτυξη και την απασχό-
ληση και την εδαφική συνοχή. με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζεται ότι τα 
νέα προγράμματα δεν ακολουθούν μια ενιαία για όλες τις περιπτώσεις 
προσέγγιση. 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

είναι το πρόγραμμα (ή προϋπολογισμός) που καθορίζει τους πόρους 
που μπορούν να διατεθούν για χρηματοδότηση επενδυτικών έργων. 
αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται για έργα υποδομής και οικονο-
μικής ανάπτυξης της χώρας σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
το πΔε καταρτίζεται από το υπουργείο όικονομίας και όικονομικών 
ύστερα από προτάσεις που υποβάλλουν τα αρμόδια υπουργεία και οι 
νομαρχίες, οι δε διαδικασίες του πΔε διεκπεραιώνονται από το υπόιό. 
είναι ετήσιας διάρκειας και αποτελεί τμήμα του γενικού κρατικού προ-
ϋπολογισμού.

Προκαταβολή

ποσό που καταβάλλεται κατά την έναρξη των επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων με στόχο να εξασφαλίζει κανονική ταμειακή ροή που διευ-
κολύνει τις πληρωμές προς τους Δικαιούχους κατά την υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος. όι προκαταβολές για τα Διαρθρωτικά 
ταμεία ανέρχονται σε 5% (για τα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής Ένω-
σης με τη σύνθεσή της πριν από την 1η μαΐου 2004) και 7% (για τα 
κράτη-μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 ή αργότερα) και 
για το ταμείο συνοχής σε 7,5% (για τα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής 
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Ένωσης με τη σύνθεσή της πριν από την 1η μαΐου 2004) και 10,5% (για 
τα κράτη-μέλη που προσχώρησαν στην ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 ή 
αργότερα) ως συνδρομή για την επίσπευση της υλοποίησης των επι-
χειρησιακών προγραμμάτων.

Προσθετικότητα

όι συνεισφορές των Διαρθρωτικών ταμείων δεν αντικαθιστούν τις δη-
μόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες των κρατών-μελών.

για τις περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο «σύγκλιση» η επι-
τροπή και το κράτος-μέλος καθορίζουν το ύψος της δημόσιας ή ισοδύ-
ναμης διαρθρωτικής δαπάνης το οποίο πρέπει να διατηρεί το κράτος-
μέλος σε όλες τις οικείες περιφέρειες κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού. το επίπεδο των δαπανών ενός κράτους-μέλους 
αποτελεί ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 
επιτροπής σχετικά με το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς. κατά 
κανόνα, το ύψος της παραπάνω δαπάνης [του άρθρου 15, παρ. 2 του 
καν. (εκ) 1083/2006] είναι τουλάχιστον ίσο προς το ύψος του πραγ-
ματικού ποσού της μέσης ετήσιας δαπάνης κατά τη διάρκεια της προη-
γούμενης περιόδου προγραμματισμού. επιπλέον, το ύψος της δαπάνης 
καθορίζεται με βάση τις γενικές μακροοικονομικές συνθήκες στα πλαί-
σια των οποίων πραγματοποιείται η χρηματοδότηση και λαμβάνοντας 
υπόψη ορισμένες ειδικές ή εξαιρετικές οικονομικές καταστάσεις, όπως 
τις ιδιωτικοποιήσεις καθώς και ένα εξαιρετικό ύψος δημόσιας ή ισοδύ-
ναμης ιδιωτικής διαρθρωτικής δαπάνης από το κράτος-μέλος κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού. για το στόχο 
«σύγκλιση», η επιτροπή, σε συνεργασία με κάθε κράτος-μέλος, προβαί-
νει σε ενδιάμεση επαλήθευση της προσθετικότητας το 2011 και εκ των 
υστέρων επαλήθευση της προσθετικότητας στις 31 Δεκεμβρίου 2016. η 
επιτροπή δημοσιεύει ανά κράτος-μέλος τα αποτελέσματα της επαλή-
θευσης της προσθετικότητας, καθώς και τη μεθοδολογία και τις πηγές 
πληροφόρησης, μετά την ολοκλήρωση εκάστου των τριών σταδίων της 
επαλήθευσης.

Στόχος

η δράση που αναλαμβάνει η κοινότητα δυνάμει του άρθρου 158 της 
συνθήκης έχει σκοπό να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συ-
νοχή της διευρυμένης κοινότητας προκειμένου να προαγάγει την 
εναρμονισμένη, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της κοινότητας. 
η δράση αυτή αναλαμβάνεται με τη βοήθεια των ταμείων, της ευ-
ρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων (ετεπ) και άλλων υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων. στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλή-
σεων που συνδέονται με τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφι-
κές ανισότητες που έχουν ανακύψει ιδίως σε χώρες και περιφέρειες 
των οποίων η ανάπτυξη υστερεί, με την επιτάχυνση της οικονομικής 
και κοινωνικής αναδιάρθρωσης και με τη γήρανση του πληθυσμού. 
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η δράση που αναλαμβάνεται στα πλαίσια των ταμείων ενσωματώνει, 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τις προτεραιότητες της κοινότητας 
υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης με την ενίσχυση της οικονομικής μεγέ-
θυνσης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, της 
κοινωνικής ένταξης, καθώς και της προστασίας και της ποιότητας του 
περιβάλλοντος.

για το σκοπό αυτό, το ετπα, το εκτ, το ταμείο συνοχής, η ευρωπαϊ- 
κή τράπεζα επενδύσεων (ετεπ) και τα άλλα υπάρχοντα υφιστάμενα 
κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα συμβάλλουν, το καθένα κατά τον ενδει-
κνυόμενο τρόπο, στην επίτευξη των κατωτέρω τριών στόχων: τα ταμεία 
συνεισφέρουν, καθένα με βάση τις ειδικές διατάξεις που το διέπουν, 
στην επίτευξη των τριών αυτών στόχων ως εξής:

(α)  στόχος «σύγκλιση»: το ετπα, το εκτ και το ταμείο συνοχής

(β)  στόχος «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»: το 
ετπα και το εκτ

(γ)  στόχος «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»: το ετπα.

Στρατηγική της Λισαβόνας

κατά το ευρωπαϊκό συμβούλιο της λισαβόνας (μάρτιος 2000), οι αρ-
χηγοί κρατών και κυβερνήσεων θέσπισαν μια στρατηγική, τη λεγόμενη 
«στρατηγική της λισαβόνας», με σκοπό να καταστεί η ευρωπαϊκή Ένω-
ση (εε) η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο και να επιτευχθεί ο 
στόχος της πλήρους απασχόλησης πριν από το έτος 2010. η στρατηγική 
αυτή, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών συμβου-
λίων που διεξήχθησαν μετά το ευρωπαϊκό συμβούλιο της λισσαβόνας, 
βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

έναν οικονομικό πυλώνα για την προετοιμασία της μετάβασης •	
προς μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης. στον 
πυλώνα αυτό δίνεται έμφαση στην ανάγκη για συνεχή προσαρμο-
γή στις εξελίξεις της κοινωνίας της πληροφορίας και στις προσπά-
θειες για συναίνεση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης·

έναν κοινωνικό πυλώνα για τον εκσυγχρονισμό του κοινωνικού •	
μοντέλου μέσω επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. τα κράτη-μέλη κα-
λούνται να επενδύσουν στους τομείς της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης και να διεξαγάγουν ενεργό πολιτική απασχόλησης 
προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση στην οικονομία της 
γνώσης·

έναν περιβαλλοντικό πυλώνα ο οποίος προστέθηκε στο ευρω-•	
παϊκό συμβούλιο του γκέτεμποργκ τον ιούνιο του 2001 και ο 
οποίος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυ-
ξη πρέπει να διαχωρίζεται από τη χρήση των φυσικών πόρων. 
για την επίτευξη των στόχων που θεσπίστηκαν το 2000, εκδόθη-
κε κατάλογος με αριθμητικούς στόχους. λόγω του ότι οι σχετικές 
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πολιτικές ανήκουν σχεδόν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των 
κρατών-μελών, τέθηκε σε εφαρμογή η ανοικτή μέθοδος συντονι-
σμού (αμσ) η οποία περιλαμβάνει την κατάρτιση εθνικών σχεδίων 
δράσης. πέρα από τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονο-
μικών πολιτικών, η στρατηγική της λισαβόνας προβλέπει την προ-
σαρμογή και την ενίσχυση των υφιστάμενων διαδικασιών συντο-
νισμού: της διαδικασίας του λουξεμβούργου για την απασχόληση, 
της διαδικασίας του κάρντιφ για τη λειτουργία των αγορών (αγα-
θά, υπηρεσίες και κεφάλαια) και της διαδικασίας της κολωνίας για 
τον μακροοικονομικό διάλογο. ό ενδιάμεσος απολογισμός που 
καταρτίστηκε το 2005 έδειξε ότι οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της αμσ αποπροσανατόλισαν από την ιεράρχηση των 
στόχων και ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν είναι μέτρια. 
για το λόγο αυτό, το συμβούλιο ενέκρινε νέα εταιρική συνεργα-
σία που έχει ως στόχο να εστιάσει τις προσπάθειες στην επίτευξη 
ισχυρότερης και πιο βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και στη δημιουρ-
γία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Όσον 
αφορά την εφαρμογή, η διαδικασία συντονισμού απλοποιήθηκε. 
όι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόλη-
ση χρησιμοποιούνται ως βάση τόσο για το κοινοτικό πρόγραμμα 
της λισαβόνας όσο και για τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμ-
ματα. αυτή η απλοποίηση του προγραμματισμού επιτρέπει την κα-
λύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής βάσει μίας μόνο έκθεσης 
προόδου.

Σύμβαση

η γραπτή συμφωνία μεταξύ φορέα υλοποίησης και αναδόχου (φορέα 
εκτέλεσης) για την προώθηση του φυσικού αντικειμένου της ενέργειας 
(Έργου) κατά το μέρος που περιγράφεται στη συμφωνία. στη σύμβαση 
προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
(ενδεικτικά περιγράφεται επακριβώς το έργο που θα εκτελεσθεί, η απο-
ζημίωση του αναδόχου, οι διαδικασίες που θα τηρήσει ο ανάδοχος, οι 
υποχρεώσεις του, κ.λπ.) και το ισχύον δίκαιο.

Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων

είναι μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με 
μια δημόσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό 
αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης 
του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό με καταβολή αμοι-
βής.

Συνδρομή Ταμείου

η συμμετοχή των Διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής στο 
κόστος ενός επιχειρησιακού προγράμματος. είναι συνήθως ποσοστό 
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επί τοις εκατό (%) του συνολικού επιλέξιμου κόστους ή των επιλέξιμων 
δημοσίων δαπανών.

Συνθήκη της Λισαβόνας

υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 μεταξύ των 27 κρατών-μελών 
της εε και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλή-
ρωση. είναι μια νέα φάση στην προσπάθεια να αποκτήσει η Ένωση μια 
νέα συνθήκη για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. η 
επιτροπή πιστεύει ότι η νέα συνθήκη παρέχει σημαντικά νέα πλεονε-
κτήματα στους πολίτες και θα καθορίσει τη θεσμική συζήτηση για το 
προβλεπόμενο μέλλον, και καλεί τα κράτη-μέλη να προβούν γρήγορα 
στην επικύρωσή της. σε συνδυασμό με τη διττή προσέγγιση της επιτρο-
πής του κ. Barroso, θα καταστεί δυνατό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στα θέματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η απασχόληση και η 
ανάπτυξη, η ενέργεια και η αλλαγή του κλίματος, καθώς και η μετανά-
στευση. η επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν έγκαιρα τη 
συνθήκη για να τεθεί σε ισχύ την 1η ιανουαρίου 2009.

η συνθήκη της λισαβόνας τροποποιεί τις ισχύουσες συνθήκες για 
την ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή κοινότητα χωρίς να τις αντι-
καθιστά. ταυτόχρονα, παρέχει στην  Ένωση το νομικό πλαίσιο και τα ερ-
γαλεία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις 
και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών.

η συνθήκη της λισαβόνας θα αποφέρει πολλά οφέλη: η νέα συνθήκη 
θα δώσει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να εκφράζουν τις 
απόψεις τους σχετικά με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και θα εξασφαλίσει 
την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους σε ένα χάρτη. η 
ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να ανταποκριθεί 
στις προσδοκίες στον τομέα της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, της 
διασυνοριακής εγκληματικότητας και μετανάστευσης. επίσης θα είναι 
σε θέση να μιλά με μία φωνή στη διεθνή σκηνή.

ανάμεσα στις κυριότερες προβλεπόμενες βελτιώσεις είναι:

πιο δημοκρατική, πιο ανοικτή και πιο φερέγγυα Ένωση: τόσο για •	
τους πολίτες όσο και για τα εθνικά κοινοβούλια, η διαδικασία λή-
ψης αποφάσεων θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο νομοθετικών 
συζητήσεων οι οποίες θα υπόκεινται στον έλεγχο του κοινού. όι 
ευρωπαίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις νομοθετι-
κές προτάσεις της ευρωπαϊκής Ένωσης.

πιο αποτελεσματική Ένωση: μέσω αποτελεσματικών και εξορθο-•	
λογισμένων θεσμικών οργάνων. ό στόχος αυτός θα επιτευχθεί, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ταχύτερης και συνεκτικότερης λήψης 
αποφάσεων σχετικά με θέματα δημόσιας τάξης, έτσι ώστε η ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να έχει περισσότερες δυνατότητες για την κατα-
πολέμηση της εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας και της εμπο-
ρίας ανθρώπων.
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περισσότερα δικαιώματα για τους ευρωπαίους: οι αξίες και οι •	
στόχοι της ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθοριστούν σαφέστερα από 
ποτέ. ό Χάρτης των θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα έχει το ίδιο νο-
μικό καθεστώς με τις συνθήκες της ευρωπαϊκής Ένωσης.

πιο διακεκριμένος παγκόσμιος συντελεστής: η ευρωπαϊκή Ένωση •	
θα επιδιώξει μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στις διάφορες πτυχές 
της εξωτερικής πολιτικής της, όπως στη διπλωματία, την ασφά-
λεια, το εμπόριο και την ανθρωπιστική βοήθεια. εξάλλου, θα της 
δοθεί ενιαία νομική προσωπικότητα με την οποία θα ενισχυθεί η 
βαρύτητα της ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις.

όι βελτιώσεις αυτές θα καταστήσουν την  Ένωση ικανή να προβεί σε 
αλλαγές, να προσφέρει στους ευρωπαίους μεγαλύτερη ασφάλεια και 
ευημερία και να αυξήσει τις ευκαιρίες συμμετοχής τους στη διαμόρφω-
ση της παγκοσμιοποίησης.

όι κύριες διατάξεις της συνθήκης είναι:

το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αποκτά μεγαλύτερη νομοθετική και •	
δημοσιονομική εξουσία.

τα εθνικά κοινοβούλια αναλαμβάνουν το ρόλο να διασφαλίζουν •	
ότι η εε τηρεί την αρχή της επικουρικότητας.

αυξάνεται ο αριθμός των τομέων στους οποίους οι αποφάσεις •	
λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία στο συμβούλιο.

γίνεται πιο ξεκάθαρος ο διαχωρισμός των εξουσιών και αρμοδιο-•	
τήτων ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη-μέλη της.

ό νομικά δεσμευτικός Χάρτης θεμελιωδών Δικαιωμάτων εγγυά-•	
ται τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών.

ό πρόεδρος του ευρωπαϊκού συμβουλίου εκλέγεται για θητεία •	
δυόμισι ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Δημιουργείται θέση Ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για την •	
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας ώστε να αυξηθεί ο 
αντίκτυπος, η συνοχή και η προβολή της δράσης της εε στη διε-
θνή σκηνή.

Συνθήκη της Νίκαιας

η συνθήκη της νίκαιας, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2000 στο 
ευρωπαϊκό συμβούλιο της νίκαιας και υπεγράφη στις 26 φεβρουαρίου 
2001, τέθηκε σε ισχύ την 1η φεβρουαρίου 2003. αποτελεί καρπό της Δι-
ακυβερνητικής Διάσκεψης (ΔKΔ) που είχε αρχίσει τον φεβρουάριο του 
2000 με αντικείμενο την προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των ευ-
ρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πριν από την προσχώρηση νέων κρατών- 
μελών. η συνθήκη της νίκαιας προετοίμασε το έδαφος για την απα-
ραίτητη θεσμική μεταρρύθμιση εν όψει της διεύρυνσης της ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς τις χώρες της ανατολικής και νότιας ευρώπης. όρισμένες 



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

426

από τις διατάξεις της προσαρμόστηκαν με τη συνθήκη προσχώρησης 
των δέκα νέων κρατών-μελών, η οποία υπεγράφη τον απρίλιο του 2003 
στην αθήνα, και τη συνθήκη του λουξεμβούργου για την προσχώρηση 
της ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η οποία υπεγράφη τον απρίλιο του 
2005. από την 1η ιανουαρίου 2007, ημερομηνία κατά την οποία πραγ-
ματοποιήθηκε η τελευταία διεύρυνση, θεμέλιοι λίθοι της Ένωσης είναι οι 
συνθήκες εε και εκ, όπως τροποποιήθηκαν τελευταία με τις συνθήκες 
της νίκαιας, των αθηνών και του λουξεμβούργου.

όι κυριότερες αλλαγές που επέφερε η συνθήκη της νίκαιας αφο-
ρούν τον περιορισμό του μεγέθους και τη σύνθεση της επιτροπής, την 
επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας, τη στάθμιση των ψήφων στο συμ-
βούλιο υπουργών και την απλούστευση του μηχανισμού της ενισχυμέ-
νης συνεργασίας. η «Δήλωση για το μέλλον της Ένωσης» που προσαρ-
τήθηκε στην εν λόγω συνθήκη καθορίζει τα επόμενα βήματα προς την 
εμβάθυνση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε η συνθήκη της 
νίκαιας να αποτελεί απλώς ένα στάδιο αυτής της πορείας.

το σχέδιο συντάγματος, το οποίο υπεγράφη τον όκτώβριο του 2004, 
θεωρήθηκε η συνέχιση της διαδικασίας των θεσμικών μεταρρυθμίσεων 
που ξεκίνησε με τη συνθήκη της νίκαιας.

η συνταγματική συνθήκη, για να αρχίσει να ισχύει, έπρεπε να επικυ-
ρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους 
κανόνες, είτε με ψήφιση στο κοινοβούλιο είτε με δημοψήφισμα. λόγω 
των δυσχερειών που ανέκυψαν κατά την επικύρωση της συνθήκης αυτής 
σε ορισμένα κράτη-μέλη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσι-
σαν, στο ευρωπαϊκό συμβούλιο της 16ης και 17ης ιουνίου 2005, να υπάρ-
ξει μια «περίοδος προβληματισμού» σχετικά με το μέλλον της ευρώπης. 
στο ευρωπαϊκό συμβούλιο της 21ης και της 22ας ιουνίου 2007, οι ευρω-
παίοι ηγέτες κατέληξαν σε ένα συμβιβασμό. Δόθηκε εντολή για έναρξη 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης με αντικείμενο την οριστικοποίηση και τη 
θέσπιση όχι ενός συντάγματος, αλλά μιας «μεταρρυθμιστικής συνθή-
κης» για την ευρωπαϊκή Ένωση. εάν η συνθήκη αυτή επικυρωθεί, θα 
τεθεί σε ισχύ τον ιούνιο του 2009 πριν από τις προσεχείς εκλογές του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Συνολική Επιχορήγηση

το μέρος επιχειρησιακού προγράμματος, η υλοποίηση και διαχείριση 
του οποίου μπορεί να ανατεθούν από το κράτος-μέλος ή τη Διαχειριστι-
κή αρχή σε έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς που ορίζονται 
από το κράτος-μέλος ή τη Διαχειριστική αρχή, συμπεριλαμβανομένων 
των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αναπτυξιακών φορέων ή των 
μη κυβερνητικών όργανώσεων σύμφωνα με τους όρους συμφωνίας 
που συνάπτεται μεταξύ του κράτους-μέλους ή της Διαχειριστικής αρχής 
και του εν λόγω φορέα.

η ανάθεση αυτή πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της οικονομι-
κής ευθύνης της Διαχειριστικής αρχής και των κρατών-μελών.
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ό ενδιάμεσος φορέας που ευθύνεται για τη διαχείριση της συνολι-
κής επιχορήγησης παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητα και την ικα-
νότητά του στο σχετικό πεδίο καθώς επίσης όσον αφορά τη διοικητική 
και την οικονομική διαχείριση. ό φορέας αυτός, κατά κανόνα, εδρεύει ή 
εκπροσωπείται στην ή στις περιφέρειες που καλύπτονται από το επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα κατά τη στιγμή του ορισμού του.

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
της περιόδου 2007-2013

το σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρ-
χών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη 
οργανωτική δομή, οι οποίες αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με 
αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων (οι-
κονομία αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).

όι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολού-
θησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 
2007-2013 αποτέλεσαν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και αποτυ-
πώθηκαν σε κείμενα θέσεων των συμμετεχόντων φορέων. συμπληρώ-
θηκαν από τα πορίσματα συστηματικής ανάλυσης των απαιτήσεων των 
νέων κανονισμών της εε (γραμματεία σχεδιασμού του εσπα, μόΔ 
α.ε., Δα κπσ/ευσ) και σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε για το υπόιό 
με θέμα τη «Βελτίωση των συστημάτων Διαχείρισης και ελέγχου των επ 
του κπσ 2000-2006, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του ταμείου 
συνοχής και στην προσαρμογή αυτών για την περίοδο 2007-2013».

Ταμείο Συνοχής

ταμείο που δημιουργήθηκε με σκοπό να ενισχυθεί η οικονομική και κοι-
νωνική συνοχή της κοινότητας με προοπτική την προώθηση της βιώσι-
μης ανάπτυξης. το ταμείο συμβάλλει στη χρηματοδότηση των ενισχύ-
σεων στον τομέα του περιβάλλοντος και των Διευρωπαϊκών Δικτύων 
μεταφορών στα δέκα νέα κράτη-μέλη, καθώς και στην ισπανία, την ελ-
λάδα και την πορτογαλία. το ταμείο εντάσσεται στο στόχο «σύγκλιση» 
της ανανεωμένης πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Διέ-
πεται από τον κανονισμό (εκ) αριθ. 1083/2006 και από τον κανονισμό 
(εκ) αριθ. 1084/2006.

Τεχνική Βοήθεια

με πρωτοβουλία της επιτροπής, τα ταμεία δύνανται να χρηματοδοτή-
σουν ενέργειες προπαρασκευής, παρακολούθησης, διοικητικής και τε-
χνικής υποστήριξης, αξιολόγησης, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου 
απαραίτητων για την υλοποίηση του γενικού κανονισμού έως το 0,25% 
των αντίστοιχων ετήσιων πιστώσεών τους. αντίθετα, όταν η πρωτοβου-
λία λαμβάνεται από τα κράτη-μέλη, τα ανώτατα όρια ανέρχονται σε 4% 
του ποσού που διατίθεται για ένα πρόγραμμα για τους στόχους «σύγκλι-
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ση» και «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και σε 6% 
για το στόχο «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».

όι ενέργειες τεχνικής βοήθειας-στήριξης αφορούν τον προγραμ-
ματισμό, το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη δια-
χείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα και την εφαρμογή του 
επιχειρησιακού προγράμματος και των πράξεων που εντάσσονται σε 
αυτό και χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους (π.Δ. 4/2002). 
Βασικές αρχές του συστήματος για την τεχνική Βοήθεια-στήριξη απο-
τελούν αφενός η αποκέντρωση της αρμοδιότητας ανάθεσης της εκτέ-
λεσης των σχετικών ενεργειών στήριξης στις Διαχειριστικές αρχές των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και, αφετέρου, μία ενιαία, ευέλικτη και 
απλή διαδικασία για όλες τις σχετικές διαδικασίες εκτέλεσης. επιπλέον, 
στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου, η τεχνική Βοήθεια θα 
υποστηρίξει αποφασιστικά την προσπάθεια του σχεδιασμού με τη χρη-
ματοδότηση των απαραίτητων μελετών στρατηγικού σχεδιασμού και 
ενδεχομένως και κάποιων μελετών/υποστηρικτικών υπηρεσιών για την 
προετοιμασία και την ωρίμανση έργων και δράσεων

Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης

Έντυπο που συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική αρχή του επ μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πράξης και εφόσον η αξιο- 
λόγηση αποβεί θετική. το τεχνικό Δελτίο εγκεκριμένης πράξης αποτυ-
πώνει τα εγκεκριμένα από τη Δα στοιχεία της πράξης και καταχωρίζεται 
στο όπσ.

Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος

όι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα, ενώ εκπληρώνουν αποστο-
λή κοινής ωφέλειας και ως εκ τούτου τα κράτη-μέλη τούς χορηγούν 
ειδικά δικαιώματα δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 86 - πρώην άρθρο 90 
της συνθήκης εκ). αυτό ισχύει ειδικότερα όσον αφορά τις υπηρεσί-
ες στους τομείς των δικτύων μεταφοράς, ενέργειας και επικοινωνιών. 
το άρθρο 16, το οποίο ενσωματώθηκε στη συνθήκη εκ μέσω της συνθή-
κης του Άμστερνταμ, αναγνωρίζει τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των αξιών που είναι 
κοινές στους πολίτες της Ένωσης καθώς και τη συμβολή τους στην προ-
ώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. όι υπηρεσίες 
αυτές πρέπει να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες 
διευκολύνουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.

το άρθρο 36 του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ευρωπαϊ- 
κής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβα-
ση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος για να προωθήσει 
την κοινωνική και εδαφική της συνοχή.
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Φορέας Χρηματοδότησης Έργου

φορέας που εμπλέκεται στην υλοποίηση ενός έργου και αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει το φορέα υλοποίησης για την εκτέ-
λεση του Έργου

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της χώρας

εντός των ανώτατων ορίων και οδηγιών που τίθενται από τις κατευθυ-
ντήριες γραμμές περιφερειακών ενισχύσεων (κγπε), τα κράτη-μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, υπο-
χρεούνται να καταρτίσουν τον Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της 
χώρας, στον οποίο ορίζονται οι περιοχές της χώρας οι οποίες δικαιού-
νται περιφερειακών ενισχύσεων και το ανώτατο όριο περιφερειακών 
ενισχύσεων για κάθε περιοχή.

ό χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της χώρας αφού υποβληθεί 
και εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή είναι απόλυτα δεσμευτικός 
για τη χώρα και κανένα καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ενίσχυσης που τίθενται σε αυτόν.

Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων

Χώρος στον οποίο λαμβάνει χώρα η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών 
αποβλήτων. όι ΧαΔα λειτουργούν χωρίς προδιαγραφές υγειονομι-
κής διάθεσης των απορριμμάτων και χωρίς αδειοδότηση, κυμαίνονται 
δε από τοπικές/σημειακές απορρίψεις στερεών αποβλήτων έως εκτά-
σεις πολλών δεκάδων στρεμμάτων με στοιχειώδεις υποδομές και ημι-
οργανωμένη διαχείριση.

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Χώρος κατασκευασμένος και οργανωμένος με βάση τις διεθνείς, κοι-
νοτικές και εθνικές προδιαγραφές για την ασφαλή, τόσο για το περι-
βάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία, και στο πνεύμα της αειφορίας, 
διάθεση των απορριμμάτων.

Ωρίμανση  Έργου

Διαδικασία που διατρέχει τις φάσεις ενός Έργου/ενέργειας από τη 
σύλληψη του σχεδίου μέχρι την έναρξη της υλοποίησης. περιλαμβάνει 
τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την πλήρη προπαρασκευή του 
Έργου, προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία 
του.

Ωριμότητα

Όρος που προσδιορίζει τη φάση ωρίμανσης ενός Έργου. Διακριτά στά-
δια ωριμότητας ενός Έργου μπορεί να είναι π.χ. η υπογραφή μίας σύμ-
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βασης με το φορέα υλοποίησης ή η έγκριση της όριστικής μελέτης 
ενός Έργου κ.λπ. Όρος που προσδιορίζει τη φάση ωρίμανσης ενός Έρ-
γου.

Διακριτά στάδια ωριμότητας ενός Έργου μπορεί να είναι π.χ. η υπο-
γραφή μίας σύμβασης με το φορέα υλοποίησης ή η έγκριση της όριστι-
κής μελέτης ενός Έργου κ.λπ.



431

πηγεσ

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Πρωτογενείς Πηγές

Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης•	 , ενοποιημένη απόδοση 
της συνθήκης για την ευρωπαϊκή Ένωση και της συν-
θήκης για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής Ένωσης, εεεε 
2008/C 115/01

Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συν-•	
θήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης 
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογρά-
φηκε στη Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007, ΕΕΕΕ/C 
306/2007

Διακήρυξη των Αθηνών•	  2003, http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/
ec/75541.pdf

Β. Δευτερογενείς Πηγές

1. Κανονισμοί
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού •	
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης ιουλίου 
2006 για το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυ-
ξης και για την κατάργηση του κανονισμού (εκ)αριθ. 
1783/1999, εεεε 210 L 2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού •	
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης ιουλίου 
2006 για το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και την κα-
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τάργηση του κανονισμού (εκ) αριθ. 1784/1999, εεεε 
210/L/2006.

Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου•	  της 
11ης ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και το ταμείο συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (εκ) αριθ. 1260/1999, 
εεεε 210 L 2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου•	  της 
11ης ιουλίου 2006 για την ίδρυση ταμείου συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (εκ) αριθ. 1164/94, εε-
εε210/L/2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής•	  της 
19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδη-
γιών 2004/17/εκ και 2004/18/εκ του ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου και του συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτα-
τα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως 
συμβάσεων, εεεε 333 L 2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού •	
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης μαΐου 2003 
για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφι-
κών στατιστικών μονάδων (NUTS) EEεε L 1542003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 16/2003 της Επιτροπής•	  της 6ης 
ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση ειδικών λεπτομερει-
ών εφαρμογής του κανονισμού (εκ) αριθ. 1164/94 του 
συμβουλίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπα-
νών στο πλαίσιο ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται 
από το ταμείο συνοχής εεεε 2 L 2003)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου•	 , της 
11ης νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του ταμείου αλ-
ληλεγγύης της ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕΕΚ 311 L 2002

Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1386/2002 της Επιτροπής •	 της 
29ης ιουλίου 2002 για θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (εκ) αριθ. 1164/94 του 
συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου και τη διαδικασία πραγματοποίησης των δη-
μοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τις ενισχύσεις 
που χορηγούνται στο πλαίσιο του ταμείου συνοχής
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής•	  της 
2ας μαρτίου 2001 για θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Kανονισμού (εκ) αριθ. 1260/1999 του 
συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων 
εεεκ 63 L 2001

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 448/2001 της Επιτροπής•	  της 
2ας μαρτίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (εκ) αριθ. 1260/1999 
του συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας 
δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χο-
ρηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών ταμείων

Κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου•	  της 
21/6/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά 
ταμεία εεεκ 161 L 1999.

Κανονισμός 1264/1999 του Συμβουλίου •	 της 21/6/1999 
για την τροποποίηση του κανονισμού (εκ) 1164/94 για 
την Ίδρυση του ταμείου συνοχής εεεκ 161 L 1999

Κανονισμός ΕΚ 1164/94 του Συμβουλίου•	  της 16/5/1994 
για την Ίδρυση του ταμείου συνοχής εεεκ 130 L 1994

2. Οδηγίες
Οδηγία 2005/75/ΕΚ•	  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης νοεμβρίου 2005 για τη 
διόρθωση της όδηγίας 2004/18/εκ περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έρ-
γων, προμηθειών και υπηρεσιών EEEK 323 L 2005

Οδηγία 2004/18/ΕΚ•	  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 31ης μαρτίου 2004 περί συντονι-
σμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών EEEK 114 L 2004

Οδηγία 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και •	
του Συμβουλίου της 31ης μαρτίου 2004 περί συντονι-
σμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους το-
μείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών EEEK 134 L 2004

Οδηγία 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και •	
του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997 περί τρο-



Κωστήσ Μουσουρουλήσ

434

ποποιήσεως των όδηγιών 92/50/εόκ, 93/36/εόκ και 
93/37/εόκ περί συντονισμού των διαδικασιών σύνα-
ψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δη-
μοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, 
αντιστοίχως εεεκ 328 L 1997

Οδηγία 93/38 /ΕΟΚ•	  του Συμβουλίου της 14/6/1993 
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσε-
ων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μετα-
φορών και των τηλεπικοινωνιών EEEK 199 L 1993

Οδηγία 93/37/ ΕΟΚ•	  του Συμβουλίου της 14/6/1993 περί 
συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσε-
ων δημοσίων έργων EEEK 199 L 1993

Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου •	 της 18 ιουνίου 
1992 για τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δη-
μόσιων συμβάσεων υπηρεσιών εεεκ 209 L 1992

3. Λοιπά έγγραφα
Κατευθυντήριες Γραμμές•	  σχετικά με τις κρατικές ενι-
σχύσεις περιφερειακού Χαρακτήρα 2007-2013, εεεε 
2006/C 54/08

Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου •	
2006 σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντή-
ριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος 
προγραμματισμού 2007-2013) (2006/144/εκ) EEEE, 
L/55/2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το •	
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοινές δράσεις για την ανά-
πτυξη και την απασχόληση: το κοινοτικό πρόγραμμα της 
λισαβόνας {SEC(2005) 981} COM(2005) 330/20-07-
2005

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότη-•	
τας για τη Συνοχή (απόφαση του συμβουλίου της 6ης 
όκτωβρίου 2006 αριθ.2006/702/εκ). L291, 21.10.2006

Σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2005•	  σχετι-
κά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για 
τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της κοι-
νότητας (2005-2008) (2005/601/εκ) 205/L/2005)
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Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη της 2ας •	
Σεπτεμβρίου 2004 που θεσπίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές για μία κοινοτική πρωτοβουλία, η οποία αφο-
ρά τη διευρωπαϊκή συνεργασία και έχει ως στόχο να 
ενθαρρύνει την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού εδάφους INTERREG III (2004/C 226/02)

Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη μέλη •	 της 
28.4.00 σχετικά με τη θέσπιση γενικών κατευθύν-
σεων για μια κοινοτική πρωτοβουλία που αφορά τη  
διευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό την ενθάρρυνση 
της αρμονικής και ισόρροπης ανάπτυξης του ευρωπαϊ-
κού εδάφους INTERREG III, http://www.mou.gr/media/
documents/hlektroniki_vivliothiki/koinotiko/interreg/
anakoin_28_4_00.pdf

Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη μέλη •	 της 14ης 
απριλίου 2000 με την οποία καθορίζονται οι γενικές 
κατευθύνσεις για την κοινοτική πρωτοβουλία όσον αφο-
ρά την αγροτική ανάπτυξη (Leader +), EEEκ 2000/C 
139/05.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη μέλη •	 της 
28.4.00 σχετικά με τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων 
για την ανάληψη κοινοτικής πρωτοβουλίας που αφο-
ρά την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση πό-
λεων και οικισμών σε κρίση, έτσι ώστε να προωθηθεί 
η αειφόρος αστική ανάπτυξη URBAN II, Βρυξέλλες, 
28.4.00 ε(2000) 1100 - εL http://www.mou.gr/media/
documents/hlektroniki_vivliothiki/koinotiko/urban/
anakoin_28_4_00.pdf

Ανακοίνωση της Επιτροπής στα Κράτη Μέλη•	 , για τη 
θέσπιση των κατευθυντήριων γραμμών για την κοι-
νοτική πρωτοβουλία EQUAL, που αφορά τη διακρατι-
κή συνεργασία για την προαγωγή νέων μεθόδων κα-
ταπολέμησης των διακρίσεων και ανισοτήτων πάσης 
φύσεως σε σχέση με την αγορά εργασίας, Βρυξέλλες 
14.4.2000, ε (2000) 853, http://www.mou.gr/media/
documents/hlektroniki_vivliothiki/koinotiko/equal/
anakoinosi_14_4_2000.pdf
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ΙΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Νόμοι
Ν. 3614/ 2007•	  Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί-
οδο 2007 -2013, φεκ 267/ α/ 2007

Ν. 3481/2006•	  τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το 
εθνικό κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμ-
βάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις, φεκ 
162/α/2006

Ν. 3316/2005•	 , ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμ-
βάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών και 
άλλες διατάξεις, φεκ/42/α/2005

Ν. 3389/2005•	  συμπράξεις Δημοσίου και ιδιωτικού το-
μέα, φεκ 232/α/2005

Ν. 3299/2004•	  κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την 
όικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση, 
φεκ 261 α/2004

Ν. 3242/2004•	  ρυθμίσεις για την όργάνωση και λει-
τουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και 
τους ότα, φεκ102/α/2004

Ν. 3263/2004•	  μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης Δημοσί-
ων Έργων και άλλες διατάξεις, φεκ 179/α/2004

Ν. 2940/2001•	  αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά 
κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού το-
μέα και άλλες διατάξεις, φεκ/180/α/2001

N. 2860/2000•	  Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος 
του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις, 
φεκ-251/α/2000.

Ν. 2576/1998•	  Βελτίωση των διαδικασιών για την ανά-
θεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις, φεκ 25/α/1998

Ν. 2372/1996•	  σύσταση φορέων για την αναπτυξιακή  
διαδικασία και άλλες διατάξεις, φεκ29/α/1996

Ν. 2338/95•	  «κύρωση σύμβασης του νέου Διεθνούς αε-
ροδρομίου της αθήνας στα σπάτα και άλλες διατάξεις» 
(άρθρο δωδέκατο και άρθρο δέκατο τρίτο – διάφο-
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ρες τροποποιήσεις κυρίως του ν.2229/94), φεκ 202/ 
α/1995

N. 1418/1984•	  Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων, φεκ 23/α/1984

Ν. 716/77•	  περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και 
εκπονήσεως μελετών, φεκ 295/α/1977

2. Προεδρικά Διατάγματα
ΠΔ 60 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις •	
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έρ-
γων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθη-
κε με την όδηγία 2005/51/εκ της επιτροπής και την 
όδηγία 2005/75/εκ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και 
του συμβουλίου της 16ης νοεμβρίου 2005,φεκ/64/
α/2007

Π.Δ. 59/2007•	  προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στις διατάξεις της όδηγίας 2004/17/εκ «περί συντο-
νισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε, φεκ 63/16-3-2007

ΠΔ 334/2000•	  προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της όδηγίας 
93/37/εόκ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη-
κε,φεκ 279/α/2000

Τροποποίηση του ΠΔ346/98•	  προσαρμογή της ελληνι-
κής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών προς τις διατάξεις της όδηγίας 92/50 εόκ 
του συμβουλίου της 18ης ιουλίου 1992, σε συμμόρφω-
ση προς τις διατάξεις της όδηγίας 97/52/εκ της 13ης 
όκτωβρίου 1997, φεκ 230/α/1998

ΠΔ 346/1998•	  προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς 
τις διατάξεις της όδηγίας 92/50 εόκ του συμβουλίου 
της 18ης ιουλίου 1992, φεκ 230/α/1998

ΠΔ 394/1996•	  κανονισμός προμηθειών Δημοσίου, φεκ 
266/α/1996
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ΠΔ. 402/1996•	  τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξε-
ων του άρθρου 43 του π.Δ. 609/85 (α 223), φεκ 269/
α’/1996

Π.Δ. 23/93•	  προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 
71/304, 71/306, 78/669, 89/440, 89/665 της εόκ, φεκ 
8/α/1993
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aspx?elcat=2

Απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 15-16 Δεκεμβρίου •	
2005 για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, 
15915/05, CADREFIN 268, http://www.consilium.europa.
eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/87677.
pdf

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006•	 , ελλάδα, http://
www.mou.gr/media/documents/hlektroniki_vivliothiki/
koinotiko/kps2000-2006/kps_anatheorimeno.pdf




