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ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Η εφαρμογή του ευρισκόμενου σε εξέλιξη ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013
ανέδειξε προβλήματα και δυσχέρειες που πλέον, λόγω και της εμπειρίας που
αποκτήθηκε μπορούμε από τώρα, να προβλέψουμε ώστε τα Νέα Επιχειρησιακά
Προγράμματα από την αρχή της υλοποίησης τους, να μην γνωρίσουν ανάλογες
δυσκολίες, ούτε στη φάση της ωρίμανσης, ούτε σε κείνη των διαδικασιών
ένταξης, ούτε στην υλοποίηση των έργων.

• Για τη βελτίωση της ωρίμανσης έργων :
 Αύξηση του ποσοστού της επιλέξιμης

χρηματοδότησης για
απαλλοτριώσεις και εν γένει απόκτηση γης σε ειδικές κατηγορίες
κοινωνικών έργων ή χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

 Επιτάχυνση

των διαδικασιών αδειοδότησης έργ ων του ΕΣΠΑ (ειδικ ά των
προενταγμένων) από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

 Εφαρμογή

Προγράμματος Συλλογικής Υποστήριξης των δικαιούχων για
την ωρίμανση έργων << Π.χ κεντρικό Help desk, δικτύωση αρμόδιων
στελεχών, intranet, επικαιροποίηση οδηγών ωρίμανσης έργων, επί τόπου
συμβουλευτική υποστήριξη, χρηματοδότηση των δικαιούχων από την
Τεχνική Βοήθεια, μετάταξη μηχανικών και γεωτεχνικών στους
μεσαίους και μικρούς Δήμους >> .
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• Για την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης έργων :
 Συστηματικότερη ενημέρωση και καλύτερη υποστήριξη των Διαχειριστικών
Αρχών από το ΥΠΑΝ.

 Δικτύωση των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών για την
αλληλοενημέρωσή τους και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών
πρακτικών.

• Για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων :
 Συντόμευση των διαδικασιών αδειοδότησης από τις

υποχρεωτικά
εμπλεκόμενες στα Δημόσια Εργα Υπηρεσίες, μέσω της υιοθέτησης
διακριτού πρωτοκόλλου αιτημάτων αδειοδότησης έργων που πρόκειται
να υποβληθούν προς ένταξη στο ΕΣΠΑ. Καθιέρωση «ειδικού
πρωτοκόλλου προτεραιότητας», με στόχο τη μείωση των χρόνων ελέγχου.

 Δημιουργία

στο Ελεγκτικό Συνέδριο μιας μονάδας ταχείας
διεκπεραίωσης λογαριασμών και απαιτήσεων από συμβάσεις του ΕΣΠΑ
η οποία, ενεργώντας με συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθυντήριες
γραμμές, θα μειώσει τις καθυστερήσεις που εμφανίζονται στη διαδικασία
πληρωμής.

 Καθιέρωση

δεσμευτικής σύντομης προθεσμίας για τους φορείς που
προκηρύσσουν, ως προς τον χρόνο που απαιτείται από την αξιολόγηση
των προσφορών, έως την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του
έργου.

 Επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών ενταγμένων έργων ΕΣΠΑ και

των διαδικασιών προσφυγών, ενστάσεων και απλοποίηση εσωτερικών
διαδικασιών στις Περιφέρειες και στους Δήμους. Fast track διαδικασίες για
μελέτες, αδειοδότηση και κατασκευή έργων Δήμων που είναι κατ΄ αρχήν
επιλέξιμα για το ΕΣΠΑ.

Με εκτίμηση
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