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Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α  

Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης του «παλιού» και του «νέου» ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας 

 

Από τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας και μετά τη σχετική επεξεργασία τους 

προκύπτει ότι οι ρυθμοί απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  τόσο στο σκέλος των δαπανών-αποπληρωμών όσο και 

στο σκέλος των συμβασιοποιήσεων βρίσκονται σε απελπιστικά χαμηλά επίπεδα.  

Συγκεκριμένα: 

1. Είναι γνωστό ότι το νέο ΕΣΠΑ φέρνει στην Περιφέρειά μας περισσότερα από 

300.000.000 €.  

2. Σύμφωνα με το περιεχόμενο του με Αρ. Πρωτ. 4468/05-10-2016 (πίνακας 3: πορεία 

ΕΠ 2014-2020) εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το 2014 μέχρι σήμερα  

συμβασιοποιήθηκαν  6 τεχνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού  23.885.015,54 €, 

που αφορούν το νέο ΕΣΠΑ. 

3. Από την εισήγηση της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ προς την Επιτροπή Παρακολούθησης (2η 

Συνεδρίαση)  για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 για το τρέχον έτος και όσον αφορά  τα 

συμβασιοποιηθέντα ως  άνω έργα η απορρόφηση ανέρχεται στο 935.795, ήτοι 

0,3%, επί του συνολικού ποσού των εν δυνάμει απορροφήσεων του νέου ΕΣΠΑ. 

4. Από την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ η απορρόφηση είναι μόλις 0,4% (1.358.660 €).  

5. Όσον αφορά το σύνολο της επικράτειας ο μέσος όρος της απόκλισης των 

πραγματοποιηθέντων  δαπανών για το Α΄ εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία του Υπουργείου (Αρ. Πρωτ. 84598/ 9 Αυγούστου 2016) είναι 

70,5%. Στην Περιφέρειά μας η απόκλιση ανέρχεται στο ύψος του 96,2%.  

6. Είναι σε εκκρεμότητα η συμβασιοποίηση και απορρόφηση 279 εκ. ευρώ περίπου. 

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι εάν συνεχίσουμε μ’ αυτούς τους ρυθμούς 

φαντάζει δυστυχώς ανέφικτη η αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων, απολύτως 

απαραίτητων τια την περιοχή μας. 

7. Σε ότι αφορά δε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) αντί να 

γίνει απορρόφηση 478.935.083,00 €, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 

264.685.129,65, δηλαδή απορρόφηση 55, 27% (προαναφερθέν έγγραφο ΕΥΔΕΠ 

ΠΔΜ πίνακας 1: Πορεία Εκχώρησης (050) ΠΔΝ]. Χάθηκαν από την περιφέρειά μας 

214.249.953,4 €, εξαιτίας των απεντάξεων έργων, που οφείλονται  στους αρμόδιους 

τοπικούς πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. 
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Το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ είναι ότι είναι ελάχιστα τα συμβασιοποιημένα έργα και 

ελαχιστότατη η απορρόφηση των κονδυλίων.  

Ούτως εχόντων των πραγμάτων δεν δικαιούται κανείς να είναι ευχαριστημένος. Η 

κατάσταση είναι δραματική. Οι όποιες δικαιολογίες αποτελούν «προφάσεις εν αμαρτίαις». 

Παρατηρείται μια σημαντικότατη υστέρηση στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων  κι 

αυτό είναι μια πικρή αλήθεια. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να υπηρετούν τυφλά το 

δημόσιο συμφέρον. Οφείλουν να πάρουν δραστικά και άμεσα μέτρα και να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους. Οφείλουν να δίνουν άριστες εξετάσεις παντού και πάντοτε. 

Το ζητούμενο είναι να υλοποιηθούν τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και να μη χαθεί ούτε 

ένα Ευρώ από τα πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η απώλεια πόρων, υπό τις δεδομένες 

κοινωνικές-οικονομικές συνθήκες αποτελεί έγκλημα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν 

θα υπάρξει ανάπτυξη, δεν θα υπάρξει μέλλον για την περιοχή.  

Έχουμε καταλάβει πια ότι το κακό δεν έχει τέλος. Καιροφυλαχτούν και τα χειρότερα. 

Πιστεύουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι συνάρτηση της κατά κεφαλήν καλλιέργειας. 

Έχουμε δικαίωμα στην ρεαλιστική ελπίδα. Είναι ζωτική ανάγκη να τρέξει το ΕΣΠΑ και να 

βρεθεί ο τρόπος από «ουραγοί» να γίνουμε «οδηγοί» της κούρσας.  

                                                                                           Για τη  «Νέα Πρόταση Μηχανικών»’   

                                                                                                              Ο εκπρόσωπος  

                                                                                                      Νίκος Συλλίρης  

 

 

 

 

 


