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                       Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ   
 

Επιτάχυνση των διαχειριστικών διαδικασιών του ΕΣΠΑ ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ,  

       με επιστολή προς τον αν. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλ. Xαρίτση 

 

Σημαντικές καθυστερήσεις και έντονη γραφειοκρατία σημειώνονται σε κρίσιμους 
για τους μηχανικούς τομείς, όπως τα προγράμματα ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2012-2020, για κάποια από τα οποία δεν έχουν 
καν ξεκινήσει οι διαδικασίες εκταμίευσης, όπως επισημαίνεται σε επιστολή της 
διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας 

και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση. 

Με την επιστολή, η διοικούσα επιτροπή ζητά τη συμβολή του κ.Χαρίτση για την 
επιτάχυνση των διαχειριστικών διαδικασιών, αλλά και τον προγραμματισμό 

συνάντησης με την ευκαιρία της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη για την 
82η ΔΕΘ.  

“Δεδομένου ότι το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοδοτικό 

εργαλείο για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, η εμπροσθοβαρής και 
αποτελεσματική του διαχείριση σε συνδυασμό με κατάλληλες θεσμικές 
παρεμβάσεις υποστήριξης της δραστηριότητας των μηχανικών, θα συμβάλλει 

σημαντικά στην ανάσχεση των επιπτώσεων της κρίσης στον κλάδο. Είναι 
αναμφισβήτητα τα θετικά αποτελέσματα στην πορεία απορρόφησης του ΕΣΠΑ για 

το 2016, τα οποία αναγνωρίστηκαν από την ΕΕ, καθώς και οι προσπάθειες για 
επιπλέον χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας (συμφωνίες με EBRD και 
EIF). Ωστόσο,  σε κρίσιμους για τους μηχανικούς τομείς, όπως στα προγράμματα 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις και 
έντονη γραφειοκρατία” υπογραμμίζεται στο κείμενο της επιστολής. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, μέχρι σήμερα σε τρεις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-
2020, στις οποίες έχουν ενταχθεί εκατοντάδες μηχανικοί- μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(ειδικότερα στο πρώτο), δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εκταμίευσης των 
κονδυλίων. Πρόκειται για τις δράσεις «Ενίσχυση της αυτοπασχόλησης 

Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 
και «Ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων τους είσοδο τους στις νέες αγορές».  

Επίσης σημειώνονται συνεχείς καθυστερήσεις και γραφειοκρατία στις διαδικασίες 
ένταξής τους καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου του έργου τους για όσο έργα 

είναι ώριμα προς υλοποίηση. Χαρακτηριστικά αναφέρονται καθυστερήσεις: 

-Στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», όπου δεν έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη μηχανικών, οι οποίοι 
βρίσκονται στον προσωρινό κατάλογο ως εν δυνάμει δικαιούχοι από το 

Φεβρουάριο του 2017. Ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί η οριστική ένταξη των 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων τα αποτελέσματα είχαν 

ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2016. 



-Στο πρόγραμμα για την ενίσχυση των Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπου η 

έναρξη αξιολόγησης καθυστερεί για πάνω από ένα χρόνο. Οι αιτήσεις για το 
πρόγραμμα, σε  μεγάλο ποσοστό, περιλαμβάνουν δαπάνες κτηριακών 
παρεμβάσεων για τις οποίες υποβλήθηκαν προσφορές των μηχανικών στους 

υποψήφιους επενδυτές. 

-Στην έναρξη του προγράμματος «Εξοικονόμησης κατ’ οίκον» και 

-Στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του νέου Αναπτυξιακού 
Νόμου 4399/2016.  

“Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει την 

πρώτη θέση σε επίπεδο εγκρίσεων/προεγκρίσεων στις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις 
οποίες έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Με 

αυτά τα δεδομένα ζητούμε την συμβολή σας στην επιτάχυνση των σχετικών 
διαχειριστικών διαδικασιών. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συνεργαστεί και θα συμβάλλει με 

κάθε τρόπο στο έργο σας. Ήδη έχει συγκροτηθεί Μόνιμη Επιτροπή 
Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας που αποτελείται από 
μηχανικούς με εμπειρία στο χώρο του επιχειρείν, αλλά και στη διαχείριση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων” καταλήγει η επιστολή. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 

http://www.tkm.tee.gr/

