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ΣΥΜΦΩΝΑ με τον επίτροπο, η κατάσταση
με τα απορρίμματα στην Ελλάδα είναι
κρίσιμη και απαιτεί την άμεση αντίδραση
της ελληνικής κυβέρνησης
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ΧΩΡΙΣ περιστροφές, ο Ευρωπαίος
επίτροπος σημειώνει ότι το έργο στην
Ελλάδα για την ψηφιακή πολιτική είναι
στην ουσία μηδενικό

«ΘΑ ΗΘΕΛΑ να μοιραστώ
μαζί σας ορισμένες
σκέψεις αναφορικά
με την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο
2014-2020 και τις
προετοιμασίες για την
επόμενη, 2021-2027.
Η Ελλάδα ήταν μία από
τις χώρες-μέλη με την
καλύτερη απόδοση
στην εφαρμογή των
συγχρηματοδοτούμενων
επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
Φοβάμαι ότι η Ελλάδα
χάνει αυτήν τη
δυναμική», σημειώνει
στην επιστολή του ο
Ευρωπαίος επίτροπος

φέρειες, όπως η ∆υτική Μακεδονία και η Ηπειρος, έχουν λύσει το πρόβληµα των απορριµµάτων µε την πολύ άµεση εφαρµογή επιτυχηµένων προγραµµάτων Σ∆ΙΤ. Σε άλλες περιφέρειες, ωστόσο, στην Αττική, στην Πελοπόννησο,
στα Ιόνια Νησιά και στο Νότιο Αιγαίο, η κατάσταση παραµένει κρίσιµη», τονίζεται στην επιστολή. Πράγµατι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Κοµισιόν, στη χώρα µας το 82% των απορριµµάτων καταλήγει σε χωµατερές, ενώ ο µέσος
όρος στην Ε.Ε. είναι µόλις 24%. Αυτό συµβαίνει λόγω έλλειψης υποδοµών διαχείρισης των
απορριµµάτων. Τα λεφτά υπάρχουν, όµως δεν
αξιοποιούνται. «Κατά προσέγγιση, 1 δισ. ευρώ
είναι ακόµα διαθέσιµο για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων, όµως µέχρι στιγµής δεν
έχει προταθεί ούτε ένα ουσιαστικό έργο στις
περιφέρειες που έχουν περισσότερη ανάγκη.
Αυτό προκαλεί τον κίνδυνο όχι µόνο να χαθούν κονδύλια, αλλά και να συνεχιστεί ο παράνοµος τρόπος διαχείρισης των απορριµµάτων», γράφει ο Γ. Χαν.

Η πρακτική των εργολάβων
Αµφιβολίες για την επιτυχή ολοκλήρωση πολλών
συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων εκφράζει ο Ευρωπαίος επίτροπος, λόγω των πολύ
µεγάλων εκπτώσεων που προσφέρουν οι εργολάβοι κατά τη διαδικασία των διαγωνισµών. Ο
Γ. Χαν χαρακτηρίζει αυτές τις εκπτώσεις «υπέρµετρες» και τονίζει ότι η πρακτική αυτή ενέχει
τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί ακόµα και ο κρατικός Προϋπολογισµός. «Τέτοιες εκπτώσεις δηµιουργούν προβλήµατα, διότι πολλά έργα εµφανίζονται να είναι στην πραγµατικότητα πολύ φθηνότερα από ό,τι αναµενόταν, κάτι που δηµιουργεί την ανάγκη να συµπεριληφθούν επιπλέον έργα στον
προγραµµατισµό», εξηγείται στην επι-
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στολή, στην οποία περιγράφεται και το αρνητικό «ντόµινο» που δύναται να προκληθεί στην
ελληνική οικονοµία. «Το κύριο ρίσκο, ωστόσο,
είναι ότι τα έργα που συµβασιοποιούνται µε
υπέρµετρες εκπτώσεις ενδέχεται να µην µπορέσουν να υλοποιηθούν µε τα ποσά που έχουν
οριστεί στις συµβάσεις, κάτι που µπορεί να
οδηγήσει σε µεγάλους αριθµούς µη ολοκληρωµένων έργων και υψηλών επιπρόσθετων
δαπανών, οι οποίες θα επιβαρύνουν τον εθνικό Προϋπολογισµό».

Αναδιάρθρωση των logistics
Ο Γ. Χαν αναλύει στην επιστολή του τη µεγάλη αναπτυξιακή προοπτική που υπάρχει ειδικά για την Ελλάδα από τον εκσυγχρονισµό και
τη δηµιουργία νέων υποδοµών για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις µεταφορές των εµπορευµάτων. ∆εν παραλείπει, όµως, να σηµειώσει ότι σε αυτόν τον τοµέα οι καθυστερήσεις
των ελληνικών κυβερνήσεων είναι απαράδεκτες. Σύµφωνα µε τον επίτροπο, θα πρέπει να
αναδιαρθρωθεί «εκ θεµελίων» ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανισµών
του ελληνικού ∆ηµοσίου που έχουν στην αρµοδιότητά τους τα logistics.

Η ανησυχία για την
κωλυσιεργία στην
αξιοποίηση των
χρηµατοδοτήσεων της Ε.Ε.
αναλύεται σε πέντε τοµείς

«Η περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα των
logistics (ειδικά µέσω της ναυτιλίας και των
σιδηροδρόµων) θεωρείται από όλες τις σχετικές έρευνες µια µεγάλη ευκαιρία για την ελληνική οικονοµία. Συνεπώς, οι σοβαρές τεχνικές ελλείψεις και οι απαράδεκτες καθυστερήσεις στην υλοποίηση σιδηροδροµικών έργων
στον τοµέα των logistics απαιτούν την εκ θεµελίων αναδιάρθρωση των οργάνων που εµπλέκονται στην υλοποίηση τέτοιων έργων».

Απαράδεκτες καθυστερήσεις

είναι το «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκoν ΙΙ», το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο
του 2018, αν και η πρώτη φάση του ίδιου προγράµµατος είχε ξεκινήσει ήδη από το 2011. Επίσης, ο Γ. Χαν αναφέρεται και στο «Επιχειρηµατικότητα ΙΙ», που προβλέπει την εκταµίευση περίπου 950 εκατ. ευρώ
για την Ελλάδα, αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και άρχισε να
υλοποιείται µόλις τον περασµένο Μάρτιο, αλλά και στο Ταµείο Υποδοµών, που αφορά τη χρηµατοδότηση περιβαλλοντικών έργων µε
450 εκατ. ευρώ και ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018. «Αυτές οι καθυστερήσεις είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές, από τη στιγµή
που τα τρία προγράµµατα αποτελούν συνέχεια χρηµατοδοτικών
εργαλείων που ήδη υπήρχαν την περίοδο 2007-2013», επισηµαίνεται στην επιστολή.

1 δισ. ευρώ στα… σκουπίδια
Η αδυναµία της Ελλάδας να διαχειριστεί τα απορρίµµατά της και
η έλλειψη οποιασδήποτε ουσιαστικής πολιτικής για να λυθεί το
πρόβληµα προκαλούν τη µεγαλύτερη ανησυχία του Ευρωπαίου
επιτρόπου. Στην επιστολή του ο Γ. Χαν τονίζει ότι η χώρα µας
κινδυνεύει να… πετάξει στα σκουπίδια κονδύλια ύψους 1 δισ.
ευρώ. Σύµφωνα µε τον επίτροπο, η κατάσταση µε τα απορρίµµατα στην Ελλάδα είναι κρίσιµη και απαιτεί την άµεση αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. «Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί επείγουσα δράση. Κάποιες περι-

«Ο ψηφιακός τοµέας και η πολιτική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελούν κλειδί για τον
εκσυγχρονισµό της οικονοµίας, τη δηµόσια
διοίκηση και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Και
εδώ, περίπου 1 δισ. ευρώ είναι διαθέσιµο για
τη δηµιουργία των απαραίτητων ευρυζωνικών υποδοµών και την εγκαθίδρυση ηλεκτρονικών υπηρεσιών», τονίζεται από
τον Γ. Χαν. Στην επιστολή, ο ψηφιακός
εκσυγχρονισµός της λειτουργίας του
∆ηµοσίου είναι -µαζί µε τα απορρίµµατα- ο δεύτερος από τους πέντε τοµείς ανησυχίας όπου αναφέρεται ο
ακριβής αριθµός των κονδυλίων που
κινδυνεύουν να χαθούν. Χωρίς περιστροφές, ο Ευρωπαίος επίτροπος σηµειώνει ότι το έργο στην Ελλάδα για
την ψηφιακή πολιτική είναι στην ουσία µηδενικό. «Μέχρι τώρα σχεδόν
κανένα από αυτά τα έργα, όπως το έργο για τις υποδοµές επιτάχυνσης της
ευρυζωνικότητας, το οποίο σχεδιάζεται εδώ και πολύ καιρό, δεν έχει υποβληθεί για χρηµατοδότηση από την
Ε.Ε.», καταλήγει η επιστολή.

