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Αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις του επίτροπου Περιφερειακής 
Πολιτικής Γιοχάνες Χανς και του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χα-
τζηδάκη για τον  αναπρογραμματισμό των έργων του ΕΣΠΑ, ώστε 
να εξευρεθούν τα 1,4 δις ευρώ που απαιτούνται για την κάλυψη 
του χρηματοδοτικού κενού στους αυτοκινητοδρόμους έγιναν χθες. 
Συγκεκριμένα:
-Ο κ Χάνς δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει εντός του 
επόμενου διημέρου, το επίσημο αίτημα από τις ελληνικές Αρχές 
σχετικά με τη διάθεση των κονδυλίων, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, για 
τους αυτοκινητοδρόμους . Όλα είναι έτοιμα, είπε ο κ Χάνς αλλά 
πρέπει τώρα η ελληνική κυβέρνηση να καταθέσει συγκεκριμένο 
αίτημα για την τροποποίηση των προγραμμάτων, ώστε να αντλη-
θούν οι πόροι που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των έργων. 
Το ποσό των 1,4 δισ. ευρώ που απαιτείται, είναι διαθέσιμο επί της 
αρχής, αλλά το ζητούμενο είναι από πού και πώς θα προβλεφθούν 
αυτά τα κονδύλια. Αναμένω πολύ σύντομα, το επόμενο διήμερο, 
την υποβολή του αιτήματος ώστε να ληφθούν έως το τέλος του 
έτους oι απαραίτητες αποφάσεις από την Επιτροπή», συνέχισε ο Γ. 
Χαν, ο οποίος κατέληξε λέγοντας ότι «είμαστε σε καλό δρόμο, όλα 
θα πάνε καλά».
-Ο Κ. Χατζηδάκης εξέδωσε ανακοίνωση απάντηση στον κ Χάνς 
στην οποία αναφέρει ότι: «Aπό την πλευρά του υπουργείου Ανά-

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της 
προεργασίας. Από τις 15 Σεπτεμβρίου έχει σταλεί το προσχέδιο της 
αναθεώρησης του ΕΣΠΑ βάσει προηγούμενης σχετικής συμφωνίας 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση των συνεδρι-
άσεων όλων των επιτροπών παρακολούθησης, απεστάλησαν και 
επισήμως τα σχετικά αιτήματα τροποποιήσεων, από τα οποία προ-
κύπτει το αναγκαίο για τους αυτοκινητοδρόμους ποσό των 1,2 δις. 
ευρώ. Απομένει πλέον στην Επιτροπή να πάρει, βάσει των συζητή-
σεων που έχουν προηγηθεί, τις σχετικές αποφάσεις. Η συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ καλή.».
Σημειώνεται ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου ο υπουργός Υποδομών 
Μ. Χρυσοχοϊδής είχε επαφές και συνεννοήσεις στις Βρυξέλλες 
με τους επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες Χαν και 
Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνιας και Εσωτερικής αγοράς  Μισέλ 
Μπαρνιέ για την επανεκκίνηση των οδικών έργων. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τις συνθήκες οικονομικής κρίσης, που 
οδήγησαν στο “πάγωμα” των έργων την τελευταία τριετία και στον 
εκτροχιασμό των συμβάσεων του δημοσίου και των ιδιωτικών κοι-
νοπραξιών φέρεται ότι ενέκρινε  κατ΄ εξαίρεση για την Ελλάδα το 
χρηματοδοτικό έλλειμμα των έργων να καλυφθεί από κονδύλια του 
ΕΣΠΑ. Ο υπουργός Ανάπτυξης ανάλαβε άμεσα να προχωρήσει στον 
αναπρογραμματισμό των έργων για να εξευρεθούν τα κονδύλια. 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυ-
νας έχει σχεδιάσει νέο κανονιστικό πλαίσιο τυποποίησης Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΕΔ), στους τομείς διοίκησης, επιχειρήσεων και υλικού, 
με στόχο τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των τριών κλάδων 
(Πολεμικής Αεροπορίας, Πολεμικού Ναυτικού, Στρατού Ξηράς) και 
την αύξηση της παραγωγικότητας.
Το νέο κανονιστικό πλαίσιο εφαρμόζεται ήδη δοκιμαστικά και προ-
βλέπει Τεχνικό Διάλογο, δηλαδή δημόσια διαβούλευ-
ση, των σχεδίων των τεχνικών προδιαγραφών προ-
μηθειών, υπηρεσιών και έργων. Στο Τεχνικό Διάλογο 
συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι φορείς από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, από άλλα υπουργεία, τον υπόλοιπο 
Δημόσιο Τομέα, καθώς και από τον Ιδιωτικό Τομέα.  
Ο Τεχνικός Διάλογος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό 
εργαλείο για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχήν εκτιμάται ότι 
η διαβούλευση αυτή θα οδηγήσει σταδιακά, χωρίς να 
επηρεάσει  την εύρυθμη λειτουργία των αρμόδιων φο-
ρέων των κλάδων, στην ενοποίηση των τεχνικών προ-
διαγραφών των ΕΔ, παρέχοντας την δυνατότητα τροποποίησης κάθε 
σχεδίου τεχνικής προδιαγραφής, κατά τρόπο, που να είναι αποδεκτή 
και χρήσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο κλάδο, αποτρέποντας ταυτόχρο-
να τον πολλαπλασιασμό του έργου σύνταξης. Ο Τεχνικός Διάλογος 
αναμένεται να βελτιώσει την ενημέρωση του Ιδιωτικού Τομέα σχετι-
κά με τις ανάγκες των ΕΔ, να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας 
για τη διαφανή αλληλεπίδραση του με τις ΕΔ και να επηρεάσει θε-

τικά / παραγωγικά τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. Η ενίσχυ-
ση της συνεργασίας των ΕΔ με άλλες αρμόδιες ή ενδιαφερόμενες 
υπηρεσίες του Δημοσίου καθώς και η βελτίωση εφαρμογής διεθνών 
συμφωνιών τυποποίησης περιλαμβάνονται επίσης στα αναμενόμενα 
σημαντικά αποτελέσματα εφαρμογής του Τεχνικού Διαλόγου. Οι ΕΔ 
προσκαλούν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του Ιδιωτικού και 
Δημόσιου Τομέα να επισκεφτούν την ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», στο σύνδεσμο  http://www.
geetha.mil.gr/media/1.typopoihsh/index.html. Σ’ αυτή 
την ιστοσελίδα παρουσιάζονται, με δυνατότητα μετα-
φόρτωσης, σχετική νομοθεσία, έντυπα τυποποίησης, 
υποδείγματα προδιαγραφών, καθώς και τα σχέδια των 
προδιαγραφών, που υπόκεινται σε Τεχνικό Διάλογο. 
 Επίσης παρουσιάζεται μέρος πρόσφατων εγκεκριμέ-
νων προδιαγραφών των κλάδων των ΕΔ, εμπλουτιζό-
μενο συνεχώς με τις νέες, ενοποιημένες πλέον, Προ-
διαγραφές ΕΔ. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οργανισμοί, 
εταιρείες, μηχανικοί, προσκαλούνται και ενθαρρύνο-

νται να συμμετάσχουν στο Τεχνικό Διάλογο, επιλέγοντας  το σχετι-
κό θέμα, στη προαναφερθείσα ιστοσελίδα, όπου είναι δυνατόν να 
μεταφορτώσουν, εκτός των σχεδίων των υπό διαβούλευση προδια-
γραφών, λεπτομερείς οδηγίες συμμετοχής. Για περισσότερες πληρο-
φορίες ή διευκρινήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
στα τηλέφωνα 2106574012, -4164 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
h.specifications@hndgs.mil.gr.
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