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ΘΕΜΑ: Απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ – Περιορισµός γραφειοκρατίας – Εµπλοκή 

΄΄ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ΄΄   

 

Κυρία Υπουργέ, 
Κύριοι Υπουργοί, 

Είναι γνωστό ότι τόσο στο Γ΄ Κ.Π.Σ., όσο και στο ΕΣΠΑ (2007 – 2013) παρατηρήθηκαν 

και παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.  

Σαν ένας από τους σοβαρότερους λόγους των ανωτέρω καθυστερήσεων καταγγέλθηκε 

και καταγγέλλεται η άκρατη γραφειοκρατία.  

Σε ότι αφορά τα δηµόσια έργα, κατά την άποψή µας η ανυπαρξία σαφών όρων και 

κανόνων λειτουργίας των ∆ιαχειριστικών Αρχών και η γραφειοκρατία αποτελεί κατά 

κύριο λόγο την τροχοπέδη για την µη έγκαιρη διεκπεραίωση των συµβάσεων. Ενεργούσαν 

πολλές φορές ως αρµόδια όργανα ελέγχου επί παντός επιστητού, µέχρι σηµείου να 

παρεµβαίνουν και στην τεχνική εκτέλεση του έργου κλπ.  

Πρόσφατα (εφηµερίδες 7-5-2010) ανακοινώθηκε από την Υπουργό Οικονοµίας κα 

Κατσέλη ότι µεταβιβάστηκαν στις (13) περιφέρειες κονδύλια ύψους 7,5 δις ευρώ καθώς και 

αρµοδιότητες για την υλοποίηση των Π.Ε.Π. 



∆εν διαπιστώσαµε µέχρι στιγµής αν και ποιες κατευθύνσεις ή οδηγίες έχουν δοθεί στις 

διαχειριστικές αρχές για την απλούστευση της γραφειοκρατίας σε ότι αφορά την υλοποίηση 

συµβάσεων δηµοσίων έργων.  

Είναι επίσης γεγονός ότι το πρόγραµµα ΄΄ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄΄ προβλέπει την συγχώνευση 

∆ήµων, κατάργηση Νοµαρχιών, θεσµοθέτηση των (13) Αυτοδιοικητικών Περιφερειών. ∆εν 

γνωρίζουµε ακόµη, τι έχει προβλεφθεί για τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τις ∆ιαχειριστικές Αρχές, τις 

αρµοδιότητες υπηρεσιακών και αιρετών αρχών κλπ. στο νέο διοικητικό πλαίσιο. Πολύ 

φοβούµαστε ότι η συγκεκριµένη αναδιάρθρωση, αν δεν καθορισθούν έγκαιρα οι κανόνες 

λειτουργίας και αλληλοεξάρτησης των υπηρεσιών, µπορεί να αποτελέσει έναν νέο 

γραφειοκρατικό δαίδαλο, µε ότι τούτο συνεπάγεται.  

Ελπίζουµε οι φόβοι µας, να µη δικαιωθούν και η Κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη 

της το πρόβληµα και να δράσει έγκαιρα για το καλό όλων. 

 
Με τιµή 

 

 


