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Την επανεκκίνηση των έργων στους αυτοκινητόδρομους προανήγγειλε με δηλώσεις του στο
περιθώριο του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου ο ευρωπαίος Επίτροπος Περιφερειακής
Ανάπτυξης Γιοχάνες Χαν

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε ότι «διαβλέπω λύση και εφαρμογή του
χρονοδιαγράμματος, που προτείνει η κυβέρνηση, δηλαδή να ξεκινήσουν τα έργα εντός του
μήνα». Των δηλώσεων Χαν είχαν προηγηθεί δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης κ.
Χατζηδάκη ο οποίος ανέφερε ότι θα υπάρξει συνάντηση με τον ευρωπαίο Επίτροπο
προκειμένου να συζητηθούν τα έργα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, με έμφαση στα έργα
προτεραιότητας και τους αυτοκινητοδρόμους.
Ο ίδιος σημείωσε ότι αναμένει απάντηση – επίσημη έγκριση από τις υπηρεσίες της ΕΕ όσον
αφορά την ελληνική πρόταση για απεμπλοκή των αυτοκινητοδρόμων.
Ο κ. Χαν υπογράμμισε ότι έως τον Ιούνιο θα έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο διαχείρισης των
κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ.Στην ομιλία του ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες
Χανς ξεκαθάρισε ότι «το θέμα δεν είναι απλά πως θα δώσουμε χρήματα για να
αντιμετωπίσουμε ένα κατεπείγον πρόβλημα. Στη νέα προγραμματική περίοδο θα δοθεί
έμφαση στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα», είπε και πρόσθεσε «λέξη κλειδί για
τη νέα προγραμματική περίοδο είναι η επένδυση» υπογραμμίζοντας πως, στόχος της
περιφερειακής πολιτικής είναι βοηθήσει τις επενδύσεις. «Υπάρχει μετακίνηση της
φιλοσοφίας του νέου ΕΣΠΑ από τη δημιουργία υποδομών, στην ενίσχυση των
επιχειρήσεων», είπε χαρακτηριστικά.
Στόχος μας, σημείωσε ο Επίτροπος, είναι να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα όντως φθάνουν
στην οικονομία και πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές. Ο ίδιος ανέφερε ότι ήδη έχουν
αρχίσει να λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα που καλύπτουν τις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε
περιφέρειας ξεχωριστά. Σε ότι αφορά στις επενδύσεις από το νέο ΕΣΠΑ σημείωσε ότι
πρέπει να κατευθυνθούν σε σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων, σε
επενδύσεις κλειδιά για υποδομές, όπως η ενέργεια και ο τουρισμός, με έμφαση ειδικά για
την Ελλάδα στη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό.
Ο κ. Χαν υπογράμμισε ότι έως τον Ιούνιο θα έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο διαχείρισης των
κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ και «έως το τέλος του χρόνου θα έχει γίνει η εξειδίκευση των
επιχειρησιακών προγραμμάτων».
Αναφορικά με τα κονδύλια ύψους 36 δισ. ευρώ για τη νέα προγραμματική περίοδο
2014-2020, τα 16 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ, 4 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα
Αλέξανδρος Μπαλτατζής, 15 δισ. ευρώ από άμεσες αγροτικές ενισχύσεις και 500 εκατ.
ευρώ για δράσεις προστασίας με έμφαση στη λαθρομετανάστευση.
Από την πλευρά του ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε «φιλοδοξούμε να είμαστε
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το υπουργείο των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Μεγάλο ζητούμενο είναι η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για την προσέλκυση των επενδύσεων. Αυτή την ώρα
όποιος μιλάει για κοινωνική πολιτική πρέπει να ξεκινάει από την προσέλκυση επενδύσεων
γιατί οι επενδύσεις θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας».
Το χρονοδιάγραμμα όπως το παρουσίασε ο υπουργός είναι το εξής
Μέσα στον Απρίλιο θα πραγματοποιηθούν 13 αναπτυξιακές ημερίδες σε όλες τις
Περιφέρειες, τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί το 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο και στη
συνέχεια θα ξεκινήσει η εκπόνηση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ και η οριστική
υποβολή τους θα γίνει στο τέλος του χρόνου.
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