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            Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                                                                                                                           
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Θέμα:  Υποβολή (α) κυρίου αιτήματος για τροποποίηση του Κανονισμού 

1303/2013 για την παράταση της επιλεξιμότητας των ΕΔΕΤ για την Ελλάδα για 

το ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τις 31.12.2016 (β) επικουρικού αιτήματος για 

υποστήριξη της δανειοδότησης για την ολοκλήρωση των έργων που τυχόν θα 

απενταχθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων  

 

1.  Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για στήριξη με τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης στον 

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στις 8 Ιουλίου 2015. Στις 10 

Ιουλίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, αξιολόγησε την ύπαρξη κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της, τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της 

Ελλάδας, και τις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησής της, και βάσει της 

αξιολόγησης αυτής το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε να χορηγήσει, κατ’ 

αρχήν, στήριξη τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης με συνολικό ποσό της 

χρηματοδοτικής συνδρομής ογδόντα έξι δισεκατομμύρια (86,000,000,000) ευρώ.  

Στις 19 Αυγούστου 2015, συνάφθηκε Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εκ μέρους του ΕΜΣ και με την έγκριση του Συμβουλίου των 

Διοικητών) και της Ελλάδας. Η χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται εξαρτάται 

από τη συμμόρφωση του δικαιούχου κράτους μέλους με τα μέτρα που καθορίζονται 

στο Μνημόνιο Συνεννόησης. 

 

2. Στο υπογραφέν Μνημόνιο Συνεννόησης για το τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ 

αναφέρεται επί λέξει ότι «η Ελλάδα πρέπει να επωφεληθεί πλήρως από τους 

σημαντικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από 

την ΕΤΕπ για τη στήριξη των επενδύσεων και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. 

Για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα ήταν επιλέξιμη για να λάβει 38 δισεκατομμύρια 

ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων από τις πολιτικές της ΕΕ και θα πρέπει να 

επωφεληθεί από τα ποσά που απομένουν επί του παρόντος από τα κονδύλια αυτά». 
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3. Για το ΕΣΠΑ 2007-2013 ο βαθμός απορρόφησης ανέρχεται στο 87,02%. Στον 

επόμενο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία υλοποίησης1.  

                                                 
1 Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, στοιχεία από το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα στις 17.9.2015. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ   ΕΣΠΑ 
2007-2013 

Συγχρ/νη 
Δημόσια Δαπάνη 

Συγχρ/νη Δημόσια 
Δαπάνη Ενταγμένων 

Έργων 

Συγχρ/νη Δημόσια 
Δαπάνη Νομικών 

Δεσμεύσεων 

Ποσοστό 
Νομικών 

Δεσμεύσεων 

Συγχρ/νη 
Πραγματοποιηθείσα 

Δημόσια Δαπάνη 

Ποσοστό 
Πραγμ/σας 
Δαπάνης 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

2.829.004.568 € 3.288.176.962 € 3.130.152.139 € 110,65 % 2.319.195.836 € 81,98 % 

Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα 

1.712.941.177 € 2.382.351.109 € 2.300.127.965 € 134,28 % 1.568.603.463 € 91,57 % 

Αττική 2.632.941.177 € 4.093.827.284 € 3.377.863.705 € 128,29 % 2.229.592.892 € 84,68 % 

Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007-2013 

435.701.631 € 647.487.503 € 564.423.399 € 129,54 % 411.942.931 € 94,55 % 

Δυτική Ελλάδα - 
Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι 

1.057.647.060 € 1.748.996.769 € 1.545.867.859 € 146,16 % 944.476.074 € 89,3 % 

Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων 

175.059.298 € 268.379.975 € 266.037.951 € 151,97 % 173.318.461 € 99,01 % 

Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 

1.694.117.722 € 1.943.122.705 € 1.767.865.128 € 104,35 % 1.360.090.433 € 80,28 % 

Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας 

4.894.306.900 € 6.561.395.350 € 6.047.524.937 € 123,56 % 4.295.593.572 € 87,77 % 

Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - 
Ήπειρος 

1.382.997.916 € 2.138.361.460 € 1.941.049.345 € 140,35 % 1.412.973.765 € 102,17 % 

Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 1.130.438.824 € 1.939.292.039 € 1.691.198.940 € 149,61 % 1.167.720.652 € 103,3 % 

Μακεδονία - Θράκη 3.029.411.766 € 4.826.071.171 € 4.104.405.838 € 135,49 % 2.758.241.378 € 91,05 % 

Περιβάλλον - Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

2.023.529.417 € 3.696.291.458 € 2.458.906.507 € 121,52 % 1.540.674.552 € 76,14 % 

Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής 

264.705.883 € 320.412.322 € 294.348.818 € 111,2 % 238.152.750 € 89,97 % 

Ψηφιακή Σύγκλιση 711.764.706 € 1.137.438.419 € 763.051.056 € 107,21 % 442.005.774 € 62,1 % 

ΣΥΝΟΛΟ: 23.974.568.045 € 34.991.604.527 € 30.252.823.588 € 126,19 % 20.862.582.534 € 87,02 % 
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Ως αναλύεται στο Μνημόνιο Συνεννόησης για τη διόρθωση των ακραίων 

ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά κατά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

απαιτήθηκε μια άνευ προηγουμένου προσαρμογή και θυσίες από  τους πολίτες της. 

Τα δημόσια ελλείμματα έχουν μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την προ κρίσης 

περίοδο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτογενές 

έλλειμμα ανερχόμενο σε περίπου 1,5% του ΑΕΠ το 2015, χωρίς πρόσθετα μέτρα.  

Η εξυγίανση όμως βασίστηκε στη δραματική αποκλιμάκωση των δημόσιων 

επενδύσεων και υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να εξομαλυνθεί και να τεθεί σε 

μεγαλύτερη προτεραιότητα σταδιακά, προκειμένου να διατηρηθεί το 

αναπτυξιακό δυναμικό.   

Ως αποτέλεσμα είναι η αδυναμία απορρόφησης στις επόμενες 100 ημέρες, έως τις 

31.12.2015, του ποσού των 3.111.985.511 ευρώ.   Για να επιτευχθεί δηλαδή ο 

στόχος που περιγράφεται και στο Μνημόνιο Συνεννόησης, θα πρέπει το 

συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να πληρώνει καθημερινά 

το ποσό των 31,1 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι αδύνατο στο ασφυκτικό καθεστώς 

των capital controls και αναμενόμενης καταβολής δόσεων μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης από τους θεσμούς.  

Επισημαίνεται, ότι η μη ολοκλήρωση των έργων εντός της περιόδου της 

επιλεξιμότητας και η μη επίτευξη της λειτουργικότητας των έργων θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη ζημία της Ελλάδας κατά τουλάχιστον άλλα 3 δις ευρώ, κατ’εκτίμηση, 

καθώς τα εν λόγω έργα δεν θα είναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία.  

Άρα σε αυτό το πλαίσιο, αιτούμαστε τη στήριξη της Επιτροπής των 

Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κύριο αίτημα που υποβάλλεται 

για τροποποίηση του Κανονισμού 1303/2013 για την παράταση της 

επιλεξιμότητας των ΕΔΕΤ για την Ελλάδα για το ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τις 

31.12.2016. 

 

4. Η προηγούμενη Ελληνική Κυβέρνηση δεν είχε υποβάλλει επίσημο αίτημα 

παράτασης του ΕΣΠΑ 2007-2013 προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

Επισημαίνεται ότι το θέμα της παράτασης του ΕΣΠΑ 2007-2013 για όλες τις χώρες 

είχε τεθεί σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ στις 18-19 Δεκεμβρίου 2014 αλλά δεν έγινε 

αποδεκτό.   
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Για την Ελλάδα, υλοποιείται η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2 για την 

πρόωρη εκταμίευση του εναπομείναντος 5% των εκκρεμών πληρωμών της ΕΕ που 

κανονικά διατηρούνται μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων και την εφαρμογή ενός 

ποσοστού συγχρηματοδότησης 100% για την περίοδο 2007-2013. Αυτό εκτιμάται ότι 

θα εξοικονομήσει για τον ελληνικό προϋπολογισμό ποσό ύψους € 2δις ευρώ αλλά 

δεν θα επιλύσει το ζήτημα, καθώς θα μεταφέρει το πρόβλημα προς το 

Ελληνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα πρέπει η ολοκλήρωσή 

τους να πληρωθεί από εθνικούς πόρους.  

Έως σήμερα έχουν καταγραφεί από 161 Δήμους (στους μισούς από τους 325) της 

Ελλάδας, ότι υπάρχουν 478 έργα με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 736.232.998 ευρώ και 

εύλογα εκτιμάται ότι για όλη την επικράτεια το ποσό θα ξεπεράσει το 1.000.000.000 

ευρώ.  Το εν λόγω ποσό όμως δεν προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης καθώς 

τα αναφερόμενα σε αυτό ποσά αφορούν το ΕΣΠΑ 2007-2013, ως είχε εγκριθεί.  

Η μόνο πηγή χρηματοδότησης που θα μπορούσε να διασφαλίσει την υλοποίηση των 

εν λόγω αναπτυξιακών και πολύ κρίσιμων  έργων για τους Δήμους της Ελλάδας, 

είναι η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, αιτούμαστε τη στήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επικουρικό αίτημα που υποβάλλεται για 

υποστήριξη της δανειοδότησης για την ολοκλήρωση των έργων που τυχόν θα 

απενταχθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων. 

 

Κύριε Πρόεδρε, οι υπηρεσίες της ΚΕΔΕ συγκεντρώνουν αναλυτικά στοιχεία 

προκειμένου να τεκμηριώσουν προσηκόντως τα ως άνω απολύτως δίκαια αιτήματα 

σε τούτη την πολύ κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα.  Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω τη 

στήριξη Σας προκειμένου να επιτευχθεί η  έγκριση τους αρμοδίως προς το συμφέρον 

των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μου. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Γεώργιος Πατούλης 

Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 

                                                 
2 Βλ. 2015/0160(COD), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down 
common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the 
Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and 
Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the 
European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund as regards 
specific measures for Greece.  


