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ΘΕΜΑ: Θέσεις ΣΑΤΕ επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Πρότυπες Προτάσεις»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ έχει εκφραστεί κατ’ επανάληψη θετικά στην υιοθέτηση του
θεσμού των πρότυπων προτάσεων ως ενός χρήσιμου εργαλείου συμπληρωματικού στον κεντρικό
σχεδιασμό και την χρηματοδότηση των έργων, που παραμένει ευθύνη της Πολιτείας.
Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε επι της αρχής θετικό ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη θέσπιση
μίας προεκλογικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, που δίνει, υπό προϋποθέσεις, ουσιαστικό
πεδίο αξιοποίησης καινοτόμων προτάσεων του ιδιωτικού τομέα.
Οφείλουμε ωστόσο να επισημάνουμε δύο σημαντικά σημεία που κατά την άποψή μας θα
συμβάλλουν στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αναπτυξιακή προοπτική του νομοσχεδίου
Α) Το ποσό του προϋπολογισμού της Πρότυπης Πρότασης ύψους τουλάχιστον 200.000.000
ευρώ, που ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.1(γ) ως προϋπόθεση για την αποδοχή της, είναι
αδικαιολόγητα υψηλό και θα οδηγήσει σε απορρίψεις κρίσιμων προτάσεων, ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος, πλην όμως μικρού προϋπολογισμού.
Η παρατήρηση αυτή έχει τεθεί και από το ΕΣΒΥΚ, του οποίου ο ΣΑΤΕ είναι ιδρυτικό μέλος, αλλά
και από σειρά φορέων της αγοράς και όλοι συνομολογούμε ότι πρέπει να επιτραπεί η δυνατότητα
υποβολής Πρότυπης Πρότασης και μικρού ύψους προϋπολογισμού, π.χ. με ελάχιστο όριο
πρότασης το εκάστοτε ισχύον κατώτατο όριο που ορίζεται για την εφαρμογή της κοινοτικής
νομοθεσίας.
Β) Για την καλύτερη αξιολόγηση των προτύπων προτάσεων μικρότερου προϋπολογισμού και με
δεδομένο ότι έχει προβλεφθεί μία κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων
θεωρούμε ότι θα πρέπει με, παρόμοια δομή και διαδικασία να προβλεφθεί η συγκρότηση
Περιφερειακών Επιτροπών Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων στις έδρες των 13 Περιφερειών
της Χώρας, οι οποίες και θα εισηγούνται σε Περιφερειακού χαρακτήρα Επιτροπές, την έγκριση ή
απόρριψη των προτάσεων.
Ευνόητο είναι ότι με την παραπάνω πρότασή μας δεν εννοούμε όλα τα έργα προϋπολογισμού
κάτω των 200 εκ ευρώ να εξετάζονται σε Περιφερειακό επίπεδο. Θεωρούμε όμως σκόπιμο να
υπάρξει ένα εύρος προϋπολογισμού προτάσεων καινοτομίας που θα εξετάζεται σε επίπεδο
Περιφερειών ώστε να μην απορρίπτονται χρήσιμες προτάσεις που μπορούν να κινητοποιήσουν
ιδιωτικά κεφάλαια με παραγωγικό τρόπο, χωρίς μεγάλο ρίσκο.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ εκφράζουμε την παράκληση οι ανωτέρω θέσεις
του Συνδέσμου να ληφθούν υπόψη ώστε ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων να γίνει εργαλείο
ανάπτυξης για όλους.
Με τιμή,
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