
Αθήνα, 23.07.2008  
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υφυπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου µε τους Γενικούς 
Γραµµατείς των Περιφερειών 

Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, ο Υφυπουργός Οικονοµίας 
και Οικονοµικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου και ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
του ΥΠΟΙΟ κ. Παναγιώτης ∆ρόσος είχαν σήµερα σύσκεψη µε τους Γενικούς Γραµµατείς των 
Περιφερειών. Οι κ. Αλογοσκούφης και Παπαθανασίου τόνισαν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

«Έχουµε εισέλθει στην τελική ευθεία για το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ' 
ΚΠΣ και παράλληλα βρισκόµαστε στη φάση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι πόροι του 
οποίου κατευθύνονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80% στην Περιφέρεια. Έχετε κάνει πολύ 
µεγάλες προσπάθειες, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και των άλλων Υπουργείων, για να ολοκληρωθεί µε επιτυχία ο κύκλος του Γ' ΚΠΣ. 
Οι προσπάθειες αυτές αντανακλώνται στο ποσοστό απορρόφησης, το οποίο πλησιάζει το 85% 
µαζί µε τις δαπάνες που έχουν σταλεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει περιθώριο για εφησυχασµό, καθώς στο τέλος του 2008 «κλείνει» το Γ' ΚΠΣ για τα 
Περιφερειακά Προγράµµατα, µε εξαίρεση, βέβαια, τα Προγράµµατα των Περιφερειών που 
επλήγησαν από τις περυσινές καταστρεπτικές πυρκαγιές. Για τα Προγράµµατα αυτά, όπως και για 
συγκεκριµένα Προγράµµατα ή άξονες Τοµεακών Προγραµµάτων, υπάρχει, µετά από έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δυνατότητα παράτασης των δαπανών µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

Την περασµένη εβδοµάδα συνεδρίασε η ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων και 
αποφάσισε να δοθούν όλες οι σχετικές οδηγίες για το κλείσιµο του Γ' ΚΠΣ. Ήδη, έχουν 
πραγµατοποιηθεί µια σειρά από ενέργειες για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Έχουν εξασφαλισθεί 
όλοι οι απαιτούµενοι εθνικοί πόροι για την ολοκλήρωση των Προγραµµάτων. Εστάλησαν 
εγκύκλιοι προς τις διαχειριστικές αρχές, διοργανώθηκαν τεχνικές συναντήσεις, όπου 
συζητήθηκαν τα σχέδια δράσης για την επιτάχυνση των διαδικασιών και συζητήθηκαν ειδικότερα 
ζητήµατα για το κάθε Πρόγραµµα. Στους µήνες που έρχονται θα συνεχισθούν οι τεχνικές 
συναντήσεις και θα πρέπει να παραµείνετε απόλυτα συντονισµένοι µε τη Γενική Γραµµατεία 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης. 

Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, η ∆ιυπουργική Επιτροπή αποφάσισε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για 
την εξειδίκευση και υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, µε τον κατάλληλο 
συντονισµό µεταξύ των αρµόδιων παραγόντων των Περιφερειακών και των Τοµεακών 
Προγραµµάτων. Ο στόχος είναι να διασφαλίσουµε την εφαρµογή των αποφάσεων που έχουν 
ληφθεί σε κυβερνητικό επίπεδο όσον αφορά την κατανοµή των πόρων του ΕΣΠΑ και να 
εντοπισθούν οι περιπτώσεις συµπληρωµατικότητας µεταξύ των Περιφερειακών και των Τοµεακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

Το 2008 είναι για το ΕΣΠΑ κρίσιµη χρονιά όχι αναφορικά µε τις χρηµατοδοτήσεις αλλά µε την 
προετοιµασία και ενεργοποίηση των δοµών που θα εξασφαλίσουν την οµαλή µετάβαση στο νέο 
σύστηµα. Ήδη, έχει υλοποιηθεί το Σχέδιο ∆ράσης που είχαµε αποφασίσει τον περασµένο 
Ιανουάριο στη ∆ιυπουργική Επιτροπή. Έχουν συνεδριάσει οι Επιτροπές Παρακολούθησης όλων 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και έχουν ενεργοποιηθεί Επιχειρησιακά Προγράµµατα και 
εκδοθεί προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη έργων και δράσεων. 

Οι  ∆ιαχειριστικές Αρχές έχουν υποβάλει αιτήµατα για εκχώρηση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 
ύψους περίπου 1,8 δις ευρώ. Έχει ήδη εκχωρηθεί η διαχείριση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 190 
εκατ. ευρώ στις ∆ιαχειριστικές Αρχές Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Αττικής. Και αναµένεται άµεσα η έγκριση εκχώρησης άλλων 
περίπου 337 εκατ. ευρώ συνολικής δηµόσιας δαπάνης στις ∆ιαχειριστικές Αρχές ∆υτικής Ελλάδας, 
Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής. Παράλληλα, εξετάζονται και 
τα υπόλοιπα αιτήµατα ύψους 1,3 δις. ευρώ. Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Αττικής έχουν ήδη εκδώσει προκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ύψους 139 εκατ. ευρώ. 

Πρέπει, λοιπόν, να κάνετε διπλή προσπάθεια: Και για το «κλείσιµο» του Γ' ΚΠΣ και για την 
προετοιµασία για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ». 

©2008 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

 


