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20 µήνες. 16 Ερωτήσεις. Καµία απάντηση από το Υπ.Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
Δελτίο Τύπου 

13.09.2018 

Την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης να δώσει στοιχεία στους βουλευτές 
σχετικά µε την πορεία του ΕΣΠΑ 2014-2020 στιγµατίζει µε Ερώτηση του ο Βουλευτής 
Κορινθίας Χρίστος Δήµας.  

Ο κ. Δήµας, ως αρµόδιος Αναπλ. Τοµεάρχης της ΝΔ, παραθέτει 16 Ερωτήσεις σχετικά µε 
τους κοινοτικούς πόρους που έχει καταθέσει τους τελευταίους 20 µήνες, επισηµαίνοντας 
πως δεν έχει λάβει απάντηση σε καµία. Παρ' όλα αυτά, όπως σηµειώνει λόγω της 
κατάστασης της οικονοµίας και της ανάγκης για βέλτιστη αξιοποίηση των εξασφαλισµένων 
ευρωπαϊκών πόρων, που φτάνουν µαζί µε την εθνική συµµετοχή τα 21,722 δις θα 
συνεχίσει να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο µε την ελπίδα η ηγεσία του Υπουργείου 
Οικονοµίας να δώσει τα απαιτούµενα στοιχεία. 

Επιπλέον, θέτει µια σειρά από ερωτήµατα για την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων για το 
έτος 2017, τις αντίστοιχες προβλέψεις για το 2018, αλλά και τα ποσοστά των δικαιούχων 
που έχουν λάβει χρήµατα για δράσεις που έχουν ξεκινήσει από το 2016, όπως 
«Αναβάθµιση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων», «Ενίσχυση της ίδρυσης και 
λειτουργίας νέων τουριστικών µ ικροµεσαίων επιχειρήσεων» και «νεοφυής 
επιχειρηµατικότα». 

Αναλυτικά το κείµενο της Ερώτησης: 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ 

Προς: Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

Θέµα: Απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων ΕΣΠΑ 2014-2020  

13.09.2018 

κ. Υπουργέ, 

τους τελευταίους 20 µήνες έχω καταθέσει συνολικά 16 γραπτές Ερωτήσεις 
(συµπεριλαµβανοµένων και των Επίκαιρων) προς το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
για ζητήµατα που αφορούν τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων ΕΣΠΑ.  

 Ενδεικτικά, σας παραθέτω τις παρακάτω Ερωτήσεις και τις Επίκαιρες Ερωτήσεις µε 
Αρ.Πρωτοκόλλου:  

• 15/13 - 23/03/2017 • 512/5336 - 02/05/2017 
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• 682/7221 - 13/07/2017 

• 7332 - 18/07/2017 

• 923/8658 - 12/09/2017 

• 37/26 - 28/09/2017 

• 3/3 - 19/10/2017 

• 4/4 - 19/10/2017 

• 874 - 01/11/2017 

• 1433 - 22/11/2017 

• 198/3400 - 09/02/2018 

• 3793 - 26/02/2018 

• 23/15 - 28/03/2018 

• 56/11 - 03/05/2018 

• 1611 - 07/05/2018 

• 1802 - 12/06/2018 

Σε καµία από αυτές τις Ερωτήσεις, δεν έχω λάβει απάντηση.  

 Καταφανώς πια, η άρνηση αυτή να παρέχετε στοιχεία για την πορεία απορρόφησης 
και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων γίνεται σκόπιµα, γεγονός που υποβαθµίζει τη 
λειτουργία και τη σηµασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δεν τιµά το ρόλο και την 
αποστολή όσων αυτούς τους µήνες είχαν τη σχετική ευθύνη και εγείρει πολλά ερωτηµατικά 
για τη σκοπιµότητα της. Ευελπιστώ όµως, σύντοµα αυτή η πραγµατικότητα να αλλάξει.  

 Σε κάθε περίπτωση, σεβόµενος το ρόλο µου ως µέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 
θα συνεχίσω να θέτω ερωτήµατα µε στόχο έναν παραγωγικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. 
Ιδιαίτερα σε µια εποχή που η οικονοµία βρίσκεται επί ξηρού ακµής και η αγορά έχει ανάγκη 
από ανάσες ρευστότητας, είναι αναγκαία η επίσπευση κάθε δυνατής συνεισφοράς.  

 Στο πλαίσιο αυτό, οι εξασφαλισµένοι ευρωπαϊκοί πόροι για την επιχειρηµατικότητα, 
µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση θέσεων εργασίας και τη 
δηµιουργία νέων, µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήµατος που 
σήµερα πλήττεται.  

 Αξίζει να αναφέρουµε πως συνολικά η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς 
πόρους 20,382 δις (20 Επιχειρησιακά Προγράµµατα) + 0,370 δις (Διακρατικά 
Προγράµµατα) + 0,970 δις (αύξηση προϋπολογισµού) = 21,722 δις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, που µαζί µε την εθνική συµµετοχή συνιστούν ένα ποσό 26 δις. 
προσανατολισµένο σε δράσεις ενίσχυσης της ανάπτυξης. Κοινοτικοί πόροι, οι οποίοι 
µπορούν να διοχετευθούν στην αγορά µε ταχείς ρυθµούς, καθώς όλο το ρυθµιστικό 
πλαίσιο (ν.4314/2014) είναι ψηφισµένο ήδη από το 2014. 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάσθε: 

α) Ποια ήταν η απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων για το έτος 2017 αλλά και σωρευτικά και 
ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα; (παρακαλώ να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες) 

β) Σε τι ποσοστό επετεύχθη ο δηµοσιονοµικός στόχος που είχε τεθεί το 2017 ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και συνολικά;  

γ) Ποιές είναι οι προβλέψεις για την απορρόφηση (και όχι την εισροή) κοινοτικών πόρων 
για το έτος 2018 από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτός 
δηλώθηκε στην Ε.Ε. στις αρχές του έτους;  



δ) Ποιες δράσεις που αφορούν την τόνωση της επιχειρηµατικότητας έχουν 
προγραµµατιστεί µέχρι το τέλος του 2018;  

ε) Ποιο είναι το ποσοστό των δικαιούχων που έχουν λάβει χρήµατα για τις δράσεις 
«Αναβάθµιση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων», «Ενίσχυση της ίδρυσης και 
λειτουργίας νέων τουριστικών µ ικροµεσαίων επιχειρήσεων» και «νεοφυής 
επιχειρηµατικότα»; Πότε προβλέπεται να λάβει χρήµατα το σύνολο των δικαιούχων; 


