
  

Αθήνα, 7/9/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς: 

1) τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης                                             

2) την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης                                                                                                                     

3) τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Καθυστερήσεις στην  Αξιοποίηση των  Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» 

Τα  Περιφερειακά  Επιχειρησιακά Προγράμματα  του  Εταιρικού 
Συμφώνου  για  το  Πλαίσιο  Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 παραμένουν 

αναξιοποίητα σε τομείς και δράσεις για την επιχειρηματικότητα, την 
υγεία  και  το  περιβάλλον, με  ορατό  τον  κίνδυνο  απώλειας 

ευρωπαϊκών κονδυλίων έως και το τέλος του 2018, όπως επισημαίνει 
στο από 5/9/2017 Δελτίο Τύπου η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.  

Οι  Ειδικές  Υπηρεσίες Διαχείρισης  (ΕΥΔ) των  13 Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  (ΠΕΠ) κρούουν  τον  κώδωνα  του 

κινδύνου  αφενός  για  την  επ ίτευξη των  προβλεπόμενων 

δημοσιονομικών στόχων για τα έτη 2017 και 2018, και αφετέρου για 
το  αποθεματικό επίδοσης που απορρέει από την  πρόοδο των 

Προγραμμάτων με την ολοκλήρωση του 2018.  

Η  μη  αξιοποίηση των  ΠΕΠ  οφείλεται  στην  έλλειψη  σαφήνειας  του 

θεσμικού  πλαισίου καθώς  και  στην  καθυστέρηση  των  διαδικασιών 
από τα  συναρμόδια  υπουργεία. Χαρακτηριστική  είναι  η  περίπτωση 

των  δράσεων  για  την  ενίσχυση  της  Επιχειρηματικότητας και  της 
Καινοτομίας   που εμπίπτουν στην  αρμοδιότητα  του  υπουργείου 



Οικονομίας  και  Ανάπτυξης, καθώς  εκ  των  24 δράσεων  που είχαν 

προβλεφθεί για το πρώτο εξάμηνο του 2017 έχουν προκηρυχθεί μόνο 

πέντε, λόγω της μη οριστικοποίησης της προκήρυξης και των όρων 
για  επιλογή του  Ενδιάμεσου  Φορέα  Διαχείρισης  Κρατικών 

Ενισχύσεων αρμόδιου για την προκήρυξη των δράσεων. 

Ταυτόχρονα , η  λειτουργία  του  Πληροφοριακού  Συστήματος 

Κρατικών  Ενισχύσεων  αποδεικνύεται προβληματική για  μερικές  εκ 
των προκηρύξεων που ξεκίνησαν απευθείας από τις Περιφέρειες. 

Στο κεφάλαιο που αφορά στις δράσεις υγείας, η χρηματοδότηση από 
το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο  τίθεται  εν  αμφιβόλω  καθώς  το 

υπουργείο Υγείας  φαίνεται  να  μην  έχει  προβεί σε  αναλυτική 

εξειδίκευση  των  δράσεων  και  κατάρτιση  χρονοδιαγράμματος 
εφαρμογής σε συνεργασία με τις Περιφέρειες.  

Παρόμοια  αναβλητικότητα  εκτιμάται  ότι  επιδεικνύει το  υπουργείο 
Εργασίας καθώς για την χρηματοδότηση δράσεων που άπτονται του 

Κοινωνικού  Ταμείου  για  την  ενίσχυση  ευάλωτων  κοινωνικών 
ομάδων απαιτείται τόσο η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου όσο 

και η εξειδίκευσή τους.  

Επειδή η σημασία των ΕΣΠΑ ως εργαλείο οικονομικής προόδου είναι 
εξόχως  σημαντική  για  την  αναπτυξιακή πολιτική της  χώρας  με 
δεδομένο τον περιορισμό των διαθέσιμων εθνικών πόρων, 

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:  

- Ποια  τα  χρονοδιαγράμματα  για  την  οριστικοποίηση του 
θεσμικού  πλαισίου ώστε  να  προχωρήσει απρόσκοπτα η 
προκήρυξη των  δράσεων  εκάστου  υπουργείου ώστε  να 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020;  

- Προτίθεστε  να  προβείτε σε  πρόσληψη νέου  προσωπικού με 
δεδομένο  ότι  η  υποστελέχωση της  πλειονότητας των  Ειδικών 
Υπηρεσιών Διαχείρισης  δυσκολεύει  την  υλοποίηση των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων;  

- Πώς  σκοπεύετε να  υπερκεράσετε τα  προβλήματα που 
ανακύπτουν λόγω  της  μείωσης  στο  120% του  επιτρεπόμενου 
ανώτατου  ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων (overbooking) στα 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που μαθηματικά οδηγούν σε 



συνεχείς προκηρύξεις προκειμένου να απορροφηθεί το σύνολο 
των διατιθεμένων κονδυλίων; 

Ο ερωτών βουλευτής 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης


