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5η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

1. Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης – Ηµερήσια ∆ιάταξη
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 20002006, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 11336/ Γ’ ΚΠΣ 312/02-042001 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας όπως τροποποιήθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 80209/ΚΠΣ1773/24-11-2003 απόφαση, πραγµατοποίησε τη
5η συνεδρίασή της στις 8 Ιουνίου 2004, στη Αθήνα, µετά την υπ’
αριθµ.591/04-05-2004 πρόσκληση του Προέδρου της κου Χρ. Φώλια
Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης παρέστησαν 58 µέλη επί
συνόλου 63 µελών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και µετά από προτάσεις µελών, εγκρίθηκε η
ακόλουθη ηµερήσια διάταξη:

Ι.

Εισαγωγικό Μέρος
1. Χαιρετισµός του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κου Γ.
Αλογοσκούφη.
2. Εισήγηση του Υφυπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών κου Χ.
Φώλια, Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ
2000 – 2006.
3. Χαιρετισµός του Γενικού Γραµµατέα Ολυµπιακών Αγώνων 2004
του Υπουργείου Πολιτισµού κου Σπ. Καπράλου.
4. Εισηγήσεις προσκεκληµένων µε θέµα την Ανταγωνιστικότητα και
την
εµπειρία
της
Ιρλανδίας
από
την
εφαρµογή
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
5. Έγκριση της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης
του ΚΠΣ 2000-2006.

ΙΙ.

Υλοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006
1. Ενηµέρωση για την εξέλιξη της πορείας του ΚΠΣ 2000-2006
2. Πρόοδος εφαρµογής σχεδίων δράσης για τα συστήµατα
διαχείρισης και ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006.
3. Πρόοδος εφαρµογής σχεδίων δράσης για τα ∆ηµόσια Έργα
4. ∆ηµοσιότητα – Πληροφόρηση

ΙII.

Συµπεράσµατα των Υποεπιτροπών Ανθρωπίνων πόρων
και Αγροτικής Ανάπτυξης

ΙV.

Αναθεώρηση του ΚΠΣ 2000-2006
1. Παρουσίαση
Αναθεώρησης
2. Έγκριση από
Αναθεώρησης

από τη ∆ιαχειριστική Αρχή της πρότασης
του ΚΠΣ 2000-2006.
την Επιτροπή Παρακολούθησης της πρότασης
του ΚΠΣ 2000-2006.
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V.

VI.

Ειδικά θέµατα

Παραδείγµατα Υλοποίησης Έργων του ΚΠΣ 2000-2006

Ενηµέρωση για την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013

VII. ∆ιάφορα θέµατα
1. Προγραµµατισµός εργασιών µέχρι τέλος του έτους.
2. Προγραµµατισµός της επόµενης Επιτροπής Παρακολούθησης.
3. Έγκριση συµπερασµάτων της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης µετά από την παρουσίαση των θεµάτων και
τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συµπεράσµατα και
αποφάσεις:

Α.

Υλοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006

1.

Πορεία και προοπτικές του ΚΠΣ 2000-2006

Το ΚΠΣ αποτελεί σηµαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο θα πρέπει να
αξιοποιηθεί µε στόχο τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα των
παρεµβάσεων και τη συµβολή του σε µια ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη.
Η χρονική περίοδος, κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η συνεδρίαση της
5ης Επιτροπή Παρακολούθησης στο µέσο της προγραµµατικής περιόδου
αποτελεί καλή αφορµή για τον απολογισµό της πορείας του ΚΠΣ 20002006, το γόνιµο προβληµατισµό και την αξιοποίηση της αποκτηθείσας
εµπειρίας.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης της πορείας και των προοπτικών του ΚΠΣ
2000-2006 η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για τα ακόλουθα:
•

Η οικονοµική πρόοδος του ΚΠΣ σε σχέση µε το χρόνο που έχει
διανυθεί εκτιµάται χαµηλή. Απαιτούνται ουσιαστικές ενέργειες για την
επιτάχυνση της εκτέλεσης των προγραµµάτων. Οι µέχρι σήµερα
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες, οι οποίες ανέρχονται στο 24,64% της
συνολικής δηµόσιας δαπάνης, θα πρέπει να επιταχυνθούν µε στόχο
την επίτευξη στο τέλος του έτους δαπανών που το ύψος τους να
κυµαίνεται στο ποσοστό 35%-37% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης.

•

Σηµαντικό µέρος της µέχρι σήµερα οικονοµικής προόδου του ΚΠΣ
οφείλεται στην υλοποίηση µεγάλων έργων που αποτελούν συνέχεια
της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου καθώς και σε
υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί κατά την προηγούµενη περίοδο
προγραµµατισµού. Στην παρούσα φάση θα πρέπει να ληφθούν
αποφάσεις για την επιτάχυνση των ρυθµών υλοποίησης, αφενός µε
µέτρα άµεσης απόδοσης, όπως η εξωτερική στήριξη φορέων και
αφετέρου µε την αξιοποίηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των
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δυνατοτήτων που προσφέρει
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.

η

ενδιάµεση

αναθεώρηση

των

•

Ειδικότερα, πρέπει να καταβληθεί στοχευµένη προσπάθεια σχετικά µε
το θέµα της αντιµετώπισης του κανόνα ν+2. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης διαπίστωσε την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης
των
δεσµεύσεων
που
αναλαµβάνονται
µε
«προγράµµατα
επιτάχυνσης» και προβλέψεις δαπανών, τη συστηµατική λειτουργία
ενός δικτύου παρακολούθησης του κανόνα ν+2 αλλά και την
ενεργοποίηση ενός µηχανισµού υποστήριξης των τελικών δικαιούχων
τεχνικών έργων (τεχνικοί σύµβουλοι).

•

Η Επιτροπή συµφώνησε στην ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων
υποστήριξης
της
επιχειρηµατικότητας.
Η
τροποποίηση
του
Αναπτυξιακού Νόµου που θα πραγµατοποιηθεί στο αµέσως επόµενο
διάστηµα,
θα
οδηγήσει
στην
ενίσχυση
της
επενδυτικής
δραστηριότητας στη χώρα. Την επόµενη περίοδο θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έµφαση στην υποστήριξη των δράσεων αυτών µέσω απλών,
γρήγορων κατά το δυνατόν και αποτελεσµατικών διαδικασιών.
Σηµαντικό επίσης ρόλο στην ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας
αναµένεται να διαδραµατίσει η ειδική οµάδα συντονισµού κρατικών
ενισχύσεων που έχει συσταθεί. ∆ράσεις που µέχρι σήµερα
παρουσίαζαν υστέρηση στην υλοποίηση όπως ΒΙΠΕ., Ε&Τ στα ΠΕΠ,
κ.λ.π. αναµένεται µε τον ορισµό ως τελικών δικαιούχων των Γ.Γ.Β. και
Γ.Γ.Ε.Τ., και µε την υποστήριξη τεχνικών συµβούλων να βελτιώσουν
τους ρυθµούς υλοποίησής τους.

2.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ θέτει ως ιδιαίτερους
στόχους:

•

Την ανάγκη επιτάχυνσης της εκτέλεσης των Προγραµµάτων σύµφωνα
και µε τις προηγούµενες διαπιστώσεις ώστε να διασφαλιστεί η
απορρόφηση των δεσµεύσεων τόσο του έτους 2002 όσο και για να
δηµιουργηθεί ικανοποιητική βάση για τα επόµενα χρόνια.

•

Την αυξηµένη µέριµνα από τις αρχές διαχείρισης των προγραµµάτων
κατά την εκτέλεση τους, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
τόσο σε επίπεδο οικονοµικών προβλέψεων όσο και σε επίπεδο
φυσικού αντικειµένου και την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων από
τους στόχους αυτούς.

•

Την απλοποίηση και αποσαφήνιση των µεθόδων διαχείρισης και
εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων.

•

Την ορθή εφαρµογή των αυξηµένων απαιτήσεων του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου, τηρώντας µε τη δέουσα επιµέλεια και
αυστηρότητα το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο. Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές
θα πρέπει να συνεχίσουν και να ενδυναµώσουν την πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση
των
Φορέων
Υλοποίησης,
στις
αυξηµένες
διαχειριστικές και ελεγκτικές απαιτήσεις των Προγραµµάτων.
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•

Την
υποστήριξη
των
Φορέων
Υλοποίησης
προκειµένου
να
ανταποκριθούν στους αυξηµένους ρυθµούς υλοποίησης των έργων
ευθύνης τους µε στόχο την ποιότητα και τη λειτουργική ολοκλήρωσή
των έργων αυτών.
Για το λόγο αυτό και µε τη σύµφωνη γνώµη των Γενικών Γραµµατέων
των Περιφερειών θα µεταφερθούν πόροι κοινοτικής συνδροµής
(ΕΤΠΑ), ύψους µέχρι 18 εκ. ευρώ από τα δέκα τρία ΠΕΠ και κατά
προτεραιότητα από τον άξονα Τεχνικής Βοήθειας προς το Ε.Π. Τεχνική
Βοήθεια, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η πρόσληψη Τεχνικών
Συµβούλων για την υποστήριξη των Τελικών ∆ικαιούχων.
Το ύψος των µεταφερόµενων πόρων από κάθε ΠΕΠ θα προσδιοριστεί
ανάλογα µε το συνολικό ύψος της δηµόσιας δαπάνης του κάθε
Προγράµµατος.

•

Την τροποποίηση του Ν. 2860/00 και της ΚΥΑ του ΟΠΣ στην
κατεύθυνση της οργανωτικής και διοικητικής ανασυγκρότησης των
αρχών διαχείρισης.

•

Την περαιτέρω διάχυση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων και
των ωφελειών από την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
µε στόχο τη διαφάνεια, τη θετική αντίληψη των πολιτών και την
ευρύτερη αναγνώριση των κοινών προσπαθειών.

3. Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου ΚΠΣ
H Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για το σχέδιο δράσης που
αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΠΕ-Π
στο πλαίσιο της συµφωνίας των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της
Ε.Ε. Στο σχέδιο αυτό, το οποίο αφορά όλες τις εµπλεκόµενες αρχές,
προβλέπεται η εφαρµογή επί µέρους διαδικασιών µε συγκεκριµένες
προθεσµίες για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΚΠΣ 2000-2006.
Οι βασικότερες δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του ανωτέρω
σχεδίου δράσης αφορά θέµατα:
• Κανονικότητας ένταξης πράξεων στο Γ΄ΚΠΣ (για τα έργα γέφυρες).
• Συµπληρωµατικών
συµβάσεων
και
τροποποιήσεων
φυσικού
αντικειµένου.
• Νοµιµότητας δηµοπρατήσεων.
• Επάρκειας ελέγχων (παρακολούθηση της εφαρµογής των ετήσιων
προγραµµάτων πρωτοβάθµιων ελέγχων, προγράµµατα ελέγχων της
Αρχής Πληρωµής και της Ε∆ΕΛ).
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ αναγνωρίζει τη σηµασία της ορθής
εφαρµογής των κανόνων διαχείρισης και ελέγχου του ΚΠΣ και των
δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί στο συµφωνηµένο σχέδιο δράσης µε τις
υπηρεσίες της Επιτροπής. Προς την κατεύθυνση αυτή επιβεβαιώνει την
ανάγκη της ορθής εφαρµογής των διαδικασιών που προβλέπονται στο
συµφωνηθέν σχέδιο δράσης και της τήρησης των προβλεπόµενων
προθεσµιών.
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Αναφορικά µε τον Εξειδικευµένο Σύµβουλο Ελέγχου ποιότητας έργων
υποδοµής (ΕΣΠΕΛ), η Επιτροπή ενηµερώθηκε για την ενίσχυση των
προσπαθειών ποιοτικού ελέγχου και την προετοιµασία νέας προκήρυξης για
τη συνέχιση της παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών και µετά το 2005.

4. Πρόοδος εφαρµογής σχεδίων δράσης για τα ∆ηµόσια Έργα
Η Επιτροπή Παρακολούθησης αναγνώρισε τη σηµασία της συνέχισης των
προσπαθειών για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των δηµοσίων έργων.
Το σχετικό σχέδιο δράσης που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
θα επικαιροποιηθεί σε συµφωνία µε την Ε.Ε.

5. ∆ηµοσιότητα – Πληροφόρηση
Έχει υλοποιηθεί ένας µεγάλος αριθµός ενεργειών πληροφόρησης και
δηµοσιότητας στα ΜΜΕ και έχει, σε σηµαντικό βαθµό προωθηθεί, ο στόχος
της ενηµέρωσης των τελικών δικαιούχων και των ενδιαφερόµενων οµάδων
για τις δράσεις των Προγραµµάτων του ΚΠΣ.
Στην πλειοψηφία τους οι ιστοσελίδες του ΚΠΣ και των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων καλύπτουν την πληροφόρηση του κοινού και των τελικών
δικαιούχων µε βάση τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. Επίσης, ανακοινώθηκε η
δηµιουργία συστήµατος on-line πληροφόρησης του πολίτη.
Τέλος, για τις εργασίες της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης δηµιουργήθηκε ιστοσελίδα µε σκοπό τη διάχυση όλων
των σχετικών πληροφοριών µε αυτήν (http://www.hellaskps.gr).

Β.

Συµπεράσµατα των Υποεπιτροπών Ανθρωπίνων Πόρων και
Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα συµπεράσµατα της 4ης
συνεδρίασης των Υποεπιτροπών Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανθρωπίνων
πόρων, τα οποία επισυνάπτονται στο Παράρτηµα.

Γ.

Αναθεώρηση του ΚΠΣ 2000-2006

H Επιτροπή εγκρίνει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις, στις οποίες
βασίστηκε η πρόταση αναθεώρησης του ΚΠΣ 2000 – 2006, όπως
παρουσιάστηκαν από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ ως ακολούθως:
¾ ∆ιατηρούνται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του ΚΠΣ,
λαµβάνοντας υπόψη την ενδιάµεση αξιολόγηση, και επικαιροποιείται
σύµφωνα µε τις σηµερινές απαιτήσεις.
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¾ Λαµβάνονται υπόψη οι πρόσφατες ή οι αναµενόµενες εξελίξεις σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
¾ ∆ιατηρείται η ανακατανοµή των πόρων στα Ταµεία, όπως
αποφασίστηκε στην 4η Επιτροπή παρακολούθησης του ΚΠΣ, το
∆εκέµβριο 2003.
¾ Ενσωµατώνεται στους χρηµατοδοτικούς πίνακες το αποθεµατικό
επίδοσης, όπως αυτό εγκρίθηκε κατά επιχειρησιακό πρόγραµµα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τηρούνται οι κατευθύνσεις κατανοµής
του στις επιµέρους προτεραιότητες.
¾ Ενσωµατώνεται επίσης στους χρηµατοδοτικούς πίνακες το
αποθεµατικό προγραµµατισµού, όπως αυτό εγκρίθηκε κατά
επιχειρησιακό πρόγραµµα από την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του
ΚΠΣ, το ∆εκέµβριο 2003.
¾ Αναθεωρείται ο Πίνακας Προσθετικότητας του ΚΠΣ ώστε να λάβει
υπόψη τις απαιτούµενες αλλαγές ως προς τις εκ των προτέρων
εκτιµήσεις διαµόρφωσής του.
¾ Λαµβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την απλούστευση των διαδικασιών διαχείρισης, σύµφωνα µε το
υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο.
¾ Αξιοποιείται στο µέγιστο βαθµό η αποκτηθείσα εµπειρία από την
υλοποίηση και διαχείριση του Γ’ ΚΠΣ, µε στόχο τη βέλτιστη
αξιοποίηση των πόρων ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο αναπτυξιακό
αποτέλεσµα, στο χρονικό ορίζοντα της τρέχουσας προγραµµατικής
περιόδου.
¾ Ενισχύεται η επιχειρηµατικότητα/ ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού
τοµέα, µε έµφαση στις ΜΜΕ.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συµφώνησε µε τις παραπάνω κατευθύνσεις
και τις βασικές αρχές αναθεώρησης του ΚΠΣ 2000-2006 και εξουσιοδοτεί
τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ για την τελική διατύπωση των κειµένων και
των χρηµατοδοτικών πινάκων ώστε να προβεί στις αναγκαίες
διαβουλεύσεις µε την Επιτροπή για την οριστικοποίηση του ΚΠΣ.
Επίσης, µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Γ. Γ. ∆ιαχείρισης Κοινοτικών
και άλλων πόρων του Υπουργείου Εργασίας και εφόσον κριθεί αναγκαίο,
εξουσιοδοτείται η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ να ζητήσει τη µεταφορά
πόρων µέχρι 2 εκατ. Ευρώ κοινοτικής συνδροµής στο Ε.Π. Τεχνικής
Βοήθειας του ΚΠΣ 2000 – 2006 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο
ΕΤΠΑ.
Το τελικό κείµενο της πρότασης αναθεώρησης του ΚΠΣ θα υποβληθεί για
έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα.
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∆.

Ενηµέρωση για την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007- 2013

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την 1η Εγκύκλιο
κατάρτισης του νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013
το οποίο περιλαµβάνει δύο στάδια:
1. ∆ιάγνωση των αναπτυξιακών προοπτικών (διάρκεια 1 έτος)
2. Σχεδιασµός του προγράµµατος (διάρκεια 1 έτος)
Οι κατευθύνσεις ανάπτυξης καθώς και οι αρχές οργάνωσης
εξειδικευτούν περαιτέρω κατά το επόµενο χρονικό διάστηµα.

Ε.

θα

∆ιάφορα Θέµατα

Προγραµµατισµός εργασιών της επόµενης περιόδου µέχρι το
τέλος του έτους 2004
Η Επιτροπή ενηµερώθηκε από τον Πρόεδρο και συµφωνεί µε τον
προγραµµατισµό των εργασιών µέχρι τέλος του έτους, όπως αυτός
παρουσιάστηκε κατά τη σηµερινή συνεδρίασή της.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
της 4ης Συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Πόρων

Η 4η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Πόρων πραγµατοποιείται
σε µια χρονική στιγµή κατά την οποία έχουν ολοκληρωθεί οι ενδιάµεσες
αξιολογήσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε.Π.) και των
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Κ.Π.) και ολοκληρώνεται η αναθεώρηση του
ΚΠΣ και τα επιµέρους Επιχειρησιακά Προγράµµατα.
Το κεντρικό σηµείο της συνεδρίασης ήταν η αποτίµηση της συνολικής
πορείας των παρεµβάσεων του ΚΠΣ σε σχέση µε τους ανθρώπινους πόρους
µέχρι σήµερα, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στον συντονισµό των δράσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, και την πορεία των παρεµβάσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα ανά πεδίο πολιτικής.
Η ίδια προσέγγιση ακολουθήθηκε και αναφορικά µε την αναθεώρηση του
ΚΠΣ και ειδικότερα µε τις παρεµβάσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
σε σχέση µε τα πεδία πολιτικής του ΕΚΤ. Παράλληλα έγινε µια συνοπτική
αναφορά σε έργα οριζόντιας υποστήριξης των παρεµβάσεων ΕΚΤ.
Ειδικότερα έγιναν οι παρακάτω διαπιστώσεις σε σχέση µε τα επιµέρους
θέµατα:
Σε σχέση µε τον συντονισµό ο στρατηγικός στόχος του µπορεί να
συµπυκνωθεί στην προσπάθεια επίτευξης συνέργιας µεταξύ των διαφόρων
συντελεστών του ΚΠΣ. Η συµβολή του είναι αναµφίβολα θετική σε σχέση
µε τη βελτίωση του σχεδιασµού σε καινοτόµες δράσεις, την αποφυγή
παραλείψεων και επικαλύψεων, τη συµπληρωµατικότητα των δράσεων και
την ανάπτυξη οµοιογενών συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Η µέχρι σήµερα εµπειρία καταδεικνύει πως ο συντονισµός συµβάλλει στην
αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των παρεµβάσεων του
ΕΚΤ.
Βέβαια, υπάρχουν ακόµη πολλά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας του
Συντονισµού στη µεγαλύτερη υποστήριξη συνεργιών και ιδιαίτερα του ΕΚΤ
µε δράσεις των άλλων διαρθρωτικών ταµείων (κυρίως ΕΤΠΑ και ΕΓΤΠE) και
του ΕΚΤ µε αµιγώς εθνικά χρηµατοδοτούµενες παρεµβάσεις (π.χ.
Αναπτυξιακός Νόµος).
Η πορεία εφαρµογής των παρεµβάσεων ΕΚΤ καταδεικνύει ότι οι
νοµικές δεσµεύσεις των ενταγµένων µέχρι σήµερα έργων ανέρχονται στο
41,4% της δηµόσιας δαπάνης του ΕΚΤ στο Γ΄ΚΠΣ, ενώ οι δηλωθείσες
δαπάνες φθάνουν το 25,7% αυτής. Ειδικότερα για τις παρεµβάσεις των
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Πεδίων Πολιτικής 1 και 4 θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες
ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων των ήδη ενταγµένων έργων.
Για τις παρεµβάσεις του Πεδίου Πολιτικής 2 θα πρέπει να επισπευσθούν οι
διαδικασίες υλοποίησης των σχετικών έργων. Για να επιτευχθεί η εν λόγω
επίσπευση και να πραγµατοποιηθεί απρόσκοπτα η υλοποίησή τους θα
πρέπει να στηριχθούν ιδιαίτερα οι τελικοί δικαιούχοι των έργων των
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων, δεδοµένου ότι αυτές αποτελούνται από
αλληλένδετες µεταξύ τους δράσεις που απαιτούν υψηλό βαθµό ωρίµανσης.
Γενικότερα θα πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή και τοπική διάσταση των
έργων και να καταβληθεί προσπάθεια εναρµόνισης της προσφοράς
εργασίας µε τις τοπικές ανάγκες.
Η ποσοστιαία κατανοµή των δεσµεύσεων του συνόλου του ΕΚΤ ανά πεδίο
πολιτικής βάσει των αναθεωρηµένων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
θεωρείται ρεαλιστική και σύµφωνη µε τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη
των ανθρωπίνων πόρων. Το συµπέρασµα αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι
οι δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων θα κατευθυνθούν - και σε
ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις αποκλειστικά – για την υλοποίηση
πολιτικών και δράσεων ιδιάζουσας σηµασίας, όπως πρόληψη της ανεργίας,
εκσυγχρονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, καταπολέµηση της
σχολικής αποτυχίας, ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς
και τις τοπικές παρεµβάσεις για την απασχόληση.
Για τις ενέργειες δηµοσιότητας για την οριζόντια προβολή του ΕΚΤ, ώστε
να παρέχεται πλήρης, έγκαιρη, έγκυρη και επίκαιρη ενηµέρωση και
πληροφόρηση για τις παρεµβάσεις του ΕΚΤ και τα αποτελέσµατά τους στην
Ελλάδα, επισηµαίνεται η αναγκαιότητα της ενίσχυσης και επιτάχυνσης των
µηχανισµών υλοποίησης.
Αναφορικά µε την αναγκαιότητα τήρησης της δέσµευσης του ΚΠΣ 20002006 για τη διασαφήνιση ενός πλαισίου στρατηγικής για τη δια βίου
µάθηση τονίστηκε η αναγκαιότητα της αναβάθµισης και έναρξης
εφαρµογής του ΕΣΣΕΕΚΑ. Ιδιαίτερα για τη σύνδεση και την ενοποίηση
πιστοποίησης συστηµάτων δοµών, εκπαιδευτών και προγραµµάτων και
επαγγελµατικών προσόντων, διαπιστώθηκε µε ικανοποίηση η πρόοδος όσον
αφορά τη συνεργασία των φορέων. Για το σκοπό αυτό και µέχρι τις 21-062004 θα οριστικοποιηθεί το αναλυτικό σχέδιο δράσης που υπέβαλε η
ελληνική πλευρά.
Αναφορικά µε το θέµα του ΟΑΕ∆, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
Management by Objectives στο τέλος 2003 συµφωνήθηκε να υιοθετηθεί
νέο σχέδιο δράσης µε συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους και
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης το οποίο αναφέρεται στα εξής: Στην
ανάπτυξη
δικτύου
δοµών
παροχής
υπηρεσιών
εξατοµικευµένης
υποστήριξης ανέργων, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού για την
πλήρη λειτουργία του δικτύου των ΚΠΑ, στην αναβάθµιση και στην
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επέκταση του πληροφορικού συστήµατος στο δίκτυο ΚΠΑ και στις ∆.Υ.Α.,
στην ανάπτυξη της απαραίτητης µεθοδολογίας, ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες
κοινωνικά οµάδες, στην οµογενοποίηση των διαδικασιών σ’ όλες τις δοµές
του δικτύου των ΚΠΑ, στην επεξεργασία ενός συστήµατος µέτρησης της
απόδοσης των ΚΠΑ, στην πλήρη κάλυψη των αναγκών όλων των ανέργων
µέχρι το τέλος του 2006 και στη στήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΚΠΑ για
την επίτευξη των στόχων της. Οι στρατηγικοί στόχοι θα ληφθούν υπόψη
στην ενδιάµεση αναθεώρηση του ΚΠΣ και του Ε.Π. Απασχόληση.
Η
Υποεπιτροπή
Ανθρωπίνων
Πόρων
αναγνωρίζει
για
ορισµένα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα την ανάγκη επιτάχυνσης των ενεργειών που
συνδέονται µε την αποφυγή απώλειας πόρων λόγω εφαρµογής του κανόνα
Ν+2. Προς την κατεύθυνση αυτή και σύµφωνα µε τις οδηγίες της
∆ιαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ απαιτείται η υιοθέτηση µέτρων µε σαφή
χρονοδιαγράµµατα και η συστηµατική παρακολούθηση της έγκαιρης
εφαρµογής τους από όλες τις εµπλεκόµενες ∆ιαχειριστικές Αρχές.
Τέλος, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων διαπιστώνει την αναγκαιότητα
βελτίωσης της παρουσίασης και της παρακολούθησης της επίδρασης των
παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων ΕΤΠΑ και ΕΓΤΠΕ στους
ανθρώπινους πόρους.
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ης

της 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ.
πρωτ. 14422/Κ.Π.Σ. 161/4.05-2001 (ΦΕΚ αριθ. φύλλου 536/9-05-2001)
Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας και ισχύει µέχρι
σήµερα, συνήλθε σήµερα, ∆ευτέρα 7 Ιουνίου 2004, στην Αθήνα,
κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. 3715/24.05.2004 πρόσκλησης του Προέδρου
της Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτριου Παπαγιαννίδη,
Ειδικού Γραµµατέα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών Γ΄ΚΠΣ.
Στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης παρέστη η
πλειοψηφία των µελών, µε δικαίωµα ψήφου και αφού διαπιστώθηκε
απαρτία, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. α του Κανονισµού Εσωτερικής
Λειτουργίας της Επιτροπής που ορίζει ότι απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται
το 60% των µελών µε δικαίωµα ψήφου, εγκρίθηκε η ακόλουθη ηµερήσια
διάταξη:
I.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Εισήγηση Προέδρου της Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Έγκριση ηµερήσιας διάταξης
3. Έγκριση πρακτικών 3ης Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

II.

III.

ΘΕΜΑΤΑ
1. Εκκρεµότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
που αφορούν µέτρα που υλοποιούνται στα πλαίσια των ΠΕΠ σε
εφαρµογή πολιτικών του Υπουργείου
2. Οδηγίες για τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε τον κανόνα
ν+2
3. Επενδύσεις – ενισχύσεις και ελάχιστες προϋποθέσεις (minimum
standards)
4. Πως οριστικοποιήθηκαν – εγκρίθηκαν οι αναθεωρήσεις στους
τοµείς βάµβακος, καπνού και ελιάς – ελαιολάδου
5. Προτάσεις των Περιφερειών για τροποποίηση – βελτίωση πλαισίου
εφαρµογής Σχεδίων Βελτίωσης (ΚΥΑ 532/2003 όπως ισχύει)
6. Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) – 20002006 – Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές
∆ΙΑΦΟΡΑ
1. Συζήτηση για διάφορα θέµατα
2. Συµπεράσµατα της 4ης Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης µετά την παρουσίαση των θεµάτων
και την ολοκλήρωση των εργασιών της,
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
1.

Την έγκριση της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
Η Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε την ηµερήσια διάταξη
της 4ης Συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

2.

Την έγκριση πρακτικών της 3ης Υποεπιτροπής Αγροτικής
Ανάπτυξης
Η Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε τα πρακτικά της 3ης
Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης (10.02.2004).

Επεσήµανε:
•
Την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της υλοποίησης των κοινών µέτρων /
δράσεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Π και ειδικότερα των
Ο.Π.Α.Α.Χ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
των Περιφερειών καθώς επίσης και την ανάγκη τροποποιήσεων που
απαιτούνται όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο (ΚΥΑ 505/2002) και τα
Επιχειρησιακά Σχέδια ∆ράσης (Business Plan) των Ο.Π.Α.Α.Χ.
προκειµένου να αντικατοπτρίζουν τις πραγµατικές ανάγκες των
περιοχών και να επιτυγχάνουν τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα τους.
•
Την αδυναµία των Τελικών ∆ικαιούχων στην υλοποίηση των
Προγραµµάτων και ιδιαίτερα αυτών στα Μικρά ∆ηµόσια Έργα των
ΟΠΑΑΧ όσον αφορά στο στάδιο ωρίµανσης αλλά και στην υλοποίηση
αυτών.
•
Την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών στο επόµενο
διάστηµα ώστε να αυξηθούν οι ρυθµοί απορρόφησης προκειµένου να
επιτευχθεί η τήρηση του κανόνα ν+2.
•
Τη δυσκολία κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων για επενδύσεις.
•
Για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων κινδύνων απώλειας πόρων λόγω
της εφαρµογής του κανόνα ν+2 ως προς τους πόρους του ΕΓΤΠΕ
ορισµένων ΠΕΠ (Ηπείρου, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου
Αιγαίου) προτείνεται η λήψη άµεσων προληπτικών µέτρων, που
σχετίζονται µε την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών από
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ., οι οποίες αφορούν
κύρια σε ανειληµµένες υποχρεώσεις, επιλέξιµες βάσει του άρθρου 52
του Κανονισµού 1260.
Ειδικά για το ΠΕΠ Αττικής, οι απαιτούµενες δαπάνες για την κάλυψη
του ν+2 προτείνεται να εξασφαλιστούν µε τη χρηµατοδότηση, µέσω
του ΠΕΠ, επενδυτικών σχεδίων Μεταποίησης – Εµπορίας Γεωργικών
Προϊόντων που έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί στο πλαίσιο του
Μέτρου 2.1. του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ.
Οι σχετικές µεταφορές έργων/ υποέργων, από το Τοµεακό στα
συγκεκριµένα Περιφερειακά Προγράµµατα, θα πραγµατοποιηθούν
διασφαλίζοντας τους προβλεπόµενους όρους και διαδικασίες του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης του Γ’ ΚΠΣ, στο πλαίσιο της διαδικασίας
ενδιάµεσης αναθεώρησης των Ε.Π..
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∆ιάφορα Θέµατα
•
Συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν στους Βοσκοτόπους και στα
Κτηνοτροφικά
Πάρκα
των
Περιφερειακών
Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων (ΠΕΠ) 2000-2006.
•
Τονίστηκε από τους εκπροσώπους της Ε.Ε. το µεγάλο πρόβληµα της
τήρησης του κανόνα ν+2 και τα µικρά περιθώρια ελιγµών αυτού.
•
Η επόµενη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
προτείνεται να διεξαχθεί την προηγουµένη της επόµενης Συνεδρίασης
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ΄ ΚΠΣ.
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