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Σχεδιασμός/
Εφαρμογή 
2021-2027

Ευέλικτες, διαφανείς, αποτελεσματικές διαδικασίες & συστήματα

Επαρκές-Πλήρες θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο

Ικανό 
ανθρώπινο 
δυναμικό

Αναγκαίοι
Πόροι



Βασικές Θέσεις-Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ
 Θέσπιση ευέλικτου και ομοιογενούς συστήματος διοίκησης και διαχείρισης

των πόρων προκειμένου να αποφεύγονται τριβές, καθυστερήσεις και
άσκοπη γραφειοκρατία εις βάρος των χρονοδιαγραμμάτων σχεδιασμού,
υλοποίησης και απορρόφησής τους.

 Μεγαλύτερη αξιοποίηση δομών και εργαλείων του ιδιωτικού τομέα (π.χ.
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) στην κατεύθυνση της εκχώρησης
περισσότερων αρμοδιοτήτων μέσω της πλήρους αναμόρφωσης των ΠΔ
4/92 και ΠΔ 98/96. Ανάθεση αξιολόγησης και παρακολούθησης σε ικανούς
Ενδιάμεσους Φορείς των έργων του Αναπτυξιακού Νόμου για π/υ μέχρι
700.000,00€ στις Περιφέρειες.

 Οριστικοποίηση ζητημάτων που αφορούν σε θέματα αδειοδότησης,
χωροταξίας και λειτουργίας των επιχειρήσεων και συνεχίζουν να
«ταλαιπωρούν» την υλοποίηση των επενδύσεων.

 Κατάργηση διατάξεων (π.χ προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης,
Αναπτυξιακός Νόμος για επενδύσεις άνω των 700.000,00€) που
απαγορεύουν στους μηχανικούς να υπογράφουν οικονομοτεχνικές μελέτες
ενώ αποτελεί επαγγελματικό τους δικαίωμα.



 Oι υπό προκηρύξεις δράσεις να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της
οικονομίας και την προσαρμογή των επιχειρήσεων (τοπικές δυνατότητας-
σύνδεση με RIS). Να αποφευχθεί η ενίσχυση επιχειρήσεων με
επιχορηγήσεις με αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση πιέσεων
κλάδων και επικοινωνιακών στόχων.

 Η επίτευξη της προστιθέμενης αξίας και της βιωσιμότητας μίας
επένδυσης θα πρέπει να αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για τη
χρηματοδότησή της. Βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος
παρακολούθησης στόχων και διατήρησης των επενδύσεων μετά την
ολοκλήρωσή τους.

 Το κανονιστικό πλαίσιο μίας δράσης, το είδος των ενισχύσεων, το μέγεθος
των επιχειρήσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης να αποτελούν προϊόν
ενδελεχούς μελέτης κατ’ αντιστοιχία με καλές πρακτικές χωρών της ΕΕ.
Π.χ.

 για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις/start ups να προκρίνονται τα χαμηλότοκα
δάνεια αντί επιχορήγησης.

 διακριτή κατανομή της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης ανάλογα με το
μέγεθος της επιχείρησης με ευελιξία μεταφοράς πόρων από κατηγορία σε
κατηγορία μεγέθους.



 Υποχρεωτική θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων ανάλογα με τη
στόχευση του προγράμματος-δράσης για το επενδυτικό σχέδιο που
αξιολογείται και όχι περιορισμός σε ιστορικά στοιχεία της επιχείρησης
(απασχόληση, οικονομικά στοιχεία, κ.λ.π.). Επιδιώκουμε επενδύσεις :
α) όχι συνεχώς από τις ίδιες επιχειρήσεις
β) βιώσιμες που υπηρετούν συγκεκριμένους στόχους όχι μόνο της
επιχείρησης αλλά και της δράσης και κυρίως των πολιτικών συνοχής της
ΕΕ για τις επενδύσεις και την απασχόληση.

Αποτελεσματική οργάνωση και στον τομέα του προγραμματισμού.
Αλληλοκαλύψεις προγραμμάτων ειδικά μεταξύ τομεακών-περιφερειακών
προγραμμάτων, πληθώρα προκηρύξεων ιδίας ή και διαφορετικής
στόχευσης την ίδια χρονική περίοδο θα πρέπει να αποφεύγονται.
Απεναντίας στις αρχές του έτους ανακοίνωση προγραμματισμού δράσεων
σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο σχεδιασμός του περιεχομένου μίας δράσης να είναι αποτέλεσμα
ουσιαστικής διαβούλευσης με συμμετοχή και του ΤΕΕ/ΤΚΜ και
επιχειρήσεων. Δυνατότητα προδημοσίευσης με συγκεκριμένη διαδικασία.



 Ανοικτές προκηρύξεις/Σε περίπτωση κλειστών προκηρύξεων ικανό
διάστημα για την υποβολή της αίτησης (π.χ. Max διάστημα 4-6 μηνών).
Εξέταση της δυνατότητας αξιολόγησης μεσούσης της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων. Έκδοση αποφάσεων εντός 1 μηνός από την
προκήρυξη της Δράσης.

 Μείωση της γραφειοκρατίας σε όλα τα στάδια διαχείρισης. Π.χ.
 Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών αιτημάτων ελέγχου, εκταμίευσης
 Μη υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών τα οποία έχουν υποβληθεί σε 

άλλη δράση εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.
 Θέσπιση και αυστηρή τήρηση με επιβολή ποινών εφόσον καταστεί

αναγκαίο των χρονοδιαγραμμάτων έκδοσης αποφάσεων, αξιολόγησης
επενδυτικών σχεδίων, ελέγχου, παραλαβής έργων ανάλογα με τον όγκο
των αιτήσεων και των έργων που εγκρίνονται για χρηματοδότηση. Η
όποια παράταση χρονοδιαγραμμάτων να διέπεται από κριτήρια και με
σαφή μετρήσιμα στοιχεία.



 Αντίστοιχα και για τις Δικαιούχες επιχειρήσεις. Οριζόντιες παρατάσεις
ανεξαιρέτως υλοποίησης ή μη έργου θα πρέπει να αποφεύγονται.
Θέσπιση μηχανισμού τακτικής παρακολούθησης ποσοστού υλοποίησης
έργου από τον Δικαιούχο με ευθύνη του στο διάστημα μέχρι την υποβολή
αιτήματος ελέγχου.

 Κατάργηση αυτεπιστασίας σε έργα κτηριακών δαπανών
προϋπολογισμού μεγαλύτερο από 6.000,00€ προκειμένου να ενισχυθεί η
διαφάνεια και να περιοριστεί η άσκοπη γραφειοκρατία και ο περιορισμός
του χρόνου ελέγχου.

 Οι δράσεις FiFo να ισχύουν για περιπτώσεις soft δράσεων. Αποφυγή
κακών πρακτικών όπως το πρόσφατο πρόγραμμα του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης.

 Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να εμπλουτιστεί με πεδία τα οποία
μπορούν να αντικαταστήσουν δικαιολογητικά (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις
με μεγάλο αριθμό όρων που καλείται να αποδεχθεί ο δικαιούχος) στα
οποία ο Δικαιούχος καλείται να απαντήσει από επιλογή ΝΑΙ/ΌΧΙ/ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) που απαιτούνται να υποβληθούν.



 Σύγχρονα και αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης με
τη δυνατότητα άμεσης εξαγωγής στατιστικών στοιχείων.
 Διαλειτουργικότητα των συστημάτων με έμφαση στα ανοικτά

δεδομένα για τους χρήστες (ΟΠΣ, ΠΣΚΕ, ΠΣΣΚΕ, ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ,
κ.λ.π.) για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των επενδυτικών
σχεδίων των Δικαιούχων.

 Κατάργηση περιορισμών χωρητικότητας εγγράφων
 Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος σώρευσης για τις εκτός De

minimis ενισχύσεις-Σύνδεση με υφιστάμενο ΠΣΣΚΕ και εθνικές βάσεις
δεδομένων.

 Εκσυγχρονισμός των μητρώου αξιολογητών. Η επιλογή των αξιολογητών
σε κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την επιστημονική
τους επάρκεια και την πρόσφατη εμπειρία τους στο αντικείμενο του
προγράμματος που καλούνται να αξιολογήσουν. Δημιουργία καταλόγων
πρότυπου κόστους ειδικά για κτηριακές δαπάνες, μελέτες.

 Στις επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου άνω των 700.000,00€ η
ανάθεση σε ορκωτό δεν διασφαλίζει την αποτελεσματική αξιολόγηση του
φυσικού αντικειμένου. Χρήζει επιβολή δικλείδων.



 Σύστημα παρακολούθησης χρόνων ελέγχου επενδύσεων (αίτηση-έλεγχος-
έκθεση πιστοποίησης) σε περιφερειακό επίπεδο για να μειωθούν οι τεράστιες
καθυστερήσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα στον Αναπτυξιακό Νόμο.

 Επαρκής δημοσιότητα και πληροφόρηση που ενισχύει τη διαφανή
ενημέρωση των Δικαιούχων και των πολιτών της χώρας.
 Δημιουργία διαδικτυακής σελίδας στον Αναπτυξιακό Νόμο/Δημοσιοποίηση

ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
 Βελτίωση της διαδραστικότητας και φιλικότητας των διαδικτυακών τόπων

του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.
 Δημιουργία επικοινωνιακού σχεδίου για κάθε προκήρυξη που θα

σχεδιάζεται μαζί με την προκήρυξη μίας δράσης
 Θέσπιση αυτοτελούς τμήματος δημοσιότητας σε κάθε Φορέα

Διαχείρισης/Δικαιούχο
 Δημιουργία καταλόγου ερωτήσεων-απαντήσεων με την προκήρυξη μίας

δράσης που θα εμπλουτίζεται τακτικά και θα αφορά και το στάδιο της
υλοποίησης/Αναβάθμιση Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης
ερωτήσεων-απαντήσεων.

 Υποχρεωτική έκδοση χρηστικών εντύπων για Δικαιούχους που αφορούν
στην υποβολή αίτησης, αιτημάτων ελέγχου, υλοποίησης των έργων.



Δημιουργία ερωτηματολογίου για κάθε δικαιούχο που θα αποτυπώνει
τη γνώμη του σε σχέση με τη Δράση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς
αυτόν από τους φορείς διαχείρισης, υπηρεσίες, κ.λ.π./Δημοσιοποίηση
έκθεσης αποτίμησης της Δράσης.

 Μεγαλύτερη διασύνδεση και διαδραστικότητα των προγραμμάτων
κατάρτισης για θέματα επιχειρείν.

 Ανάληψη από το ΤΕΕ Δράσης κατάρτισης μηχανικών σε θέματα Industry
4.0, καινοτομίας, αναβάθμισης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, τεχνολογίας.

 Σε προγράμματα ενίσχυσης υπό ίδρυση επιχειρήσεων υποχρεωτική
κατάρτιση του υποψηφίου σε ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της
επιχείρησης.

 Ενεργός εμπλοκή του ΤΕΕ στο σχεδιασμό και προβολή προγραμμάτων
εγγυήσεων/δανειοδοτήσεων για μηχανικούς.

 Στον τομέα χορήγησης των μικροπιστώσεων το ΤΕΕ μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στους τομείς της προώθησης-προβολής,
παρακολούθησης μέσω εξειδικευμένων μεντόρων και κατάρτισης των
ωφελουμένων μηχανικών, τεχνικών και παραγωγικών επιχειρήσεων και
start up μηχανικών.



Σας ευχαριστώ πολύ!
Μόνιμη Επιτροπή 
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