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Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 24 Μαρτίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
11.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 23-3-2010
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Α’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 23
Μαρτίου 2010, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: α) «Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση
Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», β) «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου
των δικαστηρίων».)
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Αποκέντρωση, απλοποίηση και
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και
άλλες διατάξεις».
Στη συνεδρίαση της Τρίτης 23 Μαρτίου 2010 ξεκίνησε η συζήτηση του νοµοσχεδίου επί της αρχής. Είχαν εγγραφεί για να
οµιλήσουν πενήντα Βουλευτές. Μίλησαν είκοσι τρεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της αρχής και
θα ψηφιστεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη συνέχεια, θα συζητηθούν τα άρθρα του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Πρωτόπαπας.
Έχετε το λόγο, κύριε Πρωτόπαπα, για επτά λεπτά και παρακαλώ όλους να τηρηθεί ο χρόνος, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόµα µεγάλος αριθµός συναδέλφων που δεν έχουν µιλήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω, κατ’ αρχάς, ότι πρέπει να συγχαρούµε το Σωµατείο
των Υπαλλήλων της Βουλής για τη λαµπρή εκδήλωση την οποία
λίγο πριν διοργάνωσαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε, πράγµατι, σε µια
ιδιόµορφη συγκυρία. Η χώρα καταβάλλει σήµερα µια µεγάλη
προσπάθεια µε επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση,
αλλά και τη συµµετοχή µε τις θυσίες όλου του ελληνικού λαού,
προκειµένου να βγει από την κρίση. Σε αυτήν τη συγκυρία ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, µε µέτρα σκληρά και επώδυνα,

τα οποία, όµως, κατανοεί, από τη στιγµή που γνωρίζει ότι είναι
απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου να µπορέσουµε να ανορθώσουµε την οικονοµία και τη χώρα και να την βάλουµε σ’ ένα
διαφορετικό δρόµο.
Στοιχείο αυτής της πορείας είναι και ο φορολογικός νόµος τον
οποίο, ως γνωρίζουµε όλοι, σήµερα καταθέτει η Κυβέρνηση. Από
τη συζήτηση η οποία έχει γίνει και στην επιτροπή της Βουλής,
προκύπτει ότι είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο αποκαθιστά το σηµείο που έλειπε, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συµµετοχή όλων
ανεξαιρέτως στα βάρη. Και θέλω να σηµειώσω ότι θα έχουµε την
ευκαιρία στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή µέσα στις επόµενες µέρες, όχι µόνο να αναλύσουµε τις επί µέρους πτυχές του,
αλλά να διαπιστώσουµε ότι πραγµατικά, µετά τα σκληρά, επώδυνα και άνισα, αν θέλετε, µέτρα που αναγκαστήκαµε να πάρουµε τον περασµένο µήνα, τώρα έχουµε τη δυνατότητα να
µιλήσουµε για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης,
αλλά και για ένα φορολογικό νόµο ο οποίος συµβάλλει και συµβάλλει πάρα πολύ σηµαντικά τόσο στην αποτελεσµατική άντληση
πόρων για το δηµόσιο λογιστικό, όσο, όµως και στην αναδιανοµή
του εισοδήµατος, αλλά και στην ανάπτυξη, µια και περιλαµβάνει
σειρά διατάξεων οι οποίες έχουν καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Ένα άλλο στοιχείο το οποίο η Κυβέρνησή µας προωθεί, είναι
η τόνωση της ανάπτυξης ως απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου να αυξηθεί το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε και τους επιπρόσθετους όρους
εξόδου από την κρίση. Το δηµοσιονοµικό είναι ένα κοµµάτι, το
φορολογικό είναι ένα δεύτερο, το αναπτυξιακό ολοκληρώνει τον
κύκλο αυτής της προσπάθειας.
Έτσι, σήµερα συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι
στοιχείο αυτής της πολιτικής. ∆εν είναι αυτή η πολιτική στο σύνολό της. Είναι στοιχείο αυτής της πολιτικής. Είναι η επιτάχυνση
των διαδικασιών για το ΕΣΠΑ, η επιτάχυνση των διαδικασιών για
την υλοποίηση του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ερώτηµα:
Θα έπρεπε σ’ ένα τέτοιο νοµοσχέδιο να υπάρχουν διαφωνίες; Θα
έπρεπε να συζητάµε επί µακρόν και να διαπληκτιζόµαστε, πολιτικά έστω, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα; Η απάντηση είναι ευθέως
«όχι».
Είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε όλοι να θέλουµε να «τρέξει» πιο
γρήγορα το ΕΣΠΑ. Είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε όλοι σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα να θέλουµε να εκµεταλλευτεί η χώρα και όχι η
Κυβέρνηση, αλλά η χώρα, η οικονοµία, ο ελληνικός λαός, οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις αυτήν τη µεγάλη δυνατότητα
των 24.000.000.000 ευρώ, η οποία δίνεται µε το Κοινοτικό Πλαίσιο.
Και τι βλέπουµε αντ’ αυτού; Να εγείρονται αµφισβητήσεις, δια-
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φορές, µια άγονη κριτική από την πλευρά, κυρίως, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Και το ερώτηµα είναι: Τι επιδιώκετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας; Να καθυστερήσει το ΕΣΠΑ; ∆εν
θέλω να το πιστεύω. Μακριά από εµάς και από εσάς αυτή η λογική. Τότε, γιατί αυτή η στάση; Τελικά κάποια στιγµή δεν πρέπει
σε αυτή εδώ την Αίθουσα να συζητήσουµε τα αυτονόητα; Ποια
είναι τα αυτονόητα γύρω από το ΕΣΠΑ; Ότι δεν υπάρχουν περιθώρια µιας συνολικής αναµόρφωσης αυτού του σχεδίου. Αυτό
είναι µια πραγµατικότητα. Είµαστε πια στο δρόµο, στη µέση
αυτής της πορείας. Αν ήµασταν στην αρχή της πορείας, θα µιλούσαµε για µια νέα πολιτική που έχει να κάνει µε την αξιοποίηση
του ΕΣΠΑ. Αν ήµασταν στο τέλος αυτής της πορείας, θα µιλούσαµε µόνο για το πώς θα τρέξουµε να προλάβουµε να κάνουµε
µια άνευ όρων απορρόφηση.
∆εν είµαστε ούτε στην αρχή ούτε στο τέλος. Άρα, µπορούµε
να µιλάµε για µια µερική αναµόρφωση και µια αποτελεσµατική
διαχείριση στη χρήση των πόρων. Και αυτό το αυτονοήτως αυτονόητο κάποια στιγµή κάνουµε. Τι, δηλαδή; Ένα, επιταχύνουµε
τις διαδικασίες. Κόβουµε κάποια στάδια της διαδικασίας, περιορίζουµε κάποια στάδια της διαδικασίας τα οποία τελικώς δεν
προσφέρουν. ∆ιαλύουµε κάποιους οργανισµούς -το «ΝΟΜΟ», το
«∆ΗΜΟ Α.Ε.»- οι οποίοι, σε τελική ανάλυση, δεν είχαν ούτε καν
ιδρυθεί ούτε είχαν προσφέρει τίποτα στην όλη διαδικασία. Γίνονται εννέα παρεµβάσεις επιτάχυνσης, απλοποίησης, να τρέξουµε
για να µπορέσουµε να φέρουµε σε πέρας πιο γρήγορα αυτές τις
διαδικασίες και νοµίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
∆εύτερον, κάνουµε και µια διαδικασία αναµόρφωσης. Οι επιχειρησιακές συµφωνίες που γίνονται αυτό ακριβώς επιτυγχάνουν, να µπορέσουν να βάλουν στο παιχνίδι και τους επί µέρους
τοµείς της πολιτικής -µάλιστα και µε νέους τοµείς, όπως είναι η
υγεία, ο τουρισµός, τοµείς απαραίτητους για την πρόοδο της
χώρας και της κοινωνίας- αλλά από την άλλη πλευρά να βάλουν
στο παιχνίδι και την ελληνική περιφέρεια περισσότερο, να αναλάβει περισσότερο τις ευθύνες της, να έχουµε περισσότερο
ρόλο και λόγο σε αυτούς οι οποίοι καθορίζουν και εγγυώνται και
προωθούν την τοπική ανάπτυξη και παίρνουν την υπόθεση στα
χέρια τους. Αυτό επιτυγχάνουν αυτές οι επιχειρησιακές συµφωνίες.
Και αυτό το επιχείρηµα περί δήθεν µικρών έργων, κατά τη
γνώµη µου είναι εξαιρετικά άστοχο. ∆εν µε ενδιαφέρει αν θα είναι
µεγάλα ή µικρά τα έργα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όλα τα µεγάλα έργα λίγο ή πολύ έχουν δροµολογηθεί. Μας ενδιαφέρει αν
είναι χρήσιµα και απαραίτητα έργα ή µη χρήσιµα και απαραίτητα
έργα, «έξυπνα» ή µη «έξυπνα» έργα. Αυτό είναι το πραγµατικό
ερώτηµα που υπάρχει. ∆ιότι ένα «µικρό» έργο που φτιάχνει το λιµάνι σ’ ένα νησί που δεν υπάρχει σήµερα ή αυτό που τόνισε ο
συνάδελφος, ο Κουσελάς χθες, ένας δρόµος ο οποίος οδηγεί
από το αεροδρόµιο της Καλαµάτας στη µεγαλύτερη επένδυση
που γίνεται αυτήν τη στιγµή στη χώρα, είναι ένα χρήσιµο έργο,
είναι ένα απαραίτητο έργο, ένα έργο που τονώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, που φέρνει εισόδηµα στην περιοχή,
που δηµιουργεί εισόδηµα για τη χώρα. Έτσι πρέπει να κριθεί. Το
θέλουµε ή δεν το θέλουµε; Προσφέρει ή δεν προσφέρει; Τονώνει την ανταγωνιστικότητα ή δεν την τονώνει; Αυτό είναι το ερώτηµα.
Και ποιος είναι πιο αρµόδιος να αποφασίσει σε µια τέτοια υπόθεση, πέραν από τις τοπικές κοινωνίες; ∆ιότι δεν έχει να κάνει
µόνο µε τον περιφερειάρχη, αλλά έχει να κάνει και µε τη συµµετοχή όλων των συναδέλφων, αλλά και όλων των τοπικών φορέων
σ’ αυτόν τον σχεδιασµό.
Ακούστε, λοιπόν, για να τελειώνουµε. Υπάρχει µια παροιµία
του κόσµου: «Όποιος δεν θέλει να ζυµώσει, χίλια χρόνια κοσκινίζει».
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, τόσα χρόνια δεν ζυµώνατε σε σχέση µε το ΕΣΠΑ. Το παραδώσατε 3,5%.
Και αυτά τώρα τα περί του αν ήµασταν πέµπτοι, όγδοοι ή ένατοι στην Ευρώπη, είναι γραφικότητες. Και να σας πω γιατί είναι
γραφικότητες; ∆ιότι, πρώτα-πρώτα, όλοι οι άλλοι ήταν πολύ περισσότερο έτοιµοι, είχαν ώριµα έργα και δεύτερον και κυριότε-
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ρον, διότι στην Ελλάδα δεν έχουµε και άλλη -σε τελική ανάλυσητέτοια πηγή άντλησης πόρων, όσο έχουν οι άλλοι, όσο έχουν οι
ανταγωνιστές µας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα, αυτό τώρα πρέπει να το προωθήσουµε. Είναι ώρα να «ζυµώσουµε», όχι να κοσκινίζουµε. Και εδώ πέρα ο καθένας καταθέτει την ευθύνη. Αν θέλετε να συνεχίσετε την αδιέξοδη στάση
και να σας φταίει η άλφα ή η βήτα ή η γάµα λεπτοµέρεια, κρατήστε αυτήν τη στάση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όσο µας αφορά, για µία ακόµη
φορά, αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας, ξεµπλοκάρουµε τα
πράγµατα, προωθούµε το ΕΣΠΑ και τονώνουµε την αναπτυξιακή
διάσταση που έχει ανάγκη η ακολουθούµενη σήµερα πολιτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου.
Και επαναλαµβάνω ότι πρέπει να τηρείται ακριβώς ο χρόνος.
∆εν υπάρχουν περιθώρια σήµερα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η πολυπλοκότητα του συστήµατος υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σε
συνδυασµό µε τη γραφειοκρατία και το συγκεντρωτισµό, νοµίζω
ότι ήταν µερικές από τις πτυχές, οι οποίες µας οδήγησαν στις
τεράστιες καθυστερήσεις και στη µη απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Υπήρχαν και άλλα προβλήµατα, όπως οι ανεπάρκειες στη διοικητική ικανότητα, η έλλειψη συντονισµού του δηµοσίου κ.λπ..
Όµως, οι βασικότερες ήταν η πολυπλοκότητα, η γραφειοκρατία
και ο συγκεντρωτισµός, που όχι µόνο δεν οδήγησαν στην υλοποίηση αντίθετα οδήγησαν στο µαράζωµα και στη στασιµότητα
την περιφέρεια. Αυτή ήταν, η σηµαντικότερη επίπτωση όλα αυτά
τα χρόνια.
Καθίσταται υπό αυτήν την έννοια επιτακτική η ανάγκη διορθωτικών αλλαγών, κάτι το οποίο γίνεται µε το νοµοσχέδιο που
συζητείται σήµερα, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί µε τη νοµοθετική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, καθότι απλοποιεί τις διαδικασίες,
τις αποκεντρώνει και τις καθιστά πιο αποτελεσµατικές. Γίνεται
υπό αυτήν την έννοια, µία προσπάθεια συµµετοχής της περιφέρειας στον προγραµµατισµό. Μεταβιβάζονται εξουσίες στον καθορισµό διαδικασιών στη περιφέρεια.
Θα έλεγα ότι µπορούσε, κύριε Υπουργέ, να είναι πιο γαλαντόµα η νοµοθετική σας ενέργεια, η νοµοθετική σας πρωτοβουλία. Ίσως θα έπρεπε να δώσει περισσότερες αρµοδιότητες στην
περιφέρεια και για τον καθορισµό της στρατηγικής, αλλά και για
τις διαδικασίες.
Ωστόσο, νοµίζω ότι είναι ένα πολύ µεγάλο βήµα, µια καλή πρωτοβουλία. Πρέπει να την επαινέσουµε, υπό αυτήν την έννοια, πρέπει να τύχει της επικρότησης όλων των πλευρών. ∆υστυχώς,
όµως, κάποιοι είναι µίζεροι, µεµψίµοιροι και δεν αντιλαµβάνονται
τα πράγµατα κατά την έννοια που απαιτούν οι καιροί.
Το κυριότερο πρόβληµα όµως που θα αντιµετωπίσει στην υλοποίηση, είναι το γεγονός ότι οι ∆ήµοι δεν έχουν προϋπολογισµούς. Αυτό είναι το πρόβληµα που δυσχεραίνει την υλοποίηση
των έργων και την απορρόφηση των κονδυλίων. Πάσχουν οι
δήµοι, από την έλλειψη προϋπολογισµών, άρα και της καταβολής της ίδιας συµµετοχής. Ο ετεροχρονισµός είναι µία λύση και
ιδιαίτερα, ο ετεροχρονισµός µέχρι το 2015.
Πρέπει, αυτό το µεγάλο πρόβληµα, να το θεραπεύσουµε. Και
σας προτείνω δύο τρόπους για να µπορέσουµε να θεραπεύσουµε τις αδυναµίες συγκρότησης προϋπολογισµών και τις αδυναµίες της ίδιας συµµετοχής των ΟΤΑ.
Ο ένας τρόπος είναι να φτιάξουµε πιο ευέλικτο το πλαίσιο συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτών. Τα περίφηµα Σ∆ΙΤ πρέπει να
γίνουν πιο ευέλικτα. ∆εν είναι αποτελεσµατικά. ∆εν έχουν κανονισµούς λειτουργίας. ∆εν έχουν «περπατήσει» τα Σ∆ΙΤ. Όλοι τα
έχουµε υιοθετήσει. Ήταν µια νοµοθετική πρωτοβουλία της προηγούµενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Ακούσαµε από τη Νέα ∆ηµοκρατία πάρα πολλά, αλλά στην πράξη δεν έγινε τίποτα.
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∆ύο-τρία σχολεία έγιναν στην Αττική και τίποτα άλλο. ∆εν «περπάτησαν» τα Σ∆ΙΤ. Είναι µια απάντηση στο πρόβληµα και την έλλειψη ιδίων πόρων, την έλλειψη προϋπολογισµών από τους
δηµόσιους οργανισµούς.
Και ο δεύτερος τρόπος, είναι ότι θα πρέπει να κάνουµε τις συµβάσεις παραχώρησης πιο ελκυστικές, χωρίς όµως -και το επαναλαµβάνω- να παραιτείται το δηµόσιο από τα δικαιώµατά του.
Άρα, αυτά τα ελλείµµατα µε τους δύο αυτούς τρόπους, µε τα
Σ∆ΙΤ µε τις παραχωρήσεις, µπορούµε να τα λύσουµε, µπορούµε
να τα θεραπεύσουµε.
Ιδιαίτερα, τοµείς ανάπτυξης, όπως η υγεία, η παιδεία, η εργασία η εκπαίδευση και ο πολιτισµός, που είναι στις διαδικασίες
που προωθούνται µε το ΕΣΠΑ, είναι στις πιο επιλέξιµες δαπάνες.
Εκεί µπορεί και πρέπει να εφαρµοσθούν αυτά τα µοντέλα.
Λέω για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να απαντήσει
κάποια στιγµή η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, τι θέλει να
κάνει στην επαρχία. Θέλει να κάνει µικρές, µεσαίες, µεγάλες µονάδες; Αν κάνει µεσαίες και µεγάλες µονάδες υγειονοµικής περίθαλψης, τότε πρέπει να δει την εφαρµογή αυτών των
σχηµάτων, τη βοήθεια από αυτά τα σχήµατα που είπα νωρίτερα.
Σας αναφέρω ένα απλό παράδειγµα, τη συµµετοχή της Εθνικής Τράπεζας στον «Ευαγγελισµό». Έγινε µε άλλο καθεστώς.
Είναι ένα µοντέλο, το οποίο µπορούµε να το εφαρµόσουµε. Ανέλαβε η Εθνική Τράπεζα να επεκτείνει, να εκσυγχρονίσει το Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». Γιατί να µην το κάνουµε, αφ’ ης
στιγµής δεν χάνονται δικαιώµατα του δηµοσίου σε τέτοια σχήµατα;
Στον πολιτισµό, για παράδειγµα, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να
χρηµατοδοτήσει κάποια έργα, απαιτεί αυτά τα έργα, τα Μουσεία
για παράδειγµα, να παράγουν εισοδήµατα. Για να τα χρηµατοδοτήσει, θα πρέπει να παράγουν θέσεις απασχόλησης. Και εκεί
τέτοια σχήµατα µπορούν να βοηθήσουν στην κατασκευή σύγχρονων µουσείων.
Νοµίζω, ότι µ’ αυτόν τον τρόπον δεν θα έχουµε καθυστερήσεις. Το νοµοσχέδιο, όπως είπα στην αρχή, είναι σε πολύ σωστή
κατεύθυνση, θεραπεύει πολλά από τα προβλήµατα. Όµως, η έλλειψη πόρων και προϋπολογισµών δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί,
παρά µόνο µε τη χρήση αυτών των δύο εργαλείων, των ευέλικτων συµβάσεων παραχώρησης και των Σ∆ΙΤ µε τις συµβάσεις,
δηλαδή, δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Όσον αφορά την τροπολογία για τα φάρµακα νοµίζω ότι χαιρετίστηκε από όλες τις πτέρυγες, αλλά και από όλους τους ανθρώπους που διακονούν την υγεία, η πρωτοβουλία για τη λίστα
φαρµάκων. Είπαµε από την αρχή, όµως, και έχουµε επισηµάνει
ότι πρέπει να ειδωθούν τρία πράγµατα.
Πρώτον, θα πρέπει οι βασικές ουσίες να κοστολογηθούν, αλλιώς το εγχείρηµα θα είναι ατελές. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να
προσδιορίσουµε ποιες είναι οι φθηνότερες χώρες. Έγινε τεράστια συζήτηση στις επιτροπές, µε εντάσεις µερικές φορές. Νοµίζω ότι την εµπειρία που αποκτήσαµε από αυτήν την
προσέγγιση που κάναµε και τις πολλές συζητήσεις, πρέπει η Κυβέρνηση να την αξιοποιήσει, στο ποιες είναι οι τρεις, οι τέσσερις,
οι πέντε φθηνότερες χώρες της Ευρωζώνης. Και τρίτον, θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι πρέπει να προστατευθεί η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αν αυτά τα τρία τα συνδυάσουµε άριστα, νοµίζω ότι αυτό το
εγχείρηµα επιτέλους, θα είναι καλό για τα πράγµατα στη χώρα
µας, για την υγεία, για το φάρµακο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο Βουλευτής Χανίων κ. Ιωσήφ Βαλυράκης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Συνεχίζουµε µε το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Εµµανουήλ Στρα-
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τάκη.
Ορίστε, κύριε Στρατάκη, έχετε το λόγο,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε, πράγµατι, µπροστά σε
µία κατάσταση ανάγκης που διαµόρφωσαν οι πολιτικές της
προηγούµενης κυβέρνησης. Και αυτό επιβάλλει να αντιµετωπίσουµε την περίσταση µε ευθύνη, µία ευθύνη την οποία σε µεγάλο ποσοστό την αναλογίζεται ο ελληνικός λαός και δέχεται εν
πολλοίς τις όποιες επιλογές, έστω και αν λειτουργούν σε βάρος
του, γιατί εκτιµά ότι αν τα πράγµατα πάνε καλά –και αυτό ευχόµαστε και ευελπιστούµε από την αυριανή Σύνοδο Κορυφής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση- τότε θα είναι –το γνωρίζει και εκείνος- και
για τον ίδιο καλά.
∆υστυχώς, αυτό δεν µπορούν να το αντιληφθούν εκείνοι που
είναι υπαίτιοι αυτής της κατάστασης. Και ακούγοντας χθες συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας, πρώην Υπουργούς και τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, παρακολούθησα και είδα ότι σαν
να µην έχουν αντιληφθεί τι έχει γίνει ή τουλάχιστον δεν θέλουν να
παραδεχτούν τι είναι αυτό που έχει γίνει.
Και έλεγαν ότι, δήθεν εµείς υλοποιούµε την πολιτική τους µε
το να κρατήσουµε το 80% του νόµου αυτού τον οποίο ψηφίζουµε
σήµερα -του ν.3614 που είναι ο αρχικός νόµος- ότι υπάρχουν παρατράγουδα, λες και τα δηµιουργήσαµε εµείς. Για παράδειγµα
αναφέρθηκαν τα σχέδια βελτίωσης και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν για να µη µακρηγορώ, γιατί νοµίζω δεν είναι το σηµαντικό
αυτό.
Ξεχνάνε όµως, οι συνάδελφοι -για παράδειγµα µ’ αυτό που
είπαν για την απορροφητικότητα, για την απορρόφηση του Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης -ότι εξ αιτίας των αλλαγών που
έκαναν για τη µείωση της συµµετοχής, χάθηκαν διακόσια περίπου έργα από την ελληνική περιφέρεια. Γι’ αυτό δεν µιλάει κανείς, δεν λέει κανείς τίποτα, για το τι έγινε και πώς έγινε.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως στα πλαίσια αλλαγών που θεωρούµε ότι είναι αναγκαίες για να ξεπεραστούν προβλήµατα που τίθενται στους στόχους του σχεδίου νόµου αυτού,
θεωρούµε ότι πρέπει να προχωρήσουµε σε γρήγορες αλλαγές.
Και αυτό το λέµε για ένα ακόµα λόγο.
Γιατί, αν ξεπεράσουµε τα προβλήµατα, αυτά που είναι τα επείγοντα που αύριο αντιµετωπίζονται, αν ξεπεράσουµε δηλαδή τα
προβλήµατα αξιοπιστίας της χώρας για να µπορούµε να δανειστούµε, εκτιµούµε και ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι το πρόβληµα
δεν λύνεται µόνο έτσι. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη, πρέπει να
δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, πρέπει να δηµιουργήσουµε εισόδηµα. Και αυτό επιδιώκουµε να κάνουµε, µέσα από τα χρήµατα που διατίθενται από το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, από
το λεγόµενο ΕΣΠΑ.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κατατείνει η προσπάθεια της Κυβέρνησης. Στο πώς δηλαδή, µε όσο γίνεται γρηγορότερους ρυθµούς, θα µπορέσουµε να απορροφήσουµε τα κονδύλια που είναι
στη διάθεσή µας, αλλά κυρίως να τα απορροφήσουµε σε έργα
που θα έχουν µεγάλη αποτελεσµατικότητα.
Γι’ αυτό θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να δώσετε βαρύτητα -παρά τα όσα ακούγονται εδώ- σε έργα που έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη της χώρας.
Αναφέρω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα: Ζούµε σε µία εποχή
που τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι τεράστια και το νερό
είναι σε έλλειψη, όπως ξέρουµε και όπως βλέπουµε κάθε µέρα.
Άρα, λοιπόν, έργα που διασφαλίζουν περισσότερη ποσότητα
νερού σ’ αυτούς που το χρειάζονται -και το χρειάζονται κατά
κύριο λόγο οι αγρότες- είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ,
έστω και αν υπάρχει µία πρώτη κατανοµή, έστω και αν υπάρχουν
ολόκληροι τοµείς, όπως είναι ο τοµέας του πολιτισµού που δεν
καλύπτεται από το σχεδιασµό που έχει γίνει για το ΕΣΠΑ και πρέπει και εκεί να γίνουν έργα. Γιατί τι πουλάµε σαν χώρα; Πουλάµε
ό, τι έχουµε από την πρωτογενή παραγωγή και ό, τι έχουµε από
τον πολιτισµό. Αυτό πουλάµε µέσω του τουρισµού µας ουσιαστικά. Άρα, λοιπόν, πρέπει να δώσουµε και εκεί την έµφαση, που
χρειάζεται, για να έχουµε τα αποτελέσµατα που πρέπει να
έχουµε.
Βεβαίως, µίλησαν και κάποιοι για την απορροφητικότητα. Ξεχνούν όµως ότι, ουσιαστικά χρήµατα άρχισαν να απορροφούνται
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µε την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να δίνονται µε την Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ. Και απλά θέλω να θυµίσω ότι τα προηγούµενα χρόνια δεν ξαναείδαµε ποτέ απεργίες εργολάβων που έχουν αναλάβει έργα. Τα είδαµε επί των ηµερών της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Ανέλαβαν να κάνουν ένα έργο οι άνθρωποι, δεν πληρώνονταν
ποτέ και, βεβαίως, ήταν υποχρεωµένοι να πάνε σε απεργίες και
σε κινητοποιήσεις. Τώρα δόθηκαν τα χρήµατα, όπως είπε χθες
και η κυρία Υπουργός και αυξήθηκε το ποσοστό της απορροφητικότητας του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Άρα, λοιπόν, γι’ αυτά δεν νοµίζω ότι αξίζει να συζητάµε. Τα
χαρτιά, τα στοιχεία και τα ντοκουµέντα υπάρχουν και πάνω σ’
αυτά δεν υπάρχει καµµία αµφισβήτηση.
Έρχοµαι όµως, στους στόχους της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας που είναι αφ’ ενός η αποκέντρωση, η απλοποίηση των διαδικασιών και αφ’ ετέρου η αποτελεσµατικότητα. Η
επιχειρησιακή συµφωνία υλοποίησης θεωρώ ότι αποτελεί µία, αν
θέλετε, πρωτοβουλία πολύ σηµαντική, η οποία θα διευκολύνει
τις εξελίξεις, θα διευκολύνει καταστάσεις που έχουν να κάνουν
µε τη συγκέντρωση και τον έλεγχο τον οποίο είχε επιδιώξει η Νέα
∆ηµοκρατία, µε την καταπολέµηση και τον περιορισµό της γραφειοκρατίας και, βεβαίως, µε την αναποτελεσµατικότητα που
υπήρχε, η οποία στην ουσία δηµιουργούσε καθυστερήσεις. Γι’
αυτό δεν βλέπαµε κανένα έργο να ολοκληρώνεται, γι’ αυτό βλέπαµε τα πράγµατα να έχουν κολλήσει στην κυριολεξία.
Με αυτές τις πρωτοβουλίες µας, λοιπόν, και στο πλαίσιο αυτών
των στόχων, καταργούνται οι αναπτυξιακοί οργανισµοί της περιφέρειας, η «ΝΟΜΟΣ» και Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του
ΥΠΟΙΑΝ. Καταργείται η διαδικασία διατύπωσης γνώµης µέχρι
50.000.000, διατίθενται δηµόσιες επενδύσεις κατά προτεραιότητα σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα, ώστε να απορροφούνται
τα χρήµατα του ΕΣΠΑ γρηγορότερα και, βέβαια, ανατίθεται η αρµοδιότητα στις αναθέτουσες αρχές να επικαιροποιούν τις µελέτες, κάτι το οποίο είναι πολύ σηµαντικό. ∆ιότι, δυστυχώς,
βρισκόµαστε σε µία κατάσταση που θα έπρεπε να δούµε, κύριε
Υπουργέ, πώς θα την αντιµετωπίσουµε και στη συνέχεια.
Είµαστε µία χώρα παραγωγής µελετών, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι επίκαιρες και πρέπει αυτήν
την κατάσταση που υπάρχει και είναι διαµορφωµένη ως µία
πραγµατικότητα να βρούµε τρόπους να την αλλάξουµε γιατί
µόνο τότε, πραγµατικά, θα µπορέσουµε να ολοκληρώνουµε έργα
στην ώρα τους, θα µπορέσουµε να έχουµε µεγαλύτερη δυνατή
αποτελεσµατικότητα από τις παρεµβάσεις που κάνουµε, όποιες
και αν είναι αυτές.
Θέλω να κλείσω, κυρία Πρόεδρε, µε µία κουβέντα που αφορά
την τιµολόγηση των φαρµακευτικών προϊόντων, αυτό δηλαδή,
που µπήκε ως άρθρο 14 στο σχέδιο νόµου.
Είναι γεγονός και το ξέρουµε όλοι µας ότι υπάρχει µία µεγάλη
σπατάλη σ’ αυτόν τον τοµέα. Εξάλλου τα ίδια τα νούµερα το καταµαρτυρούν. Η πρωτοβουλία αυτή της Κυβέρνησης, είναι το
πρώτο θετικό βήµα στο να περιοριστεί αυτή η σπατάλη. Φτάνει
πλέον. Νοµίζω ότι αυτοί που κέρδισαν τα πάρα πολλά πρέπει να
σταµατήσουν να κερδίζουν αυτά που κέρδιζαν.
Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι πάρα πολύ θετική υπό
µία προϋπόθεση, ότι θα πρέπει να συνοδευτεί και από τις άλλες
δράσεις που είναι αναγκαίες, ώστε, πράγµατι, αυτό το τεράστιο
πρόβληµα που υπάρχει σήµερα στον τοµέα της υγείας µε, τα νοσοκοµεία και µε τα φάρµακα να σταµατήσει το γρηγορότερα δυνατόν.
Εάν το πετύχουµε αυτό, να είστε σίγουροι ότι και µε αυτό τον
τρόπο συµβάλλουµε στο να εξασφαλιστούν πόροι που µπορούν
να διατεθούν στην ανάπτυξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Αθανασία Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -έχει ειπωθεί και θα το επαναλάβω- το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, έχει εξέχουσα σηµασία µε τις παρούσες συνθήκες, κάτω από τις οποίες η χώρα
καλείται να ξαναµπεί και επειγόντως σε τροχιά ανάπτυξης και ευ-
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ηµερίας.
Το ΕΣΠΑ, που είναι για πολλούς ίσως η τελευταία µεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας για να αξιοποιήσει κοινοτικούς πόρους, στα
τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας είχε
υποστεί καταστροφικές συνέπειες, λόγω των όσων ξέρουµε. ∆εν
θα µπω σε λεπτοµέρειες, το έχουν πει πολλές φορές οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, απλώς θα ξεκινήσω µε µία παραδοχή.
Γνωρίζουµε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ , δεν χρειάζεται να
πούµε τίποτα και απορώ γιατί δεν θέλουν και οι συνάδελφοι της
Νέας ∆ηµοκρατίας εδώ, αναγνωρίζοντας όλα αυτά, να είναι η
παρουσία τους εποικοδοµητική, για το καλό της χώρας.
Σήµερα εµείς επιχειρούµε εδώ -το αναγνωρίζετε- να κάνουµε
µία νέα αρχή εισάγοντας ασφαλιστικές δικλίδες για να αναβαθµίσουµε το σύστηµα, να µειώσουµε τη γραφειοκρατία, να προσπαθήσουµε να κάνουµε πιο αισιόδοξη την όλη κατάσταση για να
κερδίσουµε το χαµένο χρόνο, όχι µόνο για να επιτευχθεί η απορρόφηση, αλλά για να αυξηθεί ώστε να διασφαλιστεί η αναπτυξιακή του διάσταση.
Το σύστηµα της Νέας ∆ηµοκρατίας -το είχαµε προβλέψει και
δυστυχώς επιβεβαιωθήκαµε- απεδείχθη γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό, µε αγκυλώσεις, δεν άνοιξε κανένα νέο δρόµο και νέους
ορίζοντες που είχε ανάγκη η χώρα.
Με όλη αυτήν την άχρηστη χαρτούρα και τις διαδικασίες που
προέβλεπε, σχεδόν τιµωρούσε όποιον επιχειρούσε να κάνει µία
επιχειρηµατική κίνηση µέσω του προγράµµατος. Και εµείς τώρα
προσπαθούµε να βάλουµε τέλος σ’ αυτούς τους αποτρεπτικούς
µηχανισµούς, εισάγοντας νέες µέριµνες που επιτρέπουν την αποκέντρωση, απλοποιούν τις διαδικασίες, θεραπεύουν την αναποτελεσµατικότητα.
Με αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία, βάζουµε τέλος στις διαχειριστικές αδυναµίες, δηµιουργούµε προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος προγραµµατισµός των έργων από το
δηµόσιο και παράλληλα επιδιώκουµε να κάνουµε το ΕΣΠΑ εύκολο και φιλικό για τον πολίτη που θέλει να προσπαθήσει να ενταχθεί στις δράσεις του.
Αυτά όλα αντιµετωπίζονται µε τις νέες ρυθµίσεις, για να επιτευχθεί όχι µόνο ο ποσοτικός στόχος, αλλά και ο ποιοτικός γιατί
αυτό είναι που πρυτανεύει για µας και γι’ αυτό πρέπει να πασχίζουµε όλοι µας.
Επιµένω σ’ αυτό γιατί έχει αξία να θυµόµαστε πάντα, όταν συζητάµε για την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, ότι ο στόχος
δεν θα πρέπει να είναι η απορρόφηση για την απορρόφηση, αλλά
το πώς θα επενδυθούν ποιοτικά αυτά τα κονδύλια σε δραστηριότητες που θα αναπτύξουν την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, την αποκέντρωση, τις υποδοµές, θα µικρύνουν στις
ενδοπεριφερειακές ανισότητες, θα δηµιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
Και εδώ, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου -αφορµή δοθείσης από
κάτι που δηµοσιεύτηκε χθες- να πω κάτι. Θέλω να σας κάνω κοινωνό της ανησυχίας µου, αλλά και να σας καλέσω να είστε δίπλα
µας σε µία προσπάθεια.
∆ηµοσιεύτηκε σε όλες τις εφηµερίδες χθες, µία µελέτη που
αποδεικνύεται ότι το σπήλαιο Θεόπετρας είναι το αρχαιότερο
του κόσµου. Είναι ένα σπήλαιο που φαίνεται ότι δηµιουργήθηκε
κατά τους παγετώνες, για να µπαίνουν οι άνθρωποι να ζουν µέσα.
Βρίσκεται ακριβώς κάτω από τους βράχους των Μετεώρων.
Καταθέτω το σχετικό δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αθανασία Μερεντίτη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπάρχει µία πρόταση να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για να γίνει ένα
κέντρο τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης στο σπήλαιο, κάτι σαν ένα
διαδραστικό µουσείο.
Ας προσπαθήσουµε να το εντάξουµε στο ΕΣΠΑ και να φτιάξουµε τα µονοπάτια των Μετεώρων, διότι τα Μετέωρα -το παγκόσµιο αυτό µνηµείο- έχουν µία ιδιαιτερότητα αρνητική, αφού ο
επισκέπτης µένει µόνο µία ηµέρα. Ανεβαίνει στα µοναστήρια, ρίχνει το κεράκι, αγοράζει µία εικόνα και φεύγει.
Αν, λοιπόν, φτιάξουµε το σπήλαιο, κύριε Υπουργέ –και σας
καλώ και σας παρακαλώ- και, κύριε Ροντούλη, που µε κοιτάζετε
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-και νοµίζω ότι εκφράζω όλη τη Θεσσαλία, αλλά κυρίως, βέβαια,
το Νοµό Τρικάλων- και τα µονοπάτια των Μετεώρων, θα καταφέρουµε οι επισκέπτες που έρχονται από όλον τον κόσµο να µείνουν έστω µία βραδιά –που µπορεί να µείνουν και δεύτερη- στα
Μετέωρα! Αυτό σηµαίνει χρήµα. Αυτό σηµαίνει να αλλάξουµε τον
τουρισµό, να αλλάξουµε τη ρότα και την κατεύθυνση και όχι να
σπαταλούµε χρήµατα για τα χρήµατα. Έχουµε τα Μετέωρα και
τα Τρίκαλα δεν µπορούν να κρατήσουν τους επισκέπτες µία
ηµέρα!
Ιδού πεδίον δόξης λαµπρό! Σας καλώ, σας καλούµε όλα τα
Τρίκαλα, όλη η Θεσσαλία, να βοηθήσετε σ’ αυτό το κοµµάτι, γιατί
η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας είναι στο ναδίρ –
και αυτό έπρεπε να συζητάµε, αγαπητοί συνάδελφοι, της Νέας
∆ηµοκρατίας εδώ- γεγονός που σηµαίνει ότι δεν έχουµε θέσεις
εργασίας και δύσκολα θα δηµιουργήσουµε ένα ανταγωνιστικό
και ελκυστικό πεδίο για να έρθουν οι επενδύσεις. Και αυτό το
χρειαζόµαστε.
Και µπορεί να µην το χρειαζόµαστε εµείς τόσο πολύ, αλλά το
χρειάζονται τα παιδιά µας, κύριε Υπουργέ και τα εγγόνια µας!
Και επιτρέψτε µου εδώ µέσα εγώ να µιλώ και σαν γιαγιά …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Μην το λέτε αυτό, κυρία συνάδελφε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Μην το λέτε αυτό!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά το
πρόβληµα είναι αλλού.
Τα παιδιά µας µάς καλούν από όλες τις πλευρές και µε κάθε
τρόπο και µας δηλώνουν ότι θέλουν να µείνουν σε αυτήν τη χώρα
και να δουλέψουν. Γνωρίζουµε όλοι –και δεν χρειάζεται να το
κρύβουµε, όποιο κόµµα κι αν εκπροσωπούµε εδώ- τη δύσκολη
κατάσταση της χώρας και παρακολουθούµε όλοι µε αγωνία τις
προσπάθειες που κάνει ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα και το
οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης και ελπίζουµε όλα να πάνε
καλά.
Όµως, κύριε Υπουργέ, ξέρετε και εσείς, όπως και όλοι όσοι είµαστε εδώ µέσα, ότι σ’ αυτό το εργαλείο, στο ΕΣΠΑ, θα πρέπει
να δώσουµε την ποιοτική του διάσταση. Εγώ δεν µπαίνω στη λογική των µεγάλων ή µικρών έργων, των ώριµων ή µη. Για µένα
ό,τι περιθώρια έχουµε, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να τα εξαντλήσουµε στα καλά, ποιοτικά και µε µεγάλη προοπτική έργα.
Και άρχισα αναφερόµενη στο νοµό µου, επειδή εµείς έχουµε
δυνατότητες τουριστικής αναβάθµισης. Έχουµε ποιοτικό τουριστικό προϊόν και µπορούµε να το κάνουµε ακόµα πιο ελκυστικό.
Και σας καταθέτω µία πρόταση γι’ αυτό που λέγεται «σπήλαιο
Θεόπετρας» και «Μονοπάτια Μετεώρων», τα οποία µέχρι αυτήν
την ώρα αγνοούνται και δεν υπάρχουν πουθενά. Κι αν υπάρχει,
απ’ ό,τι ξέρω στο ΕΣΠΑ, πρόκειται για ένα µικρό µονοπάτι από το
Καστράκι µέχρι τα Μετέωρα. Αυτό, όµως, είναι ένα ελάχιστο κοµµάτι.
Και επειδή όλοι έχουµε εµπειρία στο παρελθόν και δεν χρειάζεται να αποδίδουµε ευθύνες –ο λαός µας αποδίδει τις ευθύνεςκαι ξέρουµε πόσα έργα εντάχθηκαν µε πελατειακές σκοπιµότητες, θεωρώ ότι όλοι έχουµε ένα µεράδι ευθύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτό, λοιπόν, ας το έχουµε σαν κριτήριο για να εµποδίσουµε
τέτοιου είδους συµπεριφορές από όποιον κι αν επιχειρηθούν, για
να έχουµε έγκαιρη, βέβαια, αλλά και σωστή απορρόφηση του
ΕΣΠΑ, προκειµένου να φέρουµε ανάπτυξη και να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας, όπως είπα, για εµάς, για τα παιδιά µας
και τα εγγόνια µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Μερεντίτη.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Μαγκούφης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
πλέον γνωστή σε όλους η τραγική κατάσταση της οικονοµίας,
καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν τη χώρα σε αυτήν την εξαιρετικά δυσµενή κατάσταση.
Η δηµοσιονοµική εξυγίανση, η ρευστότητα στην αγορά και η
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ανάπτυξη αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της Κυβέρνησής
µας, η οποία ήδη προχώρησε σε σηµαντικά βήµατα συνοδευόµενα από σκληρά και επώδυνα µέτρα, αλλά αναγκαία για την
έξοδο της χώρας από την κρίση.
Σ’ αυτό το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον που βιώνει η χώρα,
έρχεται το παρόν νοµοσχέδιο να βελτιώσει το Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς, προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικό
εργαλείο ουσιαστικής ανάπτυξης.
Το νοµοσχέδιο θέτει τρεις βασικούς στόχους, την αποκέντρωση, την απλοποίηση και την αποτελεσµατικότητα και τούτο,
προκειµένου να αυξηθεί η απορροφητικότητα των πόρων και να
ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά.
Ας δούµε, όµως, ποια είναι τα δεδοµένα της απορροφητικότητας. ∆υστυχώς, η απορροφητικότητα σήµερα, στο µεσοδιάστηµα δηλαδή της χρονικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι
δυσµενής και απαιτείται επιτάχυνση.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρέλαβε ένα ΕΣΠΑ µε απορρόφηση µόλις 3% και µάλιστα, από ό,τι αναφέρει το Υπουργείο Οικονοµίας και αυτό το ελάχιστο ποσοστό δεν αφορά αναπτυξιακά
οφέλη, αλλά εξυπηρέτησε πελατειακές και µικροκοµµατικές σκοπιµότητες.
Έπειτα από µόλις πέντε µήνες διακυβέρνησης της χώρας από
το ΠΑΣΟΚ, η απορροφητικότητα βρίσκεται πλέον στο 6%. ∆ηλαδή, µέσα σε πέντε µήνες έχουµε καταφέρει να απορροφήσουµε τόσα κονδύλια όσα κατάφερε η προηγούµενη κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας τα τελευταία τρία χρόνια.
Με στόχο το 15% για το τέλος του έτους, το Υπουργείο Οικονοµίας κατέθεσε το παρόν νοµοσχέδιο που έρχεται να καταργήσει γραφειοκρατικές δοµές, που σε συνδυασµό µε την ανίσχυρη
πολιτική βούληση της προηγούµενης κυβέρνησης οδήγησαν σε
σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις.
Και ενώ σήµερα θα έπρεπε να µιλάµε για την πολιτική και τη
στρατηγική του ΕΣΠΑ και τα αποτελέσµατά του µέχρι σήµερα,
αναγκαζόµαστε εξαιτίας αυτών των συνθηκών να µιλήσουµε πάλι
για το θεσµικό καθεστώς, ώστε να αποφύγουµε τα γραφειοκρατικά και διαδικαστικά κωλύµατα που ενισχύουν την χαµηλή απορροφητικότητα.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µειώνεται η γραφειοκρατία και άρα, διευκολύνονται και επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες.
Ήρθε η ώρα να τελειώνουµε µε το συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό, αλλά και πελατειακό κράτος που βρίσκεται απέναντι
στον πολίτη και στο δηµόσιο συµφέρον και µε το παρόν νοµοσχέδιο δίνουµε µία σηµαντική µάχη ενάντια σε αυτήν την κατάσταση.
Παράλληλα µε το ΕΣΠΑ και τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που έρχεται να
αναβαθµίσει τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαµορφώνουµε µία νέα δυναµική ανάπτυξης µέσα από µία Αυτοδιοίκηση, που όχι µόνο δεν θα λειτουργεί πλέον ως επαίτης της
εκάστοτε κεντρικής εξουσίας, αλλά ενδυναµώνεται τόσο, ώστε
να έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά τους πόρους και τις αποφάσεις για όλες τις δράσεις που θα πραγµατοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ουσιαστικά, η µεγάλη µεταρρύθµιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», σε
συνδυασµό µε την ενίσχυση της περιφερειακής διάθεσης του
ΕΣΠΑ αποτελεί τη µεγαλύτερη ευκαιρία για την Αυτοδιοίκηση και
την ελληνική περιφέρεια.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση υλοποιεί τη δέσµευσή
της να λάβει τα αναγκαία διαρθρωτικά µέτρα, έτσι ώστε να απελευθερωθούν µε όσο το δυνατόν πιο γρήγορους ρυθµούς τα κοινοτικά κονδύλια και να διοχετευθούν σε έργα ανάπτυξης.
Με τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, εν τέλει, δηµιουργείται ένα ευέλικτο και αποτελεσµατικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΠΑ. Για παράδειγµα, µε την κατάργηση των
προληπτικών ελέγχων των δηµοσίων συµβάσεων για µελέτες
κάτω των 125.000 ευρώ και για έργα κάτω του 1.000.000 ευρώ
εξοικονοµείται πολύ σηµαντικός χρόνος, καθώς για την αξιολόγηση µιας πρότασης χρειαζόταν χρόνος αναµονής έως επτά
µήνες.
Στην κατεύθυνση του εξορθολογισµού, καταργούνται οι αναπτυξιακοί οργανισµοί περιφέρειας Α.Ε. και η «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.»,

5412

ώστε να µην υπάρχουν επικαλυπτόµενες δραστηριότητες µε ήδη
υφιστάµενους αναπτυξιακούς φορείς, µε πρόσθετο κόστος λειτουργίας και άσκοπη εµπλοκή στην εφαρµογή των προγραµµάτων.
Πέρα, όµως, από τις τροποποιήσεις που εξασφαλίζουν την
αποκέντρωση διαχείρισης των πόρων και την απλοποίηση της
διαδικασίας, επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότητα και η επιτάχυνση στην εφαρµογή των επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι πόροι του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων διατίθενται κατά προτεραιότητα στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα και οι αναθέτουσες αρχές επικαιροποιούν από
µόνες τους πλέον τις µελέτες -ενώ σήµερα οι µελέτες πρέπει να
ανατίθενται υποχρεωτικά σε µελετητές- και έτσι παρατείνεται έτι
περαιτέρω ο χρόνος.
Παράλληλα, επιταχύνονται δραστικά οι διαδικασίες ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων και καταργούνται οι περιορισµοί για προκήρυξη και υποβολή προτάσεων έργων χαµηλού προϋπολογισµού, ώστε να αποφευχθεί η υπερκοστολόγηση µικρών έργων
και να υπάρξει διάχυση της χρηµατοδότησης και για τα µικρά
έργα.
Ουσιαστικά, µε τη λειτουργία του Υπουργείου Οικονοµίας ως
συντονιστή, αποφεύγονται οι επικαλύψεις αρµοδιοτήτων και δράσεων που δηµιούργησαν τεράστια ζητήµατα κατά την υλοποίηση
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενώ παράλληλα οι περιφέρειες έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση του συνόλου του οικείου ΠΕΠ στη βάση της επιχειρησιακής συµφωνίας υλοποίησης
που θα συναφθεί µεταξύ του Υπουργείου και της κάθε περιφέρειας.
Η διαδραστικότητα και η αποτελεσµατικότητα της νέας διαδικασίας προκύπτει επίσης από τη λειτουργία του Υπουργείου Οικονοµίας ως εθνικής αρχής συντονισµού που εποπτεύει την
υλοποίηση των επιχειρησιακών συµφωνιών υλοποίησης και διατηρεί τη δυνατότητα ανακατονοµής πόρων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Μέσω, λοιπόν, του συντονισµού και της εποπτείας, επιτυγχάνεται πλέον σαφής διαχωρισµός τοµεακών και περιφερειακών
επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία σε συνέχεια των τροποποιήσεων που προκύπτουν από το παρόν νοµοσχέδιο είναι τόσο το
κάθε Υπουργείο όσο και η κάθε περιφέρεια µε διαδικασίες δηµοκρατικού προγραµµατισµού να ορίζουν άµεσα τις προτεραιότητες όπως εκείνα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα µε
σκοπό τη δραστική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων και των ελλείψεων σε κάθε τοµέα και περιφέρεια αντίστοιχα και εξειδικευµένα.
Εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, που είναι οι υφιστάµενες µελέτες. Έχουν γίνει µελέτες για πάρα πολλά θέµατα.
∆εν πρέπει να τις έχουµε για τα συρτάρια. Πρέπει να αξιοποιηθούν εδώ και τώρα, να «ξεθαφτούν» αυτές οι αξιόλογες µελέτες
που υπάρχουν και να µπουν στο ΕΣΠΑ κι όχι να χάσουµε ξανά
µεγάλο χρονικό διάστηµα για να φτιάξουµε ξανά µελέτες που θα
µπουν ξανά στα συρτάρια κι έτσι και το χρόνο θα χάσουµε και τα
χρήµατα. Πρέπει αυτό να το κάνουµε πράξη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Συµφωνούµε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Εκτιµώ ότι οι νέες µελέτες που πρέπει να γίνουν πρέπει να γίνονται στη λογική της αξιοποίησης των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε περιφέρειας και κάθε νοµού.
Αναφέρθηκε νωρίτερα η συνάδελφος κ. Μερεντίτη για το σπήλαιο Θεόπετρας. Αυτή είναι όντως µία πρόκληση. Είναι το πρώτο
κτίσµα πριν από είκοσι τρεις χιλιάδες χρόνια, η πρώτη ανθρώπινη µορφή στη Θεσσαλία. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήµατα
για τα οποία δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κύριε συνάδελφε, είναι
άλλοι είκοσι τρεις συνάδελφοι που περιµένουν. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα είναι σίγουρο, ότι δεν
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έχουµε χρόνο για χάσιµο. Αρκετές καθυστερήσεις προέκυψαν
από την προηγούµενη διακυβέρνηση της χώρας. Σήµερα κερδίζουµε χρόνο ψηφίζοντας διαδικασίες επιτάχυνσης του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και σε συνδυασµό µε τις επικείµενες επιπρόσθετες ενέργειες του Υπουργείου Οικονοµίας
θέτουµε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Η ανάπτυξη που τόσο
πολύ έχει ανάγκη η χώρα δεν προκύπτει από τη µία µέρα στην
άλλη, αλλά θέτουµε τις βάσεις για άµεση παραγωγική αναδιάρθρωση του τόπου µε αιχµή την «πράσινη» ανάπτυξη και την
άµεση κινητοποίηση όλων των αναπτυξιακών «εργαλείων» που
έχουµε στη διάθεσή µας γιατί τα «εργαλεία» είναι µπροστά µας,
απλώς για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα ήταν σε λάθος χέρια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η ∆ιαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις».
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Βλατής για
επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας αντιµετωπίζει το τελευταίο διάστηµα µια πρωτοφανή οικονοµική κρίση. Το ύψος του
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και η εξασφάλιση εξωτερικού δανεισµού είναι στην καθηµερινή ατζέντα όχι µόνο των Βουλευτών,
αλλά και όλων των πολιτών της χώρας. Από τη µέρα των εκλογών
η Κυβέρνηση προσπαθεί να λάβει κάθε δυνατό µέτρο προκειµένου να βάλει «φρένο» στον οικονοµικό κατήφορο και να αποφύγει η χώρα τη χρεοκοπία. Τους τελευταίους µήνες ο ελληνικός
λαός καλείται καθηµερινά να κάνει περισσότερες θυσίες. Τα οικονοµικά µέτρα της Κυβέρνησης, παρ’ ότι δεν ήλθαν ως κεραυνός εν αιθρία, επιδείνωσαν την ψυχολογία των πολιτών. Το παρόν
είναι εξαιρετικά δύσκολο, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί κανείς
εύκολα να προδιαγράψει ένα ευοίωνο µέλλον. ∆υστυχώς αυτό
που λείπει σήµερα από τον Έλληνα είναι η ελπίδα ότι θα έλθουν
καλύτερες µέρες. Γνωρίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο στην παρούσα φάση να πείσεις οποιονδήποτε ότι µας περιµένουν καλύτερες µέρες, ότι οι θυσίες που καλούµαστε να κάνουµε τώρα θα
µας ανταµείψουν αύριο. Είναι όµως εξαιρετικά σηµαντικό.
Έχουµε χρέος θα δώσουµε προοπτική στους πολίτες. Αυτή η
προοπτική µπορεί να υπάρξει µόνο αν δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη της χώρας µας. Η άσχηµη οικονοµική κατάσταση που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε δεν
ευνοεί τη διάθεση εθνικών πόρων για επενδύσεις γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν. Γι’ αυτό είναι τόσο σηµαντικό να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Αυτό το έχουν
επαναλάβει πολλοί µέχρι τώρα, αλλά πρέπει να µας γίνει βίωµα
ότι η έξοδός µας από την κρίση είναι συνυφασµένη µε την ανάπτυξη.
Μέχρι τον Οκτώβριο η απορρόφηση του ΕΣΠΑ έµεινε δυστυχώς µόνο στο τρία και κάτι τοις εκατό, ίσως στο 3,5%. Θα επανέλθω όµως σ’ αυτό στο τέλος, κύριε Υπουργέ. Σήµερα δεν
έχουµε την πολυτέλεια να µην απορροφήσουµε αυτά τα κονδύλια, όπως έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια -για παράδειγµα- να κρατάµε στο συρτάρι τρεισήµισι
χιλιάδες µη αξιολογηµένες προτάσεις.
Το ΕΣΠΑ είναι ένα «εργαλείο» για τη βέλτιστη υλοποίηση των
στρατηγικών επιλογών της Κυβέρνησης και το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα έχει σαν στόχο να µας λύσει τα χέρια. Οι αλλαγές που προωθούνται θα αποκεντρώσουν τους πόρους, θα
απλουστεύσουν τις διαδικασίες και, τελικά, θα αυξήσουν την
αποτελεσµατικότητα γιατί σκοπός µας είναι να ενεργοποιηθούν
άµεσα οι παραγωγικοί φορείς του τόπου µας οι οποίοι έχοντας
τη διαχειριστική δυνατότητα διάθεσης των πόρων, θα µπορέσουν
να σχεδιάσουν το µέλλον και να συνεισφέρουν µε ουσιαστικό
τρόπο στην ανάπτυξη της περιφέρειας, αλλά και της χώρας γενικότερα.
Ποια είναι η βασική αλλαγή στην οποία προχωρά το νοµοσχέ-
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διο; Καταργεί το συντονισµό από την κεντρική διοίκηση σε όλα τα
στάδια υλοποίησης των έργων. Επιπλέον καταργεί τον προληπτικό έλεγχο για τις συµβάσεις κάτω από τα όρια των κοινοτικών
οδηγιών. Μειώνει τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και ενισχύει τη δυνατότητα να προωθηθούν τα συγχρηµατοδοτούµενα
έργα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην παρούσα φάση δεν αρκεί
να απορροφήσουµε τους πόρους του ΕΣΠΑ, αλλά πρέπει να το
κάνουµε όσο πιο γρήγορα µπορούµε. Τα επόµενα τρία χρόνια
µέσω του ΕΣΠΑ µας δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουµε σε
έργα 16.000.000.000 ευρώ. Η πρόκληση είναι σηµαντική. Είναι
εξαιρετική ευκαιρία να εκµεταλλευθούµε αυτά τα κονδύλια για
να προσελκύσουµε ιδιωτικές επενδύσεις, να παράξουµε πλούτο
και να βγούµε, τελικά, από την κρίση πιο δυνατοί γιατί αυτό είναι
το ζητούµενο, η κρίση να µας βγάλει πιο δυνατούς.
∆εν χρειάζεται να σας πω ξανά -το είπατε όλοι, το λένε όλοιότι έχουµε ένα από τα πιο γραφειοκρατικά και συγκεντρωτικά
συστήµατα διαχείρισης των οικονοµικών πόρων. Αν προσθέσουµε σ’ αυτό και τις πελατειακές σχέσεις που «οργιάζουν» σ’
αυτό το κράτος, µπορεί κάποιος να αντιληφθεί γιατί κανείς δεν
µπαίνει στη διαδικασία να επενδύσει στη χώρα µας.
Η προηγούµενη κυβέρνηση έκανε ό,τι µπορούσε για να δέσει
τα χέρια όλων. ∆εκατρείς περιφερειακές δοµές και έντεκα
Υπουργεία διαχειρίστηκαν το Γ’ ΚΠΣ. Η Νέα ∆ηµοκρατία προφανώς θεώρησε ότι όλο το σύστηµα δεν ήταν αρκετά γραφειοκρατικό κι έτσι το ΕΣΠΑ κλήθηκαν να το διαχειριστούν εβδοµήντα
εννέα δοµές, ένα διογκωµένο, πολυδαίδαλο σύστηµα που το
µόνο που κατάφερε ήταν να µην προχωρήσει κανένα έργο, να
µην απορροφηθεί από το 2007 έως σήµερα ούτε το 5%, µόλις το
3,5% των συνολικών πόρων.
Εδώ θα ήθελα να σταθώ και να θέσω δύο ερωτήµατα στον
κύριο Υπουργό σε σχέση µε την απορρόφηση. Υπάρχουν κάποιες
πληροφορίες ότι η πραγµατική απορρόφηση του ΕΣΠΑ δεν είναι
3,5%, αλλά πολύ µεγαλύτερη και αυτό γιατί η προηγούµενη κυβέρνηση χρηµατοδότησε έργα του Γ’ ΚΠΣ µετά το 2007 από πόρους του ΕΣΠΑ. Υποχρεώθηκε να τα χρηµατοδοτήσει από
πόρους του ΕΣΠΑ. Εγώ ερωτώ γιατί. Είναι από υπερκάλυψη των
πόρων; Είναι από έργα-«γέφυρες»; Είναι γιατί χάθηκαν οι προθεσµίες του Γ’ ΚΠΣ και αναγκαζόµαστε να τα πληρώνουµε από το
∆’;
Θα ήθελα να θέσω µία δεύτερη ερώτηση, κύριε Υπουργέ: Σε
σχέση µε την εθνική συµµετοχή, εκείνη την πολυδιαφηµισµένη
εθνική συµµετοχή όπου ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Καραµανλής
έλεγε ότι πέτυχε µία µεγάλη νίκη και ότι η Ελλάδα δεν δεσµεύεται να καταβάλει την εθνική συµµετοχή, εγώ έχω την εντύπωση
ότι έχουµε εισπράξει ένα µεγάλο «όχι» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα µία απάντηση σ’ αυτό.
Κλείνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι το ΕΣΠΑ
δεν είναι πανάκεια και δεν µπορεί να λύσει όλα τα προβλήµατα
της Ελλάδας, ούτε να εξαλείψει το αναπτυξιακό έλλειµµα της
χώρας. Μπορεί όµως να συµβάλλει ουσιαστικά στη δροµολόγηση σειράς έργων που είναι απαραίτητα για τη σύγκλιση της
ελληνικής περιφέρειας µε την Αθήνα, αλλά και της Ελλάδας συνολικά µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Με δύο λόγια, κύριοι συνάδελφοι, για να µπορέσουµε να εκµεταλλευθούµε στο έπακρο τις προοπτικές που µας δίνει το
ΕΣΠΑ, τρία πράγµατα οφείλουµε να κάνουµε: Απλούστευση, διαφάνεια, αποκέντρωση.
Αυτό προσπαθούµε να πετύχουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο, γι’
αυτό και οφείλουµε να το υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Καρασµάνης, Βουλευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα συµπίπτει µε την κορύφωση της µεγαλύτερης διεθνούς
οικονοµικής κρίσης, που πλήττει σκληρά τη χώρα µας.
Το ΕΣΠΑ θα µπορούσε, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, να
αποτελέσει ένα σηµαντικό εφαλτήριο στη µεγάλη προσπάθεια
να θωρακίσουµε τη χώρα µας απέναντι στους στυγνούς κερδοσκόπους. Και, όπως πολύ σωστά έχει πει η κ. Κατσέλη, όταν
απλώνεις στους κερδοσκόπους στις αγορές το ένα σου χέρι, σου
αρπάζουν και τα δύο. Όπως, επίσης, σωστά -και πολύ φοβάµαι
προφητικά- η ίδια η Υπουργός είχε πει ότι µε τις περικοπές των
µισθών δεν πέφτουν τα επιτόκια δανεισµού, τα περίφηµα
spreads.
Είναι απορίας άξιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πώς καταφέρνουµε να µετατρέψουµε σε σηµεία αντιπαράθεσης ακόµα
και ζητήµατα και προγράµµατα που θα έπρεπε να έχουν την οµόθυµη συµπαράστασή µας. Το λέω αυτό, διότι το τελευταίο εξάµηνο και µεσούσης της οικονοµικής κρίσης διαπιστώνουµε µια
συστηµατική προσπάθεια απαξίωσης του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραµανλή.
Όµως, σε αυτήν την Αίθουσα θα πρέπει να τονιστεί ότι ο
πρώην Πρωθυπουργός ήταν εκείνος, ο οποίος µετά από µια
σκληρή µάχη, µετά από µία σκληρή διαπραγµάτευση πέτυχε και
εξασφάλισε το σηµαντικό ποσό των 20 και πλέον δισεκατοµµυρίων ευρώ για την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος.
Και να θυµίσουµε τις ανακοινώσεις της τότε Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που επιχειρούσε να µειώσει την επιτυχία, προβλέποντας ότι το πολύ αυτά που θα παίρναµε θα ήταν
14.000.000.000 µε 15.000.000.000 ευρώ. ∆ιαψεύστηκαν και µάλιστα το ελληνικό σχέδιο εγκρίθηκε δεύτερο µεταξύ των είκοσι
επτά µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέσπασε και κολακευτικά σχόλια για την αρτιότητά του και για το στρατηγικό αναπτυξιακό προγραµµατισµό του και προσανατολισµό του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απ’ όσα έχουν κατατεθεί και ειπωθεί, φαίνεται ότι το ΕΣΠΑ έχει ενεργοποιηθεί ως προς τις συνολικές του δεσµεύσεις στο 50%, µέχρι τον Οκτώβριο του 2009.
Να λάβετε υπ’ όψιν ότι στην περίοδο 2000-2003, τότε που υλοποιούνταν το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, η χώρα µας βρισκόταν στην τελευταία θέση στις δεσµεύσεις κοινοτικών πόρων,
µε ποσοστό 48,89%. Η σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες, των
χωρών συνοχής, είναι απογοητευτική. Στον τοµέα των δεσµεύσεων η Πορτογαλία ήταν στο 64%, η Ισπανία στο 58% και η Ιρλανδία στο 74%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό, λοιπόν, το χρονικό διάστηµα των έξι µηνών οι λέξεις που ακούµε συνεχώς είναι επανασχεδιασµός, αναθεώρηση, αναµόρφωση. Και αυτό το κάνετε
σκόπιµα για να διαγράψετε ό,τι έχει σχέση µε τη Νέα ∆ηµοκρατία. Τι άλλη εξήγηση µπορώ να δώσω στο γεγονός ότι καταργήσατε τον επενδυτικό νόµο, τον οποίο εσείς, κύριοι συνάδελφοι
της Πλειοψηφίας, έχετε χαρακτηρίσει ως τον καλύτερο όλων των
προηγουµένων.
Βέβαια, η Υπουργός προσπαθεί τώρα να τα µαζέψει, λέγοντας
ότι υπάρχουν τρείς χιλιάδες επενδυτικά σχέδια που θα τρέξουν
σε αυτήν την περίοδο. Όµως, η Υπουργός δεν υπολογίζει την
άσχηµη ψυχολογία που δηµιουργείται. Το έχουµε πει όλοι, η
αγορά, η οικονοµία, οι επενδύσεις είναι κλίµα, είναι ψυχολογία
και οι µελλοντικοί επενδυτές όταν βλέπουν αυτό το επενδυτικό
«αλαλούµ», όταν τους ακουµπά η ψυχολογία του «Τιτανικού» για να δανειστώ δική σας έκφραση- γιατί να µείνουν και να επενδύσουν εδώ; Φεύγουν στα γειτονικά κράτη που έχουν
χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές και καλύτερο επενδυτικό κλίµα.
Αλλά δεν περιοριστήκατε µόνο σε αυτό, στην κατάργηση του
επενδυτικού νόµου. Τροποποιείτε τώρα και το ν.3614, το νόµο
της Νέας ∆ηµοκρατίας, που αφορά το ΕΣΠΑ, αλλά στην ουσία
δεν αλλάζετε τίποτα. Ούτε απλοποιείτε, ούτε καταργείτε τη γραφειοκρατία, απεναντίας την αυξάνετε. ∆εν έχω το χρόνο να το
αναλύσω, έχουν αναφερθεί οι συνάδελφοι.
Θεωρώ, όµως, λάθος το γεγονός ότι καταργείτε τον ελάχιστο
προϋπολογισµό των υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων. Αυτό θα οδηγήσει στη διασπορά των κονδυλίων του ΕΣΠΑ σε χιλιάδες µικρά
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έργα, τα οποία δεν θα προσφέρουν τίποτα στην ανάπτυξη, στην
ανάκαµψη και στην απασχόληση. Στην ουσία, δηλαδή, καταργείτε το στόχο της ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου, που είναι
ένταξη έργων και δράσεων µε πολλαπλασιαστικό αναπτυξιακό
αποτέλεσµα.
Και επιπλέον, έχετε παγώσει έργα τα οποία έχουν φτάσει
ακόµα και στο στάδιο της δηµοπράτησης. Και αυτό το κάνετε
σκόπιµα, γιατί είναι έργα που ξεκίνησαν επί Νέας ∆ηµοκρατίας.
Αυτό δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στις τοπικές κοινωνίες
και γενικότερα στην εθνική µας οικονοµία, µε σοβαρές παρενέργειες τις οποίες έχω αναλύσει στην επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχουν
ώριµα έργα. Έχουν αναφερθεί συνάδελφοι σε έργα ώριµα.
Μπορώ να σας πω ότι ώριµο έργο είναι η κατασκευή του εθνικού
δρόµου Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσά-Έδεσσα-όρια Φλώρινας, για το
οποίο δεν υπήρχαν µελέτες επί των ηµερών σας. ∆ιότι εάν υπήρχαν, τώρα θα είχε ολοκληρωθεί, θα είχε κατασκευαστεί ο δρόµος. Γι’ αυτό το έργο οι µελέτες ξεκίνησαν από το 2007 και όπως
ξέρετε είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και µάλιστα τονίζω ότι είναι
εξασφαλισµένη η χρηµατοδότηση της κατασκευής αυτού του
δρόµου από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Και εις επιβεβαίωση των παραπάνω, καταθέτω επίσηµο έγγραφο του ΥΠΕΧΩ∆Ε
µε ηµεροµηνία 3/9/2009.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Καρασµάνης καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Περιµένουµε, λοιπόν, τη δηµοπράτηση του έργου αυτού µέσα
στο πρώτο εξάµηνο του 2010, το οποίο θα συµβάλλει σηµαντικά
στην ανάπτυξη της Πέλλας, αλλά και γενικότερα της κεντρικής
Μακεδονίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε διαφορά νοοτροπίας η
µία πλευρά από την άλλη. Εµείς ως Νέα ∆ηµοκρατία τιµούµε τη
συνέχεια του κράτους. Το 2004 είχαµε παραλάβει ένα σύστηµα
παραγωγής δηµοσίων έργων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τα οποία ήταν εντελώς εκτός κοινοτικής νοµιµότητας, εξαιτίας του νόµου που προέβλεπε το µαθηµατικό τύπο. Τότε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει όλα τα έργα, οι µελέτες που είχαν
δηµοπρατηθεί και συµβασιοποιηθεί µε αυτόν το νόµο ήταν εκτός
κοινοτικής νοµιµότητας. ∆ώσαµε αγώνα για να διασώσουµε αυτά
τα έργα και ένα παράδειγµα είναι η µάχη που δώσαµε να µην
απενταχθεί το Μουσείο της Πέλλας, το οποίο έχει ήδη κατασκευαστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι το ΕΣΠΑ είναι µία µεγάλη ανάσα, µία απ’ αυτές που έχει
προτείνει ο Αντώνης Σαµαράς και µπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάκαµψη και την ανάπτυξη της χώρας και θα αυξήσει πέντε µε έξι µονάδες το ΑΕΠ, αρκεί να αξιοποιηθεί άµεσα
και αποτελεσµατικά και τα κονδύλια να διοχετευθούν σε έργα και
δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσµατος. Και φυσικά προς
αυτήν τη κατεύθυνση χρειάζεται ένα γενναίο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Εµείς, όπως έχει πει ο Αρχηγός µας, θα στηρίξουµε ότι θετικό
υπάρχει. Αυτό, άλλωστε, κάνει ο Αντώνης Σαµαράς εδώ και τέσσερις µήνες, βάζει πλάτη, δίνει µάχη και στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό για να αλλάξει –θα το ξαναπώ- την ψυχολογία του «Τιτανικού» που επικρατεί σήµερα στη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρασµάνη.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης να λάβει το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ και µήνες ζητάµε από την Κυβέρνηση να µας αποκαλύψει
τον αναπτυξιακό της σχεδιασµό και το πώς ακριβώς θα τον εφαρµόσει και παίρνουµε ως απάντηση µεγαλόστοµες διακηρύξεις.
Το πρώτο σκέλος του ερωτήµατος, παραµένει ακόµα µυστικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το δεύτερο σκέλος, ας πούµε ότι απαντήθηκε µε το σηµερινό
σχέδιο νόµου, το οποίο πολλοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ θεωρούν
αντάξιο των προσδοκιών που καλλιεργήθηκαν επί πέντε µήνες.
Επιτρέψτε µου, να τεκµηριώσω την εντελώς αντίθετη άποψη
που έχω. Πρώτον, αρχίζω µε τις επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης, µε τις οποίες, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο σας θα εποπτεύει σε δίµηνη βάση το χρονικό και οικονοµικό
προγραµµατισµό όλων των έργων και θα προτείνει λύσεις σε περιπτώσεις καθυστερήσεων. Πείτε µου, είναι αυτό αποκέντρωση
ή µήπως είναι κατάργηση γραφειοκρατίας και συγκεντρωτισµού;
Το εφεύρηµα –γιατί περί εφευρήµατος πρόκειται- που σε τίποτα δεν θυµίζει τα γαλλικά contrats de plan –αν κάποιος το έχει
εµπνευστεί απ’ αυτά- δεν αποκαλύπτει µόνο άγνοια των κανονισµών, διότι, ακριβώς, αυτός είναι ο ρόλος των επιτροπών παρακολούθησης, αλλά και αδυναµία διάκρισης της διαχείρισης από
την υλοποίηση.
Πιστεύω ότι οι επιχειρησιακές συµφωνίες, πέρα από γραφειοκρατία θα γράψουν και ιστορία. Η Υπουργός θα υπογράφει αυτές
τις συµφωνίες µε κάθε γενικό γραµµατέα. Περιµένω να δω τη
συµφωνία που θα υπογραφεί µε τον ειδικό γραµµατέα «Ανταγωνιστικότητα» που υπάγεται διοικητικά στην κ. Κατσέλη.
Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, δεν καταλαβαίνω τι σας εµπόδισε
να ολοκληρώσετε, εδώ και πέντε µήνες, την εξειδίκευση των αναπτυξιακών προγραµµάτων, να αποδώσετε διαχειριστική εξουσία
στις περιφέρειες, εκχωρώντας τους πόρους, να προχωρήσετε
σε προκηρύξεις δράσεων. Ο ν.3614 δεν ήταν σε καµµία περίπτωση εµπόδιο σε όλα αυτά.
Κάτι, όµως, µου λέει ότι τα πραγµατικά εµπόδια ήταν η έλλειψη
προεκλογικής προετοιµασίας, ο πρόχειρος ανασχεδιασµός
Υπουργείων µετεκλογικά και η απίστευτη καθυστέρηση στην τοποθέτηση γενικών γραµµατέων και στην κατανοµή αρµοδιοτήτων.
Έτσι κατά τη βασανιστική αναµονή για τα πολιτικά αλλά και τα
υπηρεσιακά στελέχη, αντί να οικοδοµήσετε τη δική σας ατζέντα,
κατεδαφίζετε τη δική µας.
Εµείς, κύριοι συνάδελφοι, προωθήσαµε λύσεις µε βάση την
οδυνηρή, δυστυχώς, εµπειρία της δικής σας διαχείρισης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Θα σταθώ σε έξι ευρήµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης, που, προσέξτε, έγινε το 2003.
Πρώτον, τα προγράµµατα κατακερµατίστηκαν σε µικρά και
αποσπασµατικά έργα. Σήµερα στο πνεύµα της επιτάχυνσης καταργείτε το όριο των 100.000 ευρώ, που είχαµε θέσει προκειµένου ένα έργο να είναι επιλέξιµο στο ΕΣΠΑ. Αυτό δεν µπορώ να το
χαιρετήσω. Είναι επιστροφή στην κωλυβοποίηση των προγραµµάτων που γνωρίσαµε στο ΑΜΟΠ, στο Α’ και στο Β’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. Έτσι και ο αναπτυξιακός αντίκτυπος θα περιοριστεί, αλλά και η διαχείριση θα επιβαρυνθεί.
∆εύτερο εύρηµα. Οι αδυναµίες, οι ελλείψεις των φορέων τεχνικές, οργανωτικές και διοικητικές, εµποδίζουν την υλοποίηση,
εµποδίζουν τους φορείς να υλοποιήσουν αυτά τα έργα. Αυτό
είναι το εύρηµα. Σήµερα στο πνεύµα της απλούστευσης καταργείτε την πιστοποίηση της επάρκειας, το µόνο εχέγγυο αποτελεσµατικής λειτουργίας των φορέων. Μα για να υπακούουν τα έργα
στις προδιαγραφές ποιότητας, κόστους και χρόνου χρειάζεται
να αναβαθµιστεί η ικανότητα των φορέων να τα υλοποιούν.
Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, το να αφήσει κανείς τα πράγµατα
όπως έχουν είναι πιο απλό. Το τίµηµα όµως θα το πληρώσουµε
στο µέλλον.
Ακούστηκαν διάφορα περί πολλαπλασιασµού δοµών. Εξηγήστε κύριε Υπουργέ στους αγαπητούς συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ
ότι οι νέοι κανονισµοί επιτρέπουν τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και µάλιστα πείτε τους πώς θα πολλαπλασιαστούν περαιτέρω οι φορείς, δεδοµένου ότι µε το νοµοσχέδιο δώσατε τη
δυνατότητα σε κάθε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου να ορίζεται ως ενδιάµεσος φορέας. Αύριο, µεθαύριο θα έρχονται οι συνάδελφοι από τις περιφέρειες του ΠΑΣΟΚ και θα σας ζητάνε να
ορίσετε τον τάδε ή τον δείνα φορέα ως ενδιάµεσο.
Τρίτον, οι ελλείψεις αυτές -µιλάω για τους φορείς- δεν σχετίζονται ούτε µε το οικονοµικό µέγεθος ούτε µε το πλήθος των
έργων που εκτελούν. Αυτό ήταν το εύρηµα της αξιολόγησης.
Όµως εσείς το πνεύµα, της µείωσης της γραφειοκρατίας, δίνετε
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το πράσινο φως να εντάσσει όποιος θέλει, ό,τι θέλει, όποτε θέλει.
Το όποτε το λέω για την άµεση αξιολόγηση που επαναφέρετε
στο παιχνίδι αφήνοντας στην άκρη τη συγκριτική αξιολόγηση.
Επίσης, γνωρίζετε, το είπαµε και στην επιτροπή, ότι εµείς είχαµε καταργήσει τον συντονισµό έως 5.000.000 ευρώ. Από
5.000.000 ευρώ και πάνω τα έργα είναι ελάχιστα, άρα δώρον
άδωρον η κατάργησή του.
Τέταρτον, οι µελέτες των έργων, λέει η, δική σας, ενδιάµεση
αξιολόγηση, έχουν σηµαντικά προβλήµατα. Στο πνεύµα πάλι της
επιτάχυνσης, τι κάνετε; ∆ίνετε τη δυνατότητα στις υπηρεσίες να
τις επικαιροποιούν. Θυµίζω ότι ο ν.3316 άρθρο 9 και 10 δίνει τη
δυνατότητα απευθείας ανάθεσης για την επικαιροποίηση. Στοιχηµατίζω δε, ότι όλοι οι φορείς θα προσφύγουν σε απευθείας
αναθέσεις, άρα και εδώ δεν πετυχαίνετε κάτι.
Μάλιστα, καταργείτε τον προληπτικό έλεγχο και αυτό στο
όνοµα της επιτάχυνσης. ∆ηλαδή, το να προλάβω µια αστοχία, το
να προλάβω µια αναντιστοιχία µε το κοινοτικό δίκαιο θεωρείται
από εσάς, ως καθυστέρηση στην υλοποίηση.
Να σας θυµίσω, και κάτι άλλο για τις µελέτες. Το 2002, κύριε
Υπουργέ, κάθε έργο του Ταµείου Συνοχής που ελέγχθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δηµοπρατηθεί µε ελλιπείς µελέτες.
Έλεγε ο τότε επίτροπος -και µάλιστα θα καταθέσω και τη σχετική
επιστολή στα Πρακτικά, σας παρακαλώ να λάβετε ένα αντίγραφο
και να τη µελετήσετε- ο κ. Barnier ότι η σύναψη µιας σύµβασης
δεν είναι το τέλος µιας διαδικασίας, αλλά η αρχή διαπραγµατεύσεων µε τους εργολήπτες, η οποία κατέληγε σε απευθείας
ανάθεση σηµαντικής πρόσθετης χρηµατοδότησης χωρίς ανοικτό
διαγωνισµό. ∆εν τα έλεγε µόνο ο επίτροπος, εµφανίζονταν και
σε όλα τα δηµοσιεύµατα του εθνικού Τύπου, επίσης θα τα καταθέσω, για να τα θυµηθούµε.
Προχωρώ στο πέµπτο εύρηµα. Εντάσσονταν ανώριµα έργα.
Εσείς, όπως είπα, επαναφέρετε την άµεση αξιολόγηση. ∆ηλαδή
ο περιφερειάρχης θα φωνάζει τον δήµαρχο ή τον φορέα να υποβάλει ένα έργο και θα το αξιολογεί άµεσα, χωρίς ο ένας να έχει
πάρει χαµπάρι ότι υπάρχει ανοικτή πρόσκληση, προκειµένου να
συγκριθεί το έργο του µε το έργο του άλλου, σε σχέση µε την
ωριµότητά του.
Έκτο και τελευταίο παράδειγµα από τα ευρήµατα της αξιολόγησης. Υπήρξαν µεγάλες αδυναµίες, λέει η αξιολόγηση, στον
προσδιορισµό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων κάθε περιφέρειας. Και εσείς καταργείτε τους ΑΟΠ, που γι’ αυτόν ακριβώς το
λόγο τους είχαµε προβλέψει. Εγώ, δεν έχω κατανοήσει µε τι θα
αντικατασταθούν. ∆εν είναι, όµως, δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να
δίνονται περισσότερες ευθύνες στην περιφέρεια, χωρίς να προβλέπονται τα εργαλεία προκειµένου αυτές να µπορούν να τις διαχειριστούν σωστά.
Και συνεχίζετε. Χθες καταθέσατε την τροπολογία για την κατάργηση της ∆ΗΜΟΣ Α.Ε. Αυτό δεν µπορώ να το αντιληφθώ. Την
προηγούµενη εβδοµάδα, αν θυµάµαι καλά, ήσασταν στο διοικητικό συµβούλιο της «∆ΗΜΟΣ Α.Ε.». Στην ακρόαση των φορέων
δεν είπατε τίποτε απολύτως στον εκπρόσωπο της ΚΕ∆ΚΕ;
Νοµίζετε ότι µε τη συγχώνευση, αν µπορώ να πω αυτήν τη
λέξη, των δήµων, δηλαδή µε τη δηµιουργία γεωγραφικού µεγέθους, αυτοµάτως λύνονται και τα προβλήµατα της επάρκειάς
τους; Για όνοµα του Θεού! Εδώ θα σας καταθέσω τη σχετική αλληλογραφία που είχα µε τον τότε Πρόεδρο της ΚΕ∆ΚΕ και συνάδελφο σήµερα αγαπητό, Πάρη Κουκουλόπουλο, που
τεκµηριώνει γιατί έπρεπε να δηµιουργηθεί αυτή η εταιρεία και
πως συµφωνήσαµε µε τον κ. Κουκουλόπουλο να την κάνουµε.
Και αυτά τα έγγραφα έχουν σηµαντική αξία για να δείτε πώς αντιµετωπίζαµε την εποχή εκείνη τα θέµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Έρχοµαι τώρα στην αλήθεια που σκόπιµα διαστρέφετε σε
σχέση µε ό,τι παραλάβατε από την Κυβέρνησή µας. Είναι ή δεν
είναι αλήθεια ότι παραδώσαµε διασφαλισµένους κοινοτικούς πόρους; Θυµίζω, εδώ, ότι ο τότε Αρχηγός της Αντιπολίτευσης και
σηµερινός Πρωθυπουργός είχε διαµηνύσει στον κ. Καραµανλή
να µην επιστρέψει από τις Βρυξέλλες µε λιγότερα από
18.000.000.000 ευρώ και επέστρεψε µε 20.000.000 ευρώ. Ευνοϊ-
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κές ρυθµίσεις, Ν+3, ελαστικές επιλεξιµότητες και υψηλές εντάσεις ενισχύσεων. Ένα ΕΣΠΑ εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ένας νόµος σε απόλυτη συνάφεια µε οκτώ κοινοτικούς
κανονισµούς.
Κάντε τον κόπο, κύριοι συνάδελφοι, να ρίξετε µια µατιά στους
κανονισµούς, να δείτε πώς άλλαξε το τοπίο, να δείτε πως, µεταφέραµε κανονιστικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτοί είναι οι κανονισµοί, αυτός είναι και ο νόµος. Ας µε πείσει
ένας. Ας µου παραθέσει επιχειρήµατα τι παραπάνω προσέθεσε
ο ν.3614, σε σχέση µε αυτό το τεράστιο πλέγµα κανονισµών.
Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου. Εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, σε αντίθεση µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που εµείς τον πέµπτο χρόνο, όταν παραλάβαµε, δεν
υπήρχε καµµία απολύτως νοµιµοποίηση. Και εδώ θέλω να σας
πω ότι η Υπουργός σε σχετική µου ερώτηση, την οποία επίσης θα
καταθέσω, µου απάντησε ότι στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου θα γίνουν µόνο σηµειακές αλλαγές.
Τελικά δεν καταλαβαίνω ποια είναι η θέση σας. Είναι ή δεν είναι
πολύπλοκο, βαρύ και γραφειοκρατικό το σύστηµα διαχείρισης
και ελέγχου που έχουµε τόσον καιρό; Τώρα ξαφνικά σας κάνει;
Να θυµίσω, λοιπόν -και παρακαλώ δείτε αυτήν την απάντηση- ότι
η ίδια η Κυβέρνηση το αποδέχεται και περιµένουµε να δούµε
ποιες είναι αυτές οι σηµειακές αλλαγές. ∆εν µιλώ για το νόµο
που ψηφίζετε, µιλώ για το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς το ύψος των πόρων το οποίο εξακολουθείτε να συγκρίνετε µε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Συγκρίνετε δηλαδή το
ΕΣΠΑ µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Μήπως, κύριοι συνάδελφοι, ξεχάσατε κάτι; Ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση µπήκαν εκατό εκατοµµύρια περισσότεροι πολίτες,
ότι το έδαφός της αυξήθηκε κατά 25%, ενώ το Ακαθάριστο
Εθνικό Εισόδηµα, το GNI όπως λέµε, αυξήθηκε µόνο κατά 5%.
Αυτό τι σηµαίνει; Ότι η πίτα ήταν µικρότερη και έπρεπε να µοιραστεί σε περισσότερους και µάλιστα επιλέξιµους στο στόχο
ένα.
Παρ’ όλα αυτά, εµείς πετύχαµε να είµαστε πρώτοι σε απολήψεις στους δεκαπέντε και τέταρτοι στους είκοσι επτά και ονοµαστικά, αλλά και ως ποσοστό του Εθνικού Προϊόντος.
Τώρα αναφέρεστε στην υστέρηση της απορρόφησης, έργα,
γέφυρες κ.ο.κ.. Εµείς επιλέξαµε να βάλουµε 66% κοινοτική χρηµατοδότηση και 33% εθνική χρηµατοδότηση. Έχετε το διαχειριστικό εργαλείο να τα αλλάξετε αυτά.
Φέρτε τα έργα-γέφυρες στο ΕΣΠΑ, δείτε, λοιπόν, όταν θα κλείσουν τα προγράµµατα πόσο θα πάει η απορρόφηση, αξιοποιείστε όλα τα εργαλεία που σας δίνουν οι κανονισµοί και πάνω απ’
όλα προκηρύξτε κανένα έργο. Σταµατήστε να τα παγώνετε. Αφήστε όλα αυτά που µέχρι τώρα έχουµε δει.
Εµείς επιλέξαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα δύσκολο
µείγµα πολιτικής και µέσων που µπορεί να ανακόψει αυτήν την
ύφεση που ζούµε σήµερα. Αν έχετε άλλη πολιτική πρόταση, ας
την καταθέσετε να την κουβεντιάσουµε και στο επίπεδο του σχεδιασµού και στο επίπεδο της υλοποίησης. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα δεν γράφονται µε το έτσι θέλω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τελειώνετε, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κλείνοντας, θέλω να σας
πω κάτι ακόµα για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Μας παραδώσατε, στον πέµπτο χρόνο υλοποίησης, απορρόφηση 21% και στις κοινοτικές πρωτοβουλίες 6%. Ένα Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης που δεν µπορούσε να απορροφήσει γιατί είχε
πρόβληµα σχεδιασµού, νοµιµότητας και κανονικότητας.
Εµείς µε τη δουλειά που κάναµε όλα αυτά τα χρόνια και την
οποία καλώ να σεβαστείτε γιατί πίσω από όλα αυτά υπήρχαν άνθρωποι που µόχθησαν, καταφέραµε να σας παραδώσουµε αυτό
που σας παραδώσαµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουρουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ διαµαρτυρόµενος για την παραβίαση του χρόνου.
Παρακαλείται η κ. Μαρία Σκραφνάκη, Βουλευτής Ηρακλείου,
να προσέλθει στο Βήµα.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, θα µου επιτρέψετε, επειδή µε τον κ. Μουσουρούλη
γνωριζόµαστε, διότι τότε ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ
ήµουν περιφερειάρχης, να του απαντήσω ότι το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης ήταν ένα µεγάλο πρόγραµµα το οποίο ο ίδιος
ενέκρινε. Ήσασταν τότε στα υψηλά κλιµάκια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κύριε Μουσουρούλη.
∆εύτερον, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το διαχειρίστηκαν
οι διαχειριστικές αρχές, οι οποίες καταργήθηκαν και τις κάνατε
ενδιάµεσες µε αυτό το νοµοσχέδιο που πάµε να αλλάξουµε. Και
κουµάντο έκανε στο ΕΣΠΑ µόνο η κεντρική διαχειριστική αρχή
και ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, ο κ. Μπούρας.
Μόνο σε αυτόν έπρεπε να πάµε για να εντάξουµε έργο. Ήταν
τελείως συγκεντρωτικό σύστηµα. Επίσης, καταργούσε το δηµοκρατικό προγραµµατισµό, τα περιφερειακά συµβούλια που κάναµε πριν να εντάξουν οι περιφερειάρχες οποιοδήποτε έργο.
Αυτά, λοιπόν, επιγραµµατικά σε απάντηση για το τι είχατε κάνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα αναφέρεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
και ειδικά στην αποκέντρωση, την απλοποίηση και την ενίσχυση
της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, του µοναδικού χρηµατοδοτικού και αναπτυξιακού εργαλείου, που διαθέτει η χώρα σήµερα για να βγούµε µε ανάπτυξη από την κρίση.
Ανέτρεξα στα Πρακτικά της Βουλής και βρήκα την τοποθέτησή
µου στις 14-11-2007, στην οποία ανέφερα στην Ολοµέλεια τότε
ότι «το ΕΣΠΑ, κύριε Υπουργέ» - είχα πει τότε στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας- «είναι µνηµείο συγκεντρωτισµού, πολυπλοκότητας, γραφειοκρατίας, σπατάλης πόρων και αδιαφάνειας». Και
αυτό αποδείχθηκε, κύριοι συνάδελφοι, µε τον τότε Υπουργό Οικονοµίας να παρεµβαίνει και µε τα Υπουργεία να έχουν ασφυκτικό έλεγχο και κεντρική διαχείριση. Συγκριτικά, το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο το διαχειρίστηκαν τριάντα τρεις δοµές. Το ΕΣΠΑ ήθελε
η προηγούµενη κυβέρνηση να το διαχειριστούν εκατόν είκοσι µία
δοµές. Το Γ’ Κοινοτικό ολοκληρώθηκε µε ανθρώπινο δυναµικό
χίλιους εκατόν ενενήντα δύο ανθρώπους και για το ΕΣΠΑ ήθελαν τρεις χιλιάδες επτακόσιους εξήντα τρεις ανθρώπους. ∆ηλαδή, για το ένα τρίτο του επενδυτικού προγράµµατος -το ΕΣΠΑ
είναι µόλις το 38% του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης- θελήσατε να χρησιµοποιήσετε τετραπλάσιο ανθρώπινο δυναµικό. Και
λέω «θελήσατε», γιατί µια σειρά από δοµές του πανάκριβου στελεχιακού δυναµικού δεν έχουν προλάβει να τεθούν σε λειτουργία.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας,
έφτασε στο 3,5% η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και κάπως έτσι
διογκώσατε και το έλλειµµα της χώρας µας και φτάσατε τη χώρα
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Στις σηµερινές δύσκολες συγκυρίες πρέπει να δώσουµε βάρος στην ανάπτυξη, να ξεκινήσουν
τα έργα για να κινηθεί η οικονοµία και επίσης να βοηθήσουµε τις
παραγωγικές δυνάµεις και την κοινωνία συνολικά για να βγει η
χώρα από την ύφεση µε ανάπτυξη, χρησιµοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σχέδιο νόµου που κατέθεσε σήµερα ο Υπουργός Οικονοµίας ικανοποιούνται και ενισχύονται οι παραγωγικές δυνάµεις του τόπου µε στόχο την
πράσινη ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την καινοτοµία, πολύτιµα στοιχεία και για τη χώρα και για τους πολίτες. Ενσωµατώνοντας την εµπειρία του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το
παρόν νοµοσχέδιο ενισχύει την αποκέντρωση στη διαχείριση των
πόρων µε την υπογραφή των εθνικών συµφωνιών υλοποίησης,
επιτυγχάνοντας τον προγραµµατισµό, το συντονισµό, την εξειδίκευση και την ταχεία υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Απλουστεύει και απλοποιεί τις διαδικασίες,
χρησιµοποιώντας την πιστοποίηση των φορέων, προς όφελος
της διαφάνειας και της εξέλιξης των έργων και όχι του αποκλεισµού των φορέων. Προβλέπει τη συµµετοχή όλων, χωρίς να απο-
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κλείει τις δοµές υλοποίησης που δεν είναι διαχειριστικά επαρκείς, προβλέποντας την προγραµµατική σύµβαση αυτών µε
άλλες επαρκώς πιστοποιηµένες δοµές. Εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καταργώντας τις πολυδάπανες δοµές, την Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων, τους δεκατρείς αναπτυξιακούς οργανισµούς
των περιφερειών και άλλα και αξιοποιεί τη γνώση του παρελθόντος, συµπληρώνοντας τις αρµοδιότητες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. Μεριµνά για την αποκέντρωση, εναρµονίζοντας το
νόµο µε την προωθούµενη διοικητική µεταρρύθµιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», εξασφαλίζοντας πόρους και τον καθοριστικό και
ενεργό ρόλο των νέων περιφερειακών αυτοδιοικήσεων µε αρµοδιότητες για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή των
αναπτυξιακών παρεµβάσεων, ενώ προβλέπει την κατάργηση της
«ΝΟΜΟΣ ΑΕ», αφού καταργείται η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Στοχεύει στην ταχεία απελευθέρωση κοινοτικών κονδυλιών που
διοχετεύονται σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσµατος. Αποδεσµεύει και κατευθύνει πόρους στον τουρισµό,
τον πολιτισµό, την πράσινη ανάπτυξη, την εκπαίδευση και άλλους
τοµείς, πολύ σηµαντικούς για την εθνική οικονοµία.
Μετά την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου ουσιαστικά θα ανοίξει το ΕΣΠΑ, ώστε να ενταχθούν άµεσα τα έργα που απαιτούνται
για την ανάπτυξη των πόλεων και της υπαίθρου, αλλά και των
επιχειρήσεων, αφού αφορά και τις επιχειρήσεις, τις παραγωγικές δυνάµεις και άρα την κοινωνία στο σύνολό της. Ακόµη, όσον
αφορά τη ρύθµιση που εισάγεται στην Ολοµέλεια για τα φάρµακα, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αφού περιορίζει δραστικά
και τις δαπάνες των φαρµάκων, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση
των αδύναµων στρωµάτων. Βεβαίως, για τα θέµατα του φαρµάκου και για την εξοικονόµηση πόρων από αυτόν τον τοµέα της
υγείας θα πρέπει να πάρουµε, κύριε Υπουργέ, και άλλα πρόσθετα µέτρα για να αντιµετωπίσουµε τη σπατάλη που πραγµατικά γίνεται.
Κύριε Υφυπουργέ, ψηφίζω το νοµοσχέδιο που καταθέσατε και
θέλω να σας επαινέσω γι’ αυτήν την προσπάθεια. Ζητώ όµως, να
επιταχυνθεί η έναρξη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, γιατί οι πόροι
είναι µεν λίγοι, δεν είναι πάρα πολλοί, όµως είναι και οι µοναδικοί για να εντάξουµε έργα, να ενισχύσουµε τις επιχειρήσεις και
να βγούµε από την κρίση.
Κύριε Πρόεδρε, επίσης θα µου επιτρέψετε, γιατί αισθάνοµαι
την ανάγκη να ευχηθώ στον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Παπανδρέου να τον βοηθήσει η Παναγία -ηµέρα που είναι αύριοστην µάχη που θα δώσει για τη διάσωση της χώρας, να του δώσει
δύναµη και ψυχραιµία να τα καταφέρει για την Ελλάδα, για όλους
µας και κυρίως για τα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ, κυρία
Σκραφνάκη, και εκµεταλλεύοµαι την κατακλείδα λέξη σας για να
τονίσω ότι οι ευχές όλων µας συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό στη
Συνάντηση Κορυφής.
Παρακαλείται ο κ. Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, συµπατριώτης µου, να λάβει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, αναµφισβήτητα το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα απαραίτητο
µέσο στήριξης της ελληνικής οικονοµίας αυτήν τη στιγµή. Η
άµεση στήριξη έχει να κάνει µε τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και βέβαια, µέσα από τον κύκλο εργασιών της κατασκευής
και υλοποίησης των έργων και έµµεσα βεβαίως µέσα από την
ένταξη των ολοκληρωµένων έργων στην παραγωγική διαδικασία.
Σίγουρα, το νοµοσχέδιο αποκεντρώνει αρµοδιότητες, εξουσίες
και πόρους και στοχεύει στην αποτελεσµατικότητα και στην ταχύτητα αξιοποίησης των προσφεροµένων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση πόρων.
Εδώ, βέβαια, ακούστηκαν πολλά, ότι υπάρχει συρρίκνωση
αυτής της αποκέντρωσης. Μα, µια γρήγορη µατιά στην πρόσφατη πολιτική ιστορία αποδεικνύει ποια είναι εκείνη η παράταξη
που έχει συνεισφέρει σε αυτήν την αποκέντρωση. Να θυµίσω το
νόµο Γεννηµατά για τα Νοµαρχιακά Συµβούλια και το δηµοκρατικό προγραµµατισµό, το νόµο για τις διοικητικές περιφέρειες
στη χώρα, που ήταν η πρώτη µορφή περιφερειακής συγκρότη-
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σης του Ελληνικού Κράτους, το νόµο για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση που η σηµερινή Αντιπολίτευση τότε, το 1989, υποσχέθηκε ότι θα το φέρει ως νόµο και όταν έγινε Κυβέρνηση ξεγέλασε
τους αιρετούς, το νόµο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ», το νόµο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
και µια σειρά από νοµοθετικές πρωτοβουλίες της σηµερινής Κυβέρνησης, που έχουν συντελεστεί στο παρελθόν, όπως είναι για
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας τα Περιφερειακά Συµβούλια Υγείας
και για την παιδεία. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει σύγκριση σε σχέση
µε την προσφορά µας στην αποκέντρωση και στο δηµοκρατικό
προγραµµατισµό σε σχέση µε τη σηµερινή Αντιπολίτευση.
Από την άλλη όµως, βέβαια, µπορεί να νοµίζουν κάποιοι ότι
µπορούν να µπερδέψουν τους πολίτες µε µια γραφειοκρατική
προσέγγιση του όλου θεσµικού πλαισίου, αλλά οι πολίτες προσλαµβάνουν το αποτέλεσµα της πολιτικής και αν δούµε τη διαχείριση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης πέρα από τη
γραφειοκρατική εµπλοκή, οι πολίτες γνώριζαν ότι το 2004 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που τότε έχασε απέδωσε στην επόµενη κυβέρνηση µια σειρά από κορδέλες για να κάνει τα εγκαίνια σε µια
σειρά από µεγάλα έργα που δεν βλέπουµε σήµερα τίποτα, βέβαια, και βεβαίως οι ρυθµοί ανάπτυξης, όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ
στην Κυβέρνηση µετά το 1981, ήταν θετικοί και αυτό έχει να κάνει
µε το πώς αξιοποιείτο αυτή η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Άρα, λοιπόν, δεν µπορεί να λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε ελλείµµατα πολιτικής στην αξιοποίηση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σήµερα, βεβαίως, είµαστε υποχρεωµένοι να αξιοποιήσουµε
στο µέγιστο, γρήγορα και αποτελεσµατικά τους όποιους πόρους
υπάρχουν. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε µια µελετητική ωριµότητα για όλα τα έργα. Χρειάζεται ωριµότητα -και
θα έλεγα- και καταλληλότητα των µελετών.
Να σας αναφέρω παραδείγµατα από την περιφέρεια δυτικής
Ελλάδας, ότι όλα τα έργα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συγχρηµατοδοτήσεων, έχουν
ολοκληρωθεί µε συµπληρωµατικές συµβάσεις. Αυτό, τί σηµαίνει;
Σηµαίνει ή ότι οι µελέτες δεν ήταν κατάλληλες ή κάτι άλλο. Ας
µείνουµε όµως, στις µελέτες, ότι δεν ήταν επαρκείς, δηλαδή, οι
µελέτες.
Επίσης, ένα µεγάλο πρόβληµα για την υλοποίηση των έργων
είναι οι απαλλοτριώσεις. Θα πρέπει σε συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης να γίνονται πιο γρήγορα οι απαλλοτριώσεις.
∆εν µπορεί αυτή την ώρα η Ολυµπία Οδός για παράδειγµα, η
οποία καθυστέρησε τραγικά να ανατεθεί από την προηγούµενη
κυβέρνηση να έχει µπλοκάρει τούτη την ώρα, όσον αφορά την
κατασκευή της, επειδή δεν εκδίδουν τα δικαστήρια τις αποφάσεις σε σχέση µε τις απαλλοτριώσεις. Άρα, σε σχέση µε την προβλεπόµενη από το νόµο ταχύτητα απονοµής, η οποία έχει ετούτη
την ώρα βεβαίως παραβιαστεί κατά πολλαπλάσιο χρόνο, πρέπει
κάτι να γίνει.
Ένα τρίτο πολύ σηµαντικό για την κατασκευή των δηµοσίων
έργων είναι το θέµα των αδρανών υλικών. Πρέπει να οριστούν οι
λατοµικές ζώνες. Και πρέπει να επιβληθεί στους όποιους αναδόχους των δηµοσίων έργων να οµολογούν και να βεβαιώνουν
από πού θα αντλήσουν αυτά τα αδρανή υλικά, γιατί είναι και θέµα
προστασίας του περιβάλλοντος. Εν πάση περιπτώσει, κάποια
στιγµή αυτή η φρασεολογία, ότι «απ’ όπου µπορούµε παίρνουµε
αδρανή υλικά» δεν νοµίζω ότι µας τιµά, ως νεοελληνικό κράτος.
Ένα τέταρτο βασικό είναι ότι θα πρέπει να πάµε σε έργα, τα
οποία θα ολοκληρώνονται σ’ ένα λογικό ορίζοντα χρόνου για να
µπορούν να αποδώσουν στην οικονοµία. ∆εν µπορεί να έχουµε
έργα συνεχιζόµενα για είκοσι-τριάντα χρόνια, διότι τότε δεν
εντάσσονται σε µία παραγωγική διαδικασία. Και πρέπει να πάµε
σ’ έργα, τα οποία έχουν ανταποδοτικότητα. Γιατί αυτήν την ώρα
υπάρχει ένα πρόβληµα στην οικονοµία. Πρέπει να γίνουν έργα,
τα οποία θα ενταχθούν άµεσα στην παραγωγική διαδικασία, να
ανταποδώσουν.
Να σας πω για παράδειγµα, ότι έχουµε το λιµάνι στο Κατάκολο, στο οποίο κάθε χρόνο έρχονται ένα εκατοµµύριο τουρίστες και αφήνουν 70.000.000 ευρώ στην τοπική αγορά και για
500.000 ευρώ κινδυνεύει το λιµάνι να βυθιστεί. Κινδυνεύει να βυθιστεί για 500.000 ευρώ! Και πάµε, ας πούµε για παράδειγµα και
δίνουµε 8.000.000 ευρώ για να φτιάξουµε ένα άλλο λιµάνι στο

5417

Αίγιο, το οποίο δίνει 12.000.000 ευρώ και δεν αρκούν οι
πόροι.Άρα, λοιπόν, δεν πρέπει να µπούµε σε µία ιεράρχηση της
κατανοµής των δαπανών µε βάση την ανταποδοτικότητά της, όχι
στα πενήντα ή τα εξήντα χρόνια, αλλά αύριο, γιατί στα εξήντα
χρόνια µπορεί να έχει αλλάξει και ο αναπτυξιακός σχεδιασµός;
Άρα, λοιπόν, νοµίζω ότι είναι κατάλληλη αυτή η ώρα και πρέπει να δούµε επίσης, και κάτι βασικό. Είµαστε στο τέταρτο έτος
της απορροφητικότητας, σε σχέση µε το ΕΣΠΑ και αυτήν την
ώρα στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι µηδέν η απορροφητικότητα. Άρα, λοιπόν, οποιαδήποτε άλλη κουβέντα και καθυστέρηση είναι µοιραία. Πρέπει να ξεκινήσει τώρα η διαδικασία
υλοποίησης του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και απορροφητικότητας των έργων.
Νοµίζω επίσης, ότι είναι πολύ βασικό ότι ο Πρωθυπουργός ο
Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έχει επισκεφθεί την Ηλεία πολλές φορές και κατά τη φάση της µεγάλης τραγωδίας των φονικών πυρκαγιών, αλλά και µετά ως Πρωθυπουργός δεσµεύτηκε
και εξήγγειλε ότι το ΕΣΠΑ θα είναι ο βασικός πυλώνας χρηµατοδότησης ενός µεγάλου σχεδίου ανασυγκρότησης, όχι µόνο της
Ηλείας, αλλά και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό, µέχρι
τώρα, δεν το βλέπω να αποτυπώνεται. Πρέπει να αποτυπωθεί
αυτό µε συγκεκριµένες αποφάσεις, µε συγκεκριµένες αναδιανοµές προσφεροµένων πόρων. ∆εν µπορεί να πηγαίνουµε σε µία
ουδέτερη µαθηµατική σχέση, δεκατρείς περιφέρειες διαιρούµε,
τόσα, τρεις νοµοί στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας διαιρούµε
και παίρνετε τόσα. Αυτή η δηµόσια δέσµευση του Πρωθυπουργού, νοµίζω αποτελεί εντολή για όλους τους υφιστάµενους και
πρέπει να γίνει πράξη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μα, γίνεται πράξη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν γίνεται ακόµα!
∆ιότι, σε όσες διαβουλεύσεις γίνονται στην Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας, δια του τρία πηγαίνουν τα ποσά.
Εν πάση περιπτώσει, αυτήν την ώρα το αεροδρόµιο στην Ηλεία
δεν θα γίνει, γιατί δεν µπορεί να είναι κοντά στον Άραξο. Το λιµάνι στο Κατάκολο δεν χρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, διότι πρέπει να γίνει στο Αίγιο, να πάµε τα
7.000.000 ευρώ στο Αίγιο που έχει το ΠΕΠ µόνο εκεί, το οποίο
απαιτεί 11.000.000 ευρώ για να γίνει. Η Ολυµπία Οδός καθυστερεί, διότι έχουµε δικαστική εµπλοκή. Μια σειρά όµως, από άλλα
µεγάλα έργα, όπως η διαχείριση στερεών απορριµµάτων, πώς
θα πάµε στην πράσινη ανάπτυξη, αν δεν λύσουµε αυτό το πρόβληµα στην Ηλεία; Υπάρχει το µεγάλο εθνικό κεφάλαιο αρχαία
Ολυµπία, το οποίο τελικά µένει ανεκµετάλλευτο.
Αυτά όλα, λοιπόν, πρέπει να τα δούµε και πρέπει να αποτυπωθούν µε αποφάσεις στη διαχείριση του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή ΕΣΠΑ.
Κάτι τελευταίο σε σχέση µε το φάρµακο, που είναι πολύ σηµαντικό αυτό το θέµα. Πρέπει να δούµε ότι η εκτίναξη των δαπανών για φάρµακο, κατά κύριο λόγο οφείλεται βεβαίως στην
κατάργηση της λίστας από την προηγούµενη κυβέρνηση που το
είχαµε εντοπίσει, όµως υπάρχουν και άλλες παράµετροι που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Αυτές νοµίζω είναι η προκλητή ζήτηση
συνταγογράφησης φαρµάκων, το moral hazard που λέµε, ηθική
βλάβη στο σύστηµα, που πρέπει να αντιµετωπιστεί, είναι η γήρανση του πληθυσµού, είναι η µεγάλη σπατάλη στα νοσοκοµεία,
όπου έγινε µηχανογράφηση και εξοικονοµήθηκε αµέσως το 20%
του κόστους των φαρµάκων.
Άρα, πρέπει αυτές τις ώρες, που τελικά δεν υπάρχει περιθώριο για καµµία σπατάλη να κλείσουµε όλες τις τρύπες από όπου
χάνεται δηµόσιο χρήµα για να είµαστε δίκαιοι, διότι πράγµατι βρισκόµαστε σε µια πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση.
Νοµίζω ότι αυτήν την ώρα βεβαίως, όλες µας οι ευχές είναι
κοντά στον Πρωθυπουργό, το Γιώργο Παπανδρέου, κοντά στην
Ελλάδα δηλαδή να πετύχουµε, αλλά πρέπει «συν Αθηνά και χείρα
κίνει» εκ µέρους όλων µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εγώ ευχαριστώ.
Έχετε, κύριε Υπουργέ, επί των συγκεκριµένων κάποιες συνοπτικές απαντήσεις;
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα ήθελα να δώσω µια απάντηση στον αγαπητό συνάδελφο, ότι από το Φεβρουάριο έχει
συσταθεί διϋπουργική επιτροπή υπό τον κ. Πάγκαλο και εξετάζουµε όλο το σχέδιο και πολύ σύντοµα θα το ανακοινώσουµε,
γιατί η εντολή του Πρωθυπουργού είναι και δέσµευσή µας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να µη δεσµευτεί πρώτα
το ΕΣΠΑ και µετά δεν έχουµε να δώσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλείται η συνάδελφος κ. Μαρία Θεοχάρη να προσέλθει
στο Βήµα και να λάβει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, µε τα τεράστια οικονοµικά προβλήµατα που κληρονοµήσαµε από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και τις ισχυρές
πιέσεις που δεχόµαστε από τις διεθνείς αγορές, είναι προφανής
και επιτακτική, περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη να αξιοποιήσουµε όλα τα αναπτυξιακά και χρηµατοδοτικά εργαλεία που
έχουµε στη διάθεσή µας, να τα κάνουµε πιο αποτελεσµατικά, για
να καταπολεµηθεί η ύφεση και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.
Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρµόσουµε µια αναπτυξιακή πολιτική, µε επίκεντρο το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
και, σηµαντικότερο όλων, το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς.
∆υστυχώς, µέχρι στιγµής, όχι µόνο δεν το αξιοποιήσαµε, αλλά
καθυστερήσαµε αδικαιολόγητα στην απορρόφησή του. Οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους. Στα τρία χρόνια που έχουν περάσει,
η απορρόφηση ανέρχεται µόλις στο 3,15% των πόρων που µας
αναλογούν. Αυτό σηµαίνει ότι η χώρα µας απορρόφησε πόρους
µε ρυθµούς της τάξης του 1% ανά έτος.
Γι’ αυτό το λόγο είναι τόσο σηµαντικό το παρόν νοµοσχέδιο,
διότι εισάγει απαραίτητες αλλαγές, προκειµένου να αντικατασταθεί ο πολύπλοκος γραφειοκρατικός και συγκεντρωτικός επιχειρησιακός σχεδιασµός του, µε πιο ευέλικτες διαδικασίες
διαχείρισης και εφαρµογής.
Το πλαίσιο αυτό θα αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα της αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης, που έχει ως γνώµονα την
προώθηση του ανταγωνισµού, τις ιδιωτικές επενδύσεις, την ενεργοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων, την εποπτεία της αγοράς,
την τόνωση της ρευστότητας, την προώθηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και την προώθηση του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων από συγχρηµατοδοτούµενα έργα και εθνικούς πόρους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος του νοµοσχεδίου είναι
το τρίπτυχο «απλοποίηση-αποκέντρωση-αποτελεσµατικότητα».
Απλοποίηση των διαδικασιών, αποκέντρωση των πόρων, αποτελεσµατικότητα στην χρήση των πόρων.
Θα σταθώ σε τρία σηµεία, που πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερης σηµασίας. Το πρώτο αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών που
εξασφαλίζεται µε την τροποποίηση των διατάξεων του ν.
3614/2007. Καταργούνται οι δεκατρείς αναπτυξιακοί οργανισµοί
των περιφερειών, η ΝΟΜΟΣ ΑΕ, αλλά και η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Οικονοµίας. Σταµατάει η εφαρµογή
των υπερβολικών και ενίοτε περιττών διαδικασιών πιστοποίησης,
µε την κατάργηση της διαδικασίας διατύπωσης γνώµης πριν από
την ένταξη για πράξεις προϋπολογισµού έως 50.000.000 ευρώ,
αλλά και την κατάργηση της υποχρεωτικής πιστοποίησης του
ΕΛΟΤ για τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται, αφενός η κατάργηση των
ενδιάµεσων φορέων, που θα εµπλέκονταν άσκοπα στην εφαρµογή των προγραµµάτων και θα επιβάρυναν και το κράτος οικονοµικά και αφετέρου η απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης των
έργων.
Ένα δεύτερο σηµείο, στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι η
εφαρµογή των επιχειρησιακών προγραµµάτων, που γίνεται πιο
αποτελεσµατική και γρήγορη µέσω της διάθεσης των πόρων του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων κατά προτεραιότητα στα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα, της δυνατότητας που δίνεται στις
αναθέτουσες αρχές να επικαιροποιούν από µόνες τους τις µε-
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λέτες έργων, την κατάργηση του ελέγχου συµβασιοποίησης για
µικρά έργα και την άρση των περιορισµών για την προκήρυξη και
υποβολή προτάσεων έργων χαµηλού προϋπολογισµού.
Η τρίτη δέσµη διατάξεων, στις οποίες θέλω να δώσω ιδιαίτερη
έµφαση, είναι εκείνες που θα διαµορφώσουν τις συνθήκες και
θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την πραγµατική ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών, αποκεντρώνοντας τη διαχείριση των πόρων. Οι αναπτυξιακές πολιτικές και τα έργα που
πρόκειται να υλοποιηθούν σε κάθε περιφέρεια θα δηµιουργήσουν κίνητρα και θα ενεργοποιήσουν τους παραγωγικούς φορείς
του τόπου, καθ’ότι τους παραχωρείται εξ ολοκλήρου η διαχείριση των πόρων των ΠΕΠ. Έτσι, περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό
η περαιτέρω εµπλοκή των κεντρικών φορέων, δηλαδή των
Υπουργείων και επιτυγχάνεται ουσιαστικά η αποκέντρωση. Με
τις διατάξεις αυτές οι περιφέρειες αναλαµβάνουν κυρίαρχο ρόλο
στη διαχείριση των προγραµµάτων τους, καθώς αυξάνονται οι
αρµοδιότητες των διαχειριστικών αρχών. Το ΕΣΠΑ πρέπει να
αποτελέσει «ατµοµηχανή» της ελληνικής περιφέρειας, να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες
του ανθρώπινου δυναµικού της, ώστε να µπει σε τροχιά πραγµατικής και ουσιαστικής ανάπτυξης.
Με το νοµοσχέδιο, στόχος µας είναι να υλοποιήσουµε την προεκλογική µας δέσµευση, ότι 80% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα
διατεθούν για την περιφέρεια, να απαλείψουµε τις περιφερειακές
ανισότητες και ιδιαίτερα τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Η
Θεσσαλία είναι µία περιφέρεια όπου συναντά κανείς µεγάλες ανισότητες. Η δυτική Θεσσαλία υπολείπεται κατά πολύ σε ανάπτυξη
από την ανατολική. Ιδιαίτερα στο Νοµό Καρδίτσας η ανάγκη
ένταξης στο ΕΣΠΑ έργων, όπως ο βιολογικός καθαρισµός της
Λίµνης Πλαστήρα, τα αρδευτικά έργα Σµοκόβου, η σήραγγα Τυµπάνου, που θα ενώσει την περιφέρεια Θεσσαλίας µε την περιφέρεια Ηπείρου, κεντρικοί οδικοί άξονες, όπως ο περιφερειακός
Καρδίτσας-Τρικάλων, Καρδίτσας-Νέου Μοναστηρίου, Καρδίτσας-Λάρισας, είναι επιτακτική όσο ποτέ.
Στην πιο κρίσιµη για την ελληνική οικονοµία περίοδο, που θα
έπρεπε να αξιοποιήσουµε τα κοινοτικά κονδύλια για να τονώσουµε τη ρευστότητα στην αγορά και να επενδύσουµε σε έργα
υποδοµής, είναι αδιανόητο να µην καταβάλουµε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να ενισχύσουµε την ελληνική οικονοµία, φέρνοντας την περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης. Αυτό ακριβώς κατορθώνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο: Το ΕΣΠΑ γίνεται το
βασικό εργαλείο χρηµατοδότησης του νέου αναπτυξιακού προτύπου για «πράσινη» ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιµο. Γι’ αυτό
και οφείλουµε όλοι να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Θεοχάρη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας να προσέλθει στο Βήµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
επειδή έγινε µια αναφορά στην επικείµενη Σύνοδο Κορυφής, να
ευχηθούµε –και να ευχηθώ κι εγώ- καλή επιτυχία στην εθνική
προσπάθεια. Μια προσπάθεια, στην οποία συµβάλλουµε κι εµείς,
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Καλό θα ήταν, βέβαια, η αναφορά
να µένει σε αυτό το επίπεδο διότι, όπως έγραψε µεγάλη εφηµερίδα της Αµερικής σε µήνυµα προς τον Πρωθυπουργό, τον κ. Παπανδρέου, «η σιωπή είναι χρυσός». Και µέχρι τώρα η µη σιωπή,
τα αντιφατικά µηνύµατα, κόστισαν και κοστίζουν στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του νοµοσχεδίου
καταδεικνύει σε µιαν ακόµη περίπτωση την απουσία σχεδιασµού
από την Κυβέρνηση, την καταφυγή στο παρελθόν, για να δικαιολογήσει δικές της αβελτηρίες και αστοχίες. Συνεπώς, θα µου επιτρέψετε να θυµίσω κωδικοποιηµένα και επιγραµµατικά τη
συµβολή της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης από το 2000 ως το 2004: Η δοµή του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είχε σοβαρά προβλήµατα. Υπήρχαν αδυναµίες στο
επίπεδο του σχεδιασµού και του προγραµµατισµού, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες διαχείρισης, ασυµβατότη-
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τες του εθνικού θεσµικού πλαισίου µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο, µε συνέπεια την αντικανονικότητα στην υλοποίηση µεγάλου αριθµού
έργων, αλλά και οργανωτικές αδυναµίες. Το αποτέλεσµα ήταν
το Μάρτιο του 2004, πενήντα µήνες µετά την έναρξη του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η απορρόφησή του να είναι περίπου
στο 20%, ενώ στους επόµενους πενήντα µήνες, µέχρι τα µέσα
του 2008, απορροφήθηκαν τρεις φορές περισσότεροι πόροι.
Έτσι, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, µετά από τέσσερις
αναθεωρήσεις, απαραίτητες λόγω του πρόχειρου σχεδιασµού,
έκλεισε στο σύνολο του στις 31.12.2009 και µε πλήρη απορρόφηση. Αντίθετα, αξίζει να θυµηθούµε ότι για την περίοδο του Β’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης η Ελλάδα είχε σηµειώσει αρνητικό
ρεκόρ µεταξύ των χωρών συνοχής, σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων. Αυτή είναι και η πραγµατική διάσταση των
πραγµάτων, όσον αφορά τα προηγούµενα κοινοτικά προγράµµατα.
Με την ίδια συνέπεια η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
προχώρησε από τον Ιούνιο του 2004 στην κατάρτιση και προώθηση του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς. Εξασφάλισε
–και ο Πρόεδρος, ο κ. Πολύδωρας, το υπενθύµισε χθες βράδυκοινοτική συµµετοχή ύψους 20,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ, όταν πολλοί προέβλεπαν πολύ χαµηλότερα ποσά. Πέτυχε την άµεση έγκριση του ελληνικού ΕΣΠΑ,
καθώς αυτό εγκρίθηκε δεύτερο µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταχώρηση των πόρων της προγραµµατικής περιόδου στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό πρόγραµµα
ξεκίνησε το Μάιο του 2009. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 είχαν
καταχωρηθεί 804.000.000 ευρώ, δηλαδή περίπου το 3,1% του
συνόλου του προϋπολογισµού, που είναι επίπεδο πολύ υψηλότερο από τον κοινοτικό µέσον όρο. Τότε η χώρα βρισκόταν στην
πέµπτη θέση µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την εισροή κοινοτικών πόρων. Σήµερα βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση.
Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι, παρά τις όποιες δυσλειτουργίες, αδυναµίες, καθυστερήσεις, η πορεία απορρόφησης και αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων είχε ξεκινήσει
ταχύτερα και πιο δυναµικά από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μια
πορεία που, σύµφωνα µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις, τις µετεκλογικές διακηρύξεις, τις προγραµµατικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ,
θα συνεχιζόταν µε ακόµα πιο εντατικούς ρυθµούς µετά τις εκλογές. Τα µέχρι σήµερα όµως πεπραγµένα της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ καταδεικνύουν την αναντιστοιχία λόγων και έργων. Καταδεικνύουν την απουσία σχεδιασµού από το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης. Απουσία που επιβεβαιώνεται και από το
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου. Εδώ και πέντε µήνες περιµέναµε
την τροποποίηση του νόµου του ΕΣΠΑ ως ένα από τα σηµαντικά
αναπτυξιακά εργαλεία της Κυβέρνησης για την επιτάχυνσή του.
Η Κυβέρνηση είχε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά. Με το παρόν σχέδιο νόµου περνάει από κάτω. Το αποτέλεσµα δεν είναι αντάξιο
των προσδοκιών. Ειδικότερα:
Πρώτον, επ’ ουδενί αποτελεί αντικείµενο πεντάµηνης προετοιµασίας και ριζικών αλλαγών. ∆εν αλλάζει κάτι ουσιαστικά στην
εφαρµογή του ΕΣΠΑ. ∆εν βελτιώνεται η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων. ∆εν εισάγεται καµµία νέα ρύθµιση για
την επιτάχυνση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των στόχων του ΕΣΠΑ.
∆εύτερον, δεν συµβάλλει, όπως διατυπώνεται, στην ουσιαστική συρρίκνωση της γραφειοκρατίας. Καταργεί ανώνυµους οργανισµούς περιφέρειας, καταργεί τις «∆ΗΜΟΣ», καταργείται η
πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων, καταργείται
ο ελάχιστος προϋπολογισµός των υπό ένταξη έργων.
Τρίτον, ενισχύει το συγκεντρωτισµό. Υποβαθµίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. Προβλέπεται, οι µελέτες των
έργων να αναθεωρούνται και να συµπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και όχι, όπως επιβάλλει η σχετική νοµοθεσία.
∆ηµιουργούνται επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης, οι
οποίες αποτελούν προσπάθεια ελέγχου των προγραµµάτων από
το Υπουργείο.
Τέταρτον, ναρκοθετεί την ορθή υλοποίηση των έργων και δηµιουργεί ερωτηµατικά µε την κατάργηση στο όνοµα της επιτάχυνσης των προληπτικών ελέγχων των διαδικασιών ανάθεσης για
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τις συµβάσεις.
Πέµπτον, διευρύνει τον αριθµό των πιθανών ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης.
Έκτον, επεκτείνει την άµεση αξιολόγηση των προς ένταξη
πράξεων εις βάρος της ποιότητας των έργων. Κι όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, οι εκτεταµένες τροποποιήσεις νόµων και συστηµάτων στην παρούσα
φάση εµπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους κατάρρευσης του συνολικού συστήµατος, µε ενδεχόµενες καταστροφικές συνέπειες
στην πρόοδο των προγραµµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που χαρακτήρισε την
µέχρι σήµερα κυβερνητική στρατηγική, όσον αφορά το ΕΣΠΑ,
είναι η µεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίησή του, µε σηµαντικές
επιπτώσεις στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας. Είναι οι
ολιγωρίες, οι παλινωδίες µηνών στη στελέχωση των γενικών
γραµµατειών της περιφέρειας και στον ορισµό του αρµόδιου γενικού γραµµατέα, που οδήγησαν συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ, λίγες
ηµέρες πριν καταθέσει σχετική επίκαιρη ερώτηση η Νέα ∆ηµοκρατία, στη διαπίστωση πως: καλή η διαβούλευση, αλλά οδηγεί
στην απραξία, στην ασυνεννοησία, στη σύγχυση.
∆εν έχει ακόµα οριστεί γενικός γραµµατέας του ΕΣΠΑ και οι
περισσότεροι περιφερειάρχες δεν ξέρουν τι είναι ΕΣΠΑ. Είναι
επίσης το πάγωµα των προγραµµάτων που είχαν παραδοθεί από
την προηγούµενη κυβέρνηση και χρειάζονταν µόνο µια τυπική
έγκριση, στερώντας από την αγορά ένα αναπτυξιακό εργαλείο,
που καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιόδους ύφεσης, όπως
η σηµερινή. Είναι η προσµονή για ένα νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε
τις εξαγγελίες, που θα επιτάχυνε τις διαδικασίες προώθησης των
κοινοτικών πόρων.
Ωστόσο, όπως διαπιστώνουµε από τις διατάξεις του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου, πολύ κακό για το τίποτα! Ένα τίποτα που
κόστισε και θα συνεχίσει να κοστίζει και τους επόµενους µήνες
στην ευηµερία των πολιτών, ένα τίποτα που επιβαρύνει περαιτέρω την ελληνική οικονοµία, µετά την πρόσφατη φορολογική
επιδροµή και εισοδηµατική συρρίκνωση που συνοδεύουν τα πακέτα µέτρων της Κυβέρνησης, ένα τίποτα που δεν ανακόπτει το
καθοδικό υφεσιακό σπιράλ, στο οποίο έχει οδηγήσει την οικονοµία η Κυβέρνηση, µε τις παλινωδίες, τις καθυστερήσεις, τις λανθασµένες επιλογές της.
Απέναντι σ’ αυτό το τίποτα, η Νέα ∆ηµοκρατία έχει καταθέσει
σαφείς και ρεαλιστικές αναπτυξιακές προτάσεις. Καλούµε την
Κυβέρνηση άµεσα να λάβει µέτρα και πρωτοβουλίες προς αυτήν
την κατεύθυνση, µέτρα για να τονωθεί η πραγµατική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σταϊκούρα.
Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος
Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν νοµίζω να είστε ενθουσιασµένος µε τα
αποτελέσµατα του πενταµήνου. Κάνατε τέσσερις µήνες, για να
βρείτε Γραµµατέα. Βρήκατε ένα Γραµµατέα, ο οποίος δεν είναι
της αρεσκείας της Υπουργού, και εδώ και πέντε µήνες δεν έχουν
δοθεί ακόµη οι αρµοδιότητες ούτε οι δικές σας –γνωρίζω, βέβαια, την αξία σας από το Ευρωκοινοβούλιο και την καταθέτω
στη Βουλή, για να υπάρχει- αλλά ούτε και του ετέρου Υφυπουργού, του κ. Μπόλαρη, στη Θεσσαλονίκη.
Ακούσαµε τον Πρωθυπουργό να µιλά για µία ιδιαίτερης πνοής
ανάπτυξη εις τη βόρειο Ελλάδα, η οποία βεβαίως έχει καταποντιστεί. ∆εν υπάρχει ανοιχτό εργοστάσιο. Μέσα στα εργοστάσια
δεν υπάρχουν εργάτες, που υπήρχαν πριν από µερικά χρόνια,
αλλά µόνο τρωκτικά. Ακούσαµε, αλλά δεν είδαµε να δίνονται αρµοδιότητες, σε σηµείο που κάνατε διαρροή εσείς του Υπουργείου εις τον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» και φαίνεται ότι
τσακώνεστε. Έγινε διαρροή εναντίον του Μαξίµου, το οποίο Μαξίµου επέπληξε τη διαδικασία αυτή. Αυτά διάβασα εις τον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» και γι’ αυτό µίλησα προχθές, ενώπιον
του Πρωθυπουργού, για ύπαρξη δύο κυβερνήσεων, κάτι που
είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη λειτουργία της πολιτείας στην
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κατάσταση που είναι σήµερα.
Ποιες είναι οι αρµοδιότητες; Μοιράστηκαν οι αρµοδιότητες;
Έχει καµµία αρµοδιότητα ο κ. Μπόλαρης; Πείτε µου τι έχει ο κ.
Μπόλαρης. Ενα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Είναι δυνατόν εδώ
και έξι µήνες να µην έχουν χωριστεί οι αρµοδιότητες; Έχουµε
ανάγκη το ΕΣΠΑ. Είναι οξυγόνο το ΕΣΠΑ κι εσείς έχετε κλειστή
τη βαλβίδα. ∆εν έχει ξεκινήσει τίποτα ακόµα.
∆εν θέλω, κύριε Υπουργέ, να συµβεί αυτό που συνέβη, όταν είµαστε µαζί εις το Ευρωκοινοβούλιον, που βγήκε η κ. Χούµπνερ σε
δικές µου ερωτήσεις, αλλά και δικές σας, απ’ ό,τι θυµάµαι, και
είπε ότι από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν πήραµε
11.600.000.000. ∆ηλαδή, τα λεφτά τα οποία διεκδικούµε τώρα
και παρακαλάµε να πάρουµε από την Ευρώπη και αυτή µας λέει
«πηγαίνετε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να πάρετε τα
12.000.000.000 που σας λείπουν», δεν τα πήραµε! Εµείς, τα δύο
κόµµατα, δεν έκαναν σωστά τη δουλειά. Χάθηκαν 11.600.000.000
από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Μην χαθούν, όµως, και
τώρα. Έχουµε ρυθµούς χελώνας. Κάτι πρέπει να γίνει. Η χώρα
βουλιάζει. «Απειλείται η εθνική κυριαρχία». Και η φράση δεν είναι
δική µου, είναι του αξιοτίµου Πρωθυπουργού της χώρας.
Επ’ αυτού του θέµατος, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να
κάνω µία εξαιρετική παρέµβαση, γιατί η Ελληνική Βουλή πρέπει
να δώσει µία απάντηση. Κλιµακώνεται, κύριε Πρόεδρε, η πρόκληση της Τουρκίας. Γνωρίζουν πολύ καλά οι δευτεροετείς της
Σχολής ∆οκίµων τη διπλωµατία της κανονιοφόρου. Μία χώρα,
όταν επιβουλεύεται µία άλλη, κλιµακώνει την ένταση, βγάζει τα
πολεµικά πλοία στη θάλασσα. Είχαµε ένα επεισόδιο, το οποίο περιέγραψα προχθές στον κύριο Πρωθυπουργό και εις στο οποίο
δεν απήντησε χθες, εις την απάντησή του, ο Υπουργός Εθνικής
Αµύνης. Χθες το βράδυ η κορβέτα «ΜΠΑΦΡΑ» γύριζε όλο το Αιγαίο, ανάµεσα από Σπέτσες, Ύδρα, Χίο. Προκαλούσε. Έκανε,
λίγα µίλια έξω από το Σούνιο, νηοψία σε ελληνικό επιβατικό
πλοίο! ∆ιασκεδάζει τις εντυπώσεις σήµερα το ΓΕΕΘΑ, λέγοντας
ότι είναι παρεξήγηση. Έγινε και προκαλούν. Να πούµε, λοιπόν,
στους Τούρκους ότι στα νερά αυτά, στα οποία έκανε χθες τα
οκτάρια η κορβέτα, αυτά τα νερά γέννησαν Κανάρη, Μιαούλη,
Μπουµπουλίνα...
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
...και υπάρχουν πολλοί διάδοχοί τους, για να συνεχίσουν το
έργο τους, εάν εξακολουθήσουν οι Τούρκοι αυτήν την προκλητικότητα.
Θέλω να καταλάβουν όλοι ότι έρχεται θερµό επεισόδιο. Μόνο
τυφλοί δεν µπορούν να το δουν. Και σ’ αυτό το επεισόδιο, το
οποίο µεθοδεύεται από την Τουρκία για εσωτερική κατανάλωση,
από τη στιγµή που ο Ερντογάν έχει φυλακίσει πενήντα πέντε
στρατηγούς, εκ των οποίων τρεις Αρχηγούς Σωµάτων, σ’ αυτό
το παιχνίδι της Τουρκίας η Ελλάδα πρέπει να είναι πανέτοιµη και
µία γροθιά, όπως ήµασταν πάντοτε, όποτε προκλήθηκε το
Έθνος. Σ’ αυτήν την πρόκληση δεν µπορούµε να έχουµε υστερήµατα, κύριε Υπουργέ, σαν και αυτά τα υστερήµατα, τα οποία
παρατηρούνται. Πρέπει να βγούµε απ’ αυτόν το λήθαργο, απ’
αυτήν την καχεξία, γιατί «οι καιροί ου µενετοί»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Πρόεδρε, δεν
µπορώ να δεχθώ σιωπηλός την παρέµβασή σας και δηλώνω, πιστεύοντας ότι διερµηνεύω τη βούληση όλων µας, ότι η Βουλή
συµµερίζεται την αξία των καταγγελλοµένων, που εκάµατε µε την
παρέµβασή σας.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Αρναουτάκης, για να κάνει ένα σχόλιο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να απαντήσω στον αξιότιµο κύριο Πρόεδρο και να
πω ότι αρµοδιότητες έχουµε. Έχω το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων µόνο µε δική µου υπογραφή. Έχω το ΕΣΠΑ. Συνεργαζόµαστε από την πρώτη ηµέρα άριστα µε την κυρία
Υπουργό. Γραµµατέα έχουµε, µε αρµοδιότητες. Προχωρούµε,
µπορεί να υπάρχει ένα πρόβληµα µε τον κ. Μπόλαρη, αλλά είναι
θέµα που υπάρχει µε το Υπουργείο που γίνεται στη Θεσσαλονίκη
και πρέπει να διευκρινιστούν αυτές οι αρµοδιότητες.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι προχωρεί το
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ΕΣΠΑ. Πρέπει να σας πω ότι πληρώσαµε για το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 700.000.000 ως αποπληρωµή για το λογιστικό κλείσιµο. Έχουµε οφειλές 900.000.000 από τον αναπτυξιακό νόµο,
που µέχρι τις 30 Ιουνίου θα έχουν εξοφληθεί. Έχουµε κοντά στις
τέσσερις χιλιάδες επενδυτικά σχέδια που αξιολογούνται. Η αξιολόγηση των προτάσεων για την Ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ολοκληρώνεται την ερχόµενη εβδοµάδα, για να
µπορέσει να «πέσει» χρήµα στην αγορά και να µπορέσουµε να
δώσουµε αυτά τα 500.000.000 άµεσα στους πολίτες που τα
έχουν ανάγκη, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν ξεκινήσει
οι προκηρύξεις και στα περιφερειακά προγράµµατα, µε µία άριστη συνεργασία που έχουµε και µε τις περιφέρειες, αλλά και µε
τα τοµεακά προγράµµατα των Υπουργείων.
Υπάρχει µία καθυστέρηση, γιατί δεν έχουµε ώριµες µελέτες.
Το βασικό πρόβληµα, το οποίο βλέπουµε σε όλη την Ελλάδα,
είναι ότι δεν υπάρχουν ώριµα έργα. Και σ’ αυτό έχουµε συνεργαστεί µε την κυρία Υπουργό. Χρηµατοδοτούµε την ωρίµανση
συγκεκριµένων µελετών, ούτως ώστε στη φετινή κρίσιµη χρονιά,
όπως είναι το 2010, που πρέπει να απορροφήσουµε τα χρήµατα,
για τα οποία έχουµε δεσµευθεί στο Πρόγραµµα Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, να δούµε τα ώριµα έργα να δηµοπρατούνται και
παράλληλα, να έχουµε µία κρίσιµη µάζα έργων για το 2011. Γιατί;
Για να µην χάνουµε πόρους το 2011 από το «Ν+3», που το γνωρίζετε πολύ καλά και µέσα από το Κοινοβούλιο και τους αγώνες
που έχετε κάνει, για να µην χάσει πόρους η Ελλάδα, αλλά γνωρίζετε και τη δική µου θέση, ότι δουλεύουµε και µπορούµε να
πάµε µπροστά, γιατί είναι εθνική ανάγκη να απορροφήσουµε αυτούς τους πόρους.
Σας ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε,
έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, δεν θα ήµουν αληθινός,
εάν δεν έλεγα εις το Σώµα ότι είσαστε αποτελεσµατικός. Γνωρίζω την αποτελεσµατικότητά σας πάρα πολύ καλά, γιατί δουλέψαµε σκληρά στα τέσσερα χρόνια που ήµασταν εις το
Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ µιλώ για τη δυσλειτουργία. Όποιος διάβασε τον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» διαπιστώνει ότι υπάρχει µία κόντρα του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας µε το
Μαξίµου. Αυτό διάβασα. ∆ιαρροή εγγράφων είδα. ∆εν µπορεί να
γράφονται σε ηµερήσια εφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας τέτοια
πράγµατα, ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ του γραφείου του Πρωθυπουργού, εγκαλώντας τον κ. Παµπούκη, και της κυρίας Υπουργού. Αυτή η δυσλειτουργία δεν ωφελεί τον τόπο. Λύστε τις
µεταξύ σας διαφορές. Την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτόν το
λόγο και αυτήν την έννοια έχει η παρέµβασή µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλείται ο συνάδελφος εξ Αχαΐας κ. Μιχαήλ Μπεκίρης να
λάβει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σχεδόν έξι
µήνες µετά από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου και ενώ διανύουµε τη χειρότερη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών, θα περίµενε κάθε καλόπιστος πολίτης από την υπεύθυνη Κυβέρνηση
µέτρα ουσίας και όχι εξαγγελίες. Θα περίµενε σοβαρές απαντήσεις στα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, που αντιµετωπίζει ο τόπος και όχι βερµπαλισµούς και αφορισµούς. Θα περίµενε
συγκεκριµένο πρόγραµµα εξόδου από την κρίση και όχι πειραµατισµούς και ερασιτεχνισµούς από µαθητευόµενους µάγους.
Θα περίµενε ουσιαστικές, γόνιµες, εποικοδοµητικές λύσεις και
όχι µία αέναη διαβούλευση, χωρίς στόχο και προοπτική. Θα περίµενε ελπίδα και όραµα και όχι ψυχολογική καταπίεση και βία
από πολιτικούς που µαθαίνουν, δυστυχώς, στου «κασίδη το κεφάλι». Θα περίµενε αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας και όχι ανάδειξη, δαιµονοποίηση, διεθνή προβολή
και διασυρµό των αδυναµιών µας.
Η πολιτικά αήθης, συνειδητά εκβιαστική από µέρους της σηµερινής Κυβέρνησης πετυχηµένη προσπάθεια να οδηγηθεί η
χώρα στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, µε το πρόσχηµα της µη
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επανεκλογής του σηµερινού Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, ασφαλώς και δεν είχε ως στόχο το συµφέρον του τόπου, αλλά την κατάληψη της εξουσίας. Σε όλους τους τόνους το ΠΑΣΟΚ και ο κ.
Παπανδρέου, ασκώντας κριτική στην τότε κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας, έλεγε ότι ήσασταν έτοιµοι να κυβερνήσετε, ότι ξέρατε την πραγµατική κατάσταση και ότι τάχα είχατε λύσεις. Και
ποιες ήταν οι λύσεις; Οι αυξήσεις, διότι, όπως λέγατε, λεφτά
υπήρχαν. Αποδεικνύεται, όµως, στην πράξη ότι η τότε αντιπολίτευση και σηµερινή Κυβέρνηση δεν αντιλαµβανόταν την κατάσταση, αφού υποστήριζε ότι η οικονοµική κρίση στη χώρα δεν
προέρχεται από την παγκόσµια κρίση. Είπε συνειδητά ψέµατα
στους Έλληνες πολίτες, για να υφαρπάξει την ψήφο τους. Ήταν
τελείως απροετοίµαστη να κυβερνήσει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, «κυβερνώ» σηµαίνει «γνωρίζω
την κατάσταση», έχω πρόγραµµα που το εφαρµόζω, παίρνω
µέτρα, δεν καθυστερώ, βλέπω µπροστά, ό,τι δηλαδή δεν έχει η
σηµερινή Κυβέρνηση Παπανδρέου. Εάν δεν ξέρατε ποια ήταν η
κατάσταση, ήσασταν απροετοίµαστοι. Εάν δεν µπορείτε εδώ και
έξι µήνες να βάλετε ένα σχέδιο, ένα στόχο και να πάρετε µέτρα,
είσαστε ανίκανοι. Εάν δεν µπορείτε να αντιµετωπίσετε την καθηµερινότητα, είσαστε αναποτελεσµατικοί. Θυµηθείτε, κύριοι της
Κυβέρνησης, πώς λοιδορούσατε την κυβέρνηση Καραµανλή που
είπε την αλήθεια στους πολίτες. Θυµηθείτε πόσα ψέµατα αραδιάσατε, µόνο και µόνο για να καταλάβετε την εξουσία. Θυµηθείτε ότι µέχρι και σήµερα δεν τηρείτε τίποτε απολύτως από το
προεκλογικό σας πρόγραµµα.
Όταν η Κυβέρνηση ανακοινώνει έλλειµµα 12,7%, την ίδια
ηµέρα ανακοινώνει και µέτρα. Πάντως, το έλλειµµα θα µπορούσε
να είναι κάτω από το 10%. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο δικός
σας κ. Στουρνάρας. Όταν θες να δώσεις θετικά δείγµατα γραφής στις αγορές, δεν κάνεις πέντε µήνες να πάρεις µέτρα. Αυτά
δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο δικός σας κ. Σαρδελής. ∆εν θα σταθώ
στο πώς διογκώσατε το έλλειµµα, προκαλώντας, εν γνώσει σας,
το διεθνή διασυρµό της χώρας, µε απρόβλεπτες πλέον συνέπειες. Οι δικές σας, όµως, παλινωδίες, τα πισωγυρίσµατα, η αναποφασιστικότητα και η αναβλητικότητα που σας διακρίνουν είναι
οι υπεύθυνοι καθοριστικοί παράγοντες που κατέστησαν τη χώρα
µας κέντρο- στόχο κερδοσκόπων.
Απ’ αυτές τις παλινωδίες, εκτινάχθηκε πάλι το spread στα οµόλογα στις 350 µονάδες βάσης. Το ίδιο συµβαίνει και στα ασφάλιστρα κινδύνου. Καταφέρατε µόνο σε λίγες ηµέρες να
εξανεµίσετε τα όποια πλεονεκτήµατα θα κέρδιζε η ελληνική οικονοµία από τα πρόσθετα µέτρα που λάβατε. Ό,τι κερδίσατε από
την επίθεση στα χαµηλά και στα µεσαία εισοδήµατα, θα το πληρώσουµε σε τόκους. Και όλα αυτά, επειδή αποδεικνύεται πως
δεν έχετε καµµία γνώση των αγορών. Χρησιµοποιούσατε ως
απειλή το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και κινδυνεύει, εάν δεν
έχει γίνει ήδη, να σας γυρίσει µπούµερανγκ.
Έχετε την Ελλάδα στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου και
όσο το συνεχίζετε, να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει
αποκλιµάκωση των spreads. Στήσατε µόνοι σας ένα κόλπο και
αυτοπαγιδευτήκατε. Και εάν αυτό αφορούσε αποκλειστικά εσάς,
είναι δικό σας πρόβληµα και δεν ενδιαφέρει κανέναν. ∆υστυχώς,
όµως, παίρνετε στο λαιµό σας µία ολόκληρη χώρα, µειώνοντας
την αγοραστική δύναµη των Ελλήνων, οδηγώντας σε απόγνωση
τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τις επιχειρήσεις. Μήπως
όλα αυτά τα οποία κάνατε υπήρχαν στο προεκλογικό σας πρόγραµµα;
Και το χειρότερο είναι το εξής: Αφού στην ουσία οδηγείτε σε
µαρασµό την οικονοµία, µε τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις να
µιλούν για ύφεση του 4%, χρειάστηκαν έξι µήνες να περάσουν,
για να φέρετε στη Βουλή το ΕΣΠΑ και απ’ ό,τι φαίνεται, θα περάσουν αρκετοί περισσότεροι µήνες, για να φέρετε αναπτυξιακό
νόµο. ∆ηλαδή, εν γνώσει σας, αλλά εν πλήρει πολιτική σας απειρία παγώνετε κάθε µορφή ανάπτυξης που έχει ανάγκη ο τόπος
µας σήµερα. Ενώ θα περίµενε κανείς αναπτυξιακά µέτρα, δεν
βλέπουµε τίποτε. Μεγάλος θόρυβος, µεγάλη καθυστέρηση, καµµία πρόοδος από την πριν τις εκλογές περίοδο για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο είναι γεµάτο ασάφειες, µικρής σηµασίας αλλαγές,
που διατηρεί στην ουσία τον προηγούµενο νόµο της «επάρατης
κυβέρνησης» της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Καραµανλή σε πο-
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σοστό άνω του 80%.
∆εν θα επαναλάβω τις αδικαιολόγητες και εγκληµατικές καθυστερήσεις στις τοποθετήσεις Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Περιφερειών. ∆εν θα µπω καν στον πειρασµό της
σύγκρισης του Σεπτεµβρίου του 2009, που ήµασταν στη τέταρτη
θέση της απορροφητικότητας στην Ευρώπη των 27 µε τη σηµερινή κατάσταση. ∆εν θα σας θυµίσω ότι έχετε εγκαταλείψει τελείως το θέµα των Σ∆ΙΤ, που δίνει ανάσα, αφού οι δηµόσιες
επενδύσεις περιορίζονται.
Μιλήσατε για αναθεώρηση. Έτσι λέγατε προεκλογικά. Πού
είναι; Σχεδιάζατε το Πρόγραµµα, χωρίς να λαµβάνετε υπόψη σας
ότι το Νοέµβριο θα υπάρχουν καινούργιοι περιφερειάρχες. Κάνετε λόγο για επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης, επιβαρύνοντας στην ουσία, την κεντρική διοίκηση, αδιαφορώντας για την
αποκέντρωση και την απλοποίηση των διαδικασιών. Κατακερµατίζετε το πρόγραµµα σε µικρά έργα εποχής «Μαυρογιαλούρου»,
αδιαφορώντας για τη γενική και λογική παραδοχή ότι χρειαζόµαστε µεγάλα έργα που φέρνουν προστιθέµενη αξία.
Αυτήν τη χρονική στιγµή θα περιµέναµε από εσάς παρεµβάσεις, που θα αφορούσαν την επιτάχυνση και τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των µέτρων του ΕΣΠΑ, την καταπολέµηση
της γραφειοκρατίας και των διαδικασιών µε βάση, όχι ασφαλώς
την κορυφή, αλλά την ίδια την βάση.
Αντί όλων αυτών, καταργείτε τον ελάχιστο προϋπολογισµό,
υποβαθµίζετε την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, καταργείτε την υποχρεωτική επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας
και προβλέπετε ότι οι µελέτες των έργων που πρόκειται να ενταχθούν, θα αναθεωρούνται και θα συµπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές, πράγµα το οποίο δεν προβλέπεται από τη
σχετική νοµοθεσία.
«Θα είµαστε ευχαριστηµένοι, εάν η χώρα µας εξασφαλίσει
15.000.000.000 ευρώ», έλεγε ο κ. Παπανδρέου, όταν ο Καραµανλής έφερε για τη χώρα 20.000.000.000 ευρώ. Μας κατηγορούσατε για την απορροφητικότητα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. Ξεχάσατε πολύ γρήγορα ότι την παραλάβαµε στο 20%,
µετά από τεσσεράµισι χρόνια λειτουργίας του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και καταφέραµε να ολοκληρώσουµε µε επιτυχία
το έργο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υλοποιήσαµε δύο αναπτυξιακούς νόµους µε µεγάλα οφέλη για
την οικονοµία µας. Όλα αυτά και πολλά άλλα είναι δικά µας έργα
και όσο και να προσπαθείτε εσείς και τα δεκανίκια σας να τα µηδενίσετε, δεν θα το καταφέρετε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κοιτάξτε να προσγειωθείτε στην
πραγµατικότητα και αφήστε κατά µέρος τους πειραµατισµούς.
Ο τόπος µας, ειδικά τώρα, δεν αντέχει «µαθητευόµενους µάγους». Χρειάζεται δουλειά, σοβαρότητα, αποτελεσµατικότητα.
Αντί να γυρίζετε στο παρελθόν, κοιτάξτε να εργαστείτε για το
µέλλον. Εµείς κάναµε τα λάθη µας. ∆εν προχωρήσαµε τόσο τολµηρά, όσο χρειαζόταν. Είπαµε και συνεχίζουµε, όµως, να λέµε
την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και δεν κρυβόµαστε ούτε
πίσω από δήθεν προεκλογικές και ιδεολογικές παρεκκλίσεις ούτε
βρίσκουµε καταφύγιο στην παρελθοντολογία. Οι πολίτες περιµένουν έργα, περιµένουν αποτέλεσµα, δεν περιµένουν άλλη κοροϊδία. Αναλωθήκατε µέσα σε έξι µήνες να κατασυκοφαντείτε
άδικα την κυβέρνηση Καραµανλή. Αν αυτό το διάστηµα δουλεύατε πραγµατικά, ίσως τα πράγµατα να µην είχαν φθάσει στο
οριακό σηµείο που βρίσκονται σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπεκίρη.
Παρακαλείται ο συνάδελφος κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής,
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την Αιτωλοακαρνανία, να προσέλθει
στο Βήµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
δείξετε και λίγη ανοχή στο χρόνο, διότι, όπως αντιλαµβάνεσθε,
εγώ δεν χρησιµοποιώ κείµενο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τηρείτε τον Κανονισµό, κύριε
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Κουρουµπλή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πράγµατι, τηρείτε τον
Κανονισµό. Μόνο τις σηµειώσεις µπορεί κανείς να συµβουλεύεται και όχι να κάνει ανάγνωση.
∆εύτερον, αυτονόητο είναι ότι η ανοχή του Προεδρείου και
της κλεψύδρας οφείλεται σ’ εσάς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Πράγµατι, η σιωπή µπορεί να αποδεικνύεται σοφία, όταν ασκείται από εκείνους που αναγνωρίζουν ότι ένα µεγάλο ποσοστό των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει η χώρα είναι αποτέλεσµα δικών
τους λαθεµένων επιλογών. Γιατί, ακούγοντας τον κατελθόντα συνάδελφο, ένας καλόπιστος παρατηρητής θα διερωτάτο: γιατί
έχασε η Νέα ∆ηµοκρατία εν µέσω τετραετίας;. Γιατί, δηλαδή,
οδηγήθηκε σε ένα τέτοιο δεινό αποτέλεσµα, αφού, τέλος πάντων
όλα τα διέπραξε τόσο καλά και απλώς έκανε κάποια λάθη.
Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε ένα ιδιαίτερης σηµασίας νοµοσχέδιο, το οποίο επιχειρεί να συγκρουστεί µε την γραφειοκρατία, η οποία απορροφά, µε βάση έρευνα του ΟΟΣΑ, το 7% του
ΑΕΠ στην Ελλάδα. Και εδώ είµαστε υπόλογοι όλοι, όσοι συµµετέχουµε και είµαστε στελέχη αυτού του πολιτικού συστήµατος,
γιατί πραγµατικά, δεν µπορέσαµε όλα αυτά τα χρόνια να αντιµετωπίσουµε το «τέρας» της γραφειοκρατίας που πραγµατικά βάζει
φρένο στην ανάπτυξη της χώρας.
Και επιχειρείται µε το σχέδιο αυτό και το ελπίζουµε. Γιατί η ίδια
η ζωή και το αποτέλεσµα θα πιστοποιήσει αν πραγµατικά η επιλογή είναι στο σωστό δρόµο. Πιστεύουµε, όµως, ότι η προσπάθεια είναι σε σωστή κατεύθυνση και θα µπορέσει να συµβάλει
στη δηµιουργία ενός καλύτερου κλίµατος στην αγορά, µια αγορά
που πραγµατικά χειµάζεται, µια αγορά που ζει ένα κλίµα αφόρητο.
Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, µε τους γρηγορότερους ρυθµούς
να φέρετε και το ΤΕΜΠΜΕ για να µπορέσει πραγµατικά να υπάρξει ένα ακόµα κίνητρο στην αγορά. Να µπορέσουµε µέσα από
αυτή την απόφαση που πήρατε, που είναι πολύ σηµαντική, να
πληρωθούν από τους επιχειρηµατίες µε τα χρήµατα του ΤΕΜΠΜΕ πρωτίστως οι υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταµεία,
το ΦΠΑ. Αυτό, αν το έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ίσως σήµερα θα είχαµε ένα καλύτερο αποτέλεσµα.
Αν δηλαδή µε τα χρήµατα που πήραν οι επιχειρηµατίες από το
πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ πλήρωναν πρωτίστως το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, το
ΦΠΑ.
Κύριε Πρόεδρε, στο άρθρο 6 υπάρχει µία διάταξη, που αφορά
τα προγράµµατα της πρόνοιας. Και εδώ, περιρρέει µία αίσθηση
ότι µπορεί µέσα από αυτή τη διάταξη να δοθούν τα προγράµµατα αυτά σε ιδιωτικές εταιρείες. Ιδιαίτερα το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», ένα πολύ σηµαντικό πρόγραµµα που
καταξιώθηκε στη συνείδηση του ελληνικού λαού, που υπηρέτησε
τους πιο αδύναµους και τους πιο µοναχικούς ανθρώπους, ένα
πρόγραµµα που είχαµε την τιµή, µαζί µε τη τότε πολιτική ηγεσία
στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας να καθιερώσουµε και που
πραγµατικά έδωσε λύσεις σε πολύ σηµαντικά κοινωνικά προβλήµατα, δεν πρέπει αυτό το πρόγραµµα να δοθεί σε ιδιωτικές
εταιρείες. Θα πρέπει τα προγράµµατα της πρόνοιας να υπηρετούνται από κοινωνικούς φορείς, που πραγµατικά δεν υπηρετούν
την ιδεολογία του κέρδους.
Πάµε στην περίπτωση των φαρµάκων. Το µεγάλο πάρτι των
τελευταίων χρόνων είναι το αποτέλεσµα που σήµερα πληρώνουµε, γιατί πραγµατικά είµαστε σε µία περίοδο που η κοινωνία
χειµάζεται και η πατρίδα δοκιµάζεται. Και αυτό είναι αποτέλεσµα
της φτώχειας, που υπάρχει στον τόπο ή της φτώχειας των θεσµών και της αδυναµίας του πολιτικού συστήµατος, να βάλει
φραγµούς στην ασυδοσία, την απληστία και την ληστρική επίθεση συµφερόντων εις βάρος του δηµόσιου χρήµατος, µέσα από
την υπερκατανάλωση του φαρµάκου;
Και ξέρουµε πολύ καλά πώς λειτούργησαν οι τελευταίοι νόµοι,
που ψηφίστηκαν. Πόσο συνέβαλαν, αντί να φράξουν τους δρόµους, ώστε πραγµατικά να έχουµε αυτό το εκρηκτικό φαινόµενο.
∆ιότι αν πραγµατικά σε αυτόν τον τοµέα υπήρχε ένας περιορισµός, δεν θα ήταν αναγκαία σήµερα αυτά τα µέτρα που λήφθηκαν και ιδιαιτέρως τα µέτρα που αφορούν τους
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χαµηλοσυνταξιούχους. Έχουµε, λοιπόν, να αντιµετωπίσουµε ένα
πολύ µεγάλο ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει εδώ και το Υπουργείο Υγείας και το
Υπουργείο Εργασίας να συνεργαστούν. Και τα τρία Υπουργεία,
είναι στην αρµοδιότητα σας. Αλλά, δεν πρέπει η συναρµοδιότητα
να αποβεί εις βάρος των πραγµατικών παρεµβάσεων, που θα
µπορέσουν να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση που σήµερα δέχεται το δηµόσιο χρήµα, το δηµόσιο συµφέρον, ιδιαίτερα από τις
πολυεθνικές εταιρείες.
Θα σας πρότεινα, λοιπόν, πρώτον, στο άρθρο 14, στην παράγραφο 3, εκεί που µιλάτε για στοιχεία που πρέπει να δίνουν οι
εταιρείες - και σ’ αυτό κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να µας απαντήσετε- ίσως θα πρέπει να το αναθέσετε σε αρµόδιο δηµόσιο
φορέα, να γίνει έρευνα, αν παραπλανήθηκε το ελληνικό κράτος
από τα στοιχεία που έδωσαν οι εταιρείες. ∆ιότι υπάρχει διάταξη
στην ισχύουσα νοµοθεσία, που αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να επιστρέψουν στο δεκαπλάσιο τα χρήµατα. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει διάταξη, όπου εκτός από την αστική ευθύνη, που
έχουν για αναληθή στοιχεία που µπορεί να παραπλανήσουν το
ελληνικό δηµόσιο, θα πρέπει να ορίσουν συγκεκριµένο εκπρόσωπό τους, να τον ονοµατίσουν και ο οποίος θα έχει και ποινικές ευθύνες και ο ίδιος για τα στοιχεία, που µπορεί να δώσει.
Επίσης, στην σύνθεση της αρµόδιας επιτροπής τιµολόγησης,
δε συµµετέχει εκπρόσωπος ούτε των ασφαλιστικών ταµείων ούτε
των καταναλωτών. Συµµετέχουν µόνο εκείνοι που έχουν συµφέρον να υπάρχει αύξηση των δαπανών του φαρµάκου. Και αυτό
πρέπει να διορθωθεί, όπως και ο µηχανισµός που έχετε θα πρέπει να στελεχωθεί µε εξειδικευµένους υπαλλήλους. Το παρατηρητήριο να ολοκληρωθεί και να είναι προσπελάσιµο από όλους.
∆εν είναι δυνατόν στη σηµερινή εποχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συµβαίνει αυτό που συνέβαινε µέχρι πριν ένα
χρόνο, να γράφουµε µε µολύβι τα στοιχεία που πρέπει να έχει
το Υπουργείο από τα φάρµακα που κυκλοφορούν στη διεθνή
αγορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα έλεγα ότι πρέπει να λάβουµε
υπόψη τα προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει η ελληνική
φαρµακοβιοµηχανία, η οποία καλύπτει µόνο το 13%. Θα πρέπει,
λοιπόν, κατά την άποψή µου, το ποσοστό µείωσης µέχρι το 1998
των πρωτοτύπων και των γενοσήµων να είναι στο 15%. Από το
1998 µέχρι το 2006 στο 20% και από το 2006 µέχρι το 2009, που
είναι τα πιο ακριβά φάρµακα -το πέτυχαν και στην Τουρκία και
στην Πορτογαλία- να πάει το ποσοστό στο 30% και στο 40%.
Μόνο έτσι θα µπορέσουµε πραγµατικά να περιορίσουµε αυτά τα
φαινόµενα.
Επίσης, επειδή κάποιοι κλείνουν το µάτι και λένε ότι έστω και
αν υπάρξει αυτή η µείωση, εµείς θα καλύψουµε αυτά που θα χάσουµε από την µείωση, µε την υπερκατανάλωση, θα πρέπει να
συνδέσετε τις δαπάνες µε το ύψος της κατανάλωσης του συγκεκριµένου φαρµάκου, για να µπορεί να υπάρξει και σε αυτόν
τον τοµέα ένας περιορισµός.
Με τέτοια µέτρα, κύριε Υπουργέ, θα µπορέσουµε πραγµατικά
να αντιµετωπίσουµε αυτή τη Λερναία Ύδρα, που αποµυζά το δηµόσιο χρήµα, για να µπορέσουν πραγµατικά να περισταλούν οι
σπατάλες σε αυτόν τον τοµέα και να δώσουµε συγκεκριµένη και
απτή απάντηση, για να αισθανθεί ο ελληνικός λαός ότι συγκρουόµαστε µε τα συµφέροντα.
Αφαιρέστε, κύριε Υπουργέ, τις δαπάνες, που δικαιολογούν για
να έχουν µειωµένο φόρο οι πολυεθνικές φαρµακευτικές εταιρείες µεταφοράς των γιατρών σε εξωτικές χώρες, για να τους
έχουν µετά να τους υπηρετούν. Αφαιρέστε τις δαπάνες απαλλαγής τους, για να µην έχουν οι φαρµακοβιοµηχανίες στην Ελλάδα
το 2,9% φόρο, όταν οι «µαµάδες εταιρείες» στην Αµερική έχουν
15% φόρο και υποχρέωση να δαπανούν και για την έρευνα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εξάγονται φάρµακα από την Ελλάδα από διάφορες φαρµακαποθήκες και αφαιρούνται τα υδατογραφηµένα
κουπόνια, τα οποία πρέπει να πάνε κανονικά στον ΕΟΦ. Και αντί
να πάνε στον ΕΟΦ, κυκλοφορούν στα φαρµακεία. Καταλαβαίνετε
τι διαρροή υπάρχει από εκεί.
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Καταργείστε το συνταγολόγιο του ασθενούς. ∆ώστε κάρτα
στον ασθενή, διότι το βιβλιάριο τελικά έχει γίνει ένα µπλοκ επιταγών στα χέρια των φαρµακοποιών. Πάρτε, λοιπόν, όλα εκείνα
τα ενδεικνυόµενα µέτρα, για να µπορέσουµε πραγµατικά να αισθανθούµε όλοι ότι το δηµόσιο χρήµα το διαχειριζόµαστε µε
φειδώ και µε σεβασµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Κουρουµπλή.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. ∆ηµήτριος Σιούφας έχει ζητήσει το λόγο και παρακαλείται να προσέλθει στο Βήµα.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται ένα εξαιρετικά σηµαντικό νοµοσχέδιο σήµερα, αυτό που
αφορά τις προτάσεις της Κυβέρνησης για τον τρόπο µε τον
οποίο θα γίνεται στον εφεξής χρόνο η διαχείριση του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, του καλούµενου ΕΣΠΑ.
Για την ιστορία θα πρέπει να λεχθεί ότι όταν εξασφαλίστηκαν
από τις προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας 20,5
δισεκατοµµύρια ευρώ, για να χρηµατοδοτήσει την περίοδο 20072013, µέχρι τότε, πριν εξασφαλιστεί αυτό, πολλοί εξέφραζαν επιφυλάξεις, ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρει η Κυβέρνηση
Καραµανλή να εξασφαλίσει αυτό το σηµαντικό ποσό, για την τέταρτη προγραµµατική περίοδο, για να το ονοµάσουµε µε όρους
κατανοητούς και για την επιχειρηµατική κοινότητα και για τους
πολίτες. Και επιπλέον, 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για τον αγροτικό τοµέα, που µαζί µε την εθνική συµµετοχή, το ποσό αυτό συµποσούται στα 40.000.000.000 ευρώ για την περίοδο 2007-2013.
Και σήµερα το ΕΣΠΑ, µ’ αυτή την εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διέρχεται η πατρίδα µας, µαζί µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα του αναπτυξιακού νόµου, είναι τα µόνα δύο
εργαλεία. Και βεβαίως, θα το δούµε και από το φορολογικό νοµοσχέδιο τι ρυθµίσεις έχει, για να µπορέσουµε να ανατάξουµε
τη δυσµενή κατάσταση, ώστε να µπούµε σε φάση αναγέννησης
από το 2011 και µετά. Να επιστρέψουµε, δηλαδή, σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης.
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόµου, κύριε Υπουργέ, εκφράστηκαν
και αντιρρήσεις και επιφυλάξεις, αλλά σας έγιναν και προτάσεις
σχετικά µε ποια από τα σηµεία των ρυθµίσεων που έχετε, πρέπει
να τα διορθώσετε.
Εγώ θα παραµείνω σε αναφορές και ιδιαίτερα της ρύθµισης
εκείνης, µε την οποία σε προηγούµενο νοµοσχέδιο σταµατήσατε
την εφαρµογή του αναπτυξιακού νόµου το Γενάρη µήνα. Είχατε
δεσµευτεί ότι µέχρι το Μάρτη θα έχετε νέο αναπτυξιακό νόµο και
τώρα, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι ούτε τον Ιούνιο µήνα θα έχει έλθει
νέος αναπτυξιακός νόµος. Αυτό είναι ένα τεράστιο κενό, γιατί
χάρη στην τρίτη προγραµµατική περίοδο, χάρη στον αναπτυξιακό νόµο του 2004 επετεύχθησαν οι σηµαντικοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης που εκινούντο σε πρωτόγνωρα επίπεδα σε
όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µέχρι και το 2008, πριν ενσκήψει
η παγκόσµια οικονοµική κρίση, που αναµφίβολα επηρέασε και
την Ελλάδα. Αυτό, µαζί µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα της τρίτης προγραµµατικής περιόδου και στη συνέχεια Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα που
περιλαµβάνεται στο ΕΣΠΑ και κάλυπτε τους τοµείς Ενέργεια,
Βιοµηχανία, Βιοτεχνία, Εµπόριο και Τουρισµό, έδωσε τη δυνατότητα αυτών των ρυθµών ανάπτυξης.
Και θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο, που
καταρτίστηκε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και τον τότε Υπουργό Γιώργο Αλογοσκούφη και τον
απευθυνόµενο προς εσάς, βεβαίως και µε ορισµένα άλλα από τα
αναπτυξιακά Υπουργεία, όπως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οδήγησε σε σηµαντικά αποτελέσµατα. Και ελπίζω ότι µε
τις ρυθµίσεις τις οποίες έχετε σήµερα, το στόχο του να κατευθυνθεί το 80% του προγράµµατος αυτού προς την ελληνική περιφέρεια, δεν θα τον ανατρέψετε.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι από τις αρχές του 2005 που
άρχισε να εφαρµόζεται ο αναπτυξιακός νόµος µέχρι και τον
Οκτώβριο του 2009 υποβλήθηκαν συνολικά δέκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 26,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Από αυτά εγκρίθηκαν τα έξι χιλιάδες
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εννιακόσια εξήντα επτά επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους
13,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ και εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις 5,8
δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε µέσο ποσοστό επιχορήγησης 42%,
διασφαλίζοντας περίπου τριάντα δύο χιλιάδες θέσεις, για να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό νούµερο, από τα εγκριθέντα επιχειρηµατικά σχέδια, τα οποία είχαν υποβληθεί.
Και θα κάνω µια σύγκριση µε τον προηγούµενο αναπτυξιακό
νόµο του 1998, όπου µέσα σε 6,5 χρόνια, µε βάση τον 2601/98
είχαν υποβληθεί τρεις χιλιάδες εξήντα οκτώ επενδυτικά σχέδια,
συνολικού ύψους 3,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ, για τα οποία είχαν
καταβληθεί και επιχορηγήσεις 1,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µέσο
ποσοστό επιχορήγησης 33%.
Αναφέρω αυτά τα νούµερα, όχι µόνο για να συγκρίνω τις δύο
περιόδους, αλλά για να έχουµε κι ένα µέτρο, το πόσο ρωµαλέος
και επιθετικός ήταν ο αναπτυξιακός νόµος, πόσο συνέβαλε στο
να προχωρήσει η ανάπτυξη της χώρας -είχα την ευθύνη του
τοµέα ανάπτυξης- και τώρα θα έχουµε ένα πολύ µεγάλο κενό,
χωρίς αναπτυξιακό νόµο.
Και θέλω και από αυτό το Βήµα να σας καλέσω, να το κάνετε,
το συντοµότερο δυνατόν, «χθες», αν µπορούσατε, να είχατε
έτοιµο το νέο αναπτυξιακό νόµο, πριν καταργήσετε τον προηγούµενο. Και συγχρόνως, δέστε τι θα κάνετε µε τα επενδυτικά
σχέδια τα οποία εκκρεµούν. ∆είτε πώς θα χρηµατοδοτήσετε τα
επενδυτικά σχέδια τα εγκεκριµένα, τα οποία παίρνουν µε το σταγονόµετρο, για να µπορέσουν να συνεχίσουν τις πιστώσεις, τις
οποίες εγκρίνετε. ∆ιαφορετικά, δεν θα πρέπει να αιτιάσθε κανέναν άλλον, αν οι καθυστερήσεις οδηγήσουν σε πολύ µεγάλα προβλήµατα, εν εξελίξει επενδυτικά σχέδια. Και αυτό θα διευκολύνει
σοβαρά το επενδυτικό περιβάλλον, που έχει και αυτό επηρεαστεί από το γενικότερο κλίµα, θα έλεγα το γκρίζο, της µελαγχολίας.
∆ώστε έναν τόνο αισιοδοξίας, εσείς, όλη η Κυβέρνηση προς
τους πολίτες, προς τον ελληνικό λαό, ότι τα πράγµατα θα βελτιωθούν, ότι θα κινηθείτε µε γρηγορότερους ρυθµούς, για να
µπορέσει έτσι η πατρίδα µας να ξεφύγει µε τις λιγότερες δυνατές θυσίες από την εµπλοκή την οποία έχει και από τις επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.
Και θα σας πω επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι χρειάστηκε πολύ µεγάλη προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για να µπορέσει
να εγκρίνει αυτό το νόµο, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα, γιατί
δεν είχε προβλεφθεί στον προηγούµενο αναπτυξιακό νόµο, το
15% για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και την
καρδιά της ανάπτυξης και το ξέρετε όλοι αυτό που είναι γνωστό,
και αν δεν υπήρχαν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα έπρεπε να
τις εφεύρουµε. Και είναι αυτές, οι οποίες δηµιουργούν επτά στις
δέκα νέες θέσεις απασχόλησης.
Και δεν το λέω αυτοσαρκαζόµενος –έχω άλλωστε και την αλληλεγγύη του Μίµη Ανδρουλάκη- λόγω αναστήµατος, προς τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά είναι το βασικό εργαλείο, µε το
οποίο µπορείτε να δουλέψετε την επόµενη περίοδο. Αυτά για την
καταγραφή της ιστορίας, για να µη ρίχνουµε τα πάντα που έγιναν
στο παρελθόν, ότι ήταν όλα αποτυχηµένα. Υπήρξαν και επιτυχίες
και µάλιστα, µεγάλες επιτυχίες. Κι εµείς που συµβάλαµε προς
αυτή την κατεύθυνση γι’ αυτές τις επιτυχίες, είµαστε ιδιαίτερα
υπερήφανοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε Σιούφα.
Παρακαλείται η κ. Όλγα Ρενταρή-Τέντε, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ από τον Έβρο, να λάβει το λόγο.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα εδώ στη Βουλή τους τρόπους υλοποίησης του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, µε την απλοποίηση
των διαδικασιών και τη µεταφορά του ελέγχου και της ευθύνης
σε αποκεντρωµένες δοµές, µε τελικό σκοπό την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας του πλαισίου, ώστε να εκµεταλλευτούµε
στο έπακρο τις δυνατότητες που µας παρέχει, για τα επόµενα
τρία χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, µελέτησα µε µεγάλη προσοχή το νοµοσχέδιο,
γιατί εµείς οι προερχόµενοι από τις περιφέρειες εναποθέτουµε
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πολλές ελπίδες στο ΕΣΠΑ και το θεωρούµε ένα εργαλείο ιδιαίτερης αναπτυξιακής σηµασίας για τις περιφέρειές µας, οι οποίες
σ’ αυτή την οικονοµική συγκυρία γνωρίζουν πρωτοφανή ανεργία,
επιχειρηµατική στασιµότητα και φτώχεια.
Θα λέγαµε, λοιπόν, ότι η αλλαγή του ρυθµιστικού πλαισίου για
την επιτάχυνση των διαδικασιών καθίσταται επιτακτική ανάγκη,
επειδή βρισκόµαστε στο τρίτο έτος του προγράµµατος και η υλοποίησή του τόσο ως προς την απορρόφηση, όσο και ως προς την
ενεργοποίηση των πράξεων, είναι πολύ µικρή. Ως προς την επιτάχυνση των διαδικασιών, θα έλεγα ότι είναι θετικό, ότι µειώνονται οι ρυθµίσεις, όπως είναι η κατάργηση των ανωνύµων
εταιρειών, της «∆ΗΜΟΣ ΑΕ» και της «ΝΟΜΟΣ ΑΕ», οι διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων, καθώς και οι προεγκρίσεις των
πράξεων.
Όµως, σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να εκφράσω το φόβο µου,
µήπως αυτές οι διαχειριστικές ρυθµίσεις που προτείνονται επηρεάσουν εκ των πραγµάτων τη στρατηγική και τη δοµή του συνολικού προγράµµατος. Τι θέλω να πω, Υπουργέ µου; Ότι ενώ
λέµε ότι όλο αυτό το πλαίσιο θα υλοποιηθεί µε βάση τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας, δεν αντανακλάται πουθενά µέσα στο
νοµοσχέδιο η σπουδαιότητα στον προγραµµατισµό του γεωγραφικού προσδιορισµού..
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα από τι δική µου γεωγραφική
περιοχή, τη Θράκη. Είναι διαφορετικό θέµα, νοµίζω, να θέτεις
στρατηγική, στόχους και επιδιώξεις σε επίπεδο Βορείου Ελλάδας και πολύ διαφορετικό να αναφέρεσαι στα διοικητικά όρια
της παλιάς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή της νέας για
την οποία δεν γνωρίζουµε ποια θα είναι τα γεωγραφικά της όρια.
∆ηλαδή, τα αναφέρω αυτά γιατί φοβάµαι µήπως στη συνέχεια
µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» αναγκαστούµε να ξανασυντάξουµε τα
ΠΕΠ, οπότε θα δαπανηθεί πολύτιµος χρόνος για την έναρξη και
την υλοποίησή τους.
Κωδικοποιηµένα και τάχιστα θα αναφερθώ σε ορισµένα του
νοµοσχεδίου. Ως προς την αποκέντρωση, σαφώς και η αποκέντρωση της διαχείρισης των πόρων είναι ένα πολύ σηµαντικό
βήµα, γιατί, τόσο στα προηγούµενα κοινοτικά πλαίσια στήριξης,
όσο και στο ΕΣΠΑ υπήρχε µία συνεχής και χρονοβόρα επικοινωνία των περιφερειακών φορέων µε τα Υπουργεία. Θυµάστε τους
ιπτάµενους δηµάρχους, που για να λάβουν έγκριση για κάθε
έργο, για κάθε ενέργεια -ή φαντασθείτε τότε όταν γίνονταν και
τροποποιήσεις ή δεν µπορούσε να τις ερµηνεύσει τις τροποποιήσεις αυτές ο υπάλληλος- ο ιπτάµενος δήµαρχος έπρεπε να
φθάσει στον Υπουργό, για να λύσει το πρόβληµά του.
Η αλλαγή, λοιπόν, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί εξοικονοµεί χρόνο, σταµατά την πελατειακή εξάρτηση των φορέων
από τον εκάστοτε Υπουργό και αποκεντρώνει αρµοδιότητες σε
όργανα της περιφέρειας. Άλλωστε, οι ίδιες οι υπηρεσίες που λειτουργούν στα Υπουργεία υπάρχουν και στις περιφέρειες: διαχειριστικές αρχές, αρχές πληρωµών και πολλές άλλες.
Προς την ίδια κατεύθυνση θα είναι τα σχόλιά µου σχετικά µε
την αποκέντρωση των πληρωµών για την τεχνική βοήθεια των
ΠΕΠ. Είµαστε από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν
όχι η µοναδική, όπου µόνο τα Υπουργεία και όχι οι αποκεντρωµένες δοµές υλοποιούν ακόµα τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.
Επιχειρησιακή Συµφωνία Υλοποίησης, κοινώς ΕΣΥ. Τη θεωρώ,
Υπουργέ µου, µια ολοκληρωµένη παραχώρηση λειτουργικών κανόνων από το Υπουργείο προς την περιφέρεια, για την καλή εκτέλεση των επιχειρησιακών τους προγραµµάτων, αλλά δεν θα
ήθελα η παραχώρηση αυτή να ισχύει µόνο µεταξύ Υπουργού και
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Πιστεύω ότι το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να επεκταθεί και µεταξύ των περιφερειακών φορέων, δηλαδή του περιφερειάρχη και των ενδιάµεσων
φορέων, χωρίς τη διαµεσολάβηση του Υπουργού. Έτσι επιταχύνονται οι διαδικασίες, εξοικονοµείται πολύτιµος χρόνος και το
σπουδαιότερο, οι περιφερειακοί φορείς συνειδητοποιούν και µαθαίνουν την ευθύνη τους.
Ως προς τα επιχειρησιακά ΟΤΑ, η ολοκληρωµένη σχεδίαση και
υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών προγραµµάτων παραµένει
ακόµα το ζητούµενο για τη χώρα µας, αν και ο σχετικός διάλογος
έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’80. Παρ’ όλα αυτά, όµως,
εµείς προτιµούµε της µεµονωµένες εγκρίσεις έργων. Σήµερα,
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όµως, οι περισσότεροι ΟΤΑ έχουν καταρτίσει δικά τους επιχειρησιακά προγράµµατα, πολλά από τα οποία θεωρώ ότι είναι
πολύ αξιόλογα.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις µπορούν να
προβλέψουν σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις σε ΟΤΑ, µε ενδιαφέρουσες προτάσεις τοπικής ανάπτυξης. Είναι πλέον καιρός να ξεφύγουµε από τις αποσπασµατικές χρηµατοδοτήσεις έργων και
να µεταβούµε σε πιο ολοκληρωµένες µορφές επεµβάσεων. Γιατί
στην πρώτη περίπτωση καλλιεργείται η πελατειακή σχέση του
δηµάρχου µε τον περιφερειάρχη, ενώ στη δεύτερη αναπτύσσεται προγραµµατική σύγκλιση και επίτευξη κοινών στόχων.
Ταπεινή πρότασή µου θα ήταν να καθοριστούν αντικειµενικά
κριτήρια για τις επιχειρησιακές συµφωνίες περιφερειακού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προβλεφθεί η µακροχρόνια χρηµατοδότηση των νέων δήµων για να µπορούν να
προγραµµατισθούν τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η προτεινόµενη ρύθµιση αποτρέπει και την εξάρτιση των φορέων από τον περιφερειάρχη.
Επειδή χτύπησαν άγρια τα κουδούνια, θα τελειώσω µε µία αναφορά στην περιοχή µου τη Θράκη. Θα ήθελα να σας πω ότι για
τη Θράκη σε όλα τα προηγούµενα ΠΕΠ υπήρχε µία επιπλέον
χρηµατοδότηση, σε σχέση µε τον πληθυσµό της, η οποία ανερχόταν σε 11% µε 12% του συνολικού περιφερειακού προγράµµατος της χώρας. Αυτό βασιζόταν σε µία διακοµµατική εισήγηση
επιτροπής, που είχε συγκροτηθεί από το Κοινοβούλιο για την
ανάπτυξη της Θράκης, τεκµηριωµένη σε µια µελέτη της Ακαδηµίας Αθηνών, την οποία υλοποιούσαν τα Υπουργεία, προσαυξάνοντας τις χρηµατοδοτήσεις για τη Θράκη ή από το πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων ή από τους αναπτυξιακούς νόµους στο
ύψος του παραπάνω ποσοστού.
Η διαφοροποίηση αυτή της Θράκης σταµάτησε ξαφνικά το
2004 επί κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του παρόντος ΕΣΠΑ. Ποτέ δεν µας δόθηκε
µία απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατα. Πώς λήφθηκε η απόφαση και από ποιο όργανο; Σταµάτησε µήπως να υπάρχει η ιδιαιτερότητα της Θράκης; Σήµερα, θα έλεγα, ότι συµβαίνει
ακριβώς το αντίθετο. Τι σκοπεύει να κάνει στο νέο ΠΕΠ το σηµερινό Υπουργείο;
Θα ήθελα να τελειώσω, λέγοντας, ότι θεωρούµε όλη την προσπάθεια του Υπουργείου µεγάλης σηµασίας, γιατί θα βοηθήσει
στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και θα σταθεροποιήσει το αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον, τουλάχιστον στις δικές µας αποµακρυσµένες
περιφέρειες, όπως και σε κάθε ελληνική περιφέρεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης
έχει το λόγο.
Θα χρειαστείτε όλο το χρόνο, κύριε Πρόεδρε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θυµίσω, παίρνοντας το
λόγο από το σηµείο που η συνάδελφος του Νοµού Έβρου τελείωσε, ότι το πρόγραµµα και οι προτάσεις της Βουλής των Ελλήνων µε την επιτροπή που είχε συγκροτηθεί, ύστερα από
πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου, του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, σε
κάποιο ποσοστό οι προτάσεις αυτές προχώρησαν και είναι ένα
σηµείο το οποίο υπενθύµισε τώρα η κ. Τέντε. Και νοµίζω και εγώ,
κύριε Αρναουτάκη, ότι θα πρέπει στην προσπάθεια αυτή να δείτε
και άλλες προτάσεις που αφορούν αυτό το κοµµάτι, την περιφέρεια της χώρας, προφανώς και στη σχετική επιχειρησιακή συµφωνία που θα κάνετε µε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι ώρες πιστεύω ότι θα
πρέπει να είναι ώρες περισυλλογής για όλους µας και όχι ώρες
αντιπαράθεσης και µάλιστα µε µια επιχειρηµατολογία, η οποία
έχει κουράσει, πιστεύω, τον ελληνικό λαό. Γιατί αυτά που εδώ
συζητούνται περίπου ανάλογα µεταφέρονται και στην κοινωνική
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βάση.
Είµαστε σε µία εξαιρετικά κρίσιµη ώρα Και αυτό το οποίο αισθονόµαστε όλοι και αρκετοί συνάδελφοι -το πρόσεξα και στην
οµιλία του κ. Σιούφα- είναι ότι πρέπει όλοι να κάνουµε ό,τι µπορούµε να βγει η χώρα, από αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και θα το κάνουµε όλοι, χωρίς
καµµία υστεροβουλία. Λυπάµαι να πω ότι εγώ διαπιστώνω ότι δεν
το έχουµε συνειδητοποιήσει όλοι µας, ώστε να βοηθήσουµε να
το συνειδητοποιήσει και ολόκληρος ο ελληνικός λαός.
Θα παρακολουθείτε στην τηλεόραση εκποµπές και «σοβαρές» και εύθυµες -που είναι ίσως οι εύθυµες, σοβαρότερες από
τις «σοβαρές» εκποµπές- όπου ο κόσµος άλλα ακούει και µακριά
από τα προβλήµατα τα δικά του οδηγείται. Το πολιτικό σύστηµα
µε όποιες αδυναµίες έχει, εντοπίζεται στο σύνολο των τριακοσίων εκπροσώπων του ελληνικού λαού στο Κοινοβούλιο. Άκουγα
κάποιον καθηγητή πανεπιστηµίου που διερωτάτο, σε µία πρωινή
εκποµπή ραδιοφώνου: «Αυτοί, επιτέλους, οι τριακόσιοι εκεί πέρα
δεν έχουν καµµία άλλη δουλειά να κάνουν»; Να τα προσέχει αυτά
η Κυβέρνηση γιατί βλέπω ότι πολλούς καθηγητές µας φέρνει
στην Επιτροπή των ∆ΕΚΟ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό µας έφαγε. Τι
να κάνουµε τώρα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ∆εν σηµαίνει καθηγητής και
πραγµατιστής. Πολλοί πετάνε στα σύννεφα. Και όπως είναι γνωστό τρεις µόνο καθηγητές χρειάζουνται για de staat verlor, να
καταστρέψουν την Αυστροουγγαρία, την Αυτοκρατορία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Πέστα Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα φτιάξουµε τα πανεπιστήµια, Πρόεδρε, έτσι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα, µε τέτοιους καθηγητές που
έχουµε, πώς να φτιαχτούν τα πανεπιστήµια; ∆εν γενικεύω, αλλά
είναι ώρα να σοβαρευτούµε όλοι. Και δεν το βλέπω.
Έχουµε µία µεγάλη ευθύνη, για την οποία ο ελληνικός λαός
δεν ακούει φυσικά τίποτα από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Γιατί η εξουσία την οποία δώσαµε στους επιχειρηµατίες αυτούς.
Είναι η µεγάλη µας ευθύνη. Και συνεχίζεται ακόµη να ασκείται
αυτή η εξουσία κατά τρόπο, από επιπόλαιο µέχρι ιδιοτελέστατο.
∆εν πληροφορείται ο ελληνικός λαός για ποια πράγµατα, όντως,
πρέπει να απολογηθούµε σ’ αυτόν. ∆εν πληροφορείται ο ελληνικός λαός σε ποιες περιπτώσεις, υπό την πίεση αυτών των επιχειρηµατιών, συµβιβαζόµαστε οι κυβερνώντες ή σιωπούµε οι
αντιπολιτευόµενοι. ∆εν ξέρει ο ελληνικός λαός σε τι ποσοστό στη
Βουλή των Ελλήνων φθάνουν πρόσωπα τα οποία ξοδεύουν. Τα
βλέπει ο ελληνικός λαός -αλλά θα πρέπει να του υπενθυµίζουν
αυτοί που τα γνωρίζουν καλύτερα- πώς φθάνουν ως εδώ και γιατί
φθάνουν. Θα µου πείτε είναι λίγοι. Μπορεί να είναι και αρκετοί
που ξοδεύουν, χωρίς να λένε στους πολίτες ότι τα τραπέζια και
τα ξενύχτια που τους παραθέτουν, από κάποιους χρηµατοδοτούνται. Και χωρίς και οι πολίτες να σκέφτονται γιατί πρέπει να
στέλνουν εδώ πρόσωπα τα οποία, ουσιαστικά, έρχονται εδώ
µέσω του άλφα καναλάρχη, του βήτα µεγαλοεκδότη.
Έχουµε, λοιπόν, ευθύνη οι πάντες. Κάθ’ ένας έχει το ποσοστό
του ευθύνης. Αλλά παρακολουθώ εδώ κόµµατα, ιδιαίτερα της
Αντιπολιτεύσεως, που θεωρούν ότι δεν έχουν καµµία ευθύνη,
αλλά έχουν µόνο ευθύνη, τα δύο κόµµατα που κυβέρνησαν.
Εγώ, θέλω να θέσω το ρητορικό ερώτηµα. Αυτή τη στιγµή δεν
συνειδητοποιεί ένα µεγάλο µέρος της κοινωνίας µας ότι δεν οδηγούν πουθενά, ότι θα επιβαρύνουν και την εικόνα της χώρας στο
εξωτερικό και την οικονοµική κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε, οι κινητοποιήσεις όπως η περίφηµη εκείνη κινητοποίηση των
αγροτών, που δεν ήσαν καθόλου αγρότες στον Προµαχώνα, κύριοι συνάδελφοι, που φώναξαν...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Στην Λάρισα ήταν αγρότες.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφήστε, κύριε Ροντούλη, σας
παρακαλώ. Άλλοι πήγατε στον Προµαχώνα και άλλοι στη Λάρισα.
Όχι, εσείς, προσωπικά αλλά η Αντιπολίτευση µε τον τρόπο της,
δυστυχώς, διευκόλυνε. Και δεν είδα, εγώ, κανένα εδώ να αισθανθεί δύσκολα όταν ήρθε διαφηµίζοντας µία πολυεθνική του
αθλητισµού ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, να µας λύσει τα ζητήµατα των αγροτών µας. Αυτή είναι ντροπή! Και αν τώρα, αύριο,
πρέπει να καθόµαστε εκεί, για να αποφασίσουν άλλοι ουσιαστικά
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για εµάς, πρέπει να καταλάβουµε ότι δεν έχει ευθύνη µόνο η
προηγούµενη κυβέρνηση -ασφαλώς έχει, και οι προηγούµενες,
ναι- αλλά, έχουµε και όλοι οι άλλοι όταν ο λόγος µας δεν είναι
ολοκάθαρος.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Σπαθί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να καταλαβαίνει ο κόσµος πού
το πάµε, τι θέλουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ άγχοµαι όταν σκέπτοµαι
ότι µπορεί να επιστρέψει η χώρα µέσω του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην εποχή που η Αµερικανική Οικονοµική Αποστολή υποχρέωνε, ουσιαστικά, σε παραίτηση τον Αντιπρόεδρο
και Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας -Συντονισµού ελέγετο τότε- της
Κυβέρνησης Πλαστήρα, τον Γεώργιο Παπανδρέου, διότι πηγαίνοντας στη Γερµανία για να ανοίξει τις αγορές για τα ελληνικά
καπνά, έκοβε ένα µεγάλο ποσοστό από τα καπνά «Virginia» των
Αµερικανών. Και εδώ µε αφορµή τις τιµές σίτου που αποφάσισε
η τότε κυβέρνηση, βγήκε ο εκπρόσωπος της Αµερικανικής Οικονοµικής Αποστολής και είπε ότι δεν συµφωνεί, διότι η οικονοµική,
ουσιαστικά, πολιτική της χώρας χαραζόταν από εκείνους που είτε
κατ’ άλλους ήρθαν πράγµατι ή υποτίθεται ότι ήρθαν. ∆ιότι κάποιοι άλλοι δεν είχαν το νου τους στο τι συµφέρει τον τόπο και
είχαν οδηγήσει ένθεν και κακείθεν στον αιµατηρό εµφύλιο, αυτή
τη χώρα. Οι Αµερικανοί ήρθαν, έπαιξαν το παιχνίδι τους και φυσικά έκαναν το δικό τους µετά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εν έχω ακούσει -ούτε από εκείνη την πλευρά που πιστεύει και
ισχυρίζεται ότι θα έρθει η λαϊκή εξουσία και θα λυθούν τα θέµατα- από κανέναν τι σηµαίνει η χώρα αυτή να χάνει την κοινωνική της συνοχή, να χάνει τη συνοχή του ο πολιτικός κόσµος. Τα
µέσα ενηµέρωσης, ουσιαστικά, δηµιουργούν ένα κλίµα πανικού.
Πηγαίνουν µικροκαταθέτες και σηκώνουν λεφτά από τις τράπεζες, όταν ξέρουν οι πάντες ότι και να θέλαµε, δεν µπορούµε να
βγούµε από το ευρώ. Όταν ξέρουν οι πάντες, ότι η µόνη λύση
είναι αυτή που θα βγει αύριο στην επέτειο της Εθνικής µας Εορτής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλές φορές µε έχετε ακούσει
να λέω ότι εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια, καθόµαστε όλοι -η ελίτ,
οι διάφορες ελίτ όλοι από τον απλό πολίτη µέχρι τον πρώτο πολίτη της χώρας- στην κορυφή ενός ηφαιστείου. Η πλάνη µας η
µεγάλη, είναι ότι έχει πολύ χρόνο να ενεργοποιηθεί.
Εάν δεν αντιµετωπίσουµε –και έρχοµαι στην πρώτη φράση
µου- µε περίσκεψη τα πράγµατα, θα «ενεργοποιηθεί» το ηφαίστειο.
Κάποιοι νοµίζουν ότι τις δυνάµεις που βλέπουµε, ότι τις διεργασίες που γίνονται, ότι θα τις καθοδηγήσουν, ότι θα τις ποδηγετήσουν, ότι θα τις ελέγξουν. Αυτή η πλάνη είναι χειρότερη από
την πλάνη των απλών ανθρώπων που έχουν τα βιοτικά τους προβλήµατα, τα καθηµερινά τους προβλήµατα και η απόγνωση στην
οποία βρίσκονται -όπως σε κάθε περίπτωση πανικού και απόγνωσης- δεν οδηγεί στην κανονική έξοδο, αλλά αντίθετα ο πανικόβλητος πέφτει από το παράθυρο, δεν βγαίνει από την έξοδο.
Ας µην οδηγήσουµε, λοιπόν, εκεί την ελληνική κοινωνία, ας κάνουµε όλοι ό,τι µπορούµε. Και πιστεύω ότι αυτό κάνει αυτό το
νοµοσχέδιο, σταµατάει τις γραφειοκρατίες. ∆εν είδα εγώ, αγαπητέ κύριε Σιούφα, να σταµατήσει η εφαρµογή του νόµου. ∆εν
δέχεται το Υπουργείο νέες προτάσεις. ∆εν καταργήθηκε ο νόµος.
Το ότι θα έπρεπε νωρίτερα να έρθει το νοµοσχέδιο αυτό, όπως
και το φορολογικό νοµοσχέδιο, αυτά τα είχαµε πει από καιρό.
Καλό, όµως, είναι τώρα να µην κοιτάζουµε πίσω, να κοιτάξουµε
µπροστά.
Σταµατάει γραφειοκρατίες; Σταµατάει ο κεντρικός έλεγχος της
κεντρικής αρχής και του Υπουργού; Γίνεται αποκέντρωση στις
περιφερειακές Αρχές ∆ιαχείρισης, στις περιφέρειες; Αυτό νοµίζω είναι το βασικό στοιχείο αυτού του νόµου. Να το ψηφίσουµε,
να το στηρίξουµε και να ευχηθούµε να έχει επιτυχία, γιατί χωρίς
επενδύσεις, χωρίς δουλειά, παραγωγή δεν θα υπάρξει ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε µια
διευκρίνιση προς τον κ. Κακλαµάνη;
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είπατε, ότι καταργήθηκε ο
νόµος.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, ήµουν σαφής. Η
ισχύς του νόµου καταργήθηκε για τον εφεξής χρόνο.
∆εύτερον, τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν εξετάζονται µε το νόµο που υποβλήθηκαν. Και επεσήµανα την ανάγκη
στην Κυβέρνηση, να φέρει χθες νέο επενδυτικό νόµο για να συνεχιστεί το κεκτηµένο που υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Αρναουτάκης για κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Μετά, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κύριος Υπουργός,
θέλει να κάνει µια νοµοτεχνική τροποποίηση βελτίωση για να διανεµηθεί.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): «Στην παράγραφο 25 του άρθρου 10 του σχεδίου νόµου προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως
εξής: «Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει την 1.1.2012»».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να κατατεθεί για τα
Πρακτικά και να διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σταύρος Αρναουτάκης καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική τροποποίηση βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
στο σχέδιο νόµου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 20072013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»
24.3.2010
1. Στην παράγραφο 25 του άρθρου 10 του σχεδίου νόµου προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει την 1.1.2012» »)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Επίσης θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, απαντώντας στον αγαπητό Πρόεδρο κ. Σιούφα να πω ότι ο
Αναπτυξιακός Νόµος –το γνωρίζετε πολύ καλύτερα- σταµάτησε
στις 29-1-2010. Σήµερα έχουµε περίπου τέσσερις χιλιάδες επενδυτικά σχέδια µε τον παλιό αυτό νόµο, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν και τα οποία είναι προϋπολογισµού 10,2
δισεκατοµµυρίων. Επίσης, έχουµε οφειλές από τα προηγούµενα
χρόνια, περίπου 900.000.000.
Εµείς δίνοντας και µια νότα αισιοδοξίας πρέπει να πούµε, ότι
κάθε µήνα ξεπληρώνουµε αυτές τις οφειλές και για τον Αναπτυξιακό Νόµο, αλλά και για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Και πιστεύουµε ότι µέχρι τις 30/6 θα έχουµε ξεπληρώσει τα
900.000.000 των παλιών οφειλών, όπως επίσης και όλων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που ήταν µε την προηγούµενη προκήρυξη που εσείς την γνωρίζετε πολύ καλά και την είχατε
προκηρύξει. Άρα, κάθε µήνα δίνουµε τα χρήµατα αυτά τα οποία
είναι απαραίτητα για την αγορά.
Και επίσης να πω, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι το 80% των πόρων
που δίνεται στην ελληνική περιφέρεια, δεν είναι καµµία κατάκτηση καµµίας κυβέρνησης. Είναι υποχρέωσή µας, γιατί έτσι
έχουµε υπογράψει µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι το 82% των
πόρων θα πάνε στην ελληνική περιφέρεια. Και είναι και δέσµευση
του Γιώργου Παπανδρέου, ότι θα πάνε στην ελληνική περιφέρεια. Απαντώντας στον αγαπητό Πρόεδρο τον κ. Κακλαµάνη να
πω, ότι πρέπει να στηρίξουµε την ελληνική περιφέρεια. Όλοι
εµείς που ζούµε στην περιφέρεια ξέρουµε ότι χωρίς την περιφερειακή ανάπτυξη, δεν υπάρχει ανάπτυξη της χώρας…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για τη Θράκη, είπαµε για τη
Θράκη!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Και για τη Θράκη, κύριε Πρόεδρε, και για όλη την Ελλάδα, γιατί η περιφέρεια είναι που δίνει τη
δύναµη. Με το νέο σχέδιο νόµου που φέρνουµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µε την αιρετή περιφέρεια, τον ισχυρό δήµο, πιστεύουµε
ότι θα ενεργοποιήσουµε όλες αυτές τις δυνάµεις, ούτως ώστε
να υπάρχει στην κάθε περιοχή η βιώσιµη ανάπτυξη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής της Β’ Περιφέρειας Αθηνών του ΠΑΣΟΚ κυρία Άννα Νταλάρα.
Ορίστε, κυρία Νταλάρα, έχετε το λόγο.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε
προσοχή ως καινούργια Βουλευτής τους προλαλήσαντες. Και
εγώ από τη µεριά µου, προσπαθώ µου είναι να στηρίξω σ’ αυτό
για το οποίο µιλάµε σήµερα, την προώθηση και την επιτάχυνση
του ΕΣΠΑ, όπως καταγράφεται µέσα από το νοµοσχέδιο το
οποίο, κύριε Υπουργέ, ψηφίζεται.
Παρακολουθώντας τις οµιλίες όλων των συναδέλφων, νιώθω
κάτι το οποίο ίσως νιώθουν κι άλλοι, ότι κοιµόµαστε και ξυπνάµε
-οι περισσότεροι από εµάς- µε τον εφιάλτη της χρεοκοπίας. Κύριοι συνάδελφοι, τουλάχιστον ας µην τον µεταφέρουµε αυτό τον
εφιάλτη και την ηµέρα και ας µη γινόµαστε καταθλιπτικοί σε σηµείο ασθένειας, διότι τότε µόνο µε φάρµακα θα µπορούµε να το
αντιµετωπίσουµε.
Το λέω αυτό, διότι λίγο ως πολύ άκουσα ένα συνάδελφο µε
πολύ σεβασµό, να λέει µέσα στην οµιλία του ότι το ΠΑΣΟΚ έσυρε
τη Νέα ∆ηµοκρατία στο να χάσει την εξουσία και ότι σχεδόν την
υφάρπαξε µέσα από τα χέρια τους. Αυτό πια είναι ανησυχητικό!
Αντί να το κάνουµε αυτό -όπως είπαν και οι δύο Πρόεδροι- καλύτερα να προσπαθήσουµε να δουλέψουµε συλλογικά, να συντονίσουµε τις ενέργειές µας, για να αναστείλουµε αυτή την
απραξία και να επιταχύνουµε την παραγωγική δραστηριότητα.
Η επιτάχυνση της παραγωγής και η αναδιάρθρωσή της είναι
ζήτηµα προτεραιότητας για µια οικονοµία που βρίσκεται σε
ύφεση και αναζητά επιτακτικά υγιή διέξοδο. Και σίγουρα αυτό
κάνει το σηµερινό νοµοσχέδιο. Στοχεύει εκεί, κύριε Υπουργέ. ∆εν
έχουµε άλλα περιθώρια.
Τα τελευταία χρόνια επαναπαυθήκαµε σ’ ένα µοντέλο ανάπτυξης µε πισωγυρίσµατα και παθογένειες. Υπήρξαν καλές περίοδοι –ως πολίτης και όχι ως πολιτικός τότε, δεν µπορώ να µην
το αναγνωρίσω- και υπήρχαν στιγµές που οι κοινοτικοί πόροι
απορροφήθηκαν σωστά. Όµως λειτούργησαν ποτέ σε βάθος
χρόνου για την αναµόρφωση ενός παραγωγικού και υγιούς µοντέλου;
Συχνά σπαταλήθηκαν χωρίς η αξιοποίησή τους να είναι ενταγµένη σε µία συλλογική στρατηγική, ενώ άλλοτε χάθηκαν σε γρανάζια γραφειοκρατίας -όλοι το παραδέχεστε αυτό και η
Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση και τα άλλα κόµµατα- ή στις πελατειακές σχέσεις ή σε εσωστρέφεια.
Σαφώς στο στοίχηµα της ανάπτυξης της χώρας, δεν έχουµε
περιθώρια, Πρέπει να τεθεί σε νέα βάση. Και αυτό -αν θέλουµε να
είµαστε ειλικρινείς- δεν είναι µόνο υπόθεση νόµων, δεν είναι καν
αποτελεσµατικής υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Πάνω από όλα είναι
θέµα τεχνογνωσίας, παιδείας, υποδοµής και γενικότερα νοοτροπιών. Απαιτεί επενδύσεις και τοµές στο ρυθµιστικό πλαίσιο, που
αποδίδουν, όµως, µετά από εύλογο χρόνο. Γιατί ακούω: «Βιαστείτε, βιαστείτε». Ναι βιαστείτε, αλλά βιαστείτε όχι για να µπαλώσετε, αλλά για να λύσετε.
Είναι -όπως είπε και ο Πρόεδρος- εθνική υπόθεση που απαιτεί
την ενεργοποίηση όλων µας, των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων στη δηµόσια διοίκηση, των ΟΤΑ, των Υπουργείων, να στρατευτούµε σε µια πορεία για ριζική αναδιάρθρωση της
παραγωγικής βάσης στη χώρα µας.
Στο πλαίσιο αυτό σήµερα, προχωρούµε στην ψήφιση ενός σηµαντικού νοµοσχεδίου για να επιταχύνουµε την υλοποίηση του
ΕΣΠΑ, το οποίο κληρονοµήσαµε µε 3,2% απορρόφηση και σήµερα η απορρόφηση είναι στο 6%, αν δεν κάνω λάθος.
Μας ρωτάνε για τα παραγωγικά σχέδια. Να σταθώ, λοιπόν, σ’
αυτό. Άλλα είχα σκεφθεί να πω, άλλα έψαξα να βρω την τελευταία στιγµή. ∆εν έχουµε βάλει στόχο για το 2010 να απορροφηθεί το ΕΣΠΑ πάνω από 15%, για να ανασάνει η αγορά;
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Με το νοµοσχέδιο για την αποκέντρωση και την απλοποίηση
του ΕΣΠΑ, δεν προωθούνται ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις που θα
επιτρέπουν την επιτάχυνση της υλοποίησης και την εκχώρηση
νέων πόρων στην περιφέρεια -όπως όλοι ανέφεραν- διασφαλίζοντας ότι οι πόροι αυτοί θα διοχετευτούν σε ώριµα έργα και
δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσµατος;
Αυτό δεν γίνεται πράξη µε την υπογραφή επιχειρησιακών συµφωνιών υλοποίησης µε τις περιφέρειες και µε συµφωνίες που θα
αποτελέσουν και το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο, ώστε οι αυτοδιοικητικές περιφέρειες που θα προκύψουν από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασµό;
Στόχος µας είναι το ΕΣΠΑ να γίνει καταλύτης και για τις ιδιωτικές επενδύσεις, ιδιαίτερα µε την απάλειψη χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και αυτό το θεωρούµε καινοτόµο.
Επιπλέον, στο άρθρο 13 προχωρούµε σε ρυθµίσεις που αφορούν στον προηγούµενο επενδυτικό νόµο, ώστε να κλείσουν γρήγορα οι εκκρεµότητες σε κατατεθειµένα ήδη σχέδια. Το 2010
στηρίζουµε και χρηµατοδοτούµε τα επενδυτικά προγράµµατα,
σύµφωνα µε τα οποία είχαν µείνει ανεκπλήρωτες οφειλές προς
τρίτους ή υπάρχουν άλλες εκκρεµείς προτάσεις προς αξιολόγηση.
Πέρα απ’ αυτά, σύµφωνα µε τη δέσµευση της Υπουργού και
του Υπουργού, ο αναπτυξιακός νόµος θα χρηµατοδοτήσει επενδυτικά προγράµµατα το 2011, µε νέα κίνητρα που θα στηρίζουν
την παραγωγική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα, µε διακήρυξη θέσεων εργασίας.
∆εν σταµατάµε, όµως, εδώ. Τις προσεχείς ηµέρες ανακοινώνουµε τέσσερα νέα προγράµµατα ενίσχυσης των επιχειρήσεων
µέσα από συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα ΕΣΠΑ. Αξιοποιούµε και ενεργοποιούµε εργαλεία για επενδύσεις και µεγάλες
αναπτυξιακές παρεµβάσεις. Αναπτύσσουµε και στηρίζουµε µηχανισµούς πρόσβασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε δύο
πολύ σηµαντικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το «JEREMY» και το «JESSICA», στηρίζοντας αυτή τη
δύσκολη περίοδο τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Υλοποιούµε το
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα για τον ΟΛΠ, όπως ήδη ανακοινώθηκε, ταυτόχρονα µε Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα για τη
δυτική Θεσσαλονίκη και τη δυτική Αθήνα, µαζί µε άλλα δώδεκα
αναπτυξιακά προγράµµατα που αφορούν την περιφέρεια και όλη
την Ελλάδα. ∆ηµιουργούµε ελληνικό αναπτυξιακό ταµείο -πολύ
σηµαντικό- σαν χρηµατοδοτικό εργαλείο που θα λειτουργήσει
καταλυτικά για επενδύσεις που εστιάζονται στην πράσινη οικονοµία και στην καινοτόµο επιχειρηµατικότητα. Υλοποιούµε πρόγραµµα 9,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ που θα πέσουν στην
οικονοµία µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ψηφίσαµε τον Ιανουάριο το ν. 3816/2010, δίνοντας δυνατότητα σε
χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελµατίες να ρυθµίσουν τις οφειλές τους µέσω του «Τειρεσία».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τις επόµενες δέκα ηµέρες υλοποιούνται τα δύο σηµαντικά
προγράµµατα του Ταµείου Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, κάλυψης 80%. Τα έχουµε πει αυτά.
Αυτά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να γίνουν άµεσα και κυρίως, µε
µεθόδους που αντικειµενικοποιούν και επιταχύνουν τις διαδικασίες. ∆εν έχουµε χρόνο ούτε λεπτό κανένας µας για περαιτέρω
καθυστέρηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δέκα επτά µέλη του Συλλόγου
Νέων ∆ικηγόρων Γερµανίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σταύρος
Καλαφάτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Λίγη οικονοµία στο χρόνο να κάνουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η οικονοµία στο χρόνο
πρέπει να γίνει από τους συναδέλφους, εκτός εάν δεχθεί ο συνάδελφος κ. Καλαφάτης να µειώσουµε το χρόνο στα έξι λεπτά.
Να ξεκινήσουµε, λοιπόν, από τον κ. Καλαφάτη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Θα προσπαθήσω να είµαι συνεπής
σε όποιο χρόνο απαιτείται από το Σώµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έξι λεπτά, λοιπόν.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άλλοι µίλησαν δεκατρία και δεκατέσσερα λεπτά. Τώρα θα το κάνουµε έξι λεπτά;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίζουµε τότε
όπως είµαστε, στα επτά λεπτά, µόνο να τα τηρούµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια τέθηκαν στην υπηρεσία
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στην υπηρεσία της δηµιουργίας
µεγάλων αναπτυξιακών έργων, µια σειρά από ισχυρά αναπτυξιακά εργαλεία. Αναφέροµαι επί παραδείγµατι, στις Συµπράξεις
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. Αναφέροµαι στον Αναπτυξιακό
Νόµο που πρόσφατα, ουσιαστικά, καταργήθηκε, χωρίς να υπάρξει µέριµνα για να δηµιουργηθεί και να ισχύσει αµέσως ένας
νέος, ο οποιοσδήποτε νέος αναπτυξιακός νόµος είναι επιλογή
της Κυβέρνησης. Αναφέροµαι σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα
τα οποία έδιναν αναπτυξιακή πνοή µε µια δυναµική πορεία. Αναφέροµαι σε συγκεκριµένα εργαλεία τα οποία αποτελούσαν ανάσες σε µια δύσκολη συγκυρία για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
επί παραδείγµατι, που µάλιστα, λοιδορήθηκε από κορυφαίο στέλεχος της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Είναι γνωστή
η ρήση του συγκεκριµένου στελέχους, ότι το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων δεν θα µπορούσε να
εξυπηρετήσει ούτε επτακόσιες µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το
αποτέλεσµα, βεβαίως, ήταν ότι πάνω από πενήντα χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις ισχυροποιήθηκαν και τονώθηκαν από
τη λειτουργία του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Όµως, βλέπω, βεβαίως και µια σειρά από άλλα αναπτυξιακά
εργαλεία για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που ακόµα είναι στη
σκέψη, τώρα δροµολογούνται να µπουν σε λειτουργία, όπως
είναι το «JEREMY» και το «JESSICA», αναπτυξιακά εργαλεία που
βοηθούν τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Βεβαίως η µηχανή προσπαθεί να ρονταριστεί από την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Όµως, τα µέτρα που ήδη ελήφθησαν, ελήφθησαν σε λάθος κατεύθυνση, κατά την άποψή µας, από τη µία
πλευρά, µε λάθος συνταγή, από την άλλη. Σε συνδυασµό, βεβαίως, µε την καθυστέρηση του ορισµού του Γενικού Γραµµατέα Περιφερειών, καθώς και του Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων
και Ανάπτυξης, αντιλαµβάνεστε ότι η εικόνα, η οποία δηµιουργήθηκε τους τελευταίους πέντε µήνες, δεν είναι και η καλύτερη
δυνατή.
Το ΕΣΠΑ είναι ένα από τα δυνατά αναπτυξιακά εργαλεία στην
υπηρεσία της χώρας, αλλά είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά που
νοµίζω ότι πάτε να το κάψετε. Το ΕΣΠΑ σταµάτησε τον προηγούµενο Οκτώβριο.
Τότε, κύριε Υπουργέ, ήταν πέµπτο στην απορροφητικότητα
στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεστε µε
αυτό το νοµοσχέδιο και προσπαθείτε να επιταχύνετε τις διαδικασίες, να το κάνετε πιο ευέλικτο, να το κάνετε πιο αποτελεσµατικό. Νοµίζω, όµως, ότι ο στόχος δεν επιτυγχάνεται.
Είπατε ότι θα το αναθεωρήσετε και η Ευρωπαϊκή Ένωση µε
τον πιο επίσηµο, κατηγορηµατικό τρόπο έρχεται να σας διαψεύσει και το αποκλείει. Έρχεστε µε αυτό το νοµοσχέδιο να καταργήσετε το «εγκληµατικό», κατά πολλούς και κατά εσάς,
ενδεχοµένως -όχι προσωπικά, από την πλευρά της Κυβέρνησης
είναι αυτή η άποψη- νόµο και τον αλλάζετε µόνο τελικά κατά 20%.
Αυτό εµάς µας ευχαριστεί, επειδή βλέπουµε ότι στην πράξη αυτό
το οποίο ίσχυε στις µέρες µας ήταν αποτελεσµατικό.
Το ζητούµενο, όµως, είναι ότι αυτό το 20% το οποίο καταρ-
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γείτε, κύριε Υπουργέ, έχει άµεσες δυσµενείς επιπτώσεις στα ζητήµατα της ποιότητας. Γίνονται, δηλαδή, εκπτώσεις στην ποιότητα. Οι τελικοί δικαιούχοι που χρειάζονται τη µεγαλύτερη
ενίσχυση, απλά δεν την έχουν. Κάνετε αλλαγές στην κορυφή και
όχι στη βάση. Καταργούνται ρυθµίσεις που ούτως ή άλλως δεν
αποτελούν «βαρίδια» -να το πούµε έτσι, λιγάκι λυρικά- γραφειοκρατίας, όπως είναι η «ΝΟΜΟΣ ΑΕ».
Η καινοτοµία των επιχειρησιακών συµφωνιών υλοποίησης πιθανώς να εξελιχθεί σε «κενοτοµία». Η εξειδίκευση έχει ή δεν έχει
γίνει ήδη; Η παλιά τι θα γίνει; Οι νέοι περιφερειάρχες, οι οποίοι
θα οριστούν στις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές, µε ποιο επιχειρησιακό πλάνο θα προχωρήσουν; Με αυτό το οποίο έχει εγκριθεί ή θα ξαναγίνει συµφωνία;
Η κατάργηση του ελάχιστου προϋπολογισµού των υπό ένταξη
στο ΕΣΠΑ έργων οδηγεί και αυτό τέθηκε και στην επιτροπή, κύριε
Υπουργέ, σε πολλά µικρά έργα. ∆εν είναι αυτός ο σκοπός του
ΕΣΠΑ. Είναι να δηµιουργήσει προστιθέµενη πολλαπλασιαστική
αξία στα παραγόµενα έργα και όχι αυτά να κατακερµατιστούν,
που µπορεί να ικανοποιούν περισσότερο τοπικές ανάγκες και µάλιστα, όχι ουσιαστικές. ∆ιότι ο σκοπός είναι, φυσικά, να βοηθήσουµε την περιφέρεια, αλλά µε αναπτυξιακό έργο που θα
πολλαπλασιάζει την ισχύ του και όχι θα την διαιρεί.
Η υποβάθµιση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου που
γίνεται στο άρθρο 10, η κατάργηση της υποχρεωτικής επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, σύµφωνα µε
το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, είναι, επίσης, ένα σηµαντικό στοιχείο
που βοηθάει, δυστυχώς, στην πτώση της ποιότητας. Οι µελέτες
των έργων που πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ αναθεωρούνται και συµπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και όχι
όπως η νοµοθεσία επιβάλλει.
Είναι µια σειρά από παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ, πού δείχνουν ακριβώς τι; Ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν βοηθάει
ουσιαστικά. Και µε τις συµπληρωµατικές ρυθµίσεις που έχουν
γίνει στο υφιστάµενο πλαίσιο, τελικά αποδεικνύεται ότι το αποτέλεσµα δεν επέρχεται.
Κλείνω µε αυτό, το οποίο άκουσα µε χαρά και από το στόµα
σας ότι ισχύει -γιατί υπήρχαν τοποθετήσεις που µας δηµιουργούσαν αµφιβολίες- δηλαδή, ότι το 82% θα διοχετευθεί και θα
επενδυθεί στην περιφέρεια. Είναι απαραίτητο. Είναι -αν θέλετεένας δρόµος µοναδικός, αποκλειστικός, ένας δρόµος που πρέπει
να τον ακολουθήσουµε όλοι, η περιφέρεια.
Και εγώ θα µιλήσω ιδιαίτερα για την κεντρική, για την ανατολική και για την δυτική Μακεδονία που διψά για αναζωογονητικές
αναπτυξιακές προσπάθειες. Είχε ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες
αναπτυξιακού χαρακτήρα, χωρίς να έχει θεσµικά κατοχυρωµένο
ρόλο, το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο έχει ήδη καταργηθεί.
Να επενδυθούν περισσότερες προσπάθειες, περισσότερος
χρόνος, περισσότερο έµψυχο δυναµικό, να δοθεί µεγαλύτερη
προσοχή από την Κυβέρνηση σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο
επιχειρησιακό, στην περιφέρεια και στην Μακεδονία, κύριε
Υπουργέ. Είναι ένα ζητούµενο, το οποίο δεν εξυπηρετεί µονάχα
τοπικά χαρακτηριστικά και τοπικές ανάγκες, εξυπηρετεί εθνικές
ανάγκες και αυτό λαµβάνει ιδιαίτερα µεγάλες διαστάσεις στην
εποχή που ζούµε.
Με αυτές τις παρατηρήσεις, µπορώ να πω ότι η συγκεκριµένη
προσπάθεια δεν επιτυγχάνει το στόχο, τον οποίο η Κυβέρνηση
έχει βάλει και γι’ αυτό φυσικά απορρίπτουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής Ηλείας
του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης ∆ηµητρουλόπουλος, έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
ξέρω αν είναι ατυχία ή τύχη που ανεβαίνω σ’ αυτό το Βήµα πριν
τον Μίµη Ανδρουλάκη, υπό το άγρυπνο βλέµµα, βεβαίως, του για
πολλά χρόνια συµπατριώτη µου, Προέδρου. Σίγουρα είναι τύχη,
όµως, να βρίσκοµαι µπροστά στο αισιόδοξο βλέµµα του Υφυπουργού.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα πριν
από τον πρώην Πρόεδρο, τον κ. Κακλαµάνη, ότι βρισκόµαστε
πάνω σ’ ένα «ηφαίστειο». Το ζητούµενο –ξέρετε- δεν είναι η θέση,
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στην οποία βρισκόµαστε. Το ζητούµενο είναι πώς αντιλαµβάνεται
ο καθένας τη θέση, στην οποία βρίσκεται. Έτσι, λοιπόν, κάποιοι
«καθήµενοι» πάνω στο ηφαίστειο αυτό, νόµιζαν ότι θα τους εκτίνασσε στα ύψη, στα σύννεφα, υλοποιώντας έτσι τα όνειρά τους.
Κάποιοι άλλοι, όµως, «καθήµενοι» σήµερα πάνω σ’ αυτό το ηφαίστειο, νοιώθουν τη θερµοκρασία και προσπαθούν να µειώσουν
τη δράση του, προσπαθούν να το κάνουν εν τέλει ανενεργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα από συναδέλφους της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για το δίληµµα: «Μικρά ή µεγάλα
έργα στο ΕΣΠΑ». Ξέρετε το δίληµµα δεν είναι: «Μικρά ή µεγάλα
έργα». Το δίληµµα είναι: «Τι θέλουµε». Θέλουµε σχεδιασµό, ιεράρχηση, διαφάνεια στην υλοποίηση, άρα αποτελεσµατικότητα
ενός προγράµµατος ή αποσπασµατικότητα και συγκεντρωτισµό
αυτού;
Πόσα περιφερειακά συµβούλια, κύριοι συνάδελφοι της Νέας
∆ηµοκρατίας, έγιναν για το ΕΣΠΑ επί ηµερών της διακυβέρνησής σας; Σε πόσα συζητήθηκαν τα αναπτυξιακά προγράµµατα
των νοµών σε περιφερειακά συµβούλια; Πότε αξιολογήθηκαν
αυτά τα ήδη υπάρχοντα αναπτυξιακά προγράµµατα σε κάθε
νοµό της χώρας; Πότε ιεραρχήθηκαν αυτά από τα θεσµοθετηµένα όργανα του κράτους;
Έλλειµµα, µεγάλο έλλειµµα, κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας! «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: µετά, την εφαρµογή του το 2011,
θα υπάρχει πρόβληµα, µειονέκτηµα. Αντιθέτως, λύση δίνεται,
πλεονέκτηµα θα υπάρχει µε την εφαρµογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
των αιρετών περιφερειακών οργάνων και των ισχυρών ΟΤΑ. Θα
υπάρξουν, λέει, διαφωνίες στα αναπτυξιακά προγράµµατα, στο
ΕΣΠΑ, στα νέα περιφερειακά όργανα. Ε, και;
Είναι πρόβληµα η διαφωνία, κύριοι συνάδελφοι; Είναι πρόβληµα η αλλαγή, η διεκδίκηση, η αλλαγή των προτεραιοτήτων µε
βάση τα δεδοµένα της στιγµής; Ίσα-ίσα που αυτό το νοµοσχέδιο
αποδεικνύει ότι δεν είναι αποσπασµατικό σε σχέση µε το οικονοµικό και το διοικητικό περιβάλλον, σε σχέση µε το µέλλον της
χώρας. Είναι ενταγµένο σε µία γενικότερη στρατηγική για την
πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Εξάλλου, οι αυτοδιοικήσεις ξέρουν να σχεδιάζουν, ξέρουν να παίρνουν υπ’ όψιν την
πραγµατικότητα κάθε φορά.
Κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτό το νοµοσχέδιο, αφού υπάρχει θεσµικό πλαίσιο, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν διαδικασίες; Η αλήθεια είναι ότι η κάθε προγραµµατισµένη δράση περιλαµβάνει δύο
τοµείς, αποτελείται από δύο κεφάλαια, αυτόν που περιέχει τα ποσοτικά στοιχεία -προϋπολογισµούς, κατανοµές κ.λπ.- και αυτόν
που προσδιορίζει το σκοπό, τους στόχους, καθώς και τα µέσα
και τις διαδικασίες, τους θεσµούς και τα υποκείµενα υλοποίησης
του σχεδιασµού και της δράσης. Και τα δύο κεφάλαια, κυρίως
το δεύτερο έχει να κάνει µε την αποτελεσµατικότητα, την υλοποίηση των στόχων.
Και βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αναγκαίο αυτό
το νοµοσχέδιο µε δεδοµένη και τη συγκυρία. Μάλιστα, µε δεδοµένη αυτή τη συγκυρία είναι άκρως αναγκαίο θα έλεγα.
Αυτό διότι πρώτον, αν ο στόχος του προγράµµατος είναι η περιφερειακή σύγκλιση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ελλάδος και η κοινωνική συνοχή, είναι σαφές ότι οι κατανοµές των
κονδυλίων δεν οδηγούν σε περιφερειακή σύγκλιση. Το αναπτυξιακό άνοιγµα µεταξύ των περιφερειών συνεχώς διευρύνεται.
Θα έπαιρνα, για παράδειγµα την περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας,
στην οποία ανήκω, και κυρίως την πυρόπληκτη Ηλεία, µε χωρίς
βασικές ολοκληρωµένες υποδοµές στις µεταφορές, χωρίς στήριξη του αγροτικού χώρου -ενός από τους µεγαλύτερους αγροτικούς χώρους της χώρας- χωρίς τουριστική πολιτική και πολιτική
για τον πολιτισµό, κυρίως, χωρίς ένα σχέδιο για την ανασυγκρότηση του που οφείλει η σηµερινή Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, να
λάβει σοβαρά υπ’ όψιν και να προωθήσει το συντοµότερο δυνατόν.
∆εύτερον, είναι επίσης αλήθεια ότι κάθε νοµοσχέδιο δείχνει
µε σαφήνεια τη φιλοσοφία, τις αρχές και την ιδεολογία του συντάκτη. Αυτό φαίνεται από τους θεσµούς και τα υποκείµενα του
σχεδιασµού, της ιεράρχησης και της υλοποίησης του κάθε προγράµµατος, από τους κανόνες που θέτει ο νοµοθέτης. Τι είχαµε
σήµερα; Είχαµε ένα θεσµικό πλαίσιο «κοµµένο και ραµµένο» στις
αρχές και τη φιλοσοφία του συγκεντρωτισµού, πολύπλοκο, δύ-
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σχρηστο, συγκεντρωτικό, άρα αναποτελεσµατικό. Είχαµε πολλά
όργανα, δύσκολες διαδικασίες και στο τέλος µίαν αρχή, την πλατεία Συντάγµατος, το Υπουργείο. Και αν σε αυτά προσθέσει κάποιος και το µεγάλο αριθµό των έργων-γέφυρες, που από το Γ’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν ολοκληρώθηκαν –κακώς- και µεταφέρονται σήµερα στο ΕΣΠΑ, τότε οι στόχοι του προγράµµατος
είναι «όνειρο θερινής νυκτός». Τι χρειάζεται; Χρειάζεται αποκέντρωση, απλοποίηση, επιτάχυνση.
Ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µία θεωρητική σύλληψη. Είναι µια πρακτική που
απαντά στην έλλειψη του αναπτυξιακού σχεδιασµού, ιδιαίτερα
για την περιφέρεια της χώρας µας.
Ποιον ορισµό δίνει σήµερα, κύριε Πρόεδρε, το αθηνοκεντρικό
κράτος για την ανάπτυξη της περιφέρειας; Ξέρετε τι λέει; Ανάπτυξη είναι το άθροισµα των διεκδικήσεων όλων των φορέων
µιας περιοχής, ενός νοµού, σε τελευταία ανάλυση, το άθροισµα
των επιτευγµάτων όλων των φορέων, σε κάθε τόπο, σε κάθε
νοµό. Αυτό εννοεί ως ανάπτυξη το αθηνοκεντρικό κράτος σήµερα µε την προώθηση αποσπασµατικών έργων, ασύνδετων µεταξύ τους, πέρα από κάθε σχεδιασµό και ιεράρχηση.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό το νοµοσχέδιο καλείται µέσα στα όρια
που τα πράγµατα δηµιουργούν, να διορθώσει, να αλλάξει την πορεία, να δώσει λύσεις, να υλοποιήσει τους στόχους του Προγράµµατος. Η απλοποίηση των διαδικασιών για τη διαχείριση του
ΕΣΠΑ δεν είναι η άρνηση των κανόνων που η Νέα ∆ηµοκρατία
θέσπισε. Είναι η άρνηση στο συγκεντρωτισµό, είναι η ενίσχυση
στην απορροφητικότητα του Προγράµµατος, είναι εν τέλει η
αποτελεσµατικότητά του.
Ταυτίζουµε, κύριε Πρόεδρε, το ΕΣΠΑ -ό,τι απέµεινε από αυτό,
βέβαια- µε την προσπάθεια για ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη.
Αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, είναι µία πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης ενταγµένη σε µία γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική που περιλαµβάνει και άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες,
που σύντοµα θα φέρει -οφείλει να φέρει- η Κυβέρνηση στη
Βουλή. Εκτός των άλλων, είναι και µία απάντηση στην ύφεση της
οικονοµίας.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε ότι την ιστορία τη
γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Οι παρόντες καλούνται σήµερα να υλοποιήσουν το 97% του προγράµµατος στον ίδιο χρόνο
που οι ωσεί παρόντες υλοποίησαν το 3% αυτού του προγράµµατος.
Κύριε Υφυπουργέ, κινηθείτε γρήγορα, σταθερά, καλύψτε τις
ελλείψεις, διορθώστε τα λάθη! Η κοινωνία πάντως σας στηρίζει.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα τέσσερις µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 2ο Γυµνάσιο
Καλαµάτας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τώρα, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον Βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ κ. Μίµη Ανδρουλάκη.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
κύριε Υφυπουργέ, αγαπητέ Σταύρο, εµείς οι Βουλευτές, εσύ όχι
τόσο πολύ, διότι έχεις άλλη θητεία και τα γνωρίζεις, όπως και ο
δήµαρχος από εδώ, πάσχουµε από «νοµοθετικό φετιχισµό». ∆ηλαδή έχουµε την ψευδαίσθηση ότι ψηφίζοντας ένα νόµο έχουµε
καλύψει το 70% έως 80% µιας υπόθεσης, ενώ είναι ζήτηµα αν
είναι µόλις το 20% έως 30% της υπόθεσης.
Όλα τα µεγάλα ζητήµατα της πολιτικής, κύριοι συνάδελφοι,
όλα τα µεγάλα ζητήµατα της στρατηγικής, ειδικά της ανάπτυξης,
έρχεται µία στιγµή που γίνονται προβλήµατα διοίκησης, οργάνωσης και ελέγχου, συντονισµού της Κυβέρνησης. ∆ηλαδή, όλα

5429

τα προβλήµατα γίνονται ζητήµατα µάνατζµεντ. Και εδώ να το
λέµε µεταξύ µας. Εµείς οι Βουλευτές, οι πολιτικοί, είτε είµαστε δικηγόροι είτε γιατροί είτε οικονοµολόγοι είτε καθηγητές πανεπιστηµίου που έλεγε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής πριν πολύ
χαρακτηριστικά, δεν είµαστε και οι καλύτεροι µάνατζερ.
Όµως, για να είµαστε ειλικρινείς, κύριοι συνάδελφοι και τον
Μπιλ Γκέιτς να βάλετε µάνατζερ στο ΕΣΠΑ -σε όλη την Ευρώπη,
δεν λέω µόνο εδώ- θα τρελαθεί και θα το βάλει στα πόδια! ∆ηλαδή, λίγο πολύ το ΕΣΠΑ έχει ένα «ευρωπαϊκό ζουρλοµανδύα»
που, βέβαια, στην Ελλάδα τα πράγµατα γίνονται πολύ χειρότερα.
Και τότε στη συζήτηση, κύριοι συνάδελφοι, φωνάζαµε στο κεντρικό επιτελείο, λιγότερα και καλύτερα, απλούστερα, γρηγορότερα,
αποκεντρωµένα,
δίχως
ενδιάµεσες
πολλές
γραφειοκρατικές δοµές. Και να σας πω την αµαρτία µου, εγώ
λέω, δεν ξέρεις καµµιά φορά ο Καραµανλής κάτι µπορεί να κάνει.
Γιατί; Ο Σωκράτης έλεγε ότι αν έχεις ένα περίπλοκο καθήκον να
το αναθέσεις σε έναν τεµπέλη. Θα το κάνει µε τον πιο εύκολο, σύντοµο και γρήγορο τρόπο! Εκεί ήταν η ελπίδα µου όλη. Όµως,
δυστυχώς, τζάµπα πήγε η τεµπελιά, τζάµπα και ο φιλελευθερισµός και τελικά καταλήξαµε σε ένα γραφειοκρατικό δαιδαλώδες
υπεροικοδόµηµα που δεν ξέρω αν λέει αλήθεια -αλήθεια λέει,
αλλά µήπως υπερβάλλει εδώ- ο κ. Κουκουλόπουλος, όταν µιλάει
για εκατόν είκοσι µία δοµές και τρεις χιλιάδες επτακόσια άτοµα,
κύριοι συνάδελφοι! Και αυτό το λέµε Ευρώπη και εκσυγχρονισµό; Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα. Και αναγκάστηκαν,
βεβαίως, στην πορεία να το απλοποιήσουν και οι ίδιοι.
Αυτή είναι η πολύ σκληρή πραγµατικότητα, κύριοι συνάδελφοι. Θα έκανα κριτική σήµερα στο Υπουργείο Οικονοµίας, εάν
δεν υπήρχε αυτή η ακραία κατάσταση. ∆ιότι δεν αλλάζουµε
άλογο στη µέση του ποταµού. Το ΕΣΠΑ είναι στη µέση. Εν κινήσει κάνουµε τις αλλαγές, εν κινήσει κάνουµε τις τροποποιήσεις,
δεν υπάρχει σταµάτα και ξεκίνα, πολύ περισσότερο που το ΕΣΠΑ
βασίζεται στην τέχνη της γεφυροποιίας, έργα, γέφυρες ακούµε
κ.λπ..
Όµως, δυστυχώς, πράγµατι έχουµε µία ακραία κατάσταση και
έπρεπε να αλλάξει ο νόµος. Τώρα, γιατί δεν άλλαξε τρεις, τέσσερις µήνες νωρίτερα, είναι «άλλου παπά ευαγγέλιο», αλλά αυτές
οι αναγκαίες και εύλογες αλλαγές που βλέπω ότι έχουν ευρύτερη συναίνεση, θα κριθούν εκ του αποτελέσµατος στη µάχη µε
το χρόνο και στη µάχη της ποιότητας.
Αγαπητέ Σταύρο, κύριε Υφυπουργέ, που ξέρεις πόσο σε εµπιστεύοµαι, εδώ δεν πρέπει να είναι µία βελτίωση κορυφής στο κεντρικό επιτελείο, που πράγµατι είναι. Το θέµα είναι, όπως είπαν
πολλοί συνάδελφοι και της Αντιπολίτευσης, προς τα κάτω τι γίνεται. Στην ωρίµανση των έργων, στην επάρκεια των διαχειριστών, εκεί θα δοθεί η µάχη. ∆εν είναι στο επιτελείο και στο αν
είναι έτσι ή είναι αλλιώς το επιτελείο. Και µε ένα κακό νόµο µπορείς να έχεις θεαµατικά αποτελέσµατα. ∆εν είναι ο νόµος εδώ, ο
νόµος είναι ο σκελετός. Το κρέας είναι οι άνθρωποι και οι επιλογές, οι επιλογές και οι άνθρωποι, δηλαδή η διοίκηση, η ζωντανή.
Κύριοι συνάδελφοι, θα σας στενοχωρήσω µε κάτι. Σκεφθείτε
τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. ∆εν ξέρω, δεν θυµάµαι
τώρα πόσο είναι. Είναι 46.000.000.000;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τα τρία είναι 44.000.000.000.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Για φανταστείτε, λοιπόν, τώρα, κύριοι συνάδελφοι, πώς καταφέραµε µε τόσα λεφτά
να δηµιουργήσουµε κατά κάποιο τρόπο µία αντεστραµµένη πυραµίδα, µε µία στενή παραγωγική βάση και ένα γιγάντιο υπερκαταναλωτικό υπεργραφειοκρατικό εποικοδόµηµα και να είµαστε
σε µία δυναµική του χρέους, η οποία ξεπερνά τη δυναµική της
ανάπτυξης, δηλαδή, της παραγωγικής κοινωνικού πλούτου; Πώς
καταφέραµε, τέλος πάντων, σήµερα η χώρα να τίθεται, αναγκαστικά πλέον, σε µία µορφή διεθνούς οικονοµικού ελέγχου; Αυτή
είναι µία αποτυχία, µέσα στην επιτυχία των ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Όµως, είναι µία αποτυχία, κύριοι συνάδελφοι, απέναντι στην
οποία πρέπει να αναµετρηθούµε.
Ήθελα να πω ότι στη θέση της κυρίας Υπουργού υπήρξαν προκάτοχοι. Ακόµη αντηχούν στ’ αυτιά µας οι οµιλίες τους εδώ -θα
θυµάστε- κύριοι συνάδελφοι. Και πρέπει η κυρία Υπουργός και
εσείς, όλη η Κυβέρνηση, πάντα να λέµε µέσα µας -είναι παιδα-
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γωγικό αυτό- γιατί θα πετύχουµε εκεί που δεν τα κατάφεραν οι
προκάτοχοί µας; Γιατί; Εδώ σ’ αυτή την Αίθουσα, αντηχούν
ακόµα στ’ αυτιά µας η πολιτική ρητορική που έλεγε; «Τα έργα
τώρα είναι στοχευµένα, οι δράσεις είναι επικεντρωµένες, νέες
τεχνολογίες, καινοτοµία, επιχειρηµατικότητα, περιβάλλον, συνοχή, όχι αυτά τα πριν» σχετικά µε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
και µετά ο πολλαπλασιαστής ο περίφηµος των έργων χάθηκε, η
αναδιάρθρωση εξαφανίστηκε, η στόχευση εξατµίστηκε και
ύστερα στο «άρπα κόλλα» στο χάος και στις καθυστερήσεις
εντάσσουµε τα έργα -γιατί ένας είναι ο Θεός και οι Προφήτες, η
απορρόφηση- άντε γρήγορα, για να µη χάσουµε τα λεφτά και
φθάσαµε στην υπερδέσµευση µε τόσα έργα, τα οποία µένουν
ηµιτελή, απλήρωτοι λογαριασµοί και τώρα όλα αυτά τα έργα,
κύριε Υφυπουργέ είναι στην ουρά, στο θάλαµο αναµονής του
Υπουργείου σας, για να γίνουν έργα-γέφυρες.
Πλέον δεν έχουµε, κύριοι συνάδελφοι, αυτή την πολυτέλεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Τώρα, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, είµαστε σε εµπόλεµη
κατάσταση και καλά κάνει και µας προσγειώνει ο Πάρις Κουκουλόπουλος και µας λέει: «Μην έχετε υπερβολικές προσδοκίες».
Σωστό. Αλλά µέσα σ’ αυτήν την κρίση, µέσα σ’ αυτή την εµπόλεµη κατάσταση, το ΕΣΠΑ είναι η τελευταία µάχη εφεδρειών σε
ένα πολεµικό µέτωπο ανάπτυξης που υποχωρεί, αν δεν καταρρέει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Χωρίς να εισάγετε
νέους δαίµονες, κύριε Ανδρουλάκη, δηµοσθενικός έξοχος ο
λόγος σας.
Ο κ. Αθανάσιος ∆αβάκης από τη Νέα ∆ηµοκρατία έχει το λόγο
για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν
ξεκινήσω την οµιλία µου, θα ήθελα να εκφράσω τις θερµότερες
ευχές µου στην Ελληνική Κυβέρνηση για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής. Είναι µία Σύνοδος η οποία συµπίπτει µε µία εµβληµατική
για την Ελλάδα ηµεροµηνία, την ηµεροµηνία της Εθνικής µας
Ανεξαρτησίας και οι ευχές και οι ελπίδες όλων των Ελλήνων και
οι ευχές και οι ελπίδες όλων των πτερύγων συνοδεύουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, προκειµένου να δώσει τη δική του µάχη,
όπως οφείλουµε να τονίσουµε αυτή τη στιγµή, για το οικονοµικό
αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα µας σε µία συγκεκριµένη
χρονική στιγµή.
Παράλληλα, θα ήθελα να συγχαρώ, πριν ξεκινήσω τις επισηµάνσεις για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το Σύλλογο των Υπαλλήλων της Βουλής για την εξαιρετική εκδήλωση που
διενεργήθηκε, πριν από λίγες ώρες, σ’ αυτήν την Αίθουσα, επ’
ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, µία εκδήλωση
η οποία δηµιούργησε πολύ συγκινητική ατµόσφαιρα, αλλά και η
οποία θα πρέπει να χαρακτηριστεί για την ιδιαίτερη ποιότητα, την
οποία είχε φέτος, σχετικά µε τη διάνθιση αυτής της εκδηλώσεως
και από νεολαία, από χορωδιακό συγκρότηµα, το οποίο έδωσε
τη δική του νότα.
Μία µόνο µικρή παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, πριν κλείσω σ’
αυτό το σηµείο, ότι, απ’ ό,τι υπήρξε σ’ αυτή την Αίθουσα εκείνη
τη στιγµή, απ’ ό,τι αναφέρθηκε για τα ιστορικά δεδοµένα, απ’
ό,τι, θα έλεγα, τοποθετήθηκαν οι εκφωνητές, αναφέροντας και
διανθίζοντας µε µουσικά κοµµάτια και δηµοτικά τραγούδια, έλειπαν τέσσερα γράµµατα. Έλειπε ένας συγκεκριµένος τόπος από
τον οποίο –η ιστορία άλλωστε το λέει- ξεκίνησαν όλα, αρκετά
πριν την 25η Μαρτίου.
Και είναι απορίας άξιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί
συµβαίνει αυτό.
Η Μάνη, αυτό το ακραίο σηµείο, η ακραία πλευρά της πατρίδας µας, αυτή η χερσόνησος η αυχµηρά, η άγονη, η διψασµένη
για ελευθερία για την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία έδωσε την ελευθερία στην υπόλοιπη Ελλάδα, απαλείφθηκε για µία ακόµα φορά
από µία τελετή, που πραγµατικά σας λέω ότι ήταν άριστη όσον
αφορά τα υπόλοιπα.
Θα έλεγα -και αναφέροµαι και στο Προεδρείο- ότι του χρόνου
θα πρέπει σαν ύστατο σηµείο αναφοράς, σαν ύστατο οφειλόµενο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φόρο τιµής σε αυτήν τη γωνιά της πατρίδας µας, η οποία γέννησε την ελληνική ελευθερία, από την οποία ξεκίνησε η ελληνική
ελευθερία τη 17η Μαρτίου του 1821, να αναφέρεται και στις αναφορές των εκφωνητών και στο γενικότερο σχεδιασµό τέτοιων εκδηλώσεων εκ µέρους της Βουλής των Ελλήνων.
∆εν θα υπήρχε Εθνική Αντιπροσωπεία, εάν δεν υπήρχε η Επανάσταση του 1821. Και δεν θα υπήρχε Επανάσταση του 1821 εάν
δεν υπήρχε η Μάνη απ’ όπου ξεκίνησε, µε πρωτοπόρα την οικογένεια των Μαυροµιχαλέων όλη εκείνη η εθνική προσπάθεια για
να δώσει στη χώρα µας την Εθνική της Ανεξαρτησία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο στο
µέσον της τέταρτης Προγραµµατικής Περιόδου, 2007-2013 κατά
το οποίο και εξαιτίας του οποίου η Κυβέρνηση λέγει ότι θέλει να
δηµιουργήσει µία επιτελικότερη εικόνα, ένα καλύτερο αποτέλεσµα, µία αποτελεσµατικότερη -αν θέλετε- παρέµβαση στη διενέργεια και στη δηµιουργία αυτής της υπόθεσης που λέγεται, ∆’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κατά το λαϊκότερο.
Θεωρώ ότι, όπως ελέχθη και προηγουµένως, γίνεται πολύ
κακό για το τίποτα, πολύ θόρυβος για το τίποτα και δείχνει και
την αναντιστοιχία -ερχόµενος σε συνέχεια αυτών που είπε ο συνάδελφος κ. Ανδρουλάκης προηγουµένως- της σηµερινής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς την πραγµατικότητα.
Βρισκόµαστε στο µέσον µίας προσπάθειας, αν θέλετε ενός
σχεδίου, ενός σχεδιασµού και έρχεστε εσείς να δώσετε τη δική
σας πινελιά, την πινελιά -αν θέλετε- της κυβερνώσας παρατάξεως σε µία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και νοµίζω ότι παρά
τις όποιες αστοχίες ή κάποια ελαττώµατα τα οποία είχε -όπως
πάντοτε υπάρχουν ελαττώµατα εφόσον υπάρχουν άνθρωποι και
διενεργούν ορισµένες καταστάσεις- πήγαινε καλά.
Γιατί το αλλάζετε κύριε Υπουργέ και δηµιουργείτε σήµερα
αυτήν την αναστάτωση; Υπάρχει µία συγκεκριµένη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια που η χώρα µας
απολαµβάνει Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και αυτή η ∆ηµόσια
∆ιοίκηση είναι κάτω του µετρίου -αν θέλετε- όσον αφορά την
απορρόφηση, τη διενέργεια, την εκτέλεση συγκεκριµένων έργων
εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν την εθνική συµµετοχή,
η οποία πραγµατικά είναι ένα ζητούµενο.
Πιστεύω ότι, θα έπρεπε να βελτιώσετε την κατάσταση, µη φέροντας νοµοσχέδιο, αν θέλετε, αυτή είναι η άποψή µας. Θα
έπρεπε να δώσετε κάποιες καλύτερες κατευθύνσεις, δεδοµένης
δε της αναδιάρθρωσης που θα φέρετε σε λίγο καιρό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, της αλλαγής της Περιφέρειας, της αιρετής
περιφέρειας, των µεγαλύτερων και νευραλγικότερων δήµων που
και εκεί αποτελεί ένα συγκεκριµένο πολιτικό πρόβληµα. Τι θα
γίνει η αλλαγή; Πώς θα προχωρήσει η αλλαγή σε συγκεκριµένες
κατευθύνσεις των κονδυλίων, όταν θα έχουµε ένα αιρετό όργανο
µε το δικό του συµβολισµό, µε τη δική του θεσµική και πολιτική
νοµιµοποίηση; Πώς αυτό το όργανο -ο περιφερειάρχης εννοώθα «ευθυγραµµιστεί» στις ράγες τις οποίες εσείς προηγουµένως
χαράξατε, όσον αφορά και τη δική του κυριαρχία, λαϊκή κυριαρχία σε επίπεδο περιφέρειας και όσον αφορά και το γενικότερο
σχεδιασµό που ως όργανο θα ήθελε να κάνει; Είναι ένα ζητούµενο, το µέλλον είναι µπροστά µας και θα δείξει εάν αυτό θα
εφαρµοστεί.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Στον τοµέα του πολιτισµού, ανέφερε πριν από περίπου δύο µήνες, ο Υπουργός κ. Γερουλάνος, ότι η Νέα ∆ηµοκρατία στο ΕΣΠΑ δεν είχε προβλέψει
κανένα κονδύλιο. Το διαψεύδει από την άλλη µεριά ο άλλος
πόλος εξουσίας στο Υπουργείο Πολιτισµού η κ. Μενδώνη, Γενική
Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού, που εξήρε την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι ιδιαίτερα από το
2007 και µετά έδωσε αρκετά χρήµατα στις κατά τόπους εφορίες
αρχαιοτήτων, προκειµένου να προχωρήσουν µελέτες ωρίµανσης
των διαφόρων έργων πολιτισµού στην ελληνική περιφέρεια.
Η Νέα ∆ηµοκρατία µε τη λήξη του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είχε απορροφητικότητα στον τοµέα του πολιτισµού 106%.
Είχαν προχωρήσει οι προσκλήσεις για νέα έργα στον τοµέα του
πολιτισµού, είχαν προχωρήσει συγκεκριµένα έργα και στην ιδιαίτερη πατρίδα µου στη Λακωνία, όπως το Μουσείο της Νεαπόλεως και ζητούµενο είναι ακόµη το θέµα του Μουσείου της
Σπάρτης. Ένα θέµα το οποίο χρονίζει, ένα θέµα για το οποίο και
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η Νέα ∆ηµοκρατία έχει τις δικές της ευθύνες όσον αφορά την
επιτέλεση και την εκτέλεσή του, ένα ζήτηµα το οποίο αποτελεί θα έλεγα- όνειδος για τη σηµερινή πολιτεία, για το σηµερινό πολιτιστικό µας πρόσωπο, όταν η Σπάρτη, η ισότιµη µε την Αθήνα
πόλη της αρχαιότητας δεν διαθέτει Μουσείο.
Πιστεύω ότι αυτά τα οποία είχαν προβλεφθεί στο παρελθόν,
πρέπει να προχωρήσουν µε εργώδεις προσπάθειες και πιστεύω
ότι κατά τούτο οι διάφοροι πόροι για τον πολιτισµό θα πρέπει να
κατευθυνθούν και προς αυτές τις αναγκαιότητες τις ηθικές, αλλά
και πραγµατικές αναγκαιότητες όπως είναι το Μουσείο της Σπάρτης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε
∆αβάκη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας εύχοµαι το νέο νοµοσχέδιο να αποτελέσει
µία ελπιδοφόρα προοπτική. Πιστεύω ότι, θα µπορούσαµε να προχωρήσουµε και χωρίς αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Εν
πάση περιπτώσει, καλό θα είναι σε αυτήν τη χώρα και σε χρήµατα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να µην ανεµίζουµε νοµοσχέδια στα υπάρχοντα προβλήµατα, αλλά να
βάζουµε το χέρι επί τον τύπον των ήλων και να κάνουµε πολιτική,
δίνοντας απτά αποτελέσµατα στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα
στην ελληνική περιφέρεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αθανάσιο ∆αβάκη.
Πολύ καλή η αναφορά σας στο Σύλλογο εργαζοµένων της
Βουλής που κάνατε, για τη γιορτή, στους οποίους οφείλει τόσα
πολλά ο Κοινοβουλευτισµός και η ∆ηµοκρατία.
Ο κ. Νικόλαος Λέγκας, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από
το Νοµό Τρικάλων, έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Λέγκα, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι απαντήσεις στο πώς θα µπορέσουµε να βελτιώσουµε, αλλά και να επιταχύνουµε τα θετικά
βήµατα προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης, εκµεταλλευόµενοι τη συνδροµή που µας παρέχουν οι νέοι χρηµατοοικονοµικοί µηχανισµοί του ΕΣΠΑ, οι οποίοι σηµειωτέον δεν είναι
πανάκεια και αυτό πρέπει να το λέµε- αποκτούν κεφαλαιώδη σηµασία. Προφανώς, αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία σε χώρες που
πλήττονται από τις συνέπειες της παγκόσµιας κρίσης.
Αρχικά, θα µου επιτρέψετε να πω ότι οι υπερβολές που ακούστηκαν τόσο στην Επιτροπή όσο και χθες, αλλά και σήµερα εδώ
στην Ολοµέλεια θα µπορούσαν να δικαιολογηθούν. Στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να βρει µία βάση, πάνω στην οποία να
τεκµηριώνει τις αλλαγές που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο.
Εκείνο που δεν δικαιολογείται, είναι η απαξίωση, ο µηδενισµός,
η ισοπέδωση. Και αυτό είναι που µας υποχρεώνει να θυµίσουµε
σε αυτούς που συστηµατικά εµφανίζονται µε ασθενή µνήµη, ότι
το 2004, µεταξύ άλλων, παραλάβαµε ένα σύστηµα παραγωγής
δηµοσίων έργων εντελώς εκτός κοινοτικής νοµιµότητας. Θυµίζω
το ν. 2576, το νόµο του µαθηµατικού τύπου, το ν. 716 για τις µελέτες, θυµίζω το ν. 2190 για τις δαπάνες των έργων που εξαφανίζονταν από προσώπου γης. Να θυµίσουµε επίσης ότι
καταβάλαµε µία τεράστια προσπάθεια ανάταξης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Επικεντρώσαµε στην εξάντληση όλων
των διαχειριστικών ευελιξιών του κανονισµού. Αναδιατάξαµε όλο
το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής των δηµοσίων έργων. Κάναµε
crash προγράµµατα για κάθε επιχειρησιακό και στην ουσία καταφέραµε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης να κλείσει ενάντια σε
κάθε προγνωστικό, αλλά και ενάντια, κύριε Υπουργέ, στην προϊστορία σας.
Επί των ηµερών µας µε το ΕΣΠΑ ξεκινήσαµε πρότυπες διαδικασίες διαβούλευσης µε το σύνολο των φορέων της χώρας σε
επίπεδο σχεδιασµού, αλλά και στο πλαίσιο του ν. 3614. Ανατρέψαµε πλήρως το καθεστώς επιλεξιµότητας της χώρας µεταξύ
του Γ’ και του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Βάλαµε πλαφόν
απορρόφησης στις περιφέρειες και παραδώσαµε µε αυτόν τον
τρόπο διασφαλισµένους κοινοτικούς πόρους που µας κατέτασ-
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σαν στην πρώτη θέση σε ύψος απολήψεων στην Ευρώπη των δεκαπέντε και στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη των είκοσι επτά.
Επίσης, παραδώσαµε ευνοϊκές ρυθµίσεις υπέρ της χώρας µας,
θυµίζω το ν+3 , θυµίζω τις ελαστικές επιλεξιµότητες, θυµίζω τις
υψηλές εντάσεις ενισχύσεων στις επιχειρήσεις και επίσης παραδώσαµε ένα κείµενο εθνικής στρατηγικής εγκεκριµένο µετ’ επαίνων -και αυτή είναι η αλήθεια- από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
δεύτερο στην Ευρώπη των είκοσι επτά. Ακόµη, παραδώσαµε ένα
θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του, σε απόλυτη συνάφεια µε ένα
µεγάλο πλέγµα σύνθετων κοινοτικών κανονισµών.
Επίσης, παραδώσαµε ολοκληρωµένο το Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης 2000-2006 σε καθεστώς σχεδόν πλήρους απορρόφησης των πόρων, αλλά και απόλυτης συµβατότητας µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο ως προς την παραγωγή των έργων, τη διαχείριση,
αλλά και τον έλεγχό τους.
∆υστυχώς, σήµερα το ΕΣΠΑ «µοιάζει» µε επιστολή χωρίς παραλήπτη, ενώ όροι, όπως ανάπτυξη και αποκέντρωση κινδυνεύουν στην ουσία να µείνουν κενοί περιεχοµένου, για τον
απλούστατο λόγο ότι δεν εντάσσονται σ’ ένα συγκροτηµένο
στρατηγικό θεσµικό και επιχειρησιακό σχέδιο.
Γιατί µόνο σχέδιο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί η πολιτική σύγχυση στη χρήση όρων, όπως απλοποίηση και διαβούλευση µε τη
σύναψη, όπως υποστηρίζεται, των κυβερνητικών επιχειρησιακών
συµφωνιών υλοποίησης που θα αποτυπώνουν το στρατηγικό
σχεδιασµό, όταν είναι γνωστό ότι ο στρατηγικός σχεδιασµός του
ΕΣΠΑ έχει ήδη γίνει, υπάρχει.
Γιατί µόνο σχέδιο δεν θεωρείται η απλουστευτική προσέγγιση
ότι το µέγεθος που θα προσδώσει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα λύσει
αυτόµατα το θέµα της επάρκειας των φορέων υλοποίησης.
Γιατί µόνο σχέδιο δεν αποτελεί η κατάργηση του ελάχιστου
προϋπολογισµού των υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων, ο οποίος
είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσει ένα λαβύρινθο µικρών έργων,
χωρίς να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και η ποιότητα.
Κι εδώ, κύριε Υπουργέ, σας παραπέµπω στα συµπεράσµατα
της ενδιάµεσης αξιολόγησης του 2003, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι αποτελέσµατα είχε η ύπαρξη, το πλήθος αυτών των µικρών έργων.
Γιατί µόνο σχέδιο δεν µπορεί να θεωρηθεί η αντίληψη «επεµβαίνω στην κορυφή και ρίχνω το µπαλάκι στους άλλους», περιορίζοντας το ρόλο της κεντρικής διοίκησης στο ποιος
διαχειρίζεται και σχεδιάζει τα προγράµµατα και αφήνοντας –και
αυτό είναι το πιο βασικό- αναπάντητο το κρίσιµο ερώτηµα του
πώς και πόσο γρήγορα θα υλοποιηθούν όλα αυτά.
Γιατί τέλος, η θεσπισθείσα διαδικασία της άµεσης –στην ουσία
όποιος προλάβει- αντί της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως καταλαβαίνετε, δεν συντελεί κατ’ ανάγκη στην επίσπευση υλοποίησης, αλλά ενδεχοµένως να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα, στο
κόστος και στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενός έργου, πέραν
των θεµάτων διαφάνειας που τίθενται.
Μετρήσιµο αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω -για να µιλάµε µε
στοιχεία και να επιδιώκουµε αποτελέσµατα- είναι να µην ξεπερνούν τις δέκα οι προσκλήσεις ΕΣΠΑ που έγιναν το τελευταίο πεντάµηνο.
Μετρήσιµο αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω, είναι ότι έχουν
σταµατήσει όλες οι Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
και ωσότου ψηφιστεί το νοµοσχέδιο και εκδοθούν οι σχετικές
αποφάσεις και εξειδικευτούν τα προγράµµατα, θα έχει χαθεί δυστυχώς και το 2010. Πολύ περισσότερο δε που τον προσεχή Νοέµβριο, σύµφωνα µε τις δικές σας διακηρύξεις, θα
πραγµατοποιηθούν εκλογές στις περιφέρειες, πράγµα που εξ’
ορισµού θα σηµατοδοτήσει νέες αλλαγές και νέες καθυστερήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα θέλαµε να ψηφίσουµε το
παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο θεωρούµε κοµµάτι της προσπάθειας
που κάνει η χώρα µας για να βγει από την κρίση. Το θεωρούµε
αναπτυξιακό εργαλείο σε µια περίοδο που κυριαρχούν αποφάσεις διαχειριστικού και ταµειακού χαρακτήρα, που πνίγουν την
αγορά.
Έχουµε αποδείξει, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αντίθεση µε ό,τι εσείς και η παράταξή σας κάνατε στο
παρελθόν, ότι δεν θα διστάσουµε να επικροτήσουµε τα θετικά,
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ότι δεν κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και ότι βάζουµε µπροστά το συµφέρον της χώρας και όχι βεβαίως το συµφέρον της παράταξης.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆υστυχώς και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι προθέσεις, δεν µπορούµε να σας δώσουµε –για τους λόγους που
προανέφερα- τη θετική µας ψήφο. Και δεν το κάνουµε αυτό για
να αποποιηθούµε την ευθύνη για όλα αυτά που θα συµβούν. Το
κάνουµε έχοντας την ελπίδα πως η αρνητική µας ψήφος θα αφυπνίσει τους «κοιµώµενους» πόρους του ΕΣΠΑ, τους οποίους δεν
έχουµε υποχρέωση µόνο να τους καταναλώσουµε. Αυτό είναι το
εύκολο. Το ζητούµενο είναι πώς να τους επενδύσουµε µε όρους
ανάπτυξης. Με απλά λόγια, να πιάσουν τόπο στον τόπο µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Λέγκα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μιχαήλ
Γιαννάκης από τη Βοιωτία.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη έχουµε εξαντλήσει και διαχειριστεί ως πολιτεία τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και το ερώτηµα που πρέπει να µας προβληµατίσει είναι αν όλη αυτή η
διαχείριση είχε το αποτέλεσµα που όλοι θα θέλαµε. Υπήρχε
πραγµατικά αξιοποίηση πολλών χρηµάτων, δισεκατοµµυρίων
ευρώ, όλες τις προηγούµενες δεκαετίες, ώστε να ισχυριστούµε
ως πολιτικό σύστηµα, ως κυβερνήσεις, ως πολιτεία ότι πραγµατικά αυτά τα χρήµατα αξιοποιήθηκαν µε τον αποτελεσµατικότερο
τρόπο και έπιασαν τόπο ιδιαίτερα στην περιφέρεια;
Νοµίζω ότι θα µπορούσαµε όλο αυτό το πακέτο των χρηµάτων
να το διαχειριστούµε πολύ καλύτερα και αποτελεσµατικότερα,
ώστε να πιάσει τόπο. Άρα, η προηγούµενη εµπειρία καλό είναι
και να µας προβληµατίσει –και ιδιαίτερα τη σηµερινή Κυβέρνησηαλλά και να χρησιµοποιηθεί ώστε να φτάσουµε στο ∆’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, στο ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα µε τις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συνθήκες και συγκυρίες, µια και βρισκόµαστε σε
ένα διεθνή και καθηµερινό, θα έλεγα, πόλεµο.
Είχαµε ήδη ένα σηµαντικό εργαλείο, το ν. 3614. Και πραγµατικά αν η σηµερινή Κυβέρνηση είχε διαπιστώσει ότι υπάρχουν ελλείψεις, θα µπορούσε να βελτιώσει αυτό το νόµο και όχι να
καθυστερήσουµε. ∆ιότι πραγµατικά υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση και αυτό δεν το ισχυριζόµαστε εµείς ως αντιπολιτευόµενοι
Βουλευτές, αλλά και πολλοί συνάδελφοι από το χώρο του
ΠΑΣΟΚ επισήµαναν αυτή την αδυναµία. Θα µπορούσαµε πριν
τρεις µήνες να έχουµε ολοκληρώσει, ενώ δεν αλλάζουµε «όχηµα»
στη µέση της διαδροµής και ιδιαίτερα στη µέση αυτής της διαδροµής, αυτής της οικονοµικής και πολιτικής συγκυρίας.
Κατηγορηθήκαµε ότι δεν υπήρξε απορρόφηση. Λέχθηκε και
από άλλους συναδέλφους πως το γεγονός ότι καταφέραµε να
είµαστε πέµπτοι σε απορροφητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δείχνει ότι έγιναν σηµαντικές προσπάθειες και σηµαντικά βήµατα. Όµως, όταν καθυστερούµε και χάνουµε τρεις έως τέσσερις µήνες, καταλαβαίνετε πώς αυτό λειτουργεί ιδιαίτερα σ’ αυτήν
τη δύσκολη συγκυρία.
Επίσης, δεν ήταν µόνο η καθυστέρηση του νοµοσχεδίου, αλλά
και η καθυστέρηση που είχαµε στην τοποθέτηση γενικών γραµµατειών στις περιφέρειες, του υπεύθυνου γενικού γραµµατέα
που θα διαχειριστεί όλο αυτό το πακέτο.
Επίσης, δυστυχώς, υπάρχει ακόµα και σήµερα ανυπαρξία αναπτυξιακού νόµου. ∆εν µπορεί να χρειάζεται να διαχειριστείς όλα
αυτά τα προβλήµατα, να έχεις ένα σηµαντικό «όπλο» και την πιο
κρίσιµη στιγµή της µάχης να µην χρησιµοποιείς αυτό το «όπλο».
Επίσης, έχει υπάρξει µία σηµαντική καθυστέρηση σε έργα που
θα µπορούσαν να προωθηθούν. Από τον Οκτώβριο υπάρχει µία
επικίνδυνη στασιµότητα.
Επίσης, έχουµε και ένα άλλο σηµαντικό εργαλείο, που είναι τα
Σ∆ΙΤ. Υπάρχει το πλαίσιο, αξιοποιείστε το. Είναι ένα εργαλείο
ελάχιστου, θα έλεγα, κόστους που µπορεί κάλλιστα να το αξιοποιήσει η σηµερινή Κυβέρνηση.
Παράλληλα, βλέπουµε ότι από τις πρώτες ηµέρες της νέας
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διακυβέρνησης υπήρξε ακύρωση διαδικασιών µεγάλων έργων
υποδοµής. Αυτό είναι ένα αρνητικό µήνυµα προς την αγορά και
µια πρωτοβουλία που δεν βοηθάει ιδιαίτερα σ’ αυτές τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που ζούµε όλοι µας.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόµα που κατά
την άποψή µου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.
Σε λίγους µήνες θα έχουµε εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μιλάµε για αιρετό περιφερειάρχη, για αιρετό περιφερειακό συµβούλιο. Καταλαβαίνετε πόσο «επικίνδυνο» -σε
εισαγωγικά- είναι για την όλη διαδικασία. Θα έχουµε φρέσκια,
νωπή λαϊκή εντολή σ’ ένα πανίσχυρο περιφερειακό συµβούλιο
και περιφερειάρχη, που εγώ θεωρώ ότι είναι βέβαιο πως θα θέλει
να βάλει τη δική του σφραγίδα σε ό,τι έχει να κάνει µε το ΕΣΠΑ.
Αυτό δεν θα είναι µια καθυστέρηση; ∆εν θα έπρεπε αυτό να σας
προβληµατίσει, ώστε να «τρέξετε» τον ν.3614 και ενδεχοµένως
να προγραµµατίσετε µαζί µε τους νέους εκλεγµένους περιφερειάρχες κάποια σηµαντικά έργα που έχει ανάγκη η περιφέρεια;
Αυτό πραγµατικά θα πρέπει να το προσέξετε, γιατί φοβάµαι ότι
θα υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις σε µια κρίσιµη στιγµή.
Και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε τις περιφέρειες που
είναι εκτός του «στόχου Ι». Είπαµε στην επιτροπή ότι υπάρχουν
έργα από εθνικούς πόρους, που ο κ. Μπούρας, η προηγούµενη
κυβέρνηση, καλούν να το «τρέξουµε» και υπάρχει δέσµευση,
υπάρχουν µεγάλες ανάγκες. Ελπίζω κι εύχοµαι πολύ γρήγορα
αυτά τα έργα που έχει ανάγκη η περιφέρεια να ξεκινήσουν και να
ολοκληρωθούν.
Να πω µια κουβέντα για τα φάρµακα. Είπαµε ότι θα οριστούν
οι τιµές µε το µέσον όρο των τριών ανωτέρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου υπάρχουν στοιχεία. Νοµίζω ότι σήµερα µε την ευκολία που έχουµε στην ενηµέρωση και µε τις Πρεσβείες µας σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούµε να έχουµε από όλες
τις χώρες -και από τις είκοσι έξι- πλήρη στοιχεία. Εδώ υπάρχει
µια ασάφεια που θα δηµιουργήσει στο αρµόδιο Υπουργείο επιπλέον προβλήµατα.
Και µια επισήµανση για το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος.
Ακούσαµε τους φορείς, τις αντιρρήσεις τους, τις επισηµάνσεις
τους, την αγωνία τους -αν θέλετε- για το πώς θα προχωρήσουν
τα έργα µέσα από το ΕΣΠΑ. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
έκανε συγκεκριµένες επισηµάνσεις. Ένα Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος που θα µπορούσε να κάνει -και έκανε- συγκεκριµένες
προτάσεις. ∆υστυχώς όµως, µέσα σε δύο-τρεις µέρες ήταν αδύνατον αυτές οι προτάσεις να ενσωµατωθούν ή να προβληµατίσουν την Κυβέρνηση να αλλάξει ενδεχοµένως κάποια
συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιον ότι η πατρίδα µας
αντιµετωπίζει τεράστια προβλήµατα. Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο
και ένα σηµαντικό «όπλο», το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουµε.
Βέβαια, έχουµε πολύπλοκα προβλήµατα. Αρκεί ένα νούµερο για
να µας δείξει το πώς το ΕΣΠΑ µπορεί να βοηθήσει σε όλη αυτή
τη διαδικασία της ανάπτυξης. Θέλουµε κάθε χρόνο
13.000.000.000 ευρώ µόνο για τόκους. ∆ηλαδή, την επταετία του
ΕΣΠΑ θα χρειαστούµε περίπου τέσσερα ΕΣΠΑ µόνο για τους τόκους του χρέους. Αυτό δείχνει και σε ποια δύσκολη στιγµή βρισκόµαστε, αλλά και το πόσο αναγκαίο είναι το ΕΣΠΑ να τρέξει
πολύ γρήγορα. Και ευχόµαστε -µε τις επιφυλάξεις που όλοι διατυπώσαµε- πολύ γρήγορα αυτή η ανάπτυξη, που έχει ανάγκη ιδιαίτερα η περιφέρεια, να γίνει πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συγχαρητήρια, κύριε
Γιαννάκη.
Με τον κ. Σπυροπάνο Μαργέλη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από το
Νοµό Λευκάδας θα κλείσει ο κύκλος των αγορητών επί της αρχής
του νοµοσχεδίου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, εγώ θα ξεκινήσω µε µιαν ευχή. Μακάρι το φως
της Ανάστασης, το φως της Άνοιξης, το φως του ανεπανάληπτου
ελληνικού ουρανού, να φωτίσει τη σκέψη µας και να µας δώσει
έµπνευση, για να µπορέσουµε να βγούµε από αυτή την κατάθλιψη που µας έχει δηµιουργήσει πραγµατικά τον τελευταίο
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καιρό όλη αυτή η κατάσταση γύρω από την οικονοµία και τη θέση
της χώρας µας.
Εµένα µε ενοχλεί αυτό το άσπρο-µαύρο, ευτυχισµένοι από τη
µια µεριά, δυστυχισµένοι από την άλλη, όλα καλά τα κάναµε, τίποτα δεν κάνατε. Εγώ ανήκω στο ΠΑΣΟΚ µε µία διαδροµή τις τελευταίες δεκαετίες. Και ανήκω στο ΠΑΣΟΚ επειδή πιστεύω όχι
ότι τα κάνει όλα τέλεια, αλλά επειδή πιστεύω ότι έχει σωστότερες
πολιτικές, πετυχαίνει περισσότερα πράγµατα, κάνει λιγότερα
λάθη. Όµως, εγώ δεν είµαι ευτυχισµένος, δεν είµαι ευχαριστηµένος. Θέλω περισσότερα για τη χώρα µας και τα θέλω και πιο
γρήγορα. Γι’ αυτό κάθε φορά προσπαθώ να µεταφέρω στα ζητήµατα που συζητάµε µια εµπειρία από τα προηγούµενα χρόνια,
κάποιες σκέψεις και κάποιες παρατηρήσεις.
Θέλω λοιπόν, να πω ότι συζητάµε για το ΕΣΠΑ Το ΕΣΠΑ είναι
ένα από τα θετικά που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και νοµίζω ότι έχουµε χρέος όλοι να το
τρέξουµε, να το αξιοποιήσουµε όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να
µπορέσουµε να αντισταθµίσουµε όλα τα αρνητικά που καλούµαστε να συνεισφέρουµε, να πληρώσουµε. Είναι λοιπόν, ένα δυνατό χρηµατοδοτικό εργαλείο και µάλιστα µε συγκεκριµένους
κανόνες, που βοηθάνε.
Είµαστε ουσιαστικά στο τέταρτο πακέτο. Νοµίζω ότι έχουµε
χρέος όλοι να δούµε την εµπειρία µας από τα προηγούµενα πακέτα. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Αν θελήσουµε να είµαστε ειλικρινείς, θα δούµε ότι υπάρχουν ελλείµµατα, τα οποία
διαπιστώνουµε πολλές φορές, αλλά δεν τα έχουµε θεραπεύσει
ακόµα µέχρι σήµερα.
Να πω δύο τρία πραγµατάκια. Ας ξεκινήσω από το τρίτο.
Κάναµε ένα νόµο, βάλαµε ψηλά τον πήχυ και προσπαθήσαµε,
λειτουργήσαµε, πετύχαµε πράγµατα. Νοµίζω, όµως, κάποιοι από
τότε είχαµε πει ότι αυτά που προβλέπουµε για την εφαρµογή και
τη λειτουργία του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης µπορεί να
ήταν συµβατά µε τη γραφειοκρατία και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα πράγµατα δεν ήταν συµβατά και δεν
ανταποκρίνονταν στις δυνατότητες της ελληνικής διοίκησης και
στις δυνατότητες των φορέων που µελετούν και παράγουν τα
έργα στο τέλος.
Ύστερα ήρθαµε και κάναµε το νόµο 3614. Αυτόν προσπαθούµε σήµερα να βελτιώσουµε. Αντί να θεραπεύσουµε όµως
αδυναµίες και να κάνουµε πιο απλά τα πράγµατα, να απλουστεύσουµε τις διαδικασίες, τελικά τα κάναµε πιο σύνθετα, ενισχύσαµε τη γραφειοκρατία, δηµιουργήσαµε ένα πιο
συγκεντρωτικό µοντέλο, αγνοήσαµε την περιφέρεια και τις δυνάµεις που υπάρχουν στην περιφέρεια. Και φτάσαµε να είµαστε
στη σηµερινή κατάσταση, όπου άλλοι είναι υπερήφανοι για το
3% και άλλοι να λένε ότι δεν είναι τίποτα το 3%. Έχουµε όµως
χρέος να διορθώσουµε την κατάσταση. Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι σε αυτή την κατεύθυνση, αφού
απλουστεύει διαδικασίες, αφού µεταφέρει πιο εύκολα πόρους
στην ελληνική περιφέρεια και αφού, τέλος, βοηθάει στο να
έχουµε καλύτερο αποτέλεσµα από τη διαχείριση του ΕΣΠΑ.
Ένα άλλο λάθος που κάναµε τα προηγούµενα χρόνια είναι ότι
τη δεκαετία του 1980 κάναµε µεγάλη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και πόρων, όπως λέω εγώ πολλές φορές. ∆εν φροντίσαµε,
όµως, να κάνουµε και την αποκέντρωση, τη µετακίνηση του αναγκαίου, του απαραίτητου στελεχιακού δυναµικού, το οποίο θα
βοηθούσε τις υπηρεσίες, τους φορείς της περιφέρειας, τους δήµους, τις νοµαρχίες, να ανταποκριθούν στις παραπανίσιες υποχρεώσεις τους. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ας πούµε,
έδωσε την αρµοδιότητα στους δήµους και στις νοµαρχίες να κάνουν γήπεδα κ.λπ., αλλά δεν µετέφερε κανένα µηχανικό. Τους
κράτησε στο κέντρο. Το ίδιο έκανε και το Υπουργείο ∆ηµοσίων
Έργων. Έδωσε την αρµοδιότητα στις νοµαρχίες να κάνουν βιολογικούς καθαρισµούς και τέτοια µεγάλα έργα, αλλά κανένα από
τα στελέχη του κέντρου δεν µετακινήθηκε στην περιφέρεια µε
τα γνωστά αποτελέσµατα.
Θέλω τώρα να κάνω πολύ γρήγορα δύο-τρεις παρατηρήσεις
ακόµα.
Έγινε λόγος σ’ αυτήν την Αίθουσα αυτές τις µέρες και στην
επιτροπή για το αν κάνουµε ή όχι καλά που κατεβάζουµε το κατώτατο όριο των 5.000.000 ευρώ και µπορούµε να εντάσσουµε
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έργα πολύ µικρότερα.
Εγώ θέλω να πω, φίλε κύριε Καλογιάννη, επειδή υποστήριξα
αυτή την άποψη, ότι πολύ καλά κάνουµε. Και θεωρώ, κύριε
Υπουργέ, ότι πρέπει να το κάνουµε πολύ περισσότερο. Και θα
εξηγήσω γιατί. ∆ιότι είναι µία έκτακτη κατάσταση. Λέµε ότι βρισκόµαστε σε «κατάσταση» πολέµου! ∆εν είναι καθόλου ίδιες οι
συνθήκες µε το 2004, µε το 2005, όπου σχεδιάζαµε το ΕΣΠΑ.
Τότε είχαµε µεγάλους ρυθµούς ανάπτυξης, είχαµε άλλα σχέδια,
ήµασταν στη λογική της µεγέθυνσης, όλα να είναι µεγάλα. Σήµερα όµως νοµίζω ότι προέχει πραγµατικά να δώσουµε λεφτά
στην αγορά και να το κάνουµε µέσα από το ΕΣΠΑ. ∆εν πειράζει.
Ας χάσουµε από τους µεγάλους στόχους. Θα ενισχύσουµε όµως
τη ρευστότητα της αγοράς, θα ενισχύσουµε τελικά την κοινωνική συνοχή, η οποία είναι απαραίτητη. Ας πληρώσουµε λοιπόν,
µε κόστος έναντι των µεγάλων στόχων και των µεγάλων έργων
για να ενισχύσουµε την κοινωνική συνοχή, η οποία είναι αναγκαία
σ’ αυτήν τη συνολική προσπάθεια, την πανεθνική, που καλούµαστε να κάνουµε για το µέλλον της χώρας µας. Είναι λοιπόν, τελείως άλλες οι συνθήκες.
Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω να ενισχύσετε αυτά τα
προγράµµατα, τα ΠΕΠ, που γίνονται για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. ∆ώστε µεγαλύτερους προϋπολογισµούς σ’ αυτά τα προγράµµατα. Και σε αυτά που έληγαν στις 18
∆εκεµβρίου, τα οποία είχαν έναν προϋπολογισµό, αν θυµάµαι
καλά, 1.000.000.000 και τον περιορίσαµε στα 500.000.000, ενισχύστε τον προϋπολογισµό. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον.
Έχουν κατατεθεί χιλιάδες αιτήσεις, αν δεν κάνω λάθος, είναι σαράντα χιλιάδες τέτοια επενδυτικά προγράµµατα. Ας ενισχύσουµε, λοιπόν, ή ας βάλουµε κι άλλα προγράµµατα. Ας δώσουµε
παραπάνω. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσουµε πραγµατικά.
Πρέπει ακόµα να ενισχύσουµε τους φορείς, οι οποίοι σχεδιάζουν, µελετούν τα έργα και τελικά παράγουν τα έργα. Πρέπει να
ενισχύσουµε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς που έχουν σχέση µε
την ποιότητα των έργων. Ο ΕΣΠΕΛ, παραδείγµατος χάριν, ή
άλλοι τέτοιοι µηχανισµοί, οι οποίοι πηγαίνουν στο τέλος και κάνουν ελέγχους, δεν µας προφυλάσσουν ή δεν µας διασφαλίζουν
στο να έχουµε καλή ποιότητα στα έργα µας. Θέλουµε στη διαδικασία κατασκευής των έργων τέτοιους µηχανισµούς. Ελπίζω
µέσα από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και όχι µέσα από άλλες εταιρείες
–και δεν πρέπει να φτιάξουµε άλλες- να ενισχύσουµε πραγµατικά αυτούς τους φορείς. ∆εν χρειάζεται να έχουµε άλλους φορείς.
Πρέπει να βελτιώσουµε τις διαδικασίες αδειοδότησης των
έργων. Αν κοιτάξουµε πίσω µας, θα δούµε -όσοι ασχοληθήκαµε
µε εντάξεις έργων και µε µελέτες και µε παραγωγή έργων- τι
προβλήµατα είχαµε και τι τρέξιµο κάναµε, προκειµένου να πετύχουµε τις αδειοδοτήσεις. Μην κάνουµε µια άσκηση στον εαυτό
µας, αναποτελεσµατική τελικά, η οποία δεν µας ωφελεί σε τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει ακόµα να δούµε τον τρόπο, µε τον οποίον προκηρύσσονται τα έργα. Εγώ έχω εµπειρίες από αυτά που σας λέω. Λέµε
ότι είναι ανταγωνιστικά τα προγράµµατα και έτσι σ’ αυτήν τη διαδικασία του ανταγωνισµού οι φορείς καλούνται να προτείνουν τα
έργα τους. Το ξέρετε όµως ότι στην πράξη δεν γίνεται αυτό. Γίνονται δεσµεύσεις έργων, υποσχέσεις παραγόντων. Μπορεί εγώ
να έχω έτοιµο το έργο, αλλά δεν το προκηρύσσουν, γιατί περιµένουν κάποιους άλλους να ετοιµάσουν το έργο. Αυτός όµως
δεν είναι σχεδιασµός και δεν οδηγεί πουθενά.
∆ύο παρατηρήσεις ακόµα και τελειώνω.
Πρέπει να σεβαστούµε αυτό που κάναµε όλα τα προηγούµενα
χρόνια όσοι, εν πάση περιπτώσει, θελήσαµε να προετοιµάσουµε
έργα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε
Μαργέλη.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Όσοι, λοιπόν, προσπαθήσαµε τότε να προετοιµάσουµε έργα
και να είµαστε έτοιµοι για τα επόµενα πακέτα. ∆εν µπορεί, λοι-
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πόν, η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων να έχει πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, εκατοµµύρια, για να προετοιµάζει έργα
από το 2000 και να φτάνουµε το 2010 και να µην τα εντάσσουµε,
γιατί γίνονται διάφορες παρεµβάσεις ή δεν ξέρω για ποιον άλλο
λόγο. Αναφέροµαι στο δίαυλο της Λευκάδας που έχει µελετήσει
η περιφέρεια και έχει πληρώσει η περιφέρεια, µια δεκαετία ολόκληρη!
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τελειώσαµε, κύριε
Μαργέλη.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε, σε τριάντα δευτερόλεπτα.
Λέω σε όλες αυτές τις διαδικασίες που γίνονται τώρα, που γίνονται κουβέντες στο Υπουργείο Οικονοµίας µε τις περιφέρειες
και ξαναγίνονται διαβουλεύσεις, γιατί να µην έχουν µια µικρή
συµµετοχή, κύριε Υπουργέ, και οι Βουλευτές, οι οποίο και άποψη
έχουµε και χρεωµένοι είµαστε απέναντι στους συµπολίτες µας
και νοµίζω ότι θα βοηθούσαµε σε όλη αυτή τη διαδικασία και
βλέπω να µένουµε τελείως έξω από αυτή την διαδικασία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μαργέλη Σπυροπάνο από τη Λευκάδα. Βάλατε τόση συγκίνηση, αλλά βάλατε πολλά πρέπει στο τέλος.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό επί της αρχής, κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση επί των άρθρων.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Παρασκευάς
Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συµφωνήσαµε όλοι οι εισηγητές των πέντε Κοινοβουλευτικών
Οµάδων να παραιτηθούµε του δικαιώµατος δευτερολογίας. Πιθανόν να χρειαστώ ένα - δύο λεπτά, αλλά δεν πιστεύω. Τα οκτώ
λεπτά, νοµίζω, θα µου είναι αρκετά, για λόγους που είναι προφανείς.
Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µείνω σταθερός σε
αυτό που έθεσα στην οµιλία µου επί της αρχής. Ότι είµαστε σε
µια εποχή που οι πολίτες καθολικά, πρώτα και πάνω απ’ όλα αδιαπραγµάτευτα θέλουν να ακούσουν από εµάς την αλήθεια. Μόνον
αλήθειες θέλουν να ακούν από εµάς. Νοµίζω ότι όποιος θέλει να
ακούει ό,τι πραγµατικά λένε οι πολίτες και όχι αυτά που ο ίδιος
θέλει να ακούει, καταλαβαίνει ότι η εντεινόµενη διαρκώς αµφισβήτηση του πολιτικού συστήµατος στο σύνολό του είναι µια κατάσταση που δεν έχει ανακοπεί. Αντίθετα, έχει ενταθεί µε όλα
όσα έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστηµα και όλα όσα δραµατικά βιώνει η χώρα. Κατά συνέπεια δεν έχουµε άλλη οδό και
δεν είναι διέξοδος, είναι υποχρέωσή µας.
Έτσι, λοιπόν, θα προσπαθήσω και στη δεύτερη παρέµβασή
µου να φωτίσω µερικές πλευρές, που είδα ότι απασχολούν πολλούς συναδέλφους, µιας και είµαι σε µια µεγάλη βέβαια οµάδα,
δεν είµαι µόνος, ούτε είµαστε λίγοι που είχαµε µια χρόνια
εµπλοκή µε αυτά τα προγράµµατα και νοµίζω πως µπορούµε να
εισφέρουµε, να συµβάλλουµε µε όσα γνωρίζουµε σε µια ουσιαστική συζήτηση, την οποία έχει ανάγκη ο τόπος.
Έτσι, λοιπόν, θα πω πολύ απλά, ότι πρέπει να είµαστε σε θέση
να κάνουµε µια ρεαλιστική αποτίµηση, χωρίς µονότονους διαλό-
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γους και γνωστού τύπου αντιπαραθέσεις, που έχουν κυριαρχήσει
εδώ και πολλά χρόνια στη Βουλή, γύρω από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το οποίο δίνει και πάρα πολλά διδάγµατα. Και γιατί,
βέβαια, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ήταν η αιτία και η
αφορµή για να στηθούν για πρώτη φορά δοµές διαχείρισης.
Το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν το µεγαλύτερο πρόγραµµα που ποτέ κλήθηκε να
διαχειριστεί η χώρα. Σε γενικές γραµµές το διαχειρίστηκε,
έστησε δοµές –εδώ είναι τα θετικά- όµως, υπάρχουν προβλήµατα. Και αντί να καθόµαστε να κάνουµε τον ισολογισµό ποιος
φταίει και γιατί, καλύτερα να δούµε τι φταίει. Για να µην αναρωτηθούµε για µια ακόµη φορά τις πταίει -που είχε πει ο Χαρίλαος
Τρικούπης προ εκατόν δεκατριών, εκατόν είκοσι περίπου ετών
από το Βήµα της Βουλής- καλύτερα να αναρωτηθούµε σε αυτή
τη φάση τι πταίει; Τι δεν πήγε καλά στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης;
Γιατί είναι αλήθεια ότι όταν το 2010 ακόµα κάνουµε αποπληρωµές του τρίτου, σηµαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Το 2006, άντε
το 2008 µε τον κανόνα ν+2 το 12ο του 2008 έπρεπε να είχε κλείσει. Και εµείς από ό,τι φαίνεται θα το σέρνουµε µέχρι το 12ο του
2010. Γιατί; ∆εν πρέπει να αναρωτηθούµε;
∆εύτερον, είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο δηλαδή να
συµφωνήσουµε όλοι ότι διαχειριστήκαµε τελικά εν γνώσει µας
ένα µικρότερο πρόγραµµα και εν γνώσει µας το αποµειώσαµε;
Και αυτό φανερώνει µια αδυναµία δοµική, διαρθρωτική των µηχανισµών διαχείρισης. Το µειώσαµε κατά 2.000.000.000 ευρώ σε
δύο δόσεις, για να συµφωνήσουµε έτσι τη µη διενέργεια ελέγχων. Είναι γνωστά αυτά, δεν είναι κάτι κρυφό. Ένα, δύο.
Όταν πανηγυρίζαµε για τη µείωση της εθνικής συµµετοχής
από 25 σε 15 και αντίστοιχα της κοινοτικής συνδροµής από 75 σε
85, µειώσαµε το πρόγραµµα κατά άλλα 2.000.000.000 ευρώ. Το
∆εκέµβριο του 2005, ως µέλος της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, ενώπιον των εκπροσώπων της Κοµισιόν ρώτησα και
πήρα απάντηση από τους υπεύθυνους Υπουργούς, Γενικούς
Γραµµατείς και από την Κοµισιόν, ότι µε τη σύµφωνη γνώµη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαµε προχωρήσει σε ένταξη, εκ των υστέρων, έργων του προγράµµατος «Ελλάδα 2004», του «ΘΗΣΕΑ»
και «Ολυµπιακών Έργων», τα οποία τα βαφτίσαµε έργα του
ΕΣΠΑ, τα πληρώσαµε και τελικά κάναµε και καθαρή είσπραξη,
αντί να βάλουµε λεφτά.
Σε αυτό το σηµείο, βέβαια, πρέπει να πω ότι όλοι αυτοί οι χειρισµοί από τη µείωση της εθνικής συµµετοχής µέχρι το χειρισµό
του 2005 -εγώ σας ονόµασα ήδη 6.000.000.000 ευρώ- δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και αναφέροµαι πάντα σε δηµόσια δαπάνη. Γιατί;
Και ξέρουµε πολύ καλά όλοι όσοι είχαµε εµπλοκή –τα είπα και
στη ∆ιαρκή Επιτροπή- ότι το µεγάλο πρόβληµα ήταν ο συγκεντρωτισµός και η γραφειοκρατία. Και έχουµε την πανηγυρική
απόδειξη µε το ότι τα πλέον αποτυχηµένα προγράµµατα ήταν το
«INTERREG» και η «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, που είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είχαν κεντρική διαχείριση. Ας βγάζουµε κάποτε και κάποια θετικά συµπεράσµατα. Και το συµπέρασµα, βέβαια, το θεµελιώδες είναι
ότι αντίθετα δεν είχαν καµµία βοήθεια οι τελικοί δικαιούχοι. Αυτά
είναι τα βασικά συµπεράσµατα. Όπως, επίσης και το ότι υποχώρησε καθολικά κάθε έννοια δηµοκρατικού προγραµµατισµού, µε
την επικράτηση δυσνόητων όρων και κανόνων.
Αν θέλουµε να κάνουµε µια παραγωγική κουβέντα σε αυτά
πρέπει να µείνουµε. Και κάπως έτσι πρέπει να αποτιµήσουµε και
τη νοµοθετική πρωτοβουλία του σήµερα και µε αυτόν το φακό
να δούµε και τον 3614, ο οποίος δυστυχώς, δεν αξιοποίησε αυτήν
την εµπειρία. Εµένα αυτή είναι η ένστασή µου και όχι να κραυγάζουµε και να χρεώνουµε δεξιά και αριστερά πράγµατα µε
υπερβολές ή παραλείψεις ή οτιδήποτε άλλο.
Πάω παρακάτω. Σε ό,τι αφορά ένα κρίσιµο ζήτηµα, για το
οποίο αναρωτήθηκαν και από το Βήµα, αλλά µε ρώτησαν και κατ’
ιδίαν πάρα πολλοί συνάδελφοι όλων των κοµµάτων από τη
Βουλή, τι εννοούσα µε το 38%; Ποια είναι η σύγκριση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης µε το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
µε το ΕΣΠΑ;
Μίλησα ότι είναι το 38%. Είχα πει στην πρωτολογία µου, κύριοι συνάδελφοι, ότι βάζω ως κριτήριο αναγωγής το αλάνθαστο
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κριτήριο του ΑΕΠ. Θα το πω απλά. Εάν θέλω ένα πρόγραµµα να
δω πόσο επιδρά στην ανάπτυξη, θα πρέπει να δω σε τι ποσοστό
του ΑΕΠ ανταποκρίνεται. Έτσι, λοιπόν, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης συµφωνήθηκε το 2000, όταν το ΑΕΠ της χώρας ήταν
137.000.000.000 ευρώ και είχε σε επίπεδο δηµόσιας δαπάνης και όχι της θολής, ας πούµε, ιδιωτικής συµµετοχής- ένα ύψος
37,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, που αποµειώθηκαν βέβαια κατά έξι,
επτά, όπως είπα, ήδη.
Τι ήταν, λοιπόν, αυτό τότε; Αντιστοιχούσε ακριβώς στο 27,5%
του ΑΕΠ εκείνης της χρονιάς. Με τα αντίστοιχα νούµερα του
2007 πάµε στο 10,4% του ΑΕΠ. Η σχέση του 27,5% µε το 10,4%
λέει 38%. Αυτό είναι το 38%. Ένας καθαρός και τίµιος λογαριασµός, για τον οποίο κατέθεσα και αναλυτικά στοιχεία στα Πρακτικά.
Εδώ θέλω να επισηµάνω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η σύγκριση
πρέπει να µας οδηγήσει στο γιατί. Θέλω να τονίσω για µία ακόµα
φορά κάτι. Λέω απολύτως συνειδητά για δεύτερη φορά ότι αυτό
δεν ήταν τόσο αποτέλεσµα του καυγά στη Βουλή που πάλι είχε
θέσει ζήτηµα καλών ή πολύ καλών χειρισµών. Ο κ. Πολύδωρας
χθες είχε την καλοσύνη να θυµίσει τη µεγάλη επιτυχία του κ. Καραµανλή µε τα 20.000.000.000 ευρωπαϊκή συµµετοχή. Να πω
κάτι; Πιθανόν ένας άλλος Πρωθυπουργός να το έκανε 19 και
ένας άλλος 21, 18, 22, αν θέλετε, για να συµφωνήσουµε. Το πρόβληµα είναι ότι είχαµε πάει ήδη σε κάτω από 40% δυναµική από
το Τρίτο. Γιατί; ∆ιότι οι ισχυρές χώρες -και κυρίως η Γερµανίααρνήθηκαν να αυξηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισµός, ενώ διευρύνθηκε η Ένωση.
Είπα χθες και ξανατονίζω και σήµερα δυνατά ότι ο ευρωσκεπτικισµός στον οποίο σήµερα προσκρούουµε για τη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δηµοσιονοµικό µας πρόβληµα αναπτύχθηκε ήδη από τη διεύρυνση και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή
έγινε και από τη στάση της πλειοψηφίας των χωρών που είχαν
ενταχθεί. Έχει συγκεκριµένη αφετηρία ο ευρωσκεπτικισµός.
Αυτό πρέπει να µας οδηγήσει σ’ ένα λογικό συµπέρασµα αν θέλουµε να συζητάµε πέρα από τα πλαίσια διαχείρισης και για µία
ρεαλιστική πρόβλεψη πόσο θα είναι το Ε’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Αν δεν υπάρξουν ριζικές ανατροπές στον τοµέα του ευρωσκεπτικισµού, τότε τα µαντάτα για το Ε’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης δεν είναι ευοίωνα αν θέλουµε να προετοιµάσουµε
πραγµατικά τη χώρα.
Ολοκληρώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε δύο κουβέντες
που αφορούν τον κρίσιµο τοµέα της ανάπτυξης. Πρώτον, θέλω
να πω πολύ καθαρά και χωρίς περιστροφές από το Βήµα της
Βουλής ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η πραγµατική οικονοµία πρέπει να δώσει προτεραιότητα στο ΕΣΠΑ, στα
έργα που είναι ώριµα. Είναι υπέρτατη ανάγκη να στηριχθεί η
πραγµατική οικονοµία, η οικονοµία που κλυδωνίζεται. Έτσι κι αλλιώς τα έργα αυτά έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο αρχών. ∆εν είναι
ατάκτως ερριµµένα έργα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, πρέπει να είναι
το πρώτο κριτήριο και εδώ διευκολύνουν οι προβλέψεις του νοµοσχεδίου.
Το δεύτερο, κύριε Υπουργέ, το έχω πει πολλές φορές και θα
το επαναλάβω και ενώπιον της ηγεσίας του αρµόδιου Υπουργείου. Προσέξτε τον τρόπο µε τον οποίο έχει οικοδοµηθεί ένα
άλλο «εργαλείο», αυτό των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, των Σ∆ΙΤ. Έγινε τεράστιο λάθος. Το είχα πει στον κ. Αλογοσκούφη και στον κ. Παπαθανασίου, στους προκατόχους σας,
το λέω κι εδώ επίσηµα πλέον ως Βουλευτής. Εγώ δεν προβληµατίζοµαι απλά, αλλά είµαι κάθετα αντίθετος στις επιλογές του
να βάλουµε στη λογική των Σ∆ΙΤ έργα που δεν έχουν κανένα αναµενόµενο έσοδο. Θα δεσµεύσουµε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων κυριολεκτικά για τα επόµενα είκοσι, είκοσι πέντε
χρόνια. Θα πρέπει να αλλάξει εντελώς η λογική και η φιλοσοφία
των Σ∆ΙΤ. Θα πρέπει σ’ αυτό το «εργαλείο» ανάπτυξης να βάλουµε κατ’ εξοχήν τα έργα που έχουν έσοδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ για την προσοχή και
για την υποµονή σας. Είναι φυσικό και επόµενο απ’ όσα είπα και
στην πρώτη και στη δεύτερη τοποθέτησή µου ότι καλώ όλους
τους συναδέλφους να υπερψηφίσουµε και κατ’ άρθρο το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουκουλόπουλο.
Ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Καλογιάννης έχει το
λόγο για οκτώ λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να πω ότι δεν µπορώ να µην µπω στον πειρασµό να σχολιάσω το γεγονός ότι ενώ έξω στο Σύνταγµα έχει προ
πολλού τελειώσει η παρέλαση για την αυριανή επέτειο της εθνικής γιορτής, εµείς ακόµα συζητάµε επί των άρθρων του νοµοσχεδίου για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι ένα µικρό δείγµα
του σχεδιασµού και του προγραµµατισµού της Κυβέρνησης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είναι κακό αυτό;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ακούσαµε απίστευτες υπερβολές για την πολιτική που ακολούθησε η Νέα ∆ηµοκρατία σ’ ό,τι αφορά το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης και το ΕΣΠΑ. Ακούσαµε για καταστροφικές συνέπειες,
για τραγικές επιπτώσεις, για εγκληµατικές ενέργειες –αν είναι
ποτέ δυνατόν- σ’ ό,τι αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών προγραµµάτων. ∆υστυχώς λυπάµαι που λέω ότι ήταν εντελώς αστήρικτα όλα αυτά και νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε όλοι πως
χρειάζεται µέτρο στα λόγια µας, όπως ασφαλώς και στις πράξεις µας.
Επιτρέψτε µου πολύ συγκεκριµένα να θέσω ορισµένα θέµατα
επί των άρθρων. Η πιο σηµαντική ρύθµιση που εισάγει το νοµοσχέδιο που συζητάµε στα άρθρα 3 και 4 είναι ουσιαστικά η επιχειρησιακή συµφωνία υλοποίησης. Πραγµατικά δεν γνωρίζουµε
ακόµα, ούτε η κυρία Υπουργός µάς εξήγησε τι είναι αυτή η συµφωνία. Είναι τεύχη εξειδίκευσης; Είναι ένας απλός κατάλογος
έργων και δράσεων; Το πιο πιθανό είναι ότι το σχέδιο νόµου αναφέρεται στο παλιό συµπλήρωµα προγραµµατισµού. Είναι βέβαιο
όµως ότι θα έχει πολύ πιο βαριά µορφή και είναι βέβαιο ότι θα
έχουµε πρόσθετη γραφειοκρατία. Ζητήσαµε να κατατεθεί στη
Βουλή ένα σχέδιο µιας τέτοιας συµφωνίας. Το αναµένουµε, κύριε
Υπουργέ. Τονίζουµε ακόµη ότι η υποχρέωση έγγραφης ενηµέρωσης ανά δίµηνο του Υπουργού από την Εθνική Αρχή Συντονισµού, όπως αναφέρει το νοµοσχέδιο, µόνο πρόσθετη
γραφειοκρατία θα φέρει και δεν βλέπουµε ποιο θα είναι το θετικό
αποτέλεσµα.
Υπάρχει ακόµα ένα ερώτηµα για το τι θα γίνει µε τις απαιτούµενες τροποποιήσεις. Θα χρειάζεται κάθε φορά µία νέα συµφωνία ή θα αρκεί η τροποποίηση της προηγούµενης συµφωνίας;
Επίσης, τι θα γίνει στο τέλος του έτους µε τους αιρετούς περιφερειάρχες που εξαγγέλλει η Κυβέρνηση; Θα έχουµε νέες αλλαγές στις επιχειρησιακές συµφωνίες; Παρακαλούµε πολύ να
έχουµε επ’ αυτού µία απάντηση.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 5, η απάλειψη των παράλληλων ελέγχων σε µικρές και µεσαίες δηµόσιες συµβάσεις ουσιαστικά έρχεται σε αντίθεση µε τον έλεγχο πριν την εισαγωγή των
πληρωµών στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, δηλαδή
ό,τι θετικό εισάγει η ρύθµιση, έρχεται αµέσως µετά και το αναιρεί.
Θέλω επίσης να τονίσω ότι ο προληπτικός έλεγχος της διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων ο οποίος πλέον καταργείται, προλαµβάνει λάθη αλλά και καθυστερήσεις και επισηµαίνει εγκαίρως
τις µη επιλέξιµες δαπάνες.
Με το άρθρο 6 διευρύνονται οι φορείς που µπορούν να οριστούν ως ενδιάµεσοι φορείς για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Πλέον εκτός των τραπεζών δίνεται η
δυνατότητα ορισµού ως ενδιάµεσου φορέα και σε ιδιωτικές εταιρείες. ∆εν γνωρίζουµε ποιες είναι αυτές οι εταιρείες, όµως επισηµαίνουµε για ακόµα µία φορά ότι πρέπει να τεθούν
περιορισµοί στις εταιρείες αυτές για λόγους διαφάνειας.
Επίσης στο άρθρο θα πρέπει να προστεθεί ότι οι ενδιάµεσοι
φορείς θα προκύπτουν κατόπιν διαγωνισµού. Το είχαµε επισηµάνει αυτό και στη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή. Ήλθε η έκθεση της ∆ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής να το
επισηµάνει και αυτή, αλλά οφείλω να πω ότι η έκθεση ήλθε µε
πολύ µεγάλη καθυστέρηση.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 9, η άποψή µας είναι ότι δεν πρέπει να
καταργηθεί ο ελάχιστος προϋπολογισµός των υπό ένταξη στο
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ΕΣΠΑ έργων. Θα γεµίσουµε το ΕΣΠΑ µε πολλά µικρά έργα χωρίς
καµµία αναπτυξιακή προοπτική, ασύµβατα µε τους γενικότερους
στόχους του προγράµµατος. Στην περίπτωση αυτή είναι βέβαιο
ότι και οι χρηµατοδοτήσεις ουσιαστικά θα χαθούν, καθώς οι χρηµατοδοτούµενες δράσεις δεν θα έχουν κανένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα, εκτός και αν η Κυβέρνηση θέλει πράγµατι να
προχωρήσει σε νέες διαµορφώσεις πλατειών ίσως εν όψει των
εκλογών. Ειλικρινά δεν βλέπουµε άλλη σκοπιµότητα στη ρύθµιση
αυτή. Τουλάχιστον καταργήστε τον ελάχιστο προϋπολογισµό για
τις περιπτώσεις των µικρών νησιών, κύριε Υπουργέ, ή των ΟΤΑ
στους ορεινούς όγκους. Βάλτε τουλάχιστον ένα φραγµό για να
µην ισοπεδώσουµε τα πάντα για όλη τη χώρα.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 10, η σηµαντικότερη ρύθµιση στο συγκεκριµένο άρθρο είναι ότι καταργείται η υποχρεωτική επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων. Η
Κυβέρνηση οφείλει να ενισχύσει την επάρκεια των δικαιούχων
στην υλοποίηση έργων και δράσεων και όχι να την καταργήσει.
Απ’ όλους τους εκπροσώπους των φορέων κατά την ακρόαση
που είχαµε στη ∆ιαρκή Επιτροπή ακούστηκε ότι µόνο µε πιστοποίηση των τελικών δικαιούχων θα δυναµώσουν οι φορείς στη
χώρα µας. Η νέα ρύθµιση είναι µεγάλη ποιοτική έκπτωση. ∆εν θα
κουραστούµε να το επαναλαµβάνουµε αυτό. Τα αποτελέσµατά
της θα γίνουν ορατά στο προσεχές µέλλον.
Καταργείται επίσης η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. Άγνωστο
γιατί. Πράγµατι θέλω να επισηµάνω ότι είναι απίστευτος ο τρόπος µε τον οποίο η Κυβέρνηση καταργεί θεσµοθετηµένα όργανα
εντελώς αναιτιολόγητα. Στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα. ∆εν είναι αυτό µία πλήρης έλλειψη επιχειρηµάτων, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ;
Το ίδιο συµβαίνει και µε την κατάργηση της «∆ΗΜΟΣ Α.Ε.», την
οποία εντελώς αιφνιδιαστικά ανακοίνωσε χθες κατά τη διάρκεια
της οµιλίας της η κυρία Υπουργός. Πώς προέκυψε αλήθεια αυτή
η ρύθµιση; Έρχεστε σήµερα να δώσετε µια παράταση στη ρύθµιση που καταργήσατε χθες. ∆ίνετε µια παράταση ενάµισι έτους
στην λειτουργία της «∆ΗΜΟΣ Α.Ε.».
Επιτρέψετε µου να πω, όχι µε µεγάλη δόση υπερβολής, ότι εάν
η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλει να απλοποιήσει και άλλο το νόµο, δεν έχει παρά να καταργήσει µερικά ακόµη
άρθρα του νόµου που είχε φέρει η Νέα ∆ηµοκρατία.
Καταργούνται όµοιοι αναπτυξιακοί οργανισµοί περιφέρειας.
Οι οργανισµοί αυτοί είχαν προταθεί κατόπιν µελέτης και όχι αυθαιρέτως, µε σκοπό την υποστήριξη κάθε περιφέρειας στο στρατηγικό της σχεδιασµό. Πάντα στο ίδιο άρθρο 10 στην παράγραφο
8β προτείνουµε να προστεθεί η φράση «µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου». Αυτό περιλαµβανόταν στο ν. 3614
του 2007 και το Υπουργείο σήµερα το κατήργησε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι οι µελέτες των έργων που θα
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ µπορούν να αναθεωρούνται και να συµπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές.
Γνωρίζουµε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις µεγάλες
ελλείψεις που έχουν οι δήµοι, οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις
ακόµα και πολλά Υπουργεία. Κατ’ ανάγκη οι αναθέτουσες αρχές
θα κάνουν χρήση των διατάξεων του ν. 3316 του 2005 περί εκτελέσεως δηµοσίων συµβάσεων και εκπόνησης µελετών.
Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω ότι τίθεται και ένα σοβαρό θέµα ποιοτικής επάρκειας των µελετών που θα αναθεωρηθούν από τις ίδιες τις αναθέτουσες αρχές. Επισηµαίνω ακόµη ότι
θα χρειαστεί µεγάλο χρονικό διάστηµα για να συνταχθούν προδιαγραφές, να καθοριστεί η διαδικασία ελέγχου των µελετών,
όπως προβλέπει η προτεινόµενη ρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχω ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα έχετε ένα λεπτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Σε ό,τι αφορά την προτεινόµενη ρύθµιση για τον αναπτυξιακό
νόµο, το άρθρο 13, το είπαµε και χθες στη συζήτηση, είναι λάθος
να µπαίνουν όρια συνολικού κόστους επένδυσης σε επενδυτικά
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σχέδια που οµαδοποιούνται βάσει κριτηρίων.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 14 για την τιµολόγηση των φαρµάκων,
πιστεύουµε πράγµατι ότι το φάρµακο δεν είναι µόνο καταναλωτικό, αλλά πρωτίστως κοινωνικό αγαθό. Πιστεύουµε επίσης, ότι
το σύστηµα υπολογισµού της τιµής του αποτελεί σύνθετο ζήτηµα. Το Υπουργείο σε αυτό το θέµα είχε απίστευτες παλινωδίες.
Αναθεώρησε ουσιαστικά όλα όσα είχαµε πει κατά τη διάρκεια
των συζητήσεων στην ∆ιαρκή Επιτροπή. Ποιες είναι οι χώρες στις
οποίες ανακοινώνονται επίσηµα στοιχεία από τις αρµόδιες αρχές
των συγκεκριµένων χωρών; ∆εν τις κατονοµάζει το νοµοσχέδιο,
η κυρία Υπουργός το είχε υποσχεθεί στη ∆ιαρκή Επιτροπή, δυστυχώς µέχρι αυτή τη στιγµή δεν το έχουµε δει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολλά εκείνα τα οποία θα
πρέπει να διορθωθούν στο νοµοσχέδιο που συζητάµε. Τα επισηµάναµε στην επιτροπή, τα επαναλαµβάνουµε σήµερα, καταθέτουµε τις προτάσεις µας και αναµένουµε από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Οικονοµίας να τα λάβει υπ’ όψιν αν πράγµατι
θέλει -που πιστεύουµε ότι θέλει- την απλοποίηση, την επιτάχυνση
και ποιοτική εφαρµογή των διατάξεων του ΕΣΠΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώνω προς το Σώµα ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών,
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Θα ήθελα επίσης να σας ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγµή παρακολουθεί τη συνεδρίασή µας από τα νότια θεωρεία αντιπροσωπεία
του Πανελληνίου Συνδέσµου Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών.
Είναι αντιπροσωπεία των αθλητών του µπάσκετ που τιµούν τη
χώρα µας και µέσα από την Εθνική Ελλάδος.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Είναι αυτά τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι που αποτελούν θετικά
πρότυπα για τη νέα γενιά. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι είναι εδώ
σήµερα γιατί ανταποκρίθηκαν στη δηµόσια πρόσκληση που
έχουµε κάνει µε τη δηµιουργία του λογαριασµού στην Τράπεζα
της Ελλάδος, προκειµένου να υπάρξει εθελούσια συµβολή εντός
και εκτός Ελλάδος και από τους Έλληνες της ∆ιασποράς στην
κατεύθυνση της µείωσης του δηµοσίου χρέους.
Ως γνωστό η Βουλή αποφασίσαµε να συµβάλει συνολικά µε
2.000.000 ευρώ. Είναι 900.000 χιλιάδες από την εθελοντική συµβολή ενός εκάστου των συναδέλφων Βουλευτών και 1.100.000
ευρώ, όπως είπα, από περαιτέρω περικοπές που επιτύχαµε να
κάνουµε στον προϋπολογισµό της Βουλής.
Η αντιπροσωπεία, λοιπόν, του Πανελλήνιου Συνδέσµου αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών µού δήλωσε στη συνάντηση που είχαµε λίγο πριν στο γραφείο µου ότι θα συµβάλουν και οι αθλητές
σε αυτήν την πανεθνική προσπάθεια.
Τους ευχαριστούµε ιδιαίτερα γι’ αυτό.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από
τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο
Καλαµάτας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει και αυτούς.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Νιάτα. Γέµισε η Βουλή, γέµισαν τα θεωρεία από νέα γενιά σήµερα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και εδώ µέσα νιάτα είµαστε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Λίγο ώριµα, σιτεµένα νιάτα!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και µέσα στην Αίθουσα
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βέβαια και εδώ έχουµε νιάτα, αλλά λέω ότι γέµισαν και τα θεωρεία από τη νέα γενιά
Συνεχίζουµε τώρα τη συζήτηση του νοµοσχεδίου και το λόγο
έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στη σύντοµη παρέµβαση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για τα άρθρα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου επιτρέψτε
µου αρχικά να συνδέσω την προηγούµενη συζήτηση µε την τωρινή.
Ουσιαστικά το πρώτο βασικό συµπέρασµα, το οποίο βγαίνει,
είναι η αποµυθοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από
την άποψη ότι ουσιαστικά τα κονδύλια τα οποία διατίθενται, όχι
µόνο είναι λίγα µπροστά στις απώλειες που έχουµε εξαιτίας της
συµµετοχής της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι
και πολύ λιγότερα από τα τεράστια κονδύλια, τα οποία πρέπει να
διαθέσει η ελληνική οικονοµία για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους, του ελλείµµατος και ιδιαίτερα του δίδυµου ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Και ταυτόχρονα να αναδείξουµε για ακόµη µια φορά ότι µε
βάση τα ίδια τα επίσηµα στοιχεία της Κοµισιόν το 50% των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης επιστρέφει αµέσως στις χώρες που
έχουν βάλει τα υψηλότερα κονδύλια. Από την Ελλάδα, από την
Ισπανία επιστρέφεται περίπου το 50% απευθείας. Αυτό, λοιπόν,
είναι ένα αρχικό ζήτηµα.
Ένα δεύτερο θέµα είναι ότι η χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ δεν
γίνεται ακριβώς για να αντιµετωπιστούν οι λαϊκές ανάγκες και να
ικανοποιηθούν. Έχει σαφές περιεχόµενο και προσανατολισµό,
έχει πάρα πολύ αυστηρές δεσµεύσεις στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης, ουσιαστικά, των κατευθύνσεων, τα οποία θέλουν να
εξυπηρετήσουν τα εκάστοτε ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά πλαίσια
στήριξης, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι ανάγκες του κεφαλαίου κάθε φορά.
Με αποτέλεσµα τα χρήµατα αυτά να µην είναι φιλανθρωπία
από τη µεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα υπόλοιπα κράτηµέλη. Άλλωστε έχει ξεπεραστεί πλέον το φθηνό ιδεολόγηµα ότι
δίνονται για την κοινωνική σύγκλιση και την αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων, από τη στιγµή µάλιστα που τα ίδια τα
στοιχεία δείχνουν ότι παρ’ όλο που έχουν περάσει τρία Κοινοτικά
Πλαίσια Στήριξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κοινωνικές
ανισότητες έχουν οξυνθεί και το ίδιο και η περιφερειακή ανισοµετρία.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι φανερή η απάντηση στο
πού πήγαν τα χρήµατα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Πήγαν
αφ’ ενός µεν για να στηρίξουν τις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών,
να µεγεθυνθούν τα µονοπώλια και στη χώρα µας, να εξυπηρετούν καλύτερα τα συµφέροντά τους και τα σχέδιά τους, να δηµιουργηθούν υποδοµές τέτοιες που να επιτρέπουν την
υλοποίηση των τεσσάρων ελευθεριών της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που είναι ξένες προς τις λαϊκές ανάγκες και ταυτόχρονα
βεβαίως να εξαγοράσουν λαϊκά στρώµατα, έτσι ώστε να παραµείνουν χειραγωγηµένα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και, βεβαίως, µε τις όποιες σπατάλες και την αδιαφάνεια στο
µηχανισµό διαχείρισης, που δεν είναι ελληνικό φαινόµενο, η
όποια σπατάλη, η όποια κακοδιαχείριση από τη στιγµή που υπάρχει και σε άλλες χώρες.
Πολύ πρόσφατα, σήµερα το πρωί, άκουγα ένα νέο σκάνδαλο
αµερικανογερµανικού κολοσσού, όπου έχει µε µαύρα χρήµατα,
αντίστοιχα µε τη «SIEMENS», χρηµατοδοτήσει παράνοµες προµήθειες σε είκοσι επτά χώρες σε παγκόσµιο επίπεδο πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ και ενδεχόµενα µια από αυτές να είναι πάλι
και η Ελλάδα.
Σήµερα, επίσης, εβδοµαδιαίο περιοδικό γράφει για δώδεκα καραµπινάτα, σκαστά σκάνδαλα κολοσσών σε όλο το φάσµα του
παγκόσµιου καπιταλιστικού επιπέδου επιχειρήσεων από την Αµερική, από την Ευρώπη ακόµη και από την Ιαπωνία, των οποίων
µόνο το ενεργητικό είναι πολλαπλάσιο και πολλές φορές πάνω
από το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας. Ή αντίθετα, χθες Βουλευ-
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τές στη Βρετανία αποδείχθηκε ότι ήταν υπάλληλοι –και µάλιστα
µε συγκεκριµένη ταρίφα- των επιχειρήσεων.
Να, λοιπόν, πως είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα που
αναγεννά αυτά τα σκάνδαλα ως µέρος ακριβώς της εξυπηρέτησης των αναγκών της πλουτοκρατίας. Γιατί ακριβώς αυτοί που
διασπαθίζουν το δηµόσιο χρήµα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το
υπαλληλικό προσωπικό είτε είναι της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είτε
είναι το πολιτικό υπαλληλικό προσωπικό της πλουτοκρατίας.
Από αυτή την άποψη ως ΚΚΕ καλούµε σε απειθαρχία δηλαδή,
να µη δεσµευτούν τα χρήµατα του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση υλοποίησης της αντιλαϊκής στρατηγικής της Λισαβόνας, αλλά στο
να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες να βγούµε, άρα δηλαδή, να
βγούµε έξω από το σκληρό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆εύτερο ζήτηµα, στη κατεύθυνση της απειθαρχίας είναι η υπόθεση υλοποίησης αυτών των έργων. Η υλοποίηση αυτών των
έργων για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών δεν µπορεί να
είναι συµβατή µε την υπόθεση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων οι οποίες θα αναλάβουν να διαχειριστούν και να υλοποιήσουν το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Από αυτή την άποψη επιβεβαιώνεται η ανάγκη να υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός, που σε αυτόν θα εντάσσεται ο περιφερειακός σχεδιασµός και ενιαίος δηµόσιος φορέας διαχείρισης των
προγραµµάτων αυτών, τα οποία θα κατευθύνουν ακριβώς στην
εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών, όπως στην αντιπληµµυρική
προστασία, στην αντισεισµική θωράκιση και σε µια σειρά άλλα
µέτρα τα οποία θα βελτιώνουν τη θέση των λαϊκών στρωµάτων,
όχι µε τέτοιον τρόπο που να διευκολύνεται και να ενδυναµώνει
ακόµη περισσότερο η εµπορευµατοποίηση αυτών των κοινωνικών αγαθών και των λαϊκών αναγκών.
Το δεύτερο σχόλιο, το οποίο θέλω να κάνω πιο συγκεκριµένα,
αφορά το άρθρο 13 και ιδιαίτερα την παράγραφο 3 όπου ακριβώς στη βιασύνη της η Κυβέρνηση να επιταχύνει τη διαδικασία
υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων, του αναπτυξιακού νόµου και των διαφόρων επενδυτικών σχεδίων που έχουν
υλοποιηθεί, µεταβιβάζει την αρµοδιότητα έγκρισης των φακέλων
σε τρίτους ξένους συνεργάτες. Ιδιωτικοποιεί, δηλαδή, ακόµη και
τον έλεγχο των φακέλων που µπορούν να ενταχθούν στους επενδυτικούς νόµους, παραδίδει δηλαδή, απευθείας βορά στους ίδιους τους επιχειρηµατίες και τις τράπεζες για να µπορέσουν να
γνωµοδοτήσουν, αν εκπληρώνουν τα κριτήρια του αναπτυξιακού
νόµου οι διάφορες επενδυτικές προτάσεις, υποβαθµίζοντας
ακόµη περισσότερο την ίδια την υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας, το οποίο έχει αναλάβει τη συγκεκριµένη ευθύνη.
Γιατί το κάνει αυτό η Κυβέρνηση; Το κάνει γιατί βεβαίως, η
όποια αναπτυξιακή διαδικασία δεν έχει να κάνει µε την όποια βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά έχει να κάνει απλά µε την κερδοσκοπία. Ένα πάρα πολύ απλό παράδειγµα είναι ότι το 73,5%
των φακέλων που ακόµη µένουν να εξεταστούν αφορούν φωτοβολταϊκά επενδυτικά σχέδια µε βάση τα επίσηµα στοιχεία. Τι δηµοσιεύεται σήµερα; ∆ηµοσιεύεται ότι η εγγυηµένη τιµή –παρ’ ότι
θα έχουν 60% επιδότηση αυτών των επενδύσεων- των φωτοβολταϊκών για µια εικοσαετία ανέρχεται από τα 450 έως τα 550 ευρώ
ανά µεγαβατώρα. ∆ηλαδή, άφθονο, ζεστό δηµόσιο χρήµα, χρήµα
που θα κληθούν να το πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά µέσα από
την τεράστια αύξηση των τιµολογίων του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Να, ποιους θέλουν να στηρίξουν! Θέλουν να στηρίξουν τους κεφαλαιοκράτες οι οποίοι πουλούν αέρα κοπανιστό.
Το δεύτερο ζήτηµα έχει να κάνει µε την υπόθεση του φαρµάκου. Η Κυβέρνηση διακηρύσσει ότι µέληµά της είναι το χτύπηµα
της σπατάλης, της κακοδιαχείρισης, της ασυδοσίας και της ανάγκης νοικοκυρέµατος. Όλα αυτά, όµως, αποτελούν πρόσχηµα,
προκειµένου να αποπροσανατολιστούν και να παραπλανηθούν
τα λαϊκά στρώµατα από το κύριο πρόβληµα που είναι το παραπέρα χτύπηµα του δηµόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και η ενίσχυση της εµπορευµατοποίησης της υγείας ως
βασικό κριτήριο και της σηµερινής κυβερνητικής πολιτικής.
Η Κυβέρνηση επιδιώκει να γίνει η συζήτηση αυτή, να ληφθούν
τα όποια µέτρα, έχοντας ως δεδοµένο και ως αδιαπραγµάτευτο
όρο ότι το φάρµακο είναι εµπόρευµα. Εµείς σ’ αυτήν τη βάση
διαφωνούµε. Το φάρµακο δεν µπορεί και δεν πρέπει να είναι

5438

εµπόρευµα. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία της εµπορευµατοποίησης του φαρµάκου, οι επιχειρηµατίες πρέπει να αυξάνουν
την κερδοφορία τους δηλαδή, να συνεχίσει να υπάρχει και να ενισχύεται η βασική αιτία του προβλήµατος µε τις συνεχώς επιδεινώµενες επιπτώσεις στα λαϊκά στρώµατα.
Αυτό είναι η βασική αιτία, η αντικειµενική βάση, η οποία γεννάει
στα πλαίσια του ανταγωνισµού και του κυνηγητού του κέρδους
όλα τα φαινόµενα περί διαφθοράς µε τη µορφή κατευθυνόµενης
συνταγογράφησης, των bonus επί των πωλήσεων και άλλα
πολλά. Από αυτή την άποψη αναδεικνύεται ανάγλυφα όλο το παράδοξο του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος: Ζει πολλά
χρόνια ο άνθρωπος, βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσής του και
πρέπει να πληρώσει πανάκριβα γι’ αυτή του τη βελτίωση των συνθηκών. Θέλει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της υγείας και της
πρόληψης, πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Έρχεται, λοιπόν, στην επιφάνεια όλη η αντίφαση του σηµερινού εκµεταλλευτικού συστήµατος. ∆ηλαδή, ενώ στους εργαζόµενους φθείρεται η υγεία στο πλαίσιο της κοινωνικής
παραγωγής, αντί η προστασία και η αποκατάστασή της να είναι
κρατική και κοινωνική ευθύνη, όλο και περισσότερο παίρνει τα
χαρακτηριστικά της ατοµικής ευθύνης και δαπάνης, προκειµένου το µεγαλύτερο µέρος του πλούτου, που παράγουν οι εργαζόµενοι, να το ιδιοποιούνται οι καπιταλιστές.
Εµείς υποστηρίζουµε ότι οι παροχές στην υγεία και στα φάρµακα πρέπει να είναι δωρεάν, χωρίς λίστες και χωρίς καµµία συµµετοχή και πληρωµή µε την κατάργηση των εισφορών στον
κλάδο υγείας των ασφαλιστικών ταµείων. Τις δαπάνες να τις πληρώσει το κράτος και το κεφάλαιο. Τα φάρµακα, λοιπόν, να δίνονται αποκλειστικά µε επιστηµονικά κριτήρια και από αυτή την
άποψη απαιτείται η οργάνωση της πάλης για ένα αποκλειστικά
δηµόσιο, δωρεάν, ενιαίο και καθολικό σύστηµα υγείας, για ένα
ενιαίο κρατικό φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και διάθεσης φαρµάκων.
Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από το Νοµό Μαγνησίας κ. Παύλος Μαρκάκης για
οκτώ λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπω στον πειρασµό να απαντήσω σε δύο σηµεία της αγόρευσης του κ. Κουκουλόπουλου, του εισηγητή της Πλειοψηφίας,
όπου ανέφερε και προβληµατίστηκε γιατί το ΕΣΠΑ έχει χρηµατοδότηση µόνο 20.000.000.000 ευρώ ή 24.000.000.000 ευρώ µε
την εθνική συµµετοχή. Μα, είναι προφανές και το είπε και ο ίδιος,
ότι όταν εγκρίθηκε το ΕΣΠΑ είχαν ήδη διευρυνθεί οι χώρες της
Ευρώπης. Mάλιστα αναρωτήθηκε, πώς θα αξιοποιήσουµε το Ε’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχουν αισιόδοξα
µηνύµατα, ότι θα υπάρξει Ε’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
∆εύτερον, αναρωτήθηκε γιατί το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης πήρε παράταση και σύρθηκε µέχρι το τέλος του 2009. Μπορεί να εγγυηθεί κανένας µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, µπορείτε
να εγγυηθείτε εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι το ΕΣΠΑ θα τελειώσει το
2013 και δεν θα ζητήσετε παράταση για να έχετε την ολοκληρωµένη απορρόφηση των κονδυλίων;
Εποµένως είναι πρακτικές που οφείλονται στα πραγµατικά
προβλήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που οι πολιτικές ηγεσίες
δεν µπορούν να υλοποιήσουν και να απορροφήσουν τα κοινοτικά προγράµµατα.
Ασφαλώς, αυτό το νοµοσχέδιο δεν ασχολήθηκε και παραλείπει
την ουσία που είναι η ενίσχυση των φορέων υλοποίησης και των
τελικών αποδεκτών των χρηµάτων. Και αυτό δεν το είπαµε µόνο
εµείς στην πρωτολογία µας, κύριε Υπουργέ, αλλά το παραδέχθηκαν και το ανέπτυξαν όλοι οι αγορητές από όλες τις πτέρυγες
της Βουλής, ακόµη και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Θα ήθελα, για να έχετε µια άποψη και εικόνα, να σας παρακαλέσω να πάτε σε µια συγκέντρωση φορέων που θα ελέγχουν
στην περιφέρεια τους φορείς υλοποίησης. Εκεί θα δείτε µια ει-
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κόνα, όπου τα επτά, οκτώ άτοµα θα είναι ελεγκτές από την περιφέρεια, από τον διαχειριστικό φορέα, από το ΕΣΠΕΛ, από το
ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ(!), από ό,τι φορείς ελέγχου θέλετε και θα είναι ένας
από το φορέα υλοποίησης, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι
µηχανικός, ο οποίος θα υφίσταται συνέχεια ερωτήσεις:
Γιατί δεν απορρόφησες την πίστωση; Γιατί η µελέτη δεν είναι
σωστή; Γιατί κάνετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα; Γιατί τελείωσε το
χρονοδιάγραµµα και δεν τελείωσε το έργο; Αυτός ο άνθρωπος,
που έχει να επιβλέψει και άλλα είκοσι έως τριάντα έργα, δεν είναι
και ο άµεσα υπεύθυνος αυτής της καθυστέρησης, γιατί τις αποφάσεις τις παίρνουν τα ∆ιοικητικά Συµβούλια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εποµένως αλλού πρέπει να ψάξετε και να βρείτε ποιος
φταίει που δεν έχουν απορροφητικότητες.
Συνεπώς εγώ πιστεύω ότι θα αναγκαστείτε –τουλάχιστον, σας
το προτείνω- να φέρετε κάποιες ρυθµίσεις είτε µε νοµοσχέδιο
είτε µε εγκυκλίους, που να ενισχύσετε τελικά τους φορείς υλοποίησης. Χωρίς αυτό θα το βρείτε µπροστά σας και δεν θα έχετε
απορροφητικότητα.
Εµείς χαιρόµαστε που σε κάποια άρθρα κάνετε βελτιώσεις.
∆ηλαδή, για τους ενδιάµεσους φορείς, που είναι οι τράπεζες και
τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, φέρνετε µία τροποποίηση,
που λέει ότι τουλάχιστον θα τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες του π.δ. 60/2007.
Πρότασή µας ήταν η κατάργηση στο άρθρο 10 της «∆ΗΜΟΣ
Α.Ε.». Είδαµε ότι η Υπουργός το αποδέχθηκε. Εξάλλου, το ξέρετε και εσείς ότι η «∆ΗΜΟΣ Α.Ε.» έχει µόνο ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ίσως έχει νοικιάσει και κάποια κτήρια, αλλά δεν έχει
φθάσει εκεί που έπρεπε να φθάσει, στους τελικούς αποδέκτες,
που είναι οι δήµοι, για να τους βοηθήσει. ∆εν µπορώ να καταλάβω πώς µέσα σε µία ηµέρα, ενώ το καταργείτε, το παρατείνετε µέχρι το 2012. Είτε παραδέχεστε ότι κάνει κάποιο έργο, που
πρέπει να µείνει µέχρι το 2012, είτε ότι είναι άχρηστη. Κατά την
άποψή µου, πιστεύω ότι ασκήθηκαν πιέσεις -δεν ξέρω κατά ποιον
τρόπο- τουλάχιστον να αρχίσετε να πληρώνετε αυτούς τους ανθρώπους που συµµετέχουν σε αυτήν την ανώνυµη εταιρεία και
να δίνετε αµοιβές και χρήµατα για όλους τους µέχρι τώρα προσληφθέντες και στα ασχολούµενα µε το θέµα µέλη των διοικητικών συµβουλίων. Νοµίζω ότι κάνετε µία επιπλέον σπατάλη µέχρι
το 2012, που δεν θα σας ωφελήσει στο τέλος, διότι στην ουσία
η κεφαλή της «∆ΗΜΟΣ Α.Ε.» δεν µπορεί ουσιαστικά να βοηθήσει
τους δήµους.
Υπάρχουν άρθρα, τα οποία έχουν διπλή ανάγνωση, όπως είναι
αυτό της ένταξης των µικρών έργων. Αναγνωρίζουµε –το είπα
και στην πρωτολογία µου- ότι χρειάζεται να βοηθηθούν οι νησιωτικοί ορεινοί δήµοι, όµως δεν µπορείτε να το γενικεύσετε
αυτό, χαµηλώνοντας τους προϋπολογισµούς.
Επίσης, σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση, την επικαιροποίηση
των µελετών από τις αναθέτουσες αρχές, είναι σίγουρο ότι, για
να γλιτώσουν τις αναθέσεις σε µελετητικά γραφεία, θα τις σφραγίζουν οι ίδιοι οι φορείς. Σας το είπαµε -και το ξέρετε- ότι θα κάνετε µία οικονοµία ως προς τον τρόπο, ίσως και την ταχύτητα
της επικαιροποίησης των µελετών, όµως είναι σίγουρο ότι, βάζοντας σφραγίδες σε µελέτες που στην ουσία δεν θα είναι βελτιωµένες, θα το βρείτε το πρόβληµα κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου.
Εµείς πιστεύουµε και λέµε για ακόµη µία φορά ότι δεν χρειάζεται να βάλουµε στόχο µόνο την απορροφητικότητα. Είναι ένας
παράγοντας τον οποίο επιδιώκουµε, αλλά πιο µεγάλη σηµασία
έχει τα έργα και οι δράσεις να έχουν αναπτυξιακή προοπτική. Τι
να την κάνουµε την απορροφητικότητα; Απορροφητικότητα, ενδεχοµένως, είχαµε και στο Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στο
Β’ και στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης φθάσαµε στο 100%.
Αποτέλεσµα στην ελληνική κοινωνία, στις υποδοµές, στην ανάπτυξη της χώρας είχαµε; ∆εν έγινε και κανένας απολογισµός, για
να διαπιστωθεί εάν έπιασαν τόπο αυτά τα 44.000.000.000.
Γίνεται λόγος για τον αναπτυξιακό νόµο και την αποπληρωµή
των επενδύσεων. Εδώ, θα δώσω δίκιο σε εσάς, κύριε Υφυπουργέ.
Ξέρω πολύ καλά –και ας κάνει την αυτοκριτική της η Νέα ∆ηµοκρατία- τι συνέβη µε τις αποπληρωµές του επενδυτικού νόµου.
Υπάρχουν επιχειρήσεις που είχαν τελειώσει την επένδυση, είχαν
χρεωθεί στις τράπεζες και ακόµα είναι χρεωµένες και περίµεναν
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να πάρουν την επιδότηση την οποία δεν έπαιρναν ποτέ. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ο περιφερειάρχης –είχαµε έναν αντίστοιχο στη
Θεσσαλία- έπαιρνε τα λεφτά και τα µοίραζε όπου ήθελε. ∆εν είχε
κανέναν κανόνα για το πώς µοιράζονται αυτά τα λεφτά. Τώρα, η
καινούργια περιφερειάρχης τραβάει τα µαλλιά της για το πώς θα
βάλει σειρά. Ελπίζω να µην έχετε και εσείς τα ίδια κριτήρια.
Όµως, αυτήν τη ζηµιά που έκαναν οι αντίστοιχοι περιφερειάρχες
και ειδικά αυτός της Θεσσαλίας έφεραν τη Νέα ∆ηµοκρατία σ’
αυτό το χάλι, να χάσει µε έντεκα µονάδες διαφορά. Και πάλι
καλά!
Πάµε στο θέµα του φαρµάκου. Είπατε ότι θα φέρετε στοιχεία
για το ποιες και πόσες χώρες είναι αυτές οι οποίες τηρούν στοιχεία, για να βγάλετε το µέσο όρο. Αυτό δεν το φέρατε µέχρι
τώρα και το περιµένουµε. ∆εν ξέρω πότε θα το φέρετε, αν θα το
φέρετε µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου.
Τέλος, οι επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν θα φέρουν εµπόδια στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». ∆εν
έχει διευκρινιστεί ακόµη. Πρέπει να πείτε ότι θα είναι δυνατόν να
αλλάξουν. Είπατε ότι θα φέρετε ένα σχέδιο αυτών των συµφωνιών, αλλά δεν το φέρατε. Πρέπει να δεσµευθείτε ξεκάθαρα ότι
δεν θα περιέχουν έργα που να δεσµεύουν το σύνολο του προγράµµατος και οι καινούργιοι αιρετοί να µη µπορούν να το τροποποιήσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μαρκάκη από το Νοµό Μαγνησίας.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτής
Θεσσαλονίκης κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνει η συζήτηση για ένα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο που έχει να κάνει µε
την ανάπτυξη της χώρας. ∆υστυχώς θεωρούµε ότι το σχέδιο
νόµου που έφερε η Κυβέρνηση και προσπαθεί να τροποποιήσει
διατάξεις του ν.3614 και να αναµορφώσει όλο το θεσµικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το οποίο έρχεται µετά το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δυστυχώς δεν είναι το αποτελεσµατικό νοµοσχέδιο το
οποίο θα µπορούσε να δώσει µία άµεση λύση και να γίνει µεγαλύτερη η απορροφητικότητα των κονδυλίων µέσω του ΕΣΠΑ. ∆υσχεραίνει πολλές λειτουργίες και δεν βοηθά στο αναπτυξιακό
κοµµάτι. Ειδικά τώρα, σε µία περίοδο η οποία είναι πολύ δύσκολη, που διανύουµε την περίοδο της οικονοµικής ύφεσης, της
µείωσης θέσεων εργασίας και εδώ θα έπρεπε να δούµε την ανάπτυξη συνδεδεµένη µε έργα προς όφελος των πολιτών και όχι
των κατασκευαστικών οµίλων, έργα τα οποία θα αναβαθµίζουν
την ποιότητα της ζωής µας, που θα σέβονται το περιβάλλον και
θα έχουν ως προοπτική τη ρήτρα της απασχόλησης, δηλαδή τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
∆υστυχώς, τα τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης των τριών
προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων και το ΕΣΠΑ της ∆’
Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, που έπρεπε να τρέχει µε
γοργούς ρυθµούς, δεν έχουν αφήσει το αναπτυξιακό τους
στίγµα, αφού έχουν κατασπαταληθεί ή δεν έχουν απορροφηθεί
πόροι, λόγω κακοδιαχείρισης ή από γραφειοκρατική ανικανότητα. Ας µην ξεχνάµε ότι και για τα προηγούµενα που ανέφερα,
η χώρα µας πληρώνει πρόστιµα. ∆ηλαδή, χάνονται πόροι που
τους κρατά η κοινότητα για την αποπληρωµή αυτών των προστίµων.
Για τη χαµηλή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, αναφερθήκαµε
και χθες. Κάποια ώριµα έργα-γέφυρες του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τελικά, είναι αυτά που απορροφούν πόρους από
το ΕΣΠΑ της ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου. Τα προβλήµατα της
διοικητικής µεταρρύθµισης που προωθεί η Κυβέρνηση, µε τον
λεγόµενο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», δυστυχώς, απ’ ό,τι φαίνεται, θα εµφανιστούν έντονα και µέσα από το ΕΣΠΑ. Και όλα αυτά είναι θέµατα, που θα έπρεπε ήδη να έχετε λύσει σ’ αυτήν την εξάµηνη
διαδροµή που έχετε στην Κυβέρνηση.
Έρχοµαι στο άρθρο 2, που αφορά επιχειρησιακές συµφωνίες
υλοποίησης. Στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το συµπλήρωµα
του προγραµµατισµού ως έγγραφο της εφαρµογής της στρατη-
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γικής και των αξόνων προτεραιότητας του κάθε επιχειρησιακού
προγράµµατος, εξειδικεύονταν οι άξονες προτεραιότητας σε επίπεδο µέτρου, ενέργειας και κατηγορίας πράξεων, µε τους αντίστοιχους χρηµατοδοτικούς πίνακες και τις κατηγορίες των
τελικών δικαιούχων. Αυτό το έγγραφο συµβουλεύονταν τα στελέχη των διαχειριστικών αρχών, οι πολιτικοί προϊστάµενοι, καθώς
και πολίτες, για να γνωρίζουν την πορεία ενός επιχειρησιακού
προγράµµατος και βάσει αυτού προκηρύσσονταν τα έργα, αποτυπωνόταν η πορεία εφαρµογής του προγράµµατος και καθοριζόταν ο βαθµός απορρόφησης, η επιτυχία της εφαρµογής και
ό,τι άλλο είχε σχέση.
Σήµερα αυτό δεν υπάρχει, γιατί έχει καταργηθεί ως έγγραφο
και αντικαταστάθηκε από τις επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης. Εδώ κάνατε µία νοµοτεχνική βελτίωση, αναφέροµαι στο
άρθρο 2, το συνδέσατε µε το άρθρο 6 του παρόντος, που βεβαίως εκεί αναφέρει στους φορείς διαχείρισης και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Εµείς, βεβαίως, διαφωνούµε. Θα αναφερθώ
γι’ αυτό και παρακάτω.
Άρθρο 5. Αντικαθιστάτε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του
ν.3614 και βάζετε µία πρόταση -το είχα πει και στην επιτροπήβέβαια αυτή η πρόταση είναι και σε άλλες εφαρµογές, «σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας λογίζεται ότι η διαχειριστική αρχή έχει παράσχει σύµφωνη γνώµη».
Αυτή η φράση ακυρώνει στην ουσία τον έλεγχο των διαδικασιών,
οπότε αν υπάρχει φόρτος εργασίας και δεν µπορέσουν να απαντήσουν εντός είκοσι ηµερών, σηµαίνει τι; Ότι υπάρχει σύµφωνη
γνώµη; Αυτό είναι ένα θέµα, που δεν το είδατε από την επιτροπή
µέχρι εδώ και το αφήσατε έτσι. Κι έτσι θεωρούµε ότι εµποδίζει τις
διαχειριστικές αρχές να εκφέρουν γνώµη και αυτοδίκαια επικυρώνεται µία σύµβαση, η οποία, όµως, δεν έχει τελικά γνωµοδότηση από τη διαχειριστική αρχή.
Άρθρο 6. Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης. Ως Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς θεωρούµε ότι οι φορείς άµεσης διαχείρισης θα πρέπει να είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από
το ελληνικό δηµόσιο. Εδώ δίνεται πάλι η δυνατότητα να είναι και
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δηλαδή οι τράπεζες. Το ανέφερα
και στο άρθρο 2 αυτό. Οι τράπεζες ξεκινούν το πρόγραµµα, υλοποιούν και εποπτεύουν. Τρία σε ένα δηλαδή. Είµαστε αντίθετοι
σε αυτό. Κάνατε µία νοµοτεχνική βελτίωση. Αρκεί; Γιατί δεν εξαιρούνται;
Άρθρο 7. Στην περίπτωση 13 του άρθρου 7 σήµερα υπάρχει
ένα πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης µε µία διαχειριστική αρχή
και τέσσερις ειδικές υπηρεσίες. Το διαχειριστικό κόστος είναι τεράστιο και η απορρόφησή του είναι κάτι λιγότερο από 3%. Αντί,
λοιπόν, η Κυβέρνηση να ορθολογικοποιήσει την κατάσταση, µε
στόχο την άµεση ενεργοποίηση του προγράµµατος αγροτικής
ανάπτυξης, κρατά το ίδιο σχήµα, µετονοµάζοντας τις υπάρχουσες ειδικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες εφαρµογής και καταργεί την
υπηρεσία συντονισµού, η οποία είναι µία υπηρεσία δώδεκα ατόµων και τελικά η κατάργησή της δεν µπορεί να βοηθήσει στο χαµηλότερο διαχειριστικό κόστος. Γνωρίζετε πού φεύγουν τα
διαχειριστικά κόστη, κύριε Υπουργέ.
Άρθρο 9 παράγραφος 4. Για τον κατώτερο προϋπολογισµό.
Νοµίζουµε ότι θα πρέπει να µείνουν, παρ’ όλο ότι είναι µέσα από
το ν. 3614, αυτόν το δύσκολο αναποτελεσµατικό νόµο, αυτά τα
όρια. Θεωρούµε ότι θα πρέπει να υπάρχουν για να µπορέσουν να
δίνονται τα χρήµατα σε στοχευµένες επενδύσεις, που θα έχουν
αναπτυξιακούς στόχους.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο, στο άρθρο 9, καταργείτε και τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων µε πρότυπο του ΕΛΟΤ. Εµείς
διαφωνούµε, γιατί θεωρούµε ότι θα έπρεπε να έχει παραµείνει.
Το είπαµε και χθες στην επί της αρχής συζήτηση. Επίσης και εδώ
αναφέρεται στο ίδιο άρθρο το π.δ. 4 του 2002. Αυτό θα έπρεπε
να είχε αναθεωρηθεί, γιατί είναι φωτογραφικό και αναπαράγει
πελατειακό καθεστώς. Αν δεν κάνω λάθος, σαν αξιωµατική αντιπολίτευση, η κυρία Υπουργός, η κ. Λούκα Κατσέλη είχε κάνει και
ανάλογη ερώτηση στη Βουλή.
Άρθρο 10. Θεωρούµε ότι έχει σοβαρότατο θέµα, γιατί µειώνει
το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και εµείς βεβαίως δεν θα
λέγαµε ποτέ ναι σε κάτι τέτοιο, είναι γνωστό για τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο
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και αν θεωρείτε σαν Κυβέρνηση ότι µέσα από το Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης πως µπορεί να συνεχίσετε αυτήν
την «αναπτυξιακή πολιτική», στην ουσία, όµως, αντιαναπτυξιακή.
Όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται µε απόφαση του προέδρου της
Ε∆ΕΛ και από υπαλλήλους των διευθύνσεων, ποιος είναι ο λόγος
να βγάλετε την Ε∆ΕΛ, ενώ αφήνετε τους ιδιώτες εµπειρογνόµωνες.
Επίσης, αλλάζετε τον αριθµό των ηµερών και υπάρχει και µείωση των πόρων. Εµείς λέµε ότι δεν µπορούν να υπάρξουν ενδιάµεσοι φορείς ιδιώτες. Υπάρχουν εδώ τροποποιήσεις για τις
µετακινήσεις των υπαλλήλων µεταξύ των ειδικών υπηρεσιών, που
είναι αποσπασµατικές και έπρεπε ο νόµος να είχε αντιµετωπίσει
συνολικά το άρθρο 18 του ν.3614. Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί
έγκριση διαχειριστικής επάρκειας, αυτό που προείπα. Στο ίδιο
άρθρο µιλάτε για άλλο φορέα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, πάλι αναφέρεστε σε ιδιώτες και έχουµε άµεση εµπλοκή
σε όλα τα άρθρα, σε όλο το νόµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µια µικρή ανοχή. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Πάντως, µην ξεπεράσουµε τα δέκα λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι έχετε καταργήσει τις ανώνυµες εταιρείες,
Α.Ο.Π, «ΝΟΜΟΣ» και «∆ΗΜΟΣ Α.Ε.», µετά την 1-1-2012 όσον
αφορά τη «∆ΗΜΟΣ Α.Ε.», Κουβέντα, όµως, για την «Αναπτυξιακός Οργανισµός Εκκλησία της Ελλάδος Α.Ε.». Το έκανα δύο
φορές αναφορά. Τι µέλει γενέσθαι; ∆ώστε µας µια απάντηση για
τον «Αναπτυξιακό Οργανισµό της Εκκλησίας της Ελλάδας».
Άρθρο 12. Επιµένετε σε περαιτέρω συµπράξεις δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα, δηλαδή Σ∆ΙΤ, έργα που θα έπρεπε να είναι µέριµνα του κράτους και η υλοποίησή τους, δίνοντας σε µεγάλους
κατασκευαστικούς οµίλους, µε αποτέλεσµα να κοστίζουν στο ελληνικό δηµόσιο πολύ πιο ακριβά. Αυτά όλα τα πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούµενοι πολίτες. Πρέπει να φύγουµε από τη
λογική των Σ∆ΙΤ. Μας φέρνει πολύ περισσότερα προβλήµατα και
µας βουλιάζει ακόµα περισσότερο. ∆εν το έχετε καταλάβει;
Άρθρο 13. «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων». Για άλλη µία φορά
η Κυβέρνηση απαξιώνει το δυναµικό του Υπουργείου, αναθέτοντας την εργασία του σε ιδιώτες. ∆ηλαδή, η καθεαυτή δουλειά
των δηµοσίων υπαλλήλων, µε όλες τις δεσµεύσεις και για τις συνέπειες τις οποίες έχουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όταν δεν λειτουργήσουν σύµφωνα µε το νόµο, φεύγει από αυτούς και τα
χρήµατα του δηµοσίου, δηλαδή του φορολογούµενου Έλληνα
πολίτη. Μιλάµε για ενισχύσεις στον ιδιωτικό τοµέα, που το χρήµα
είναι και καθαρό και ζεστό. Εκεί φεύγουν τα χρήµατα. Αντί το
Υπουργείο να συνεχίσει να αξιοποιεί τους υπαλλήλους τους οποίους έχει επαρκείς σε αριθµό, σε εµπειρία χρόνου και σε γνωστικό
επίπεδο. Αν είναι απαραίτητο να αξιοποιήσει και µεγαλύτερο
αριθµό υπαλλήλων από άλλες διευθύνσεις. Μπορεί να το κάνει.
Συνεχώς, όµως, µπαίνουν ιδιώτες.
Στα πολύ γρήγορα, το άρθρο 14, η τιµολόγηση των φαρµακευτικών προϊόντων…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Τελειώνω, επειδή θα
αναφερθεί και ο συνάδελφός µου Θοδωρής ∆ρίτσας, θα ήθελα
να πω ότι εµείς είµαστε πολύ διστακτικοί όσον αφορά το άρθρο
14, γι’ αυτό θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριµένο άρθρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ.
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων.
Είναι έξι οι εγγεγραµµένοι και αν προσπαθήσουµε να τηρήσουµε όλοι το χρόνο των οκτώ λεπτών, θα είναι έξοχα.
Η κ. Σοφία Σακοράφα, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα είναι µία από τις τρεις
ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη σε επίπεδο τιµών φαρµάκων
και η τρίτη πιο ακριβή χώρα στον κόσµο στα γενόσηµα φάρµακα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πώς φθάσαµε ως εδώ;
Οι πολιτικές επιλογές της Νέας ∆ηµοκρατίας και όσον αφορά
την πολιτική στο φάρµακο υπήρξαν καταστροφικές για τους Έλληνες πολίτες. Η κατάργηση της λίστας φαρµάκων, η παλινωδία
ως προς την τιµολόγησή τους και η απουσία οποιασδήποτε εποπτείας και ελέγχου εκτόξευσε τις τιµές των φαρµάκων.
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι η φαρµακευτική δαπάνη του
2005 ήταν περίπου στα 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ το 2008
ξεπέρασε τα 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το άρθρο 14 του νοµοσχέδιου που αφορά στην τιµολόγηση
των φαρµάκων στοχεύει στη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης για τα νοικοκυριά, για τα ασφαλιστικά ταµεία, για τα νοσοκοµεία και δηµιουργεί ένα αντικειµενικό και αδιάβλητο σύστηµα
τιµολόγησης.
Το άρθρο 14, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τοµή στην τιµολόγηση των φαρµάκων. Η µείωση των τιµών του φαρµάκου
είναι αποτέλεσµα του νέου τρόπου τιµολόγησης. Η τιµή του φαρµάκου θα καθορίζεται µε βάση το µέσο όρο των τριών φθηνότερων τιµών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι’
αυτό µιλάω για τοµή, καθώς είναι η πρώτη φορά που η βάση καθορισµού της τιµής είναι τόσο διευρυµένη. Και, βέβαια, η δεύτερη τοµή έρχεται και παράγει µια εκ βάθρων ανατροπή στα
αντίγραφα φάρµακα, τα οποία επίσης θα τιµολογούνται µε τον
ίδιο τρόπο, όπως τα πρωτότυπα δηλαδή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Τι ισχύει µέχρι σήµερα; Μέχρι σήµερα τιµολογούνται στο 80%
των πρωτοτύπων, µε αποτέλεσµα να είναι και ακριβά αλλά και να
έχουν υποτονική διείσδυση στη χώρα µας, της τάξης του 15%. Η
τιµή αυτή, συγκρινόµενη µε άλλες χώρες όπου και µιλάµε για διείσδυση της τάξης του 80% στη Γερµανία ή 67% στην Αµερική ή
65% στη ∆ανία, καταδεικνύει και αποδεικνύει και το πρόβληµα
και τη λύση του.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή γνωρίζουµε πολύ καλά ότι πολλές
φορές η πολιτική βούληση ατόνησε ή βούλιαξε εξαιτίας της ανυπαρξίας παρακολούθησης και ελέγχου, το άρθρο 14 προβλέπει
τη δηµιουργία παρατηρητηρίου διεθνών τιµών φαρµάκων, προκειµένου να παρακολουθεί την πορεία των αντίστοιχων ευρωπαϊκών τιµών των φαρµάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική
αγορά και να επαληθεύει την αξιοπιστία των στοιχείων που της
προµηθεύουν οι πολυεθνικοί όµιλοι φαρµάκων.
Κύριοι συνάδελφοι, η τοµή που σήµερα επιχειρούµε στο χώρο
του φαρµάκου, έχει έναν κίνδυνο τον οποίο έχουµε τη δυνατότητα να µετατρέψουµε σε πλεονέκτηµα. Είναι σαφές ότι θα αποτελούµε µια από τις τρεις φθηνότερες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο χώρο του φαρµάκου. Αυτό σηµαίνει ότι κατά το πιθανόν, οι φαρµακοβιοµηχανίες θα προσανατολιστούν στην εξαγωγή.
Κύριο µέληµα, πρώτιστη υποχρέωσή µας είναι να ελέγχουµε
την επάρκεια στην αγορά, µέσα από την ετοιµότητα των µηχανισµών που υπάρχουν.
Κύριε Υπουργέ, από αύριο κιόλας οι µηχανισµοί πρέπει να είναι
έτοιµοι, σε απόλυτη εγρήγορση, στελεχωµένοι µε τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα, ώστε να διασφαλιστεί η απαιτούµενη επάρκεια.
Στο σηµείο αυτό, θέλω να τονίσω ότι αυτό το ίδιο το θέµα, η
εξαγωγή, δηλαδή, µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε και σαν
εργαλείο ανάπτυξης, ως εργαλείο που θα δηµιουργήσει επενδύσεις µε δεδοµένο τη χαµηλή τιµή. Αρκεί αυτό το εργαλείο,
κύριε Υπουργέ, να το πριµοδοτήσουµε µε τη συνταγογράφηση
των γενόσηµων.
Η Ελλάδα σήµερα είναι από τις ελάχιστες χώρες που µπορούν
να συνταγογραφούν τα φάρµακα, επιβάλλοντας τις ακριβότερες
εµπορικές ονοµασίες, χωρίς κανέναν περιορισµό και να απαιτούν
να διαθέτουν, τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα νοσοκοµειακά φάρµακα ως απόθεµα, όλες τις εµπορικές ονοµασίες, για να «συνταγογραφεί» ο γιατρός όποια εµπορική ονοµασία επιθυµεί.
Σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες επιτρέπεται στους φαρµακοποιούς, όταν παραλαµβάνουν συνταγές µε εµπορικές ονοµασίες σκευασµάτων, να αντικαθιστούν τις εµπορικές ονοµασίες,
αλλά όχι το φάρµακο, χορηγώντας τα φθηνότερα, ουσιωδώς
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όµοια φάρµακα-ιδιοσκευάσµατα, βάσει των οδηγιών, των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των εκπτωτικών συµβολαίων
µεταξύ των ασφαλιστικών ταµείων και των φαρµακευτικών εταιρειών ή της θετικής λίστας φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων,
που καταρτίζουν µε οικονοµικά και επιστηµονικά κριτήρια τα
ασφαλιστικά ταµεία.
Επίσης, η συνταγογράφηση µε τη δραστική ουσία, είναι ο πιο
αποτελεσµατικός τρόπος και χωρίς κανένα κόστος, για την αντιµετώπιση της διαπλοκής, που ως αποτέλεσµα έχει την κατευθυνόµενη συνταγογράφηση και την εκτίναξη των φαρµακευτικών
δαπανών στα ύψη. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της συνταγογράφησης που φέρνετε, κύριε Υπουργέ, είναι ένα σηµαντικό
εργαλείο για τον έλεγχο των συνταγών. Από µόνη της, όµως, δεν
εξαλείφει το κίνητρο της κατευθυνόµενης συνταγογράφησης.
Κύριε Υπουργέ, το άρθρο αυτό είναι η απαρχή µιας µεγάλης
τοµής στην πολιτική για το φάρµακο, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντοµα.
Κύριοι συνάδελφοι, η προσήλωση στην πάγια θέση του
ΠΑΣΟΚ, «καλό και φθηνό φάρµακο», η επιµονή και η αγωνιστικότητα παραδίδουν σήµερα στον Έλληνα πολίτη ένα άρθρο
αντάξιο των δεσµεύσεών µας και των αρχών µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος
Γείτονας, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε το άρθρο 14,
για το οποίο λόγω χρόνου δεν αναφέρθηκα στη συζήτηση επί
της αρχής. Είναι το άρθρο που αφορά την τιµολόγηση των φαρµάκων. Θυµίζω ότι έγινε διεξοδική συζήτηση στη ∆ιαρκή Επιτροπή, καθώς και ακρόαση όλων των φορέων που έχουν σχέση
µε το φάρµακο.
Οι διατάξεις, όπως διαµορφώθηκαν τελικά, πιστεύω ότι είναι
µια λογική και ρεαλιστική λύση. Αρκεί βέβαια, κύριε Υπουργέ, να
εφαρµοστούν σωστά. Και εδώ κλειδί είναι –αναφέρθηκε και από
την προλαλήσασα συνάδελφο- η λειτουργία του παρατηρητηρίου τιµών.
Στην έκρηξη της φαρµακευτικής δαπάνης που συνέβη τα τελευταία χρόνια, οφείλεται και ένα µεγάλο µέρος του δηµοσιονοµικού προβλήµατος. Η κατάργηση της λίστας από την
προηγούµενη Κυβέρνηση, ο τρόπος τιµολόγησης των φαρµάκων
που εφάρµοσε στην αρχή, η ασυδοσία στη συνταγογράφηση, σε
όλα αυτά τα πεντέµισι χρόνια, µας έκαναν την τρίτη ακριβότερη
σε τιµές χώρα της Ευρώπης και ταυτόχρονα –και θέλω αυτό να
το πω και να το καταλάβουν οι πολίτες- πολλαπλασίασαν, σχεδόν πενταπλασίασαν, τη φαρµακευτική δαπάνη. Και αυτό είναι
που καταρρίπτει εκείνο το επιχείρηµα που λέει, αν έχω φθηνότερες τιµές στα φάρµακα, λόγω υποκατάστασης θα αυξάνω τη
φαρµακευτική δαπάνη.
Η εµπειρία δεν έδειξε αυτό το πράγµα. Εµείς είχαµε και ακριβότερες –είµαστε η τρίτη ακριβότερη χώρα της Ευρώπης τα τελευταία αυτά έξι χρόνια- και πολλαπλασιάστηκε η φαρµακευτική
δαπάνη. Άρα αλλού είναι το πρόβληµα. Στο φάρµακο συναντιέται η υγεία µε την οικονοµία. ∆εν πρέπει όµως να ξεχνάµε ότι το
φάρµακο είναι ένα αγαθό καθοριστικό για την υγεία και η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει τρία πράγµατα: Την επάρκεια και την
ασφάλεια κυρίως του φαρµάκου αλλά και την τιµή, µε την έννοια
του να είναι προσιτό στους πολίτες και στα ασφαλιστικά ταµεία.
Το βάρος πού πρέπει να δοθεί; Είναι ένα θέµα η τιµή, µια παράµετρος στην πολιτική του φαρµάκου αλλά το βάρος για µένα
πρέπει να δοθεί στην καταπολέµηση της υπερ-συνταγογράφησης και της πολυφαρµακίας γιατί εδώ πάσχουµε κυρίως.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, επιβάλλεται η Κυβέρνηση να ολοκληρώσει γρήγορα τις άλλες αλλαγές που ξεκίνησε, εννοώ για
την καθιέρωση της λίστας, και ιδιαίτερα για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αν θέλουµε να έχουµε αποτέλεσµα.
Έρχοµαι τώρα στις άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου και
αυτές που αφορούν το σύστηµα διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
Σας άκουσα στην παρέµβασή σας, κύριε Υπουργέ, και χαίρο-
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µαι που έχουµε σχεδόν ταυτόσηµη άποψη, ότι η πορεία του
ΕΣΠΑ εξαρτάται κυρίως από την ωριµότητα των έργων. Και εδώ
πρέπει να πέσει το βάρος. Είναι κλειδί. Η ωριµότητα των έργων,
των προγραµµάτων και των δράσεων είναι κλειδί αν θέλουµε να
διασφαλίσουµε την απορροφητικότητα. Και φυσικά, η επιλεξιµότητα των έργων θα πρέπει να έχει σχέση όχι µόνο µε την ωριµότητα, διότι δεν είναι µόνο το κριτήριο της απορροφητικότητας
στην επιτυχή πορεία υλοποίησης ενός αναπτυξιακού προγράµµατος όπως είναι το ΕΣΠΑ, αλλά και µε το κριτήριο του κατά
πόσο δίνει προστιθέµενη αξία στην ανάπτυξη, αυξάνει το αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Άρα, τελικώς η επιλεξιµότητα πρέπει να
έχει σχέση µε το πώς ένα έργο ώριµο, µικρό ή µεγαλύτερο, µία
ώριµη δράση, µια πρωτοβουλία, µπορεί να προσθέτει στο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.
Αυτό είναι το πρωτεύον θέµα.
Τώρα προχωρείτε µε το άρθρο 4 στις επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης. Το είπα και επί της αρχής. Αυτό, σε συνδυασµό
µε τη µεταφορά αρµοδιοτήτων και πόρων στις διαχειριστικές
αρχές των ΠΕΠ, πράγµατι ενισχύει το ρόλο της περιφέρειας. Το
έχουµε ανάγκη. Όµως είναι σηµαντικό –δεσµεύθηκε η κυρία
Υπουργός, αλλά πρέπει να τηρηθεί, κύριε Υπουργέ- µέσα στο
Μάιο να ολοκληρωθούν αυτές οι συµφωνίες, να τρέξουν ανεµπόδιστα τα προγράµµατα.
Υπενθυµίζω επίσης και το είχα επισηµάνει και στην επιτροπή
και στη συζήτηση επί της αρχής, τις πρόνοιες που πρέπει να λάβετε µέσα απ’ αυτές τις συµφωνίες ώστε η επικείµενη αλλαγή µε
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και η εγκατάσταση νέων αιρετών περιφερειαρχών και περιφερειακών συµβουλίων, να µη φέρει εµπλοκές και
καθυστερήσεις. Γιατί αυτό θα είναι «η εσχάτη πλάνη», κύριε
Υπουργέ. Και για οποιαδήποτε καθυστέρηση από εδώ και πέρα,
δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση και
εµπλοκή θα είναι πραγµατικά µεγάλο κακό για την πορεία του
προγράµµατος που τόσο έχουµε ανάγκη. Το ΕΣΠΑ δίνει «ζεστό»
χρήµα. Στην κρίση που περνάµε πιστεύω ότι το ΕΣΠΑ, το καταλαβαίνουν όλοι, µε το «ζεστό» χρήµα, είναι το ισχυρότερο αναπτυξιακό εργαλείο. Θέλουµε να πάρει µπρος η αναπτυξιακή
µηχανή το γρηγορότερο. Γιατί είµαστε σε µια ύφεση η οποία κρατάει καλά. Πώς θα πυροδοτήσουµε την αναπτυξιακή µηχανή; Για
να πυροδοτήσεις την αναπτυξιακή µηχανή δεν έχεις και πολλά
εργαλεία. Έχεις το ΕΣΠΑ, έχεις τα επενδυτικά προγράµµατα, τις
επενδύσεις µε βάση τον αναπτυξιακό νόµο, έχεις τα «πρότζεκτς»
µε συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Αυτά είναι τα τρία
βασικά εργαλεία. Το πιο ουσιαστικό είναι το ΕΣΠΑ.
Χρειάζεται, λοιπόν, να µη χαθεί χρόνος.
Επίσης µε αυτό το ζήτηµα, που έθιξα, µε την αλλαγή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε και το θέµα της ενδεχόµενης λειτουργικής εµπλοκής, που δεν προβλέπεται, των δύο
θεσµών, πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης- δήµων και περιφερειακής αυτοδιοίκησης όταν δικαιούχοι είναι οι δήµοι. Όταν είχαµε τη
γενική γραµµατεία περιφέρειας ως κράτος, προβλεπόταν η δοµή
ολοκλήρωσης αυτών των προγραµµάτων µε εµπλοκή τους µέσα
από τις προβλεπόµενες αρχές. Τώρα που θα έχω αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οποία δεν έχει καµία λειτουργική
εµπλοκή –και δεν πρέπει να έχει- µε την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, µπορεί να δηµιουργηθούν προβλήµατα. Γι’ αυτό πρέπει να
λάβετε πρόνοιες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω µέσα στο χρόνο µου, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουν
εξαντληθεί τα ζητήµατα.
Για τον προσυµβατικό έλεγχο των συµβάσεων επιµένω. Επαναφέρω, κύριε Υπουργέ, την πρότασή µου, οι είκοσι µέρες να γίνουν τριάντα, δηλαδή να δοθεί προθεσµία τριάντα ηµερών για
να γίνεται ο προσυµβατικός έλεγχος από τις διαχειριστικές
αρχές. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι σωστό, γιατί στόχος µας δεν
πρέπει να είναι να αποφεύγουµε τον έλεγχο, δηλαδή να βρίσκουµε άλλοθι στο µικρό διάστηµα για να αποφύγουµε τον
έλεγχο. Στόχος µας πρέπει να είναι ο έγκαιρος έλεγχος. Εγώ πιστεύω ότι ο προσυµβατικός έλεγχος –αυτό πιστεύει και η ΜΟ∆µπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσµατα στην υλοποίηση στη
συνέχεια των προγραµµάτων, να προλάβει πράγµατα και να κερ-
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δηθεί τελικά χρόνος. Άρα αντί για είκοσι εγώ προτείνω τριάντα
µέρες.
Επίσης, θέλω να σας επισηµάνω και κάτι άλλο. Αναφέροµαι
στα άρθρα 7 και 8. Μιλάτε για «διατύπωση γνώµης» από τις διαχειριστικές αρχές σε σχέση µε την κανονικότητα στη σύµβαση.
Όταν όµως παρακάτω αναφέρεσθε στην τεκµαιρόµενη γνώµη –
όταν δεν δώσει δηλαδή τη γνώµη της σε είκοσι µέρες και είναι
τεκµαιρόµενη- χρησιµοποιείτε τον όρο «σύµφωνη γνώµη». Μεταξύ «γνώµης» και «σύµφωνης γνώµης» υπάρχει τεράστια διαφορά. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσετε, γιατί µπορεί να µας
δηµιουργήσει προβλήµατα. Τι θέλουµε από τις επιτροπές, γνώµη
ή σύµφωνη γνώµη; Είναι τεράστια η διαφορά.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και δεν
κατανοώ πραγµατικά γιατί η Νέα ∆ηµοκρατία που έχει και την
ευθύνη για την καθυστέρηση προώθησης όλου αυτού του προγράµµατος δεν την στηρίζει. ∆εν πιστεύω να είναι ικανοποιηµένη
από το διαχειριστικό σύστηµα που υπήρχε, γιατί αν ήταν ικανοποιητικό, έπρεπε να έχει και απόδοση το σύστηµα. Λέω, λοιπόν,
ότι οι αλλαγές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαιτείται να
ληφθούν ορισµένες πρόνοιες, όπως είπα προηγουµένως, και µέριµνα κατά την εφαρµογή των διατάξεων, ώστε να έχουµε την
απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων και των δράσεων του ΕΣΠΑ,
που -σε συνδυασµό και µε την προώθηση των επενδυτικών προγραµµάτων του αναπτυξιακού νόµου αλλά και των συµπράξεων
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε νέα σωστή βάση αποτελούν
τους κινητήριους µοχλούς για τη νέα αναπτυξιακή δυναµική στην
Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Θοδωρής ∆ρίτσας έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για το άρθρο 14 του σχεδίου νόµου που αναφέρεται
στην τιµολόγηση των φαρµακευτικών προϊόντων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ορθολογικό, όταν µιλά κανείς για ανακοστολόγηση ή για κοστολόγηση των φαρµάκων, θα ήταν να
µιλήσει κανείς µε βάση το πραγµατικό κόστος. ∆υστυχώς, όµως,
σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού αυτό είναι ουτοπία. Είναι
περίεργο γιατί να είναι ουτοπία, όµως είναι ουτοπία. ∆είχνει το
χαρακτήρα αυτού του περίφηµου ανταγωνισµού. Θα µπορούσε
να επιλεγεί η κοστολόγηση µε βάση την κοινόχρηστη ονοµασία
των φαρµάκων και η κυκλοφορία των φαρµάκων µε βάση αυτήν
τη µορφή. ∆εν επιλέγεται όµως ούτε και αυτό, γιατί αντίκειται
στα εµπορικά συµφέροντα τεράστιων µονοπωλιακών συγκροτηµάτων. Υπό τις παρούσες συνθήκες, λοιπόν, που περιέγραψα συνοπτικά, το φάρµακο εξακολουθεί να υποβαθµίζεται ως
κοινωνικό αγαθό, να ενισχύεται ο εµπορευµατικός χαρακτήρας
του, ένα πλαίσιο µε το οποίο εµείς είµαστε σε ανταγωνιστική
σχέση.
Με αυτές τις αποσαφηνίσεις και µε πολλές επιφυλάξεις προσεγγίζουµε τις ρυθµίσεις, που προτείνει η Κυβέρνηση µε το
άρθρο 14. Θεωρούµε ότι είναι ένα βήµα που άµεσα τουλάχιστον
θα επιφέρει µια µείωση τιµών. Αυτό µπορεί να υπολογιστεί µε
σαφήνεια. Όµως, είναι ένα βήµα µετέωρο και επισφαλές.
Και εξηγούµαι. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που µπορεί
να κάνει κανείς, αν λάµβανε υπ’ όψιν τις τρεις φθηνότερες χώρες
των είκοσι επτά ως µέτρο υπολογισµού, τον µέσο όρο δηλαδή,
θα έπρεπε να µειωθούν οι τιµές περίπου σε ένα ύψος της τάξης
του 56%. Αν ελάµβανε ως µέτρο την Ευρωζώνη, θα έπρεπε να
µειωθούν περίπου στο 25%. Τώρα που λαµβάνει υπ’ όψιν αυτήν
τη ρύθµιση των τριών χαµηλοτέρων τιµών στα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται
επίσηµα στοιχεία, εδώ υπάρχει µια ασάφεια. Άλλοι λένε για δεκαεπτά χώρες, άλλοι λένε για δεκαοκτώ, άλλοι λένε για είκοσι.
Έχει σηµασία αν θα είναι η Φινλανδία µέσα σ’ αυτές ή δεν θα
είναι. Εν πάση περιπτώσει, µπορεί κανείς, µε τις είκοσι χώρες και
αν είναι η Φινλανδία µέσα, να υπολογίσει µια µείωση 25% έως
26% και αν δεν είναι η Φινλανδία και είναι δεκαεννιά οι χώρες, να
είναι 23% έως 24%. Και προβλέπεται πράγµατι και µια ασφαλι-
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στική δικλίδα συνεχών επανελέγχων τρεις φορές το χρόνο. Αυτό
µπορεί να είναι ένα ατού από την πλευρά των επιχειρηµάτων της
Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, γνωρίζουµε όλοι
ότι η ευελιξία των πολυεθνικών σ’ αυτή την παγκόσµια ανταγωνιστική αγορά είναι ακαταµάχητη και αδυσώπητη και έχει επαληθευτεί πάρα πολλές φορές αυτή η διαπίστωση. Εποµένως δεν
µπορούµε να είµαστε τόσο αφελείς ότι αυτές οι ρυθµίσεις αποτελούν εγγύηση. ∆εν αποτελούν εγγύηση.
Και επειδή ακριβώς έχουµε και ένα καθεστώς στην Ελλάδα,
όπου το ελληνικό κράτος είναι κατά βάση στην αγορά φαρµάκων µονοψωνιστής, το 90%, το ελληνικό δηµόσιο στο σύνολό του
είναι αυτό που ψωνίζει φάρµακα και ακριβώς γι’ αυτό είναι και ο
αποκλειστικός τιµοδότης, γιατί έχουµε την έκρηξη της φαρµακευτικής δαπάνης; Γιατί αφήσαµε τις τιµές ανεξέλεγκτες; Όχι
τόσο γι’ αυτό, όσο γιατί είναι ανεξέλεγκτος ο όγκος της συνταγογράφησης. Και έρχεται η λίστα φαρµάκων, όπως έχει προταθεί, ως µία λύση, αλλά δεν είναι η λύση, όπως έχει προωθηθεί,
και δεν έχει επικεντρωθεί στα θεραπευτικά πρωτόκολλα και σε
µια σειρά από άλλες λύσεις οι οποίες πραγµατικά µπορούν να
ελέγξουν αυτά τα πράγµατα. Ούτε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έτσι όπως έχει προωθηθεί µέχρι στιγµής, είναι λύση, παρ’
ότι είναι εξαιρετικά αναγκαία και θα έπρεπε να έχει γίνει είκοσι µε
τριάντα χρόνια πριν, γιατί δεν έχει στοιχεία ενιαίου συστήµατος.
Άλλο το ΙΚΑ, άλλο το δηµόσιο, άλλο το ένα άλλο το άλλο. Να
δούµε πότε θα γίνουν συµβατά αυτά τα συστήµατα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ήδη έχουµε στοιχεία ότι προς αυτήν την
κατεύθυνση έχουµε αποκλίσεις.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να τεθούν διάφορα ζητήµατα που επικεντρώνονται στο αν έχουµε Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων µε
κύρος, µε ανεξαρτησία, µε µέσα, µε καταξίωση των στελεχών
του, των φαρµακοποιών, των επιστηµόνων που εργάζονται στον
ΕΟΦ και αν θέλουµε να έχουµε έναν ΕΟΦ κέρβερο, έναν ΕΟΦ
όπου δεν θα µπορεί να υπάρχει καµµία παρέµβαση από κανέναν
στο πεδίο του καθορισµού της διαρκούς παρακολούθησης µε
επιστηµονικούς όρους των εξελίξεων στον τοµέα των φαρµάκων
και της αγοράς, έναν ΕΟΦ που θα επιβάλλει τους κανόνες ανά
πάσα στιγµή. ∆ιότι δεν γίνεται να έρχονται τα περίφηµα νέα φάρµακα, τα καινοτόµα φάρµακα, εξαιτίας των οποίων έχει συµβεί
αυτή η έκρηξη της δαπάνης. Είναι ένας από τους βασικότερους
παράγοντες.
∆εν θα µπω στις λεπτοµέρειες, γιατί είναι αρκετές περιπτώσεις συχνότατες και όχι µεµονωµένες που είναι σκανδαλώδεις.
Να σας πω ότι αυτή τη στιγµή κυκλοφορεί για τον ζαχαρώδη διαβήτη ένα φάρµακο. ∆εν θα πω ονόµατα, γιατί δεν έχει σηµασία
να µπούµε σε κατηγορίες, σε τέτοιου είδους επίπεδο.
Είναι ένα φάρµακο, το οποίο κάνει 2,47 ευρώ και ένα άλλο που
κάνει 17 ευρώ. Και κυκλοφορεί και ένα άλλο φάρµακο από µία
νέα εταιρεία, ως καινούργιο, που είναι η σύνθεση των δύο φαρµάκων, 17 ευρώ συν 2,47 ευρώ ίσον 19,47 ευρώ, θα έπρεπε να
πωλείται. Ξέρετε πόσο πωλείται; Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ.
Και αυτό θεωρείται νέο φάρµακο. Και αυτό θεωρείται πρόοδος
στη φαρµακευτική αγωγή. Ποιος το επέτρεψε να κυκλοφορήσει
αυτό το φάρµακο; Πού είναι ο ΕΟΦ; Ο ΕΟΦ δεν φταίει, γιατί όλοι
τον έχουν υπονοµεύσει και κυρίως τους εργαζόµενους, τους επιστήµονες και έχουν ακυρώσει το κύρος τους.
Έχουµε, λοιπόν, διεθνή τέτοια στοιχεία γι’ αυτή την πραγµατικότητα. Το 2001 η έκθεση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας
µελέτησε εκατόν πέντε «καινούργια» µόρια. Τα ανέφερε, τελικώς
και ο Οργανισµός Υγείας ως «καινούργια» και διαπίστωσε και εξέδωσε πόρισµα ότι µόνο έξι από αυτά προσέθεταν σχετικώς, όχι
απολύτως, κάποια πρόοδο στη φαρµακευτική αγωγή. Τα υπόλοιπα ήταν µάρκετινγκ.
Αυτό, λοιπόν, είναι το πρόβληµα -και πολλά άλλα- αλλά αυτός
είναι ογκόλιθος, είναι κεντρικό και είναι θέµα δηµόσιας υγείας.
∆εν είναι απλώς και µόνο ένα θέµα οικονοµίας.
Έχουµε αυτήν τη στιγµή οµεπραζόλες που κυκλοφορούν, ας
πούµε, από την Ινδία και εισάγονται και πωλούνται στην ίδια τιµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και έχουµε, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, θερµαντικές αλοιφές
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µε 42 ευρώ. Έχουµε απίστευτες εγκρίσεις φαρµάκων, χωρίς να
ελέγχεται πραγµατικά η αξιολόγησή της χρησιµότητάς του της
αναγκαιότητας τους ως νέα φάρµακα.
Θέλω να πω επίσης, ότι δεν προβλέπεται σε αυτή τη νοµοθετική ρύθµιση στο άρθρο 14 τίποτα για τη στήριξη της εγχώριας
βιοµηχανίας. Είναι σηµαντικότατη παράµετρος. ∆εν θα υποστηρίξουµε τους βιοµηχάνους, αλλά είναι θέσεις εργασίας. Είναι
προστιθέµενη αξία. Είναι είκοσι πέντε εργοστάσια µε το 13% της
αγοράς. Είναι δώδεκα χιλιάδες απασχολούµενοι. Είναι 30% των
ερευνητικών προγραµµάτων. Η «PFIZER», η γνωστή µεγαλύτερη
εταιρεία στον κόσµο που έληξε η πατέντα της στο «LIPITOR»,
που είναι το ισχυρότερο ατού, οικονοµικά, από όλα τα φάρµακα
σ’ όλον τον κόσµο αυτή τη στιγµή, µειώνει τη τιµή της στην Ισπανία κατά 76% και το αναθέτει σε ισραηλινή εταιρεία, να το παράγει.
Γιατί τα φάρµακα που έχει λήξει η πατέντα τους στην εντεκαετία τους και παράγονται στην Ελλάδα, να µην έχουν µία ειδική
τιµή ενίσχυσης, ώστε να παράγουν, να έχουν αυξηµένη κατά τι
τιµή, επειδή παράγουν θέσεις εργασίας; Γιατί αυτό να µη συµπεριλαµβάνεται στη λογική µας; ∆εν επιτρέπεται; Επιτρέπεται.
Καµµία κοινοτική νοµοθεσία και καµµία οδηγία δεν το απαγορεύει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Να τηρήσουµε το χρόνο, κύριε
Πρόεδρε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω. Και, εν πάση περιπτώσει,
δεν πρέπει να πέσουµε εν ονόµατι της επιστροφής του περίφηµου rebate από τις εταιρείες προς το ελληνικό δηµόσιο, στη λογική που προτάθηκε στην επιτροπή από τους εκπροσώπους των
βιοµηχάνων, για τις δύο τιµές. Άλλη για τη λιανική και άλλη για τα
ασφαλιστικά ταµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το ζήτηµα είναι η χονδρική τιµή, η τιµή βάσης και όχι η λιανική
τιµή, γιατί από εκεί και πέρα θα µπούµε σε άλλου είδους ιστορίες, άλλου είδους ανταγωνισµών που θα είναι σε βάρος και της
εθνικής οικονοµίας και σε βάρος της δηµόσιας υγείας.
Με αυτές τις σοβαρές αντιρρήσεις και επιφυλάξεις, αλλά
επειδή θέλουµε τουλάχιστον άµεσα να µειωθεί η τιµή των φαρµάκων, ψηφίζουµε «παρών», αλλά αυτά τα πράγµατα θέλουν
άλλες ρυθµίσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Μπούρας έχει το
λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να έχουµε και να είµαστε όσο γίνεται περιορισµένοι
στο χρόνο γιατί πρέπει να διευκολύνουµε και συναδέλφους που
πρέπει να φύγουν. Γι’ αυτό και εγώ δεν θα πω, σχεδόν, τίποτα
για τα άρθρα. Τα ανέπτυξε µε λεπτοµέρεια ο εισηγητής µας από
την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας και συνάδελφός µου κ. Σταύρος Καλογιάννης.
Το µόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι όπως είπα και στην επιτροπή και εδώ -και διαφαίνεται από όλους- ότι ο νόµος και το εργαλείο που λειτουργούσε και θα λειτουργεί το ΕΣΠΑ και η βάση
είναι ο ν. 3614. Γίνονται µερικές τακτοποιητικές, περισσότερο
θα έλεγα εγώ, παρεµβάσεις, οι οποίες αφορούν και τη νέα διάρθρωση των Υπουργείων. Από κει και πέρα η µόνη ουσιαστική τροποποίηση που µπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί κάτι καινούργιο,
είναι οι επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης. Αυτό είναι το
µόνο καινούργιο. Το λέω και πάλι ότι στόχο έχει το Υπουργείο µε
αυτό -και είναι σίγουρο, αυτό, αλίµονο-, τον ορθολογικότερο
προγραµµατισµό στη κατανοµή πόρων –γιατί, πράγµατι, υπήρχαν και υπάρχουν προβλήµατα και εγώ τα ξέρω ιδιαίτερα- µεταξύ των περιφερειών, των Υπουργείων.
Όµως, θα τονίσω και εγώ όπως τόνισαν συνάδελφοι από την
πλευρά της Συµπολίτευσης, ακόµα και ο εισηγητής ο κ. Κουκουλόπουλος, ότι αυτές οι ΕΣΥ ενέχουν µεγάλο κίνδυνο, εφόσον δεν
υλοποιηθούν έγκαιρα και σωστά. Ενώ από την άλλη µεριά, κύριε
Υπουργέ, υπάρχουν µία σειρά ερωτήµατα -να µην τα επαναλάβω
πάλι εγώ, τα έθεσε ο συνάδελφός µου κ. Καλογιάννης- όσον
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αφορά κάποια πράγµατα, τα οποία αναφέρονται στους νέους περιφερειάρχες, στη διαφοροποίηση των συµφωνιών, στην τροποποίηση, δεν θα αναφερθώ περαιτέρω.
Έρχοµαι τώρα να σταθώ λίγο στο άρθρο 13. Το τόνισα και
στην επιτροπή και θέλω να πω ότι στο άρθρο 13, παράγραφος 3
λέει: «Οι ανωτέρω, εκτός της αρµόδιας υπηρεσίας, αξιολογητές»,
δηλαδή να υπάρχουν, είπε και η κυρία Υπουργός στην πρωτολογία της, εξωτερικοί αξιολογητές στις ιδιωτικές επενδύσεις.
Όµως, εδώ, διατυπώνεται ότι αυτοί οι εξωτερικοί αξιολογητές
καταθέτουν απευθείας στη γνωµοδοτική, και διαβάζω: «Υποβάλλουν την έκθεση αξιολόγησης τους, στην αρµόδια γνωµοδοτική
επιτροπή, η οποία ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης αξιολόγησης, των εκτός της αρµόδιας υπηρεσίας αξιολογητών». Η γνωµοδοτική επιτροπή, κυρία Υπουργέ -που τώρα ήρθατε- ξέρετε
εκτός των άλλων, απαρτίζεται σε µεγάλο βαθµό από διάφορους
εξωτερικούς παράγοντες που εκφράζουν επιµελητήρια, οργανώσεις, φορείς. ∆εν µπορεί να γίνει αξιολόγηση στη γνωµοδοτική επιτροπή. Κάποιος πρωτύτερα έχει κάνει την αξιολόγηση και
η γνωµοδοτική επιτροπή, γνωµοδοτεί. ∆ιότι µετά θα έρθει στον
Υπουργό, φαντάζοµαι στον κύριο Υφυπουργό -είχα και εγώ αυτή
την αρµοδιότητα- ο οποίος θα πρέπει να υπογράψει. Με ποιας
υπηρεσίας την εισήγηση;
Εγώ θα σας παρακαλέσω να το δείτε πολύ σοβαρά το θέµα.
Μην το αφήσετε έτσι όπως είναι. Ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, θα
σας δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα, θα τεθούν θέµατα αµφισβήτησης. Γι’ αυτό τουλάχιστον, αν θέλετε να αφήσετε τους εξωτερικούς αξιολογητές, τουλάχιστον η έκθεσή τους να
παραδίδεται στην υπηρεσία, κυρία Υπουργέ, σε έναν διοικητικό
µόνιµο παράγοντα της γενικής διεύθυνσης ιδιωτικών επενδύσεων, ο οποίος θα φέρει και την τελική ευθύνη να ελέγξει τον
αξιολογητή και να εισηγηθεί περαιτέρω και να έχει την ευθύνη.
∆έστε την παράγραφο, ξαναδιαβάστε την, κυρία Υπουργέ.
Αυτό θέλω να σας πω.
Μια και είστε όµως εδώ τώρα, µου δίνετε την ευκαιρία, κυρία
Υπουργέ, να πω ότι -το είπα χθες το βράδυ στη 1.10’- ειλικρινά
µε εκπλήσσετε µε τον πίνακα που δώσατε, ο οποίος µάλιστα δεν
έχει και καµµία προέλευση. ∆εν έχει δηλαδή κάποιον να τον υιοθετεί.
Αλλά πρώτη φορά είδα να κάνετε αναγωγή εσείς. Θα µπορούσαµε να το κάνουµε εµείς αυτό από την πλευρά της Αντιπολίτευσης. Εσείς, όµως, κυρία Υπουργέ, έπρεπε να καταθέσετε
αυτό που σας κατέθεσα εγώ. Και κατέθεσα δύο, το ένα από το
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα.
Και είναι λάθος η διατύπωση στην κατάθεση του νοµοσχεδίου.
Η απορρόφηση δεν θα φθάσει στο 5% έλεγαν χθες. Εδώ είναι τα
στοιχεία. Εγώ έχω έναν πίνακα από τις 9/3. Τώρα, δεν νοµίζω κάτι
να άλλαξε από τις 9/3. Το 5/10 έλεγε ότι τα όλα στοιχεία των 11
στηλών δείχνουν ενεργοποίηση, συµβάσεις, δείχνουν νοµικές δεσµεύσεις, δείχνουν και πληρωµές.
Τώρα, η αναγωγή από την 1/1/2007, δεν έχει καµµία λογική.
Ξέρετε –να µην τα ξαναλέµε- ότι στα προγράµµατα ποτέ δεν
«κτυπάει η καµπάνα» ότι τελείωσε το ένα και αρχίζει το άλλο.
Έχουν µία επικάλυψη. Αυτή είναι πάγια τακτική σε όλες τις χώρες
και στην Ελλάδα. Έτσι έχουµε µία παρακολούθηση του ενός, συνέχιση και ολοκλήρωση και ακολούθως εξέλιξη του άλλου. Οι
διαδικασίες µπορεί να πει κανείς ότι ξεκίνησαν στο τέλος του
2008, διότι 22 ∆εκεµβρίου του 2008 είχαµε την έγκριση του συστήµατος διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Από εκεί και πέρα, µπορούσαµε
να περνάµε δαπάνες κ.λπ..
Και δύο λόγια µόνο, κυρία Υπουργέ, σε σχέση µε αυτά που είπατε για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Να σας πω µόνο ότι ο προηγούµενος επενδυτικός νόµος είχε πολύ ελάχιστες επενδύσεις,
δεν χρειάζεται να το πούµε, κάτω από τριακόσιες. Με το ν.3299
ο οποίος άρχισε να υλοποιείται από τον Ιούνιο του 2005, εγκρίθηκαν εξίµισι χιλιάδες περίπου επενδυτικά σχέδια µε ύψος επένδυσης 13,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και εγκεκριµένες
επιχορηγήσεις 5,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και σύµφωνα µε τα στοιχεία που εγώ έχω, µε ηµεροµηνία 10
Σεπτεµβρίου, από την υπηρεσία τότε που παρακολουθούσα, δηµιούργησαν τριάντα µία χιλιάδες επτακόσιες θέσεις εργασίας.
Μέχρι το Σεπτέµβριο του 2009 εκκρεµούσαν προς αξιολόγηση
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περίπου χίλια διακόσια επενδυτικά σχέδια και όχι τρεισήµισι χιλιάδες ή τέσσερις χιλιάδες –δεν θυµάµαι πόσο είπατε το νούµερο- που είπατε. Τα δύο χιλιάδες και πλέον επενδυτικά σχέδια
προσετέθησαν µετά το Σεπτέµβριο.
Σε σχέση µε τον προηγούµενο νόµο, πρέπει να πω ότι αυτή η
µεγάλη διαφορά των τρακοσίων µε τον προηγούµενο νόµο και
των εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων, δείχνει ότι, ο νόµος ήταν ελκυστικός. ∆εν λέω εγώ ότι ήταν τέλειος, πάντα υπάρχουν βελτιώσεις. Οι εκταµιεύσεις που είπατε σε σχέση µε αυτές που εσείς
καταβάλατε, δείχνει ότι πράγµατι, η ωρίµανση δίνει γρηγορότερα
αποτελέσµατα. Όπως γνωρίζετε, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης για
µια επένδυση είναι δύο χρόνια και υπάρχουν και τα δύο χρόνια
παράτασης. Άρα, τα έργα άρχισαν να ωριµάζουν µετά το 2007
και το peak το εµφάνισαν το 2008 και το 2009.
Kαι σας δίνω ένα πίνακα τον οποίο έχω από το Σεπτέµβριο που
δείχνει ότι, ενώ το 2005 έχουµε µικρές χρηµατοδοτήσεις, δηλαδή, 15.000.000 ευρώ, το 2006 είχαµε 168.000.000 ευρώ, το
2007 είχαµε 356.000.000 ευρώ, το 2008 είχαµε 537.000.000 ευρώ
και το 2009 µέχρι το Σεπτέµβριο 657.000.000 ευρώ. Οι χρηµατοδοτήσεις ήταν περίπου 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εποµένως, κυρία Υπουργέ, η κεντρική γνωµοδοτική επιτροπή
έχει αυτή τη στιγµή τη δυνατότητα, όπως είπατε και εσείς…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και θέλω να πω ότι ο ν.3299 ήταν και είναι ένα καλό αναπτυξιακό εργαλείο. Πράγµατι, συµφωνώ µαζί σας ότι υπάρχει δουλειά, υπάρχει έργο, ωριµάζουν περισσότερο οι επενδύσεις και σ’
αυτές θα στηριχθείτε. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
Αλλά, κύριε Μπούρα, είχατε δηλώσει ότι θα είστε σύντοµος,
ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι λόγω της αναχωρήσεώς
τους. Αυτό γιατί το λέω περισσότερο; Για να απαντήσω σε αίτηµα που έχω δεχθεί για τη µείωση του χρόνου. ∆εν θα µειώσω
το χρόνο, γιατί έχουν αποµείνει µόνο δύο συνάδελφοι, µεταξύ
αυτών και πρώτος ο Βουλευτής Χανίων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Σκουλάκης, ο οποίος ανέρχεται στο Βήµα.
Είµαι βέβαιος ότι θα καλύψει το 100% του χρόνου που δικαιούται. Και έχετε όλο το δικαίωµα, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας έκανα
όντως νεύµα, όχι για να τελειώσει ο συνάδελφος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Από αλλού είχα το αίτηµα µειώσεως του χρόνου. ∆εν αναφερόµουν εις το νεύµα σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Χάνουµε, όµως, το χρόνο µας κύριοι συνάδελφοι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε συνάδελφε, τι θέλετε;
Εγώ είµαι από επαρχία και πρέπει να τρέξω να προλάβω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Και εµείς δεν είµαστε κουρασµένοι;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Τι να κάνω; Να µην µιλήσω, κύριε
Πρωτόπαπα; Ένας συνάδελφος µου είπε γιατί γράφτηκα, εσείς
µου λέτε να µην µιλήσω;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: ∆εν σας είπα να µην µιλήσετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε έλεγα, λοιπόν,
πεντέµισι χρόνια στους συναδέλφους µου της παράταξης που
κυβερνούσε, «δώστε µου ένα έργο που εντάξατε στο ΕΣΠΑ από
το 2007 και µετά, το 2008, το 2009» και έκανα αυτή τη χειρονοµία.
∆ιαπίστωσα και εγώ τότε ότι, εκτός από το ότι ήταν υποχρεωµένη η κυβέρνηση να προωθήσει τα έργα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που υστερούσε πάρα πολύ, υπήρχε µια
γραφειοκρατική εµπλοκή σε όλο το σύστηµα που πραγµατικά
όσοι είχαµε τολµήσει να ασχοληθούµε, τα είχαµε χάσει.
Νοµίζω ότι το σχέδιο νόµου που ψηφίζεται σήµερα απλοποιεί
τα πράγµατα, αποκεντρώνει το σύστηµα και ενισχύει την αποτε-
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λεσµατικότητα των διαδικασιών. Γι’ αυτό το στηρίζουµε.
Και πρέπει, κύριοι Υπουργοί, να κηρύξετε συναγερµό, δεν
είστε µόνο εσείς, στο κέντρο -το είπαν και άλλοι συνάδελφοιαλλά και στην περιφέρεια, να ενεργοποιήσετε όλο το σύστηµα,
όλους τους φορείς, κατ’ αρχάς το περιφερειακό, συµβούλιο, το
νοµαρχιακό συµβούλιο, δηµοτικά συµβούλια, τοπικές ενώσεις
δήµων και κοινοτήτων, δήµους, να τους πείσετε ότι πρέπει να
δουλέψουν, να ανταγωνιστούν µεταξύ τους, να τρέξουν.
Και σε εσάς, κυρία Υπουργέ, σας παρακαλώ κάτι. Μένει να
υλοποιήσετε αυτό που έχει ακουστεί κατ’ επανάληψη, ότι βάζετε
πρώτη προτεραιότητα στις µελέτες και επόµενη προτεραιότητα
στις απαλλοτριώσεις. Κάναµε αγώνα στην περιοχή να εντάξουµε
ένα έργο -ένα όλο και όλο!- στο ΠΕΠ, τα καταφέραµε και όταν
φθάσαµε στο σηµείο να πούµε «ελάτε να το δηµοπρατήσετε»,
λέει «δεν έχουν γίνει οι απαλλοτριώσεις».
Άρα, λοιπόν, ωριµότητα µελετών, χρηµατοδότηση, κυνήγι
όλων αυτών των φορέων, να πιέσουµε τους φορείς που υλοποιούν, που έχουν την ευθύνη των µελετών, να προχωρήσουν γρήγορα τις µελέτες, να είναι ώριµες οι µελέτες, να µπορούµε να
δηµοπρατήσουµε έργα. Έτσι θα µπορούσε χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών, κύριε Υφυπουργέ, να ανακοινώσει κοµµάτια του ΒΑΑΚ ότι τα δηµοπρατεί. ∆εν µπορούσε γιατί
δεν υπήρχαν έτοιµες µελέτες. Καλά τα λέω; Έτσι κάπως είναι.
Εγώ, λοιπόν, εύχοµαι η ψήφιση αυτού του σχεδίου νόµου, να
σηµατοδοτήσει µία καινούργια πορεία για το ΕΣΠΑ, γιατί πρέπει
να δώσουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι µάχη µε το χρόνο. Έχει
περάσει µισός χρόνος, µέχρι τώρα είναι τρία χρόνια και τρεις
µήνες. Έξι χρόνια είναι όλο και όλο, ας πούµε εφτά. Άρα, πρέπει
να δώσουµε τη µάχη µε το χρόνο, να ενταχθούν όσα περισσότερα έργα είναι δυνατόν, να χρηµατοδοτηθούν αυτά τα έργα, να
πέσει χρήµα στην περιφέρεια, γιατί, πράγµατι, και αυτός ο τοµέας στενάζει και υποφέρει.
Και έρχοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, στο άρθρο 14, το οποίο
µοιραία µε έφερε σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής σας,
γιατί έχει να κάνει µε ένα πολύ ευαίσθητο θέµα, πολύ σηµαντικό
θέµα -που έτυχε να ασχολούµαι χρόνια- µε το φάρµακο. Ήταν
πολύ σωστή η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Οικονοµίας να ανακοστολογήσει, να ανατιµολογήσει όλα τα κυκλοφορούντα φάρµακα στην Ελλάδα.
Έγινε πολύς διάλογος, πολλή κουβέντα. ∆εν αποδόθηκε
σωστά ο διάλογος προς τα έξω, γιατί ο διάλογος είχε ένα και
µόνο στόχο, να βρούµε την καλύτερη λύση. Και βρέθηκε η καλύτερη λύση και νοµίζω ότι η διάταξη που προβλέπει ότι η ανατιµολόγηση και των εξήµισι χιλιάδων φαρµάκων θα γίνει βάσει
του µέσου όρου των φθηνότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ σωστή.
Ελέχθη από µέλη της επιτροπής και µη, ότι έγινε πολλή κουβέντα για το φάρµακο και µάλιστα, διαµαρτυρήθηκαν οι τεχνοκράτες της επιτροπής, οι τεχνικοί, ότι φάγαµε ολόκληρη
συνεδρίαση για το φάρµακο.
Καλά κάναµε, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν µάθαµε -είπα εγώγια το φάρµακο. Πράγµατι, µάθαµε. Έµαθε, κατ’ αρχάς και η επιτροπή και ο ελληνικός λαός ότι οι φαρµακευτικές δαπάνες είναι
οι δεύτερες δαπάνες στην Ελλάδα µετά τις αµυντικές.
Θα καταθέσω τον πίνακα αυτό, για να δείτε την εξέλιξη και εν
πάση περιπτώσει, να δείτε πως η χώρα µας είναι ετούτη την ώρα
πρώτη στην Ευρώπη σε κατανάλωση φαρµάκου και τρίτη στον
κόσµο, µετά από την Αµερική και τον Καναδά. Είναι απίστευτο!
Και αυτός ο πίνακας που δείχνει την αύξηση των φαρµακευτικών δαπανών, επιβεβαιώνεται από τον πίνακα του ΟΟΣΑ που
ακούσατε, αγαπητοί συνάδελφοι, τι λέει; Τι λέει ο πίνακας του
ΟΟΣΑ; Φαρµακευτικές δαπάνες ως ποσοστό επί των συνολικών
δαπανών υγείας σε επιλεγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2000-2007). Πρόκειται για δεκαεπτά χώρες, µεταξύ των οποίων
είναι η Γερµανία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο. Θα σας καταθέσω
και αυτό τον πίνακα. Και τι λέει; Κάτι το απίστευτο. Από τις δεκαεπτά χώρες στις δεκατρείς υπήρξε µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης ως ποσοστού αυτά τα χρόνια. Μείωση της δαπάνης
σε άλλες 5%, σε άλλες 13%, σε άλλες 17%. Στην Ελλάδα και σε
άλλες τέσσερις χώρες αυξήθηκε. Όµως, στην Ελλάδα το ποσοστό αύξησης ήταν 31,2%, λες και οι Έλληνες χορταίνουν παίρ-
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νοντας φάρµακα. Είναι απίστευτη η δαπάνη! Η δαπάνη θα
έφθανε τα 10,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, αν δεν παρενέβαινε το
Υπουργείο. Και είναι ετήσια δαπάνη.
Καλώς, λοιπόν, ασχοληθήκαµε τόσες µέρες. Καλώς έγινε ο
διάλογος. Είµαι σίγουρος ότι αυτός ο τρόπος υπολογισµού, µαζί
µε την υποχρεωτική ανατιµολόγηση των φαρµάκων τρεις φορές
το χρόνο, ανά τέσσερις µήνες, θα βάλει τα πράγµατα σε µία τάξη
και µαζί µε τα άλλα µέτρα που έρχονται από πλευράς Υπουργείου Υγείας και από πλευράς Υπουργείου Απασχόλησης, νοµίζω
ότι θα περιοριστούν οι φαρµακευτικές δαπάνες, χωρίς να περικόπτονται τα απαραίτητα φάρµακα από τον ελληνικό λαό, γιατί
αυτό είναι το σηµαντικό. Θα εξασφαλίσουµε και σωστή περίθαλψη και βέβαια, µέσα σε όρους οικονοµικούς που αντέχει η
χώρα µας, όπως γίνεται σε όλο τον κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι.
Είχατε πει, κυρία Υπουργέ, ότι θα δίνατε τον πίνακα των
χωρών. Αν θέλετε, δώστε τον. ∆εν έχουµε καµµία επιφύλαξη. Είχατε πει ότι στοιχεία διαθέτουν περίπου είκοσι χώρες. ∆ώστε τον
πίνακα αυτόν.
Είχαµε πει, επίσης, -αλλά βλέπω ότι µάλλον τον µοιράσατε
χθες- για τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για τα προνοιακά προγράµµατα, αλλά έτσι όπως το βάλατε και το αναδιατυπώσατε, νοµίζω ότι δεν υπάρχει πρόβληµα.
Και κλείνω, λέγοντάς σας το εξής: Στην πρώτη τιµολόγηση που
θα κάνετε τώρα και θα βγάλετε το δελτίο -το οποίο δελτίο µπορεί να διορθώσει πολλά πράγµατα και σε σχέση µε την ελληνική
φαρµακοβιοµηχανία- δείτε το µέσα από εκεί, αν µπορείτε, να ενισχυθεί η φαρµακοβιοµηχανία. Άλλωστε, είναι παράκληση όλων
των πτερύγων της Βουλής, µήπως θα µπορούσατε, επειδή υποπτεύοµαι ότι λήγουν τα φάρµακα πατέντας και δεν ενεργοποιείται το σύστηµα µείωσης κατά 20% της τιµής του φαρµάκου, να
κάνετε το εξής: Όλα τα πρωτότυπα υφίστανται µείωση 20%, πλην
εκείνων τα οποία έχουν σε ισχύ διεθνή πατέντα. Την ευθύνη του
πατέντου και το βάρος να τα αναθέσετε στον ενδιαφερόµενο.
∆ηλαδή, τούτη την ώρα έχουµε εξίµισι χιλιάδες φάρµακα. Η ανατιµολόγηση να λέει: «Είκοσι χιλιάδες κάτω όλοι. Μα, έχω φάρµακο πατέντας. Φέρ’ το, για να µη µειωθεί το φάρµακό σου».
Εν πάση περιπτώσει, δείτε το στο δελτίο τιµών και αυτό. Νοµίζω ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να συµπληρωθεί και µε τα
άλλα µέτρα. Λίστα. Είµαστε η µόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν
έχει ούτε θετική ούτε αρνητική λίστα.
Είναι το επίτευγµα σας, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ψηφίσατε το rebate, το 4% επιστροφή. ∆εν έγινε. Ψηφίσατε ανατιµολόγηση βάσει του µέσου όρου των τριών και είδατε πού
εκτοξεύτηκαν οι δαπάνες. Αυτή είναι διάταξη σηµαντική και θα
βοηθήσει τα καταρρέοντα ασφαλιστικά ταµεία, ειδικά τους κλάδους υγείας τα µέγιστα. Γι’ αυτό και ψηφίζω το νοµοσχέδιο και
θα το στηρίξω στην εφαρµογή του µε όλες µου τις δυνάµεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Σκουλάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι
οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τελευταίος οµιλητής ο
Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε, για οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Μετά από δεκατρείς ώρες διαρκούς συνεδρίασης για το νοµοσχέδιο και µε διαρκή παρουσία, είναι λογικό ότι υπάρχει και
κόπωση, γι’ αυτό και θα αναφερθώ µόνο στα φάρµακα.
Έρχεται µία διάταξη που θα περίµενα και αυτή να ψηφιστεί
από το σύνολο της Βουλής. Έχουν εγερθεί, όµως, ενστάσεις.
Γιατί; ∆εν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος. Πάντα εχθρός του
καλού είναι το καλύτερο. Εδώ υπάρχουν κάποια πράγµατα. Θέλουµε να µειωθεί η τιµή του φαρµάκου. Και είναι αναγκαίο να
γίνει πρώτον διότι είναι υπερβολική η δαπάνη και δεύτερον διότι
διαλύονται ουσιαστικά οι κλάδοι υγείας των ασφαλιστικών ταµείων. Ωραία. Πώς πετυχαίνουµε µία περιστολή της σπατάλης -
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εγώ θα προσθέσω και της διαφθοράς- στο χώρο αυτό; Με συγκεκριµένο συνδυασµό µέτρων. Ποιος είναι ο συνδυασµός των
µέτρων; Ένα είναι η µείωση της τιµής. ∆εύτερον, είναι η λίστα. Η
λίστα, απ’ ό,τι µας πληροφόρησε ο κ. Λοβέρδος χθες στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, έχει υπογραφεί από τον κ. Λοβέρδο -φαντάζοµαι και από την κυρία Υπουργό- και µένει να
υπογραφεί και από την Υπουργό Υγείας. Φαντάζοµαι εκεί µε δεδοµένη την τοποθέτηση της Υπουργού Υγείας στην επιτροπή
µας, το θέµα είναι δεδοµένο, θα γίνει και θα εφαρµοστεί και κανείς δεν διαφώνησε µε τη λίστα, όπως εφαρµόζεται.
Ποια είναι η τρίτη παρέµβαση; Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Υπάρχουν αναφορές του Υπουργού Εργασίας οι οποίες
δείχνουν ότι σταδιακά προωθείται και υλοποιείται και το µέτρο
αυτό.
Ποια είναι η τέταρτη παρέµβαση; Η παρέµβαση στα νοσοκοµεία. ∆εδοµένη και η τοποθέτηση της Υπουργού Υγείας. Πληροφορούµαι ότι έρχεται και συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση
και στο θέµα αυτό και µάλιστα, µία γενναία παρέµβαση. Άκουσα
ότι υποχρεώνονται οι κλινικές να έχουν φαρµακεία κ.ο.κ..
Τι σηµαίνει, αυτό, λοιπόν; Σηµαίνει ότι υπάρχει ένα πλέγµα µέτρων -τιµολόγηση, λίστα, συνταγογράφηση, παρέµβαση στα νοσοκοµεία- που δείχνει ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να
παρέµβει στο θέµα αυτό. Υπάρχουν και άλλα πιθανόν. Θα συζητήσουµε και άλλα πράγµατα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Υπάρχουν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όµως, εν πάση περιπτώσει, κύριε
Ροντούλη, τα τέσσερα αυτά προωθούνται. Και µε χαρά µας -δεν
νοµίζω ότι θα έχει κανείς αντίρρηση- όσον αφορά τουλάχιστον
τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε πολύ καλά στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου ότι έχουµε πει «ορίστε, ας έρθουν και
άλλες προτάσεις, να τις δούµε και να τις συζητήσουµε». ∆εν σηµαίνει, όµως, αυτό ότι πρέπει να κρατήσουµε επιφύλαξη πάνω σ’
αυτή την τροπολογία, παρά µόνο αν υπάρχουν συγκεκριµένοι
λόγοι.
Για να δούµε, λοιπόν, ποιοι είναι οι συγκεκριµένοι λόγοι. Η τροπολογία αυτή διορθώνει κατά πολύ µία σειρά άλλες παλαιότερες
παρεµβάσεις και είναι πολύ καλύτερη εκείνων. Θα µου πεις ότι
υπήρχε µία νοµοθετική παρέµβαση της Νέας ∆ηµοκρατίας το τελευταίο καλοκαίρι. Ναι, εντάξει, αλλά τελευταίας στιγµής λόγια
και όχι έργα, διότι έργο δεν έγινε κανένα και ιδιαίτερα, όταν το
παρελθόν ήταν κατάµαυρο.
Έφτασε να αυξηθεί η φαρµακευτική δαπάνη 484%µέσα σε
πέντε χρόνια. Εκπληκτικό νούµερο! 484%! Και τελευταία στιγµή,
έπρεπε να γίνουν νοµοθετικά «µπαλώµατα», τα οποία όλοι γνωρίζαµε ότι δεν επρόκειτο να εφαρµοστούν.
Αυτή η διάταξη λέει: «Ο µέσος όρος των τριών χαµηλότερων
της Ευρώπης των 26». Η κυρία Υπουργός δήλωσε ότι για όσες
χώρες υπάρχουν επίσηµα στοιχεία, θα µπαίνουν στο δείκτη κι αν
δεν υπάρχουν στην αρχή, στο επόµενο, στο παρεπόµενο τρίµηνο, θα υπάρξουν, γι’ αυτό µπήκε και το τρίµηνο.
Και θα ήθελα πράγµατι από την κυρία Υπουργό –συναινώ µε
αυτό που λέει ο κ. Σκουλάκης- να µας πει ποιες είναι µέχρι στιγµής οι χώρες, για τις οποίες διαθέτει επίσηµα στοιχεία.
Και αναφέροµαι σε µία τοποθέτηση του κ. Σαλµά στην επιτροπή µας, στη µικτή συνάντηση της Επιτροπής Παραγωγής και
Εµπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος είχε πει σαφώς
ότι «αν έχουµε αυτό το στοιχείο, από εκεί και πέρα δεν έχουµε κι
εµείς κανένα λόγο» –είχε αναφερθεί µάλιστα και σε ορισµένες
χώρες, για τις οποίες γνωρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία- «να µην
ψηφίσουµε τη σχετική διάταξη». Ωραία! Να πούµε, λοιπόν, για
ποιες χώρες έχουµε στοιχεία σήµερα, κυρία Υπουργέ.
Όσον αφορά το δεύτερο ζήτηµα, µε τις ευρεσιτεχνίες και τις
πατέντες των φαρµάκων. Έτσι όπως είναι η διάταξη, θεωρώ ότι
είναι σωστή. Μπορεί να γίνει, όµως, ακόµα καλύτερη και να «διασκεδάσει» κάποιους φόβους συναδέλφων, διότι καταλαβαίνετε
ότι όλοι έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτήν την ιστορία του φαρµάκου. Και πραγµατικά θέλουν προσοχή οι διατυπώσεις, διότι οι δικηγόροι και οι εταιρείες αυτές, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ψάχνουν
να βρουν κάποιο «και» που έχει φύγει. Λοιπόν, θα µπορούσε «στο
πατέντο» να µπει «ευρωπαϊκό και ελληνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας», οπότε τελειώνει εκεί η συζήτηση.
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Κλείνει και η τελευταία –όχι πως υπήρχε- έστω πιθανή νοµοθετική προσπάθεια κάποιου πονηρού να βρει κάποια λύση σ’
αυτό το ζήτηµα. Και αυτό, λοιπόν, θα µπορούσε να λειτουργήσει
εξαιρετικά διασφαλιστικά, γι’ αυτούς οι οποίοι έχουν ειλικρινείς
προθέσεις να βοηθήσουν σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Και βεβαίως, µένει η αγορανοµική διάταξη, όπου έχουµε πει
και στην επιτροπή και θέλω να το επαναλάβω από Βήµατος της
Ολοµέλειας, ότι θα πρέπει και να λάβουµε ειδική µέριµνα για την
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία -διότι γνωρίζουµε ότι είµαστε σε
χαλεπούς καιρούς και σε µια επιχείρηση που προσθέτει εργασία, πληρώνει ΙΚΑ, φόρους κ.λπ. στην Ελλάδα, χρειάζεται να
υπάρχει µία ειδική µέριµνα πάντα στην κατεύθυνση της ουσιαστικής µείωσης, βεβαίως, δεν αναιρείται η ουσιαστική µείωση- κι
επίσης η ειδική ρήτρα για τα ιδιαίτερα φθηνά φάρµακα που είχε
πει τόσο ο κ. Σκουλάκης, όσο και ο κ. Νασιώκας.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι µε αυτές τις αναφορές, που νοµίζω ότι
µπορούν να γίνουν και από την Υπουργό εδώ σήµερα, φτάνουµε
σε ένα ιδιαίτερα θετικό σηµείο.
Το λύσαµε το πρόβληµα; Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι, και θα
κριθούµε όλοι γι’ αυτό. Ξεκινάµε, όµως, να κάνουµε µία µεγάλη
τοµή, που θα γίνει και µε τα τέσσερα αυτά στάδια που είπα.
Θα το πετύχουµε; Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη. Ποιο
είναι το δικό µας χρέος, όλων των πτερύγων της Βουλής; Να
συµβάλουµε ώστε να γίνει πράξη, να συµβάλουµε στηρίζοντας
την Κυβέρνηση, όταν κάνει καλά τη δουλειά της. Γιατί θα δεχθεί
επιθέσεις και ας µην έχουµε αυταπάτες. Ο χώρος αυτός δεν είναι
καθόλου αθώος. Κάθε άλλο µάλιστα.
Αλλά και αν υπάρξει η οποιαδήποτε καθυστέρηση, έστω και
αθέλητη, βεβαίως, να πιέσουµε και να ελέγξουµε, προκειµένου
να καλυφθεί το χαµένο έδαφος. Αυτός είναι ο ρόλος µας. Όµως,
για να είµαστε πειστικοί, πρέπει να δώσουµε τη θετική ψήφο, τη
θετική εντολή, πιστοί στο ρόλο και στον όρκο που έχουµε δώσει
τελικά, απέναντι σε µία θετική προσπάθεια, την οποία ξεκινάει η
Κυβέρνηση σήµερα.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρχει µία οµόθυµη στάση της
Βουλής σ’ αυτό το θέµα, να πάει το µήνυµα ότι είµαστε αποφασισµένοι να αλλάξουµε τα πράγµατα και να πάει παντού. Και
αξιοποιώντας αυτό το µήνυµα, να έρθουµε και να συζητήσουµε
και στην επιτροπή -όταν χρειαστεί- και στην Ολοµέλεια, ποιο είναι
το αποτέλεσµα των τεσσάρων, πέντε, έξι πρώτων µηνών εφαρµογής, τι αποτελέσµατα υπήρξαν, ποιες είναι οι αδυναµίες, αν
χρειάζονται διορθώσεις και να έρθουµε εκεί να συνεχίσουµε
αυτή τη µάχη, που είναι µάχη ζωής για τον τόπο και το ασφαλιστικό µας σύστηµα.
Και θέλω να πιστεύω ότι σ’ αυτό το σηµείο έχουµε όλοι κοινά
συµφέροντα, όπως έχουµε και από το γενικότερο αυτό νοµοσχέδιο. Ας µην αφήσουµε τις κοµµατικές σκοπιµότητες και τους
πολιτικούς µικροεγωισµούς -που καµµία σηµασία δεν έχουν- και
την προσπάθεια να «θολώνουµε» τις θετικές κινήσεις που κάνει
η Κυβέρνηση -όταν αυτές γίνονται- να εµποδίσουν τη θετική
ψήφο που πρέπει να δοθεί.
Από πλευράς µας, είναι σαφές ότι στηρίζουµε και το σύνολο
των άρθρων και το άρθρο 14, που αναφέρεται ειδικά στον τρόπο
τιµολόγησης των φαρµάκων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Κατσέλη, έχει
το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα από όλα θα
ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, όλων των πτερύγων της Βουλής, για τις εποικοδοµητικές παρατηρήσεις, τις
αντιρρήσεις τους, οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα δεν πανηγυρίζουµε αυτάρεσκα
για την υπερψήφιση ενός νοµοσχεδίου από την πλειοψηφία της
Βουλής. Προσωπικά, µε διακατέχει ένα µεγάλο αίσθηµα ευθύνης, ευθύνη, πραγµατικά, ως υπεύθυνη αυτού του Υπουργείου,
να κινητοποιήσουµε επιτέλους όλους τους φορείς, τα Υπουργεία,
τις περιφέρειες, τους δήµους, τις νοµαρχίες, τον κάθε έναν πολίτη, ώστε να µην πάει χαµένο ούτε 1 ευρώ από τα 9,8 δισεκα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τοµµύρια ευρώ του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, γι’
αυτό το χρόνο.
Με διακατέχει ένα µεγάλο αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µπορέσουµε να αποδεσµεύσουµε τους πόρους έγκαιρα στην ελληνική
περιφέρεια και να προετοιµάσουµε την ελληνική περιφέρεια για
το νέο αυτοδιοικητικό της ρόλο, που είναι ταυτόχρονα -και θα
πρέπει να είναι- αναπτυξιακός ρόλος, για να κάνουµε πράξη το
δηµοκρατικό προγραµµατισµό. Και οι επιχειρησιακές συµφωνίες
υλοποίησης δεν είναι τίποτε άλλο από ένα προγραµµατικό πλαίσιο, που κατά τη γνώµη µας, προετοιµάζει τις περιφέρειες για
τον καινούργιο µεγάλο ρόλο που καλούνται να αναλάβουν.
Με διακατέχει ένα µεγάλο αίσθηµα ευθύνης να χρησιµοποιήσουµε αυτούς τους πόρους αποτελεσµατικά. Και αυτό είναι ίσως
το πιο δύσκολο, γιατί τελικά δεν είναι µόνο το στοίχηµα της απορρόφησης. Το µεγάλο στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία σήµερα, είναι να χρησιµοποιήσουµε αυτούς τους πόρους ως
καταλύτη για πραγµατική παραγωγή, προστιθέµενη αξία στον
τόπο, για να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας -και να διατηρηθούν πρώτα αυτές που υπάρχουν- στον πρωτογενή τοµέα,
στη µεταποίηση, στις υπηρεσίες.
Και τέλος, µε διακατέχει ένα µεγάλο αίσθηµα ευθύνης να επιχειρήσουµε µία µεγάλη τοµή στο όλο σύστηµα της φαρµακευτικής δαπάνης και τις δαπάνες υγείας στο σύνολό τους, να
εξοικονοµήσουµε πόρους για τα ασφαλιστικά µας ταµεία, να περιορίσουµε δραστικά τη φαρµακευτική δαπάνη, που όπως ελέχθη από όλους, έχει εκτοξευθεί στα ύψη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι τυχαίο ότι είµαστε η τρίτη πιο
ακριβή χώρα στην Ευρωζώνη, στα πρωτότυπα φάρµακα και η
τρίτη πιο ακριβή χώρα στον κόσµο στα γενόσηµα. Και πώς το
βρήκαµε αυτό; Το βρήκαµε ουσιαστικά, στήνοντας το παρατηρητήριο τιµών των φαρµάκων και κάνοντας την ανατιµολόγηση
που κάναµε εξίµισι χιλιάδων φαρµάκων.
Θα µου επιτρέψετε να περιορίσω στα ελάχιστα πέντε λεπτά
που αποµένουν, τις παρατηρήσεις µου στο άρθρο 14, γιατί πραγµατικά πιστεύω ότι είναι µία ουσιαστική τοµή στα ελληνικά δρώµενα και ζητώ την υπερψήφιση αυτού του άρθρου.
Πώς γινόταν η τιµολόγηση ως τώρα; Οι πληροφορίες για τιµές
και ονοµασίες προέκυπταν από τις ίδιες τις φαρµακοβιοµηχανίες, που δήλωναν υπευθύνως, αλλά ποτέ δεν υπήρχε έλεγχος
από την Υπηρεσία. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας ήταν ελλιπή,
καθώς για αρκετές χώρες δεν υπήρχαν καθόλου κατάλογοι, για
άλλες δεν περιείχαν όλα τα στοιχεία. Επιπλέον, η διαχείριση των
πληροφοριών και η αναγωγή τους στα ελληνικά δεδοµένα, δεν
ήταν αποτελεσµατική και ήγειρε ουσιαστικά ζητήµατα διαφάνειας. Χρησιµοποιούνταν εκτενέστατα χειρόγραφα φύλλα έρευνας.
Και θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά, για να το δείτε, δύο
τέτοια φύλλα έρευνας, τα οποία είναι όλα µε µολύβι για τρεις
χώρες, τα οποία έσβηναν και ξαναγράφονταν.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός κ. Λούκα Κατσέλη, καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά τα φάρµακα ανατιµολογούνταν είτε ποτέ είτε στην καλύτερη περίπτωση για τέσσερα χρόνια, µετά την εισαγωγή ενός
φαρµάκου στην ελληνική αγορά.
Αυτό συνέβη στη µερική ανατιµολόγηση, που έγινε. Μετά από
αυτό τα φάρµακα δεν επανατιµολογούντο τη στιγµή που οι τιµές
των ίδιων φαρµάκων σε όλη την Ευρώπη µειώνονταν. Ακριβώς
και γι’ αυτό το λόγο είχαµε την εκτόξευση της φαρµακευτικής
δαπάνης. Η εκτόξευση της φαρµακευτικής δαπάνης ήταν απόρροια δύο παραγόντων. Της µεγάλης ανόδου των τιµών -ή πάντως
όχι της µείωσής τους- και της αύξησης της υπερσυνταγογράφησης, δηλαδή των ποσοτήτων των φαρµάκων τα οποία συνταγογραφούντο.
Γι’ αυτό καταλήξαµε σε αυτά τα αποτελέσµατα και γι’ αυτό
είναι αναγκαία η παρέµβαση που κάνουµε. Μία παρέµβαση η
οποία έχει τρεις πυλώνες. Ο κάθε πυλώνας εξαρτάται από τους
άλλους δύο.
Πρώτον, επανατιµολόγηση, µε ένα αντικειµενικό σύστηµα. Και
αυτό ορίζεται στο άρθρο 14.
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∆εύτερον, εισαγωγή της λίστας µε τιµή αναφοράς που περιλαµβάνει την τιµή των γενοσήµων µέσα, µε υψηλή στάθµιση, εποµένως η τιµή αναφοράς για τον ορισµό της λίστας δίνει κίνητρα
για τα γενόσηµα και αυτό θα ρυθµιστεί µε την Κοινή Υπουργική
Απόφαση που θα βγει αµέσως µετά το νόµο.
Και τρίτον, ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Είναι οι τρεις αυτοί
πυλώνες, οι τρεις αυτές παρεµβάσεις από κοινού, που πιστεύουµε ότι θα εξοικονοµήσουν πάρα πολλούς πόρους και για τα
ασφαλιστικά ταµεία και θα στηρίξουν το πραγµατικό εισόδηµα
του καταναλωτή, µειώνοντας ουσιαστικά τις τιµές των φαρµάκων.
Θέλω να πω πολύ περιληπτικά δύο-τρία πράγµατα για την τιµολόγηση που είναι το αντικείµενο του άρθρου 14.
Για πρώτη φορά µπορέσαµε στην Ελλάδα να δηµιουργήσουµε
µία τεράστια βάση δεδοµένων µε τιµές από όλη την Ευρώπη και
τις ευρωπαϊκές χώρες, για τις οποίες έχουµε στοιχεία. Αυτή τη
στιγµή, έχουµε επίσηµα στοιχεία που ανακοινώνονται από είκοσι
δύο χώρες και βάζω και για τις άλλες τέσσερις χώρες την αιτιολογία, γιατί δεν µπορούµε να τις περιλάβουµε στο παρατηρητήριο. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λουκία-Ταρσίτσα Κατσέλη καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Φθηνότερες ποιες είναι, κυρία
Υπουργέ;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κοιτάξτε, δεν έχω µπροστά µου τον κατάλογο από την κάθε µία, αλλά στο δελτίο τιµών που θα βγει
βάσει του παρατηρητηρίου και από το παρατηρητήριο, θα µπορείτε να δείτε ακριβώς τις τιµές, έτσι όπως εµφανίζονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Τελειώνω, δώστε µου ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κυρία
Υπουργέ, έχετε χρόνο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Περιορίσαµε από την πρώτη στιγµή τις
επαφές στις φαρµακοβιοµηχανίες µε τους υπηρεσιακούς.
Τρίτον, αλλάζουµε εντελώς τον τρόπο τιµολόγησης. Την ευθύνη πλέον την έχει η υπηρεσία µε τις δικές της δυνάµεις µέσω
του παρατηρητηρίου. ∆εν δεχόµαστε να µας υποβάλλονται τιµές
από τις φαρµακοβιοµηχανίες.
Τέταρτον, εκθέτουµε τα ευρήµατά µας στον κάθε πολίτη. Η
εφαρµογή θα βρίσκεται στο διαδίκτυο και θα είναι έτοιµη.
Πέµπτον, ανατιµολογούµε το σύνολο των φαρµάκων τρεις
φορές το χρόνο.
Έκτον, µειώνουµε τις τιµές των αντιγράφων κατά 10% σε
σχέση µε τα αντίστοιχα πρωτότυπα φάρµακα, εκτός διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας.
Επειδή τέθηκε το θέµα για το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, στο
άρθρο 14 κάνουµε δεκτό το αίτηµα των Βουλευτών -και θα δοθεί
στα Πρακτικά- όπου αναφέρεται το «Εθνικό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας» να αναφέρεται ως «Εθνικό ή Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας».
Η εκτιµούµενη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης µόνο από
την τιµολόγηση, είναι άνω του 1,3 δισεκατοµµυρίων. Στην αρχή
της επόµενης βδοµάδας θα δώσουµε στην Επιτροπή Φαρµάκων
όλα τα νούµερα και την αγορανοµική διάταξη, έτσι ώστε να εκδοθεί το πρώτο δελτίο τιµών µε την εφαρµογή του νέου νόµου
µόλις βεβαίως βγει ο καινούργιος νόµος στο ΦΕΚ.
Η µείωση αυτή, για τα ασφαλιστικά µας ταµεία, µείωση άνω
του 1,3 δισεκατοµµυρίων, θα συνοδευθεί από περαιτέρω µείωση
από την εφαρµογή της νέας λίστας µε τα οικονοµικά κριτήρια
που προανέφερα και η οποία θα υπογραφεί πριν από το Πάσχα.
Θα ήθελα λοιπόν, γι’ αυτούς τους λόγους να σας ζητήσω να
ψηφίσετε, όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Γιατί είµαι σίγουρη ότι
όλες οι πτέρυγες της Βουλής αισθάνονται το βάρος αυτής της
ευθύνης απέναντι στον Έλληνα πολίτη, απέναντι στα ασφαλιστικά ταµεία, απέναντι στον Έλληνα φορολογούµενο.
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Πριν κλείσω, να πω ότι στο άρθρο 15, εκεί που λέει ότι «Η ισχύς
του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως», πρέπει να προσθέσουµε: «εκτός αν
ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις του» λόγω της ρύθµισης που κάναµε για τη ∆ΗΜΟΣ Α.Ε..
Ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κουκουλόπουλε,
θέλετε το λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Οι υπόλοιποι εκ των εισηγητών και ειδικών αγορητών; Κανείς.
Εποµένως, ο κ. Μαρκόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν θα κάνω κατάχρηση χρόνου. Θα πω µονάχα ότι το παρόν
νοµοσχέδιο αισθανόµαστε ότι δεν επιταχύνει ουσιαστικά, αλλά
µάλλον επιβραδύνει τις διαδικασίες για τη συµπλήρωση των
έργων για το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Περιµέναµε αυτό το πεντάµηνο, η Κυβέρνηση να λειτουργήσει θυελλωδώς στην προσπάθειά της να δηµιουργήσει τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες ανάπτυξης στον τόπο.
Αντ’ αυτού το έργο το οποίο αναφέρεται σε αυτό το πεντάµηνο, δεν είναι ελπιδοφόρο για τον επόµενο χρόνο. Ευχόµαστε
ειλικρινά, αυτά τα οποία έχετε αποφασίσει και τα οποία προφανώς θα τύχουν της υπερψήφισης της Πλειοψηφίας, να συµβάλουν γιατί και εµείς επιθυµούµε να έχουµε σε αυτήν την
κατεύθυνση θετικά αποτελέσµατα για τον τόπο.
Όµως, αισθανόµαστε ότι µπαίνουν δυστυχώς, προβλήµατα τα
οποία θα τα αναγνωρίσουµε στο τέλος αυτού του δρόµου που θα
έχουν να κάνουν µε την άρτια οργάνωση των έργων, αλλά και
την αποδοχή των έργων και εποµένως την αποπληρωµή από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και παρά το γεγονός ότι διαφωνούµε παραδείγµατος χάριν
στην πιστοποίηση, στους ενδιάµεσους φορείς -έχουµε βαθύτατη
διαφωνία σε αυτά- θέλουµε να σας πούµε µόνο να προσέξετε
αυτό το οποίο αποφασίσατε, διότι µπορείτε τουλάχιστον πολιτικά να το επιτηρήσετε ούτως ώστε να λειτουργήσει. Η διαφωνία
µας θα καταγραφεί και στην ψήφο, αλλά µας ενδιαφέρει να µην
αποτύχετε, γιατί η αποτυχία θα είναι για όλο τον τόπο.
Θέλω να βάλω άλλον έναν παράγοντα σε αυτή την κριτική. Μην
ξεχνάτε ότι σε λίγο, µόλις δηµοσιευτεί το νοµοσχέδιο, θα είστε
χωρίς γενικούς διευθυντές και διευθυντές στα Υπουργεία. Και
βεβαίως, µαζί µε αυτό, οι αλλαγές οι οποίες έρχονται στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση θα δηµιουργήσουν εκ των πραγµάτων ένα σχετικό
µετέωρο βήµα στη διοίκηση του κράτους.
Η εµπειρία λέει -σε όλες τις κυβερνήσεις, στη δικιά µας, στην
προηγούµενη τη δικιά σας- ότι αυτές οι καταστάσεις δεν βοηθούν πολύπλοκα σχέδια, όπως είναι το σχέδιο του ΕΣΠΑ. Και δεν
εννοώ ότι είναι πολύπλοκο το σχέδιο νόµου σας, εννοώ ότι είναι
πολύπλοκες οι διαδικασίες, δεν είναι απλές, έχουν δηλαδή προϋποθέσεις.
Αυτό είναι άλλο ένα µεγάλο αγκάθι -το οποίο δεν έχει σχέση µε
το σχέδιο νόµου, εγώ δεν θέλω να σας αδικήσω- αλλά είναι ένα
πολύ πραγµατικό γεγονός. Θα το αντιµετωπίσετε µπροστά σας,
από την ώρα την οποία θα ξεκινήσετε να κινητοποιείτε επιτέλους
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αυτή που έχουµε σήµερα, στο να καταθέσει έργα.
Τα λέω αυτά γιατί είµαι βέβαιος ότι µετά από αρκετό καιρό θα
ξαναγίνει κουβέντα σε αυτή την Αίθουσα και για την απόδοση,
θα υπάρξει ο δηµοκρατικός έλεγχος της Κυβέρνησης από όλες
τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, έτσι όπως είναι το σκηνικό
της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας.
Έρχοµαι στο σχέδιο νόµου για τα φάρµακα. Είχαµε βάλει προϋποθέσεις, σηµαντικές, για µία ολοκληρωµένη και σχεδιασµένη
ουσιαστικά και εποµένως αναγκαστικά και αποτελεσµατική πολιτική στο θέµα των φαρµάκων.
Η εκτίµησή µας είναι, ότι ενώ κινείστε σε µία σχετικά σωστή
κατεύθυνση και, πράγµατι, παίρνετε αποφάσεις, έτσι όπως διαµορφώνεται το πολυσχιδές σκηνικό για την αντιµετώπιση της
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φαρµακευτικής πολιτικής, τα αποτελέσµατα και εδώ δεν θα είναι
αυτά που πρέπει να είναι.
Είχαµε ζητήσει από την Κυβέρνηση να δει το θέµα της ποσόστωσης, της προώθησης των προωθητικών, αν το θέλετε, ενεργειών που εκπίπτουν από την εφορία στις φαρµακευτικές
εταιρείες που είναι αυτές που κινητροδοτούν τον ιατρικό κόσµο
της χώρα στο να κάνει την πολυσυνταγογράφηση. ∆εν το βλέπουµε. Μπορεί να γίνει αργότερα. Το βάζουµε ξανά.
∆εύτερον, δεν είδαµε ούτε σ’ αυτό το σχέδιο νόµου ούτε στη
συνέντευξη τύπου της Υπουργού Υγείας το ζήτηµα του διαγωνισµού των νοσοκοµείων για την απόκτηση σκευασµάτων, αλλά
ούτε και πρωτοβουλίες που µπορεί να έχουν σχέση µε τη συσκευασία των φαρµάκων, η οποία µειώνει κατά πολύ το νοσοκοµειακό κοµµάτι της φαρµακευτικής δαπάνης.
∆εν βλέπουµε πουθενά κάποια αντιµετώπιση για τα ιδιαιτέρως
ακριβά φάρµακα, όπως δεν βλέπουµε ούτε καν εντολή στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας -και δεν αφορά το Υπουργείο σας,
κυρία Υπουργέ, αλλά η φαρµακευτική πολιτική εκ των πραγµάτων αγγίζει πολλά- να παράγει εντολές για συγκεκριµένους τρόπους συνταγογράφησης.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που ξεκίνησε στη Λαµία και
τη Λάρισα µε πρωτοβουλίες της απερχόµενης –υποθέτω- διοίκησης του ΙΚΑ είναι ένα καλό βήµα που πρέπει να γίνει. Από εκεί
θα βγάλουµε συµπεράσµατα για να το προωθήσουµε στο επόµενο κοµµάτι. Όµως, διαπιστώνουµε ότι η φαρµακευτική πολιτική είναι πιο διασπασµένη σε ό,τι αφορά τις πολιτικές της και
τις πολιτικές ηγεσίες που τη χειρίζονται για να µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι θα πετύχει.
Θέλω να σας πω ότι και στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες µείωσης του βασικού κόστους της φαρµακευτικής δαπάνης από την
πλευρά της φαρµακοβιοµηχανίας. Όµως, µετά από λίγο χρόνο
φάνηκε ότι αν αυτό δεν συνδυαστεί µε συγκεκριµένες οδηγίες
στον ιατρικό κόσµο της χώρας και στα νοσοκοµεία, θα αποτύγχανε και πολύ φοβάµαι ότι θα αποτύχει. ∆εν εύχοµαι, αλλά φοβάµαι ότι θα αποτύχει.
Κατόπιν τούτου, αυτό που εµείς έχουµε να ζητήσουµε από την
Κυβέρνηση είναι να πυκνώσει τις γραµµές σε ό,τι αφορά τη φαρµακευτική πολιτική, διότι οι άνθρωποι παραµένουν οι ίδιοι. Οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι διαµόρφωσαν αυτό το σκηνικό
παραµένουν επίσης οι ίδιοι, δεν άλλαξαν. Η πολιτική µπορεί να
ακυρωθεί ανά πάσα στιγµή. Αισθανόµαστε ότι οι επιµέρους πρωτοβουλίες ασφαλώς έχουν καλή πρόθεση, ενδεχοµένως να έχουν
και την κατεύθυνση τού να πετύχουν αποτελέσµατα. Όµως, αν
δεν πυκνώσουν και συνδεθούν µεταξύ τους, δεν θα έχουν κανένα. Είναι ασύνδετες, όµως.
Και αν κρίνουµε από αυτό το οποίο έγινε σήµερα, δηλαδή από
την προσπάθεια του Υπουργείου να βάλει πλαφόν στην τιµή των
καυσίµων –θα µου πείτε ότι είναι άσχετο, αλλά δείχνει κάτι- και
πέτυχε περίπου στους µισούς νοµούς της χώρας -και από την
πληροφόρηση που έχω- να βάλει πλαφόν ανώτερο από τη µέση
τιµή του καυσίµου, τότε πραγµατικά ανησυχούµε για τη διοίκηση
την οποία έχετε κοντά σας και όχι για σας. Ανησυχούµε για τη
διοίκηση. Πετύχατε µε το πλαφόν στα καύσιµα σε πολλούς νοµούς της χώρας να βάλετε πλαφόν πάνω από τη µέση τιµή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Έχουµε, λοιπόν, κάθε λόγο να ανησυχούµε όχι για σας, όχι για
τις προθέσεις σας –παρακαλώ πολύ- αλλά για τη διοίκηση την
οποία έχετε γύρω σας και για την αποτελεσµατικότητα, η οποία
τελικά αφορά εσάς, αλλά ενδεχοµένως να µην προέρχεται από
εσάς.
Κατόπιν τούτου, νοµίζω ότι µε τις παρατηρήσεις µας συµβάλαµε σ’ αυτό το οποίο θα γίνει, δηλαδή στην εφαρµογή ενός σχεδίου που στην εφαρµογή είναι που χαλάνε οι προθέσεις της
αρχικής εκκίνησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Παπουτσής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά µε την τελευταία αναφορά του κ. Μαρκόπουλου για το πλαφόν στα καύσιµα. Είναι
προφανές ότι ο κ. Μαρκόπουλος χρησιµοποίησε αυτό το επιχείρηµα, προκειµένου να κάνει έναν παραλληλισµό και να δηµιουργήσει κινδύνους –δεν θέλω να πω κινδυνολογώντας- για τη
µελλοντική εφαρµογή στις τιµές των φαρµάκων. Όµως, επειδή
βιάστηκε να αξιοποιήσει µία µέθοδο µέτρησης του πλαφόν στα
καύσιµα, την οποία προφανώς δεν γνωρίζει, έκανε λάθος.
Κύριε Μαρκόπουλε, το πλαφόν στα καύσιµα ορίζεται µε µαθητικό τύπο ο οποίος προβλέπεται από τους νόµους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε δεν χρειαζόταν,
κύριε Παπουτσή. Αφού πετύχατε ακριβότερη τιµή, δεν χρειαζόταν να το κάνετε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κάνετε λάθος, κύριε Μαρκόπουλε,
και θα σας πω για ποιο λόγο. ∆ιότι το πλαφόν στα καύσιµα µπαίνει στις περιοχές εκείνες όπου το µεταφορικό κόστος και η ολιγοπωλιακή κατάσταση στις επιµέρους περιοχές δηµιουργεί πολύ
µεγάλες αυξητικές τιµές. Γι’ αυτό το λόγο, το πλαφόν δεν µπορεί να εφαρµοστεί στο σύνολο της χώρας, αλλά εφαρµόζεται σε
διάφορες περιοχές.
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί µε κάθε
τρόπο να διαµορφώσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την
αγορά και να µην επιτρέψει την αισχροκέρδεια, ιδιαίτερα στα
καύσιµα που αφορούν τη λειτουργία ολόκληρης της οικονοµίας.
Τώρα, όσον αφορά τα φάρµακα, εγώ χαίροµαι πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε, για το µετριοπαθή τόνο του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας και κυρίως για την υποστήριξη την οποία έδωσε στην Κυβέρνηση για τις πρωτοβουλίες
που αναλαµβάνουµε για τον περιορισµό των φαρµάκων. Και συµφωνώ απόλυτα ότι τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος και
στην εφαρµογή τους.
Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, όλα είναι γεµάτα από καλές
προθέσεις. Όλα ξεκινούν από καλές προθέσεις. Όµως, το αποτέλεσµα το οποίο κρίνεται κάθε φορά είναι αυτό το οποίο βρίσκουµε µπροστά µας. Και σήµερα, αυτό το οποίο έχει βρει
µπροστά της η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι ένα απίθανο χρέος
των νοσοκοµείων προς τα ασφαλιστικά ταµεία, των ασφαλιστικών ταµείων προς τα νοσοκοµεία, των νοσοκοµείων και των
ασφαλιστικών ταµείων προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις και
το αντίστροφο. Και λέω και το αντίστροφο, γιατί δεν ακούω και
δεν έχω ακούσει καθόλου να γίνεται ένας απολογισµός για το τι
έγινε η περίφηµη εφαρµογή της επιτροπής του 4% των φαρµακευτικών εταιρειών προς τα ταµεία για τα φάρµακα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το Συµβούλιο της Επικρατείας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ναι, δεν είναι το Συµβούλιο της Επικρατείας, αλλά το ότι επί πέντε χρόνια, εν πάση περιπτώσει, αυτό
το 4% -το οποίο είναι αρκετά δισεκατοµµύρια- παραµένει και
αξιοποιείται από τις φαρµακευτικές εταιρείες και τα ταµεία έχουν
τιναχθεί στον αέρα. Και αυτό ήταν αποτέλεσµα µιας πολιτικής
επιλογής, η οποία πολιτική επιλογή µπορεί να είχε διαφορετικές
προθέσεις, αλλά το αποτέλεσµα είναι αυτό.
Το αποτέλεσµα είναι ότι υπάρχει µία «µαύρη τρύπα» στα ασφαλιστικά ταµεία τα οποία τινάχθηκαν στον αέρα, όπως άλλωστε
και οι προϋπολογισµοί των οικογενειών που για τους δικούς τους
λόγους χρησιµοποιούν και άλλα σκευάσµατα στην καθηµερινότητά τους και στη ζωή τους. Και εννοώ τα φάρµακα που αφορούν τον τρόπο ζωής και τα οποία, επίσης, συµπεριλάβατε υπό
τις ευνοϊκές διατάξεις των δύο –µάλιστα- νοµοσχεδίων της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που έχει σηµασία –και σ’ αυτό στέκοµαι, στους δικούς σας λόγους- είναι ότι πραγµατικά βρισκόµαστε σε µία εποχή που χρειάζεται µία πολύ µεγάλη προσπάθεια.
Και αυτή η προσπάθεια δεν αφορά µόνο τα φάρµακα, αλλά
αφορά και τον τρόπο µε τον οποίο διοικείται η χώρα, τον τρόπο
µε τον οποίο λειτουργεί η δηµόσια διοίκηση, τον τρόπο µε τον
οποίο συµπεριφέρονται οι πολίτες. Χρειάζεται αλλαγή στις συµπεριφορές µας. Και χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια από όλους.
Χρειάζεται συναίνεση και κοινή προσπάθεια όλων, προκειµένου
να αλλάξουµε τις νοοτροπίες µας σε όλα τα επίπεδα.
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Ιδιαίτερα, όµως, σ’ αυτό το θέµα, στο θέµα που αφορά την
υγεία και το φάρµακο, όλα τα προηγούµενα χρόνια µε την ευθύνη και την ενοχή των πάντων έχει γίνει το απίστευτο πάρτι των
κερδοσκόπων. ∆ισεκατοµµύρια έχουν χαθεί και έχουν χαθεί από
το δηµόσιο προϋπολογισµό και από τις τσέπες του κοσµάκη.
Γι’ αυτό το λόγο, έχει τεράστια σηµασία η ρύθµιση η οποία έρχεται µε το νοµοσχέδιο το οποίο παρουσίασε η κυρία Υπουργός
και η Κυβέρνηση και θεωρούµε ότι είναι εξαιρετικής σηµασίας
επιλογή. Και είµαι απόλυτα βέβαιος ότι µε τις συνέργειες όλων,
της βιοµηχανίας, των νοσοκοµείων, του ιατρικού κόσµου –γιατί
όλοι πρέπει να πάρουν µέρος- αλλά και των πολιτών θα πετύχουµε.
Και αν εφαρµοστούν όλες οι πλευρές της πολιτικής φαρµάκου
τις οποίες µόλις προηγουµένως ανέλυσε η κυρία Υπουργός, είµαι
βέβαιος ότι το αποτέλεσµα θα είναι τόσο εντυπωσιακό που θα
τρίβουµε όλοι τα µάτια µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Παπουτσή.
Κύριε Καραθανασόπουλε, θέλετε το λόγο για να δευτερολογήσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο κ.
Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι ανέτως θα οµολογούσατε ότι σας
µιλά ένας άνθρωπος που άσκησε καλοπροαίρετη κριτική στο νοµοσχέδιο. Θα ακολουθήσω, λοιπόν, την ίδια πρακτική. Και το λέω
αυτό, διότι και εγώ και το κόµµα µου θα θέλαµε να υπερψηφίσουµε το άρθρο 14 για την πολιτική φαρµάκου. Και δεν θα έχω
κανέναν ενδοιασµό να το πράξω, εάν µου απαντήσετε θετικά σε
συγκεκριµένα ερωτήµατα.
Ερώτηµα πρώτο: Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή την κριτική που ασκήσατε, µε γλαφυρό οµολογουµένως τρόπο, στη λειτουργία της Επιτροπής Τιµολόγησης Φαρµάκου που εντάσσεται
στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Και µάλιστα είπατε συγκεκριµένα εδώ -προσκοµίσατε και στα Πρακτικά- ότι γίνονταν λίστες
που γράφονταν µε µολύβι, προκειµένου να αλλάξει. Ερώτηµα,
λοιπόν: Επειδή µία επιτροπή δεν είναι κάτι το αόριστο, συναπαρτίζεται και συναποτελείται από συγκεκριµένους ανθρώπους,
έχουν ποινικές ευθύνες οι άνθρωποι αυτοί;
Και εφόσον έχουν ποινικές ευθύνες, θα πρέπει να κινηθείτε
προς τη δέουσα κατεύθυνση, για να µην πω ότι τάχιστα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εσείς δηλαδή, κυρία Υπουργέ, θα
πρέπει να ζητήσετε για τους ανθρώπους αυτούς πόθεν έσχες,
για να δούµε γιατί δεν άσκησαν όπως έπρεπε τα εποπτικά τους
καθήκοντα έναντι των φαρµακοβιοµηχανιών. Αυτό θα είναι
δείγµα προθέσεων για µας.
Άρα, εγώ περιµένω από εσάς τώρα να πείτε: Θα ακολουθηθεί
η δέουσα διαδικασία διαλεύκανσης και διαφάνειας;
∆εύτερο ερώτηµα: Μήπως, κυρία Υπουργέ –και περιµένω µια
απάντηση- µε τη νέα πολιτική τιµολόγησης του φαρµάκου -που
εγώ θα πω ότι κινείται προς τη θετική κατεύθυνση- υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργήσουµε έναν γραφειοκρατικό µηχανισµό επιρρεπή σε λάθη, διότι θα πρέπει να προχωρούµε σε συνεχείς
ανατιµολογήσεις, λόγω συναλλαγµατικών ισοτιµιών; Είναι ένα
κρίσιµο ερώτηµα που θα πρέπει να απαντηθεί, για να αποφευχθούν µελλοντικά λάθη.
Τρίτο ερώτηµα: Υπήρξε µία κριτική στο άρθρο 14 του τύπου
ότι: Εάν ακολουθήσουµε την πολιτική αυτή, θα εµφανιστούν ελλείψεις φαρµάκων στην ελληνική αγορά, λόγω παραλλήλων εξαγωγών. Ερώτηµα συγκεκριµένο: Πώς θα µπλοκάρουµε το
ενδεχόµενο αυτό; Τι σκέφτεστε να κάνετε;
Τέταρτο ερώτηµα και θέλω µε παρρησία µία απάντηση. Θεωρούµε ως κόµµα ότι η πραγµατική λύση στο πρόβληµα της δαπάνης
των
φαρµάκων
έγκειται
στην
ηλεκτρονική
συνταγογράφηση, η οποία όµως θα στηρίζεται και θα ερείδεται
επί θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα έχουν ως βάση τη
δραστική ουσία.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να πούµε στον Έλληνα γιατρό –αυτή
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θα είναι η πραγµατική τοµή, κυρία Υπουργέ- να συνταγογραφεί
µε βάση τη θεραπευτική, τη δραστική ουσία και όχι µε την εµπορική ονοµασία του φαρµάκου, εάν θέλουµε, πράγµατι, να κάνουµε µία συγκεκριµένη και αποδοτική τοµή.
Ερώτηµα λοιπόν: Θα προχωρήσετε σε ένα τέτοιο µέτρο, σε
ένα νοµοθέτηµα που θα στηρίζει τη συνταγογράφηση επί της θεραπευτικής-δραστικής ουσίας;
Βλέπω στο Προεδρείο ότι βρίσκεται ο αξιότιµος και εγνωσµένης αξίας ιατρός ο κ. Αποστολάτος Βαϊτσης και γι’ αυτό θα µου
επιτρέψετε, δραττόµενος της ευκαιρίας αυτής, κυρία Υπουργέ,
να σας κάνω και µία πρόταση εκ µέρους του Λαϊκού Ορθοδόξου
Συναγερµού. Παρακαλώ πολύ να παρακολουθήσετε την επιχειρηµατολογία µου.
Το 1984 ο αείµνηστος Γεννηµατάς µε εθνικούς πόρους υλοποίησε ένα µεγάλο πρόγραµµα στο χώρο της υγείας. Έγιναν διακόσια κέντρα υγείας και έγιναν και τρία πανεπιστηµιακά
νοσοκοµεία στο Ηράκλειο, στην Πάτρα και στα Γιάννενα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είχε λειτουργήσει νωρίτερα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε –δεν
θα µείνουµε εκεί τώρα- άρχισε να µπαίνει σε πλήρη λειτουργία.
Το 1994, την επόµενη δεκαετία, υπήρξε ένα δεύτερο µεγάλο
πρόγραµµα σε καιρούς χαλεπούς για την ελληνική οικονοµία,
βάσει του οποίου προγράµµατος µε κοινοτικά κονδύλια έγιναν
στην επαρχία νέα νοσοκοµεία. Το πρόγραµµα αυτό υλοποιήθηκε
και έτσι έγιναν στην επαρχία δέκα νέα νοσοκοµεία.
Τώρα είµαστε πάλι σε µία κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική
οικονοµία και κοινωνία, πάλι µε µεγάλο χρέος και µε µεγάλα ελλείµµατα. Μήπως, κυρία Υπουργέ, ήλθε η ώρα το κέντρο βάρους
του νέου ΕΣΠΑ να πέσει στο χώρο της υγείας, να εκσυγχρονίσουµε την υφιστάµενη υποδοµή των νοσοκοµείων µας; Μία υποδοµή, η οποία είναι αρκούντος προβληµατική, είναι ελλιπέστατη,
είναι απηρχαιωµένη, είναι ανεπαρκής, είναι ευρωβόρος, είναι
ενεργοβόρος και είναι εχθρική και στους ανθρώπους που υπηρετούν µέσα στα νοσοκοµεία, αλλά και στον πολίτη.
Άρα, λοιπόν, η πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
είναι να προχωρήσει ένα ρωµαλέο πρόγραµµα εκσυγχρονισµού
της νοσοκοµειακής υποδοµής της χώρας, διότι έτσι θα δοθεί το
αναπτυξιακό αποτύπωµα της υγείας. ∆ιότι η υγεία δεν είναι µόνο
κατανάλωση, µπορεί να γίνει και µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας σε χαλεπούς καιρούς.
Και επεκτείνουµε την πρότασή µας αυτή, η οποία είναι µία πρόταση πολλαπλών ωφεληµάτων. ∆ιότι καταλαβαίνουµε όλοι, ποιοι
θα ωφεληθούν από µία τέτοια ενέργεια. Θα ωφεληθεί ο τοµέας
των κατασκευών –µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις θέσεις εργασίας- θα ωφεληθεί ο πολίτης, διότι θα έχει πολύ καλές υπηρεσίες υγείας και µάλιστα µε χαµηλό κόστος, που σηµαίνει
ωφέλειες για το ιδιωτικό βαλάντιο, αλλά και ωφέλειες χρηµατικές
για τα ασφαλιστικά ταµεία και τα νοσοκοµεία.
Επεκτείνουµε, όµως, την πρότασή µας αυτή µε την εξής
σκέψη, κυρία Υπουργέ: Θεωρούµε ότι θα πρέπει το πρόγραµµα
αυτό εκσυγχρονισµού της νοσοκοµειακής υποδοµής να µπολιαστεί και µε την αντίληψη του ιατρικού τουρισµού.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Συµφωνώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Χαίροµαι που επικροτείτε, κυρία
Υπουργέ.
Πρόκειται για µία µεγάλη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ύψους 16.000.000.000 ευρώ. Πρέπει κοµµάτι από τα
16.000.000.000 ευρώ να πάρουµε και εµείς.
Μπορούµε να επιτύχουµε στον ιατρικό τουρισµό; Βεβαίως,
µπορούµε να επιτύχουµε. Γιατί; Γιατί έχουµε πολύ καλό κλίµα για
την υγεία των ανθρώπων, ακόµη έχουµε ένα πολύ καλό φυσικό
περιβάλλον, αλλά κυρίως έχουµε τη µεσογειακή διατροφή.
Άρα, λοιπόν, µε µία τέτοια στοχευµένη ενέργεια, εάν το κέντρο
βάρους του ΕΣΠΑ πέσει σε αυτό το πρόγραµµα που σας λέµε,
δηλαδή εκσυγχρονισµός νοσοκοµειακών υποδοµών και ιατρικός
τουρισµός παράλληλα, τότε θα ευνοηθεί ο τουρισµός µας, θα
ευνοηθεί ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας, άρα, θα ευνοηθούν δύο ατµοµηχανές της ελληνικής οικονοµικής πραγµατικότητας.
Νοµίζουµε ότι θα λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας τις παρα-
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τηρήσεις µας και περιµένουµε τις απαντήσεις σας, για να υπερψηφίσω το άρθρο 14.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ροντούλη. Ξεχάσατε τα «SPA» , τις ιαµατικές πηγές.
Κλείνοντας, η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη έχει το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριοι συνάδελφοι, πριν κλείσουµε, να
απαντήσω πολύ σύντοµα στον κ. Ροντούλη, ο οποίος πάντοτε
γνωρίζει πέντε λεπτά πριν τελειώσουµε να βάζει όλα τα θέµατα.
Πρώτα-πρώτα είχα πει και στην επιτροπή και το επαναλαµβάνω
ότι προχωρούµε άµεσα στην καθιέρωση του πόθεν έσχες στο
προσωπικό του αρµόδιου τµήµατος της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και στο παρελθόν;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Η Επιτροπή Τιµολόγησης των Φαρµάκων
δεν έχει σχέση µε την υπηρεσία και αυτό που κατέθεσα δεν είχε
να κάνει µε την Επιτροπή Τιµολόγησης Φαρµάκων. Αυτή είναι µια
καθαρά γνωµοδοτική επιτροπή. Και επειδή κοιτάξαµε και το θέµα
…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και στη ∆ιεύθυνση Τιµών;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Περιµένετε, ακούστε µε.
Και στο ζήτηµα των τιµών, επειδή το νοµικό πλαίσιο και το θεσµικό πλαίσιο ήταν αρκετά ασαφές, δεν προκύπτουν –τουλάχιστον µέχρι τώρα- ποινικές ευθύνες, έτσι όπως τις εξετάσαµε.
Αλλά να είστε σίγουροι ότι κοιτάζαµε πάντοτε και κοιτάζουµε να
δούµε και ελέγχουµε να δούµε εάν υπήρχαν παραβάσεις, οι
οποίες µπορούν να εντοπιστούν.
Τρίτον, όσον αφορά το πώς θα προληφθούν οι ελλείψεις φαρµάκων. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία κάτι που είπε και ο κ. Σκουλάκης πριν, πώς θα εξειδικευτεί η διάταξη αυτή και πώς θα
αφήσουµε µεγαλύτερες µειώσεις στα ακριβά φάρµακα σε σχέση
µε τα φθηνά φάρµακα, τα οποία ουσιαστικά στηρίζουν και την
εγχώρια παραγωγή. Γι’ αυτό έχουµε πει ότι θα υπάρχει και ένα
αξιακό πλαφόν, ώστε παραδείγµατος χάριν ένα φάρµακο κάτω
των 5 ευρώ να µην πέσει, ακόµη και αν είναι 20% και να υπάρχει
και µία στήριξη της ελληνικής βιοµηχανίας, όσο αυτό είναι δυ-
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νατόν, κάτω από το πλαίσιο του ευρωπαϊκού ανταγωνισµού.
Όσον αφορά στις προτάσεις σας για τα θέµατα της υγείας,
νοµίζω ότι παραβιάζετε ανοιχτές θύρες. Μέσα στις προθέσεις
του Υπουργείου Υγείας είναι ακριβώς να στηρίξει τα νοσοκοµεία
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και µε
τον ιατρικό τουρισµό, τον ιαµατικό τουρισµό που είπε ο Πρόεδρος. Αυτά τα βλέπουµε και γι’ αυτό για πρώτη φορά γίνεται ειδικό πρόγραµµα για την υγεία που, όπως γνωρίζετε, δεν υπήρχε
στο ΕΣΠΑ και θα υπογράψουµε και µία επιχειρησιακή συµφωνία
υλοποίησης µε το αρµόδιο Υπουργείο.
Πριν κλείσουµε θα ήθελα να καταθέσω µία νοµοτεχνική προσθήκη. Το κάνω την τελευταία στιγµή γιατί ήλθε ένα αίτηµα από
τα επιµελητήρια της χώρας διότι, όπως γνωρίζετε, λήγει στις 15
Απριλίου η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο ν.
3816/2010 που προέβλεπε τη δυνατότητα ρύθµισης οφειλών
επαγγελµατιών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Επειδή τα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ για φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα ουσιαστικά θα βγουν στο τέλος του µήνα, γι’ αυτό
υπάρχει το αίτηµα να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που
δεν είχαν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα να κάνουν
χρήση του προγράµµατος του ΤΕΜΠΜΕ, να πάρουν φορολογική
και ασφαλιστική ενηµερότητα και να µπορέσουν να ενταχθούν
στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3816. Μ’ αυτό το σκεπτικό θα
ήθελα, αν το δεχθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία, να κάνουµε την
εξής νοµοτεχνική προσθήκη την οποία διαβάζω: «Στο άρθρο 10
του σχεδίου νόµου προστίθεται παράγραφος 26 η οποία έχει ως
εξής:
1. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν.
3816/2010 (ΦΕΚ 6Α) προστίθενται τα ακόλουθα: «Η ασφαλιστική
και φορολογική ενηµερότητα δύναται να προσκοµιστεί µέχρι την
31/5/2010. Η προθεσµία καταβολής του προβλεπόµενου από την
παράγραφο 4 ποσού παρατείνεται µέχρι την 15/8/2010».
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6Α)
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Η ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα δύναται να προσκοµιστεί µέχρι την 31/5/2010».
Καταθέτω αυτή τη νοµοτεχνική προσθήκη για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Κατσέλη καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική προσθήκη η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Κατσέλη.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» και η
ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο,
όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Συµφωνεί το Σώµα να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το Σώµα συµφώνησε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, η απλοποίηση των εφαρµοζόµενων διαδικασιών
και η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας στην εφαρµογή των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, µε στόχο την ταχεία απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και τη διοχέτευσή τους σε
έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσµατος.
Άρθρο 2
Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. «Επιχειρησιακή Συµφωνία Υλοποίησης» (ΕΣΥ): συµφωνία
– πλαίσιο που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των αρµόδιων Υπουργών,
στους οποίους υπάγονται οι ειδικές υπηρεσίες και ενδιάµεσες
διαχειριστικές αρχές του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, καθώς
και µεταξύ του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών, στους
οποίους υπάγονται οι ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του άρθρου 6 του
παρόντος νόµου και µε την οποία εξειδικεύονται σύµφωνα µε το
άρθρο 2Α τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ
για όλη την προγραµµατική περίοδο. Για τη σύναψη των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης µεταξύ του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Γενικών
Γραµµατέων των Περιφερειών, λαµβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις και οι προτάσεις των συναρµόδιων Υπουργείων.»
Άρθρο 3
Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3614/2007
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης, σύµφωνα και
µε τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) και ενηµερώνει εγγράφως κάθε δύο
µήνες σχετικά τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.»
Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 2 του ν. 3614/2007 προστίθεται άρθρο 2Α ως
εξής:
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«Άρθρο 2Α
Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης
Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
υπογράφει µε τους αρµόδιους Υπουργούς, στους οποίους υπάγονται οι ειδικές υπηρεσίες και ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές
του άρθρου 5 του παρόντος νόµου και µε τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών, στους οποίους υπάγονται οι ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών
προγραµµάτων του άρθρου 6 του παρόντος νόµου, Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης, στις οποίες αποτυπώνεται ο
στρατηγικός σχεδιασµός των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και εξειδικεύονται τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα για όλη
την προγραµµατική περίοδο. Η εξειδίκευση γίνεται σε επίπεδο
αξόνων προτεραιότητας και θεµατικών προτεραιοτήτων, και µπορεί να περιλαµβάνει συγκεκριµένες πράξεις, ιδίως δε πράξεις
υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσµατος και να καθορίζεται ο οικονοµικός προγραµµατισµός και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους. Οι Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης
µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν τα ειδικότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών, καθώς και κάθε άλλο χρήσιµο στοιχείο, για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.
Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης υπογράφονται και µε
τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού και Τουρισµού για τους τοµείς και τις θεµατικές προτεραιότητες που εποπτεύονται και χρηµατοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακή Συµφωνία Υλοποίησης υπογράφεται και
µεταξύ των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τους τοµείς που
εποπτεύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ή το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας.
Κατά κύριο λόγο, µε τις Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης:
(α) υλοποιείται µε τρόπο συγκροτηµένο και µεθοδικό ο συντονισµός των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, (β) επιτυγχάνεται η συνέργεια των δράσεων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, (γ) καθίσταται δυνατή η στοχευµένη εκχώρηση
πόρων του οικείου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράµµατος
στις ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων, (δ) διασφαλίζεται η παρακολούθηση και
αξιολόγηση της αποτελεσµατικής υλοποίησης των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων και (ε) λαµβάνεται µέριµνα για την εφαρµογή κριτηρίων που διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης για άτοµα µε
αναπηρίες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες παρακολούθησης που καθορίζονται από την Εθνική Αρχή Συντονισµού.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4, εκχωρούνται στις ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών
προγραµµάτων του άρθρου 6, πόροι και αρµοδιότητες διαχείρισης των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις οικείες Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού δύναται να εκχωρούνται στις ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των
περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του άρθρου 6,
σύµφωνα µε το άρθρο 4, πόροι και αρµοδιότητες διαχείρισης
των τοµεακών επιχειρησιακών προγραµµάτων, του ΠΑΑ και του
Ε.Π. Αλιείας, σύµφωνα µε τις οικείες Επιχειρησιακές Συµφωνίες
Υλοποίησης.»
Άρθρο 5
1. Η περίπτωση ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3614/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«(ιδ) προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και
τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη
διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Η διαχειριστική αρχή εκφράζει τη γνώµη της εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20)
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ηµερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας, λογίζεται ότι η
διαχειριστική αρχή έχει παράσχει σύµφωνη γνώµη, φέρουσα τη
σχετική ευθύνη για τη σύµφωνη αυτή γνώµη. Η σύµφωνη γνώµη
της διαχειριστικής αρχής ή η κατά το προηγούµενο εδάφιο τεκµαιρόµενη σύµφωνη γνώµη αυτής, αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21.
Σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά
την ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, η εξέταση της
διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώριση δαπανών στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα,».
2. Η περίπτωση ιη’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.
3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«(ιη) διαβιβάζει την απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης στον
αρµόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία διαπιστώνονται βάσει
των επαληθεύσεων που διενεργεί,».
Άρθρο 6
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όµοια απόφαση δύναται να ανακαλείται ολικά ή µερικά ή
να τροποποιείται η απόφαση ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης.»
2. Η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3614/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) Ως ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων δύναται να οριστούν, πέραν των στην προηγούµενη περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου αναφερόµενων φορέων,
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε την τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και των
διαδικασιών που προβλέπονται στο π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’) .»
Άρθρο 7
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί, µετά από γνώµη και
των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών, και καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4, για
πράξεις συγκοινωνιακών υποδοµών του τοµέα δηµοσίων έργων,
αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
οι οποίες περιλαµβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα και αφορούν περιφέρειες µεταβατικής στήριξης.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί, µετά από γνώµη και
των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών, και καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4,
για τις πράξεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, οι οποίες περιλαµβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα και αφορούν περιφέρειες µεταβατικής
στήριξης.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί, µετά από γνώµη και
των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών, και καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4,
για πράξεις ψηφιακής σύγκλισης εθνικής εµβέλειας, οι οποίες
περιλαµβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα
και αφορούν περιφέρειες µεταβατικής στήριξης.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί και καθή- κοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζό- µενα στο άρθρο 4,
για δράσεις «Ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης - Σύστηµα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ» και «Πι-

στοποίηση πρότερης µάθησης και επαγγελµατικής εµπειρίας Σύστηµα 5
ΕΣΣΕΕΚΑ», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.»
5. Η υποπερίπτωση (xvi) της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«(xvi) προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και
τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη
διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Η ειδική υπηρεσία εκφράζει τη γνώµη της εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας, λογίζεται ότι η
ειδική υπηρεσία έχει παράσχει σύµφωνη γνώµη, φέρουσα τη σχετική ευθύνη για τη σύµφωνη αυτή γνώµη. Η σύµφωνη γνώµη της
ειδικής υπηρεσίας ή η κατά το προηγούµενο εδάφιο τεκµαιρόµενη σύµφωνη γνώµη αυτής, αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21. Σε
περίπτωση δηµόσιας σύµβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την
ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, η εξέταση της
διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώριση δαπανών στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα,».
6. Η υποπερίπτωση (xx) της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«(xx) διαβιβάζει την απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης στον
αρµόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία διαπιστώνονται βάσει
των επαληθεύσεων που διενεργεί,».
7. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του
άρθρου 5 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανωτέρω ειδική υπηρεσία δύναται επίσης να ασκεί, µετά
από γνώµη και των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών, καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 4 και για τις κατηγορίες πράξεων του τοµέα µεταφορών,
αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, οι οποίες περιλαµβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα και αφορούν περιφέρειες µεταβατικής
στήριξης.»
8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανωτέρω ειδική υπηρεσία αναλαµβάνει επίσης καθήκοντα
διαχείρισης του τοµέα µεταφορών του εθνικού αναπτυξιακού
προγράµµατος του ίδιου Υπουργείου.»
9. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος «Υγεία – Πρόνοια» του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δύναται να ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4, στο επιχειρησιακό πρόγραµµα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».»
10. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 του ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 70
Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
«(γ) H ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος «Πολιτισµός» του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία συστάθηκε
στο Υπουργείο Πολιτισµού, δύναται να ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του
παρόντος, στα επιχειρησιακά προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα», «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»,
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», «Αλιεία», «Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας» και σε όλα τα περιφερειακά επιχειρησιακά
προγράµµατα, µετά από γνώµη και των Γενικών Γραµµατέων των
Περιφερειών, καθώς και αρµοδιότητες διαχείρισης του εθνικού
αναπτυξιακού προγράµµατος του τοµέα πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.»
11. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007
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αντικαθίσταται ως εξής:
«(δ) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης
∆ράσεων ΕΚΤ του ΚΠΣ 2000-2006 ασκεί αρµοδιότητες και για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ειδικότερα ασκεί καθήκοντα σχεδιασµού στον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων, συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται
από το ΕΚΤ ή από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του άρθρου 34 παρ. 2
του Κανονισµού. Επίσης, συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί µε βάση τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΟΠΣ την πορεία
υλοποίησης των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης για τα
επιχειρησιακά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το
ΕΚΤ ή από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του άρθρου 34 παρ. 2 του Κανονισµού και ενηµερώνει εγγράφως κάθε δύο µήνες την Εθνική
Αρχή Συντονισµού.»
12. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«(ζ) Οι ειδικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα Υπουργεία
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
ασκούν αρµοδιότητες και για τα επιχειρησιακά προγράµµατα του
ΕΣΠΑ.
Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασµού, Συντονισµού και
Εφαρµογής Προγραµµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µετονοµάζεται σε
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εφαρµογής Προγραµµάτων και ασκεί καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασµού σε τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και καθήκοντα
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4,
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση»,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου
3.»
13. α) Η περίπτωση γ’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3614/
2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«(γ) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος ΚΠ Leader +, η οποία συστάθηκε δυνάµει του ν.
2860/2000 µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ
∆ιαφοροποίηση». Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράµµατος: «Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης», η
οποία συστάθηκε δυνάµει του ν. 2892/2001 µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Περιβάλλον». Η ειδική υπηρεσία
«Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών από το ΕΓΤΠΕΠ», η οποία συστάθηκε δυνάµει του ν. 3156/2003 µετονοµάζεται σε
«Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα». Με τις
κοινές υπουργικές αποφάσεις της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του
άρθρου 5 οι ειδικές υπηρεσίες του προηγούµενου εδαφίου αναδιαρθρώνονται προκειµένου να ασκήσουν και αρµοδιότητες διαχείρισης του ΠΑΑ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 75
του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 ή και εφαρµογής. Η ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ-Π,
η οποία συστάθηκε δυνάµει του ν. 3156/2003 καταργείται µετά την
έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων οργάνωσης και προσδιορισµού αρµοδιοτήτων των ειδικών υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις απόσπασης ή µετακίνησης του προσωπικού
της ειδικής υπηρεσίας συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ-Π λογίζονται µέχρι τη λήξη τους ως απόσπαση
ή µετακίνηση στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΠΑΑ.»
β) Η περίπτωση δ’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007
καταργείται.
14. Η παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εγκρίνεται κανονισµός λειτουργίας των ειδικών υπηρεσιών του παρόντος νόµου, ο οποίος καταρτίζεται µε
µέριµνα της ΜΟ∆ Α.Ε..»
15. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
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«13. Οι ειδικές υπηρεσίες και οι ενδιάµεσες διαχειριστικές
αρχές του παρόντος άρθρου στα πλαίσια της κατάρτισης των
Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης του άρθρου 2Α εξειδικεύουν τους άξονες προτεραιότητας και προτείνουν κατηγορίες
πράξεων και πράξεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσµατος, σύµφωνα µε το στρατηγικό σχεδιασµό και τις προτεραιότητες του
τοµέα ευθύνης τους. Επιπλέον παρακολουθούν και µεριµνούν για
την ορθή και ταχεία υλοποίηση των Επιχειρησιακών Συµφωνιών
Υλοποίησης που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητάς τους.»
Άρθρο 8
1. Η πρώτη περίοδος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε ειδική υπηρεσία αναλαµβάνει στο πλαίσιο του οικείου
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος, για τους άξονες
προτεραιότητας της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας, και
σύµφωνα µε την οικεία Επιχειρησιακή Συµφωνία Υλοποίησης, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 4, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:».
2. Η περίπτωση ι’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3614/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«(ι) παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των αξόνων προτεραιότητας της αντίστοιχης περιφέρειας µετά την αναγκαία εξειδίκευσή τους και συνεργάζεται µε την οικεία διαχειριστική αρχή
για την υποβολή προτάσεων αναθεώρησης,».
3. Η περίπτωση ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3614/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«(ιστ) προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και
τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη
διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Η ειδική υπηρεσία εκφράζει τη γνώµη της εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας, λογίζεται ότι η
ειδική υπηρεσία έχει παράσχει σύµφωνη γνώµη, φέρουσα τη σχετική ευθύνη για τη σύµφωνη αυτή γνώµη. Η σύµφωνη γνώµη της
ειδικής υπηρεσίας ή η κατά το προηγούµενο εδάφιο τεκµαιρόµενη σύµφωνη γνώµη αυτής, αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21. Σε
περίπτωση δηµόσιας σύµβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την
ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, η εξέταση της
διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώριση δαπανών στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα,».
4. Η περίπτωση κ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3614/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«(κ) διαβιβάζει την απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης στον
αρµόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα οποία διαπιστώνονται βάσει
των επαληθεύσεων που διενεργεί,».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3614/2007 προστίθεται περίπτωση κα’ ως εξής:
«(κα) παρέχει στα πλαίσια της κατάρτισης των Επιχειρησιακών
Συµφωνιών Υλοποίησης τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις, εξειδικεύει τους άξονες προτεραιότητας και προτείνει κατηγορίες πράξεων και πράξεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσµατος,
σύµφωνα µε το στρατηγικό σχεδιασµό και τις προτεραιότητες
της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας. Επιπλέον παρακολουθεί και µεριµνά για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης που εµπίπτουν στο πεδίο
αρµοδιότητάς της,».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3614/2007 προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«(στ) παρακολουθεί την τήρηση των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης που έχουν συναφθεί στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σύµφωνα και µε τον
αντίστοιχο οικονοµικό προγραµµατισµό και το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησής τους, και, εφόσον διαπιστώνει ελλιπή εφαρµογή
τους, εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας

5456

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Ναυτιλίας την ανακατανοµή αρµοδιοτήτων διαχείρισης και
πόρων στο πλαίσιο του εγκεκριµένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος και σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών,».
Άρθρο 9
1. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 καταργείται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Για τα µεγάλα έργα του άρθρου 39 του Κανονισµού, η απόφαση ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η
οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης µεγάλου
έργου στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κανονισµού.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Στην πρόσκληση της οικείας διαχειριστικής αρχής ή του
ενδιάµεσου φορέα, κατά περίπτωση, για την υποβολή προτάσεων, προσδιορίζεται η µεθοδολογία επιλογής των πράξεων, η
οποία κατά κανόνα είναι η συγκριτική αξιολόγηση. Για την εφαρµογή άµεσης αξιολόγησης απαιτείται τεκµηρίωση από την αρχή
που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. Επίσης ανακοινώνονται οι ηµεροµηνίες υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης, τα απαραίτητα
προς υποβολή στοιχεία, ο χρόνος υποβολής τους και η προθεσµία εντός της οποίας ολοκληρώνεται ο έλεγχος πληρότητας του
φακέλου και δηµοσιεύονται στην οικεία ιστοσελίδα της διαχειριστικής αρχής.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Στις προκηρύξεις της ανωτέρω παραγράφου δύναται να ορίζεται κατώτερος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων
που µπορούν να ενταχθούν σε επιχειρησιακά προγράµµατα.»
Άρθρο 10
1. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάκτηση αχρεωστήτως ή
παρανόµως καταβληθέντων ποσών διαβιβάζει την απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης στον αρµόδιο διατάκτη για τη λήψη
σχετικής απόφασης.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Ο συντονισµός της εφαρµογής των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ή από το ΕΤΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο
34 παρ. 2 του Κανονισµού, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ασκείται από την ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ της περίπτωσης δ’
της παρ. 2 του άρθρου 5.
Ο συντονισµός των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων στον
τοµέα του περιβάλλοντος, στον τοµέα του πολιτισµού και στον
τοµέα υγείας – πρόνοιας των επιχειρησιακών προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ, ασκείται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης και σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 5.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και του αρµόδιου κάθε φορά Υπουργού, δύναται να ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα που αφορούν τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση,
υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται µε την υλοποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ή από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του άρθρου 34 παρ. 2 του
Κανονισµού.»
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η κρατική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που
εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και στο Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης, εκτός των µέτρων που χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισµό, είναι δηµόσιες επενδύσεις κατά την οικεία
νοµοθεσία και µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό µέσω του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων.
2. Η απόφαση ένταξης της πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 38, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του
συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων του φορέα χρηµατοδότησης. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων ή χρηµατοδότησης µέσων χρηµατοδοτικής τεχνικής, οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 ή οι προσκλήσεις των
προκηρυσσόµενων δράσεων αποτελούν αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηµατοδοτούµενου
σκέλους του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του φορέα
χρηµατοδότησης. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
εγγράφονται µόνον οι πράξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης ή έχει συναφθεί σύµβαση χρηµατοδότησης στις
περιπτώσεις πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράµµατα του στόχου ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία ή οι αποφάσεις και προσκλήσεις του προηγούµενου εδαφίου,
η εθνική συµµετοχή των λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, οι πιστώσεις των προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής του εθνικού και συγχρηµατοδοτούµενου
σκέλους, καθώς και οι αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του επενδυτικού νόµου, οι οποίες δύναται να συγχρηµατοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας καθορίζεται η ακριβής διαδικασία εγγραφής των πράξεων στο Π∆Ε. Από 1.1.2009 η διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ.»
5. Η παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Οι ανεξάρτητες αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγµα ή
έχουν θεσπιστεί µε νόµο και οι οποίες συµµετέχουν στα επιχειρησιακά προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013
και στα λοιπά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν
να χρηµατοδοτούνται για το σκοπό αυτόν µέσω της συλλογικής
απόφασης έργων (ΣΑΕ) της Βουλής των Ελλήνων.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3614
/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται, µε απόφαση του προέδρου της
Ε∆ΕΛ, από
υπαλλήλους των διευθύνσεων της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.»
7. Η παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«10. α) Μετά το πέρας του ελέγχου, το όργανο ελέγχου των
παραγράφων 8 και 12 συντάσσει έκθεση προσωρινών αποτελεσµάτων ελέγχου, στην οποία περιλαµβάνει και τυχόν συστάσεις
για τη λήψη αναγκαίων δηµοσιονοµικών διορθώσεων, και την
υποβάλλει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Η ∆ιεύθυνση αυτή, αφού ελέγξει την πληρότητα της έκθεσης, τη διαβιβάζει στον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ο οποίος τη θεωρεί. Μετά τη θεώρηση, η αρµόδια ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων την κοινοποιεί στον ελεγχόµενο, στην οικεία διαχειριστική αρχή και στον κατά περίπτωση
ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης, στην αρχή πιστοποίησης και στην
εθνική αρχή συντονισµού. Οι ανωτέρω φορείς έχουν δικαίωµα
να υποβάλουν, εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις
εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα επίδοσης της έκθεσης
ελέγχου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσµάτων ελέγχου µε τις τυχόν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις των ανωτέρω φορέων και σχετική
εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων εξετάζονται από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, η
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οποία εγκρίνει και οριστικοποιεί τα αποτελέσµατα ελέγχων. Στη
συνεδρίαση της Ε∆ΕΛ δύναται να παρευρίσκονται, µετά από
πρόσκλησή της, οι φορείς που υπέβαλαν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις, για υποστήριξη των θέσεών τους. Τα οριστικά αποτελέσµατα της Ε∆ΕΛ κοινοποιούνται αρµοδίως. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται στον λαβόντα µε ευθύνη του Υπουργού
Οικονοµικών.
β) Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των ελέγχων της και ύστερα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων,
µπορεί να απευθύνει συστάσεις για οριζόντιες δηµοσιονοµικές
διορθώσεις και λοιπά διορθωτικά µέτρα στην οικεία διαχειριστική
αρχή και στον κατά περίπτωση ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης,
στην Αρχή Πιστοποίησης και στους ελεγχόµενους φορείς. Οι σχετικές συστάσεις της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου κοινοποιούνται στους εµπλεκόµενους φορείς, καθώς και στην Εθνική
Αρχή Συντονισµού, µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και
Αξιολόγησης Ελέγχων. Οι εν λόγω φορείς έχουν δικαίωµα να
υποβάλουν στην Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, εγγράφως,
αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την κοινοποίηση του εγγράφου σε αυτούς. Μετά την εξέταση
των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, εφόσον θεωρεί
ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δηµοσιονοµικές
διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά διορθωτικά µέτρα, εισηγείται
στον Υπουργό Οικονοµικών την έκδοση σχετικής απόφασης. Η
απόφαση αυτή λαµβάνεται υπόψη για τη σύνταξη από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου της γνωµοδότησης της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
15. Τυχόν αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής του συστήµατος
των δηµοσιονοµικών διορθώσεων και λοιπών διορθωτικών µέτρων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»
8. α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις ορισµού ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης
για πράξεις κρατικών ενισχύσεων ισχύουν τα ακόλουθα:».
β) Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 3614/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη µετακίνηση υπαλλήλων µεταξύ Ειδικών Υπηρεσιών, οι
οποίες υπάγονται στον ίδιο Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα, για την
κάλυψη θέσεων ίδιας βαθµίδας, δεν απαιτείται νέο ερώτηµα και
κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, εφόσον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ειδικής υπηρεσίας υποδοχής υπερκαλύπτονται ή είναι ταυτόσηµα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
της ειδικής υπηρεσίας αποχώρησης και οι υπάλληλοι έχουν ήδη
αξιολογηθεί θετικά στο παρελθόν.»
9. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 19 του ν. 3614/2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η εθνική αρχή συντονισµού, οι διαχειριστικές αρχές, η
αρχή πιστοποίησης, η αρχή ελέγχου, οι ειδικές υπηρεσίες των
εδαφίων (α’), (β’), (γ’), (δ’) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, οι
ειδικές υπηρεσίες της παραγράφου 6 του άρθρου 5, οι ειδικές
υπηρεσίες του άρθρου 6, καθώς και η διεύθυνση δηµοσίων επενδύσεων και η γενική διεύθυνση ιδιωτικών επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής υποστήριξης
και καταρτίζουν και εκτελούν προγράµµατα ενεργειών τεχνικής
υποστήριξης της εφαρµογής, τα οποία υποβάλλουν για έγκριση
στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης ή άλλη
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας µπορούν να καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα προγράµµατα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της
εφαρµογής, η διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους, τα όρια χρηµατοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι
κατηγορίες δαπανών για το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος και
το σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, η διάρκεια κάθε
προγράµµατος, οι διαδικασίες δηµοσιότητας που εφαρµόζονται
για την ανάθεση προµηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
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5. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 4/2002, αναλόγως
εφαρµοζόµενες για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και
µε την επιφύλαξη της υπουργικής απόφασης της προηγούµενης
παραγράφου.»
10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3614/
2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διακηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων, οι συµβάσεις και οι
τροποποιήσεις αυτών εκδίδονται ή υπογράφονται µετά τη σύµφωνη γνώµη της οικείας διαχειριστικής αρχής ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας για τη διατύπωση γνώµης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (ιδ’).»
11. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων, εξαιρουµένων
αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88
της Συνθήκης, των Ταµείων του άρθρου 24 και των δικαιούχων
πράξεων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής, επιβεβαιώνεται
από αρµόδια διαχειριστική αρχή εφόσον, οι φορείς εφαρµόζουν
σύστηµα τεκµηρίωσης διαδικασιών για τις λειτουργίες του προγραµµατισµού, της ανάθεσης και διαχείρισης συµβάσεων, της
παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου και της
οικονοµικής διαχείρισης. Κατ’ εξαίρεση, οι απαιτήσεις για τους
δικαιούχους πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραµµάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία προσδιορίζονται στις οικείες προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για τον προσδιορισµό της µεθόδου και της διαδικασίας επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, και δίδεται κάθε συναφής αναγκαία οδηγία προς τις διαχειριστικές αρχές. Με όµοια
απόφαση µπορούν να προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων σε µικρά νησιά,
αποµακρυσµένες ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, ανάλογα µε
τις ιδιαιτερότητες των περιοχών αυτών. ∆ιαζευκτικά είναι δυνατή
η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429.»
12. Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3614/2007 καταργείται.
13. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, η αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε προγραµµατική σύµβαση στην
αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε
συναφή δηµόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού ή ανώνυµη
εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή αναπτυξιακή ανώνυµη
εταιρεία των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο φορέα
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων και ο οποίος ευθύνεται έναντι του δικαιούχου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων
του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον δικαιούχο. Αν στην προγραµµατική σύµβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον δικαιούχο έναντι
των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη
της µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης. Στην περίπτωση
που στον φορέα που αναλαµβάνει υλοποίηση έργου σύµφωνα
µε τα προηγούµενα προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες διοίκησης, αυτές βαρύνουν τον κύριο του έργου. Μετά την παραλαβή
προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη
τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.»
14. Το άρθρο 23 του ν. 3614/2007 καταργείται.
15. Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007 προστίθεται παράγραφος
9 ως εξής:
«9. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηµατοδοτούµενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση δηµόσιων τεχνικών έργων υπό την έννοια του
ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α’), όπως αυτός ισχύει, χρηµατοδοτούνται
από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρµόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, β) τη
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διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου
37 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α’) και γ) τη λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας των µνηµείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της
λειτουργίας του. Εφόσον ο προϋπολογισµός των δαπανών αυτών
υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου,
εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού
µετά από αιτιολογηµένη γνώµη των αρµόδιων Κεντρικών Συµβουλίων του ίδιου Υπουργείου.»
16. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3614/2007 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα θέµατα
που αφορούν τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη µεταβίβαση πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων σε λογαριασµό στην Τράπεζα της Ελλάδος
που διαχειρίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ,
των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής, για τις
ανάγκες χρηµατοδότησης πράξεων στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Με την ίδια ή όµοια απόφαση
καθορίζονται οι διαδικασίες και οι κανόνες διαχείρισης του λογαριασµού που διαχειρίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωµής
του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής.»
17. Το άρθρο 31 του ν. 3614/2007 καταργείται.
18. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32
του ν. 3614/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την
επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.», που συστάθηκε
µε τη µε αριθµό 10071 (ΦΕΚ 324 Β’/ 27.3.2001) κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, δυνάµει της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.
2860/2000, και όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, λειτουργεί
χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή
την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρµόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας
διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον
τοµέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για
τη δηµόσια διοίκηση.»
19. Το άρθρο 34Α του ν. 3614/2007 καταργείται.
20. Στην περίπτωση Β’ της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.
3614/2007 προστίθεται υποπερίπτωση (ζ’) ως εξής:
«(ζ) Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των
παρατυπιών, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και
δικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 27 έως 36 του Εφαρµοστικού Κανονισµού, ενηµερώνοντας την Αρχή Ελέγχου.»
21. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν.
3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«(ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το έργο και τις υποχρεώσεις
των ως άνω φορέων.»
22. Το άρθρο 37 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων µπορεί να διατίθενται πιστώσεις από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό µε χρηµατοδοτήσεις από κοινοτικούς ή / και
εθνικούς πόρους για την εφαρµογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας, και να ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής κρατικών
ενισχύσεων τα οποία αφορούν τις υπαγόµενες δράσεις, το είδος
ενίσχυσης, τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τα ποσοστά ενίσχυσης, τα όρια προϋπολογισµού, το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των δικαιούχων και το γενικό
πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου των ενισχυόµενων επενδύσεων και καταβολής της ενίσχυσης στους δικαιούχους.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
23. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 39 του
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ν. 3614/2007 καταργούνται.
24. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.
3614/2007 καταργείται.
25. Το άρθρο 34 του ν. 3614/2007 καταργείται και ακολουθεί
η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας «∆ΗΜΟΣ Α.Ε.» σύµφωνα
µε το ν. 2190/1920.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1.1.2012.
26.α. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 3816/
2010 (ΦΕΚ 6 Α’) προστίθενται τα ακόλουθα:
«Η ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα δύναται να προσκοµιστεί µέχρι την 31.5.2010. Η προθεσµία καταβολής του προβλεπόµενου από την παράγραφο 4 ποσού παρατείνεται µέχρι την
15.6.2010.»
β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6
Α’) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα δύναται να προσκοµιστεί µέχρι την 31.5.2010.»
Άρθρο 11
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν.
3621/2007 (ΦΕΚ 279 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή / και επικαιροποίηση ή/ και συµπλήρωση των µελετών υλοποιείται είτε α) από τις υπηρεσίες
της αναθέτουσας αρχής είτε β) δυνάµει συµβάσεως, η οποία συνάπτεται είτε κατά τις διατάξεις του ν. 3316/2005 είτε σύµφωνα
µε νοµικές διατάξεις που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε το νόµο
αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τίθενται οι προδιαγραφές και καθορίζεται η
διαδικασία του ελέγχου και της επικαιροποίησης ή και της τυχόν
αναγκαίας αναθεώρησης της µελέτης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
Ανασύνθεση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Συµπράξεων
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν. 3389/2005
(ΦΕΚ 232 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«Η ∆.Ε.Σ.∆.Ι.Τ. αποτελείται από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τον Υπουργό Οικονοµικών, τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ως τακτικά
µέλη, και τον Υπουργό ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν καθέναν από τους ∆ηµόσιους Φορείς, οι οποίοι προβλέπεται να
συµµετάσχουν στη Σύµπραξη ή και να συµβληθούν στη Σύµβαση
Σύµπραξης ή και στα Παρεπόµενα Σύµφωνα, ως έκτακτα µέλη.
Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προεδρεύει της ∆.Ε.Σ.∆.Ι.Τ., εποπτεύει το έργο της και έχει την ευθύνη της υποβολής των σχετικών εισηγήσεων προς αυτήν.»
Άρθρο 13
Ρυθµίσεις θεµάτων του ν. 3299/2004 «Κίνητρα
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση»
1. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσµία ολοκλήρωσης
των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α’) από την 1η Ιουλίου 2007 µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύνανται να τίθενται σε είδη επενδυτικών σχεδίων, που οµαδοποιούνται βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων και
χαρακτηριστικών, όρια συνολικού κόστους επένδυσης, καθώς
και να καθορίζονται ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων,
βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, χαρακτηριστικών και ορίων συνολικού κόστους επένδυσης, που εισάγονται χωριστά στην αρ-
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µόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή, κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.
3299/2004, όπως ισχύει, τηρώντας την απόλυτη σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η αξιολόγηση των επενδύσεων θα γίνεται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες. Αξιολογήσεις επενδύσεων µπορεί να ανατίθενται και σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και
ειδικότερα σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ή
και εξωτερικούς αξιολογητές ή και εµπειρογνώµονες σε ειδικά
θέµατα. Οι ανωτέρω εκτός της αρµόδιας υπηρεσίας αξιολογητές υποβάλλουν την έκθεση αξιολόγησής τους απευθείας στην
αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή, η οποία ελέγχει την πληρότητα
της έκθεσης αξιολόγησης των εκτός της αρµόδιας υπηρεσίας
αξιολογητών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία σύνταξης
πίνακα αξιολογητών, οι διαδικασίες και οι όροι ανάθεσης, ο
αριθµός και το είδος των επενδυτικών σχεδίων που ανατίθενται
κατ’ έτος ανά αξιολογητή, οι προθεσµίες ολοκλήρωσης της
αξιολόγησης, η διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης ανάλογα
µε την κατηγορία επένδυσης, η αµοιβή των αξιολογητών, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
4. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Οι αποφάσεις υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης του
οικονοµικού ή και φυσικού αντικειµένου της επένδυσης, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης για
λόγους ανώτερης βίας, ανάκλησης αποφάσεων υπαγωγής και
επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, εκδίδονται µετά
από γνώµη της κατά περίπτωση αρµόδιας γνωµοδοτικής επιτροπής.»
β) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν.
3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Οι καθοριζόµενες πιο πάνω γνωµοδοτικές επιτροπές γνωµοδοτούν επίσης επί αιτηµάτων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, αιτηµάτων
τροποποίησης του οικονοµικού ή και φυσικού αντικειµένου της
επένδυσης, αιτηµάτων παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης για λόγους ανώτερης βίας, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν
καταβληθεί και αφορούν σε επενδυτικά σχέδια, για την υπαγωγή
των οποίων γνωµοδότησαν κατά περίπτωση, ως και για θέµατα
επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους επενδυτικούς νόµους, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι των επενδύσεων αυτών
είναι της αρµοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων και τηρούνται σε αυτούς.»
Άρθρο 14
Τιµολόγηση φαρµακευτικών προϊόντων
1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 5
του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α’), όπως ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Οι τιµές των πρωτοτύπων φαρµακευτικών προϊόντων, µετά
την πιστοποίηση µε κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος
του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας
της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων µειώνονται
κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Οι τιµές των
φαρµακευτικών προϊόντων όµοιας δραστικής ουσίας και φαρµακοτεχνικής µορφής καθορίζονται κατά µέγιστο σε ποσοστό
ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιµής πώλησης του αντίστοιχου
πρωτοτύπου του φαρµακευτικού προϊόντος, όπως η τιµή αυτή
διαµορφώνεται κάθε φορά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
µετά τη λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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φαρµακευτικών προϊόντων. Η διαδικασία καθορισµού των τιµών
των φαρµακευτικών προϊόντων κατά τα προηγούµενα εδάφια
εφαρµόζεται αυτεπάγγελτα από τη ∆ιεύθυνση Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων και Φαρµάκων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
δ) Η τιµή κάθε φαρµακευτικού προϊόντος που παρασκευάζεται
ή συσκευάζεται ή εισάγεται στη χώρα προκύπτει από το µέσο
όρο των τριών χαµηλότερων αντίστοιχων τιµών του φαρµακευτικού προϊόντος στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται επίσηµα στοιχεία από
τις αρµόδιες αρχές των χωρών αυτών. Για τον καθορισµό της
τιµής λαµβάνεται υπόψη η τιµή πώλησης του φαρµακευτικού
προϊόντος στους χονδρεµπόρους των κρατών - µελών όπου κυκλοφορεί το συγκεκριµένο φαρµακευτικό προϊόν, στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται επίσηµα στοιχεία από τις αρµόδιες
αρχές των χωρών αυτών. Η τιµή κάθε φαρµακευτικού σκευάσµατος θα καθορίζεται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία, τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272
Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην αρµόδια υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, άλλα
από την τιµή του προϊόντος τους, που ζητούνται από την αρµόδια Υπηρεσία, προκειµένου αυτή να καθορίσει την αρχική τιµή
κάθε φαρµακευτικού προϊόντος και την αναπροσαρµογή της
τιµής του ήδη κυκλοφορούντος φαρµακευτικού προϊόντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Όποιες
επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται να παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες τιµωρούνται
µε πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο της διαφοράς µεταξύ της
τιµής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρµακευτική εταιρεία και της τιµής που καθορίζεται από την υπηρεσία,
επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρµακευτικού προϊόντος και
για όσο διάστηµα ίσχυσε η εγκριθείσα τιµή. Η επιβολή του προστίµου, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, είναι ανεξάρτητη από
την αξίωση των ασφαλιστικών ταµείων για την αποκατάσταση
της ζηµίας που υπέστησαν από την ανωτέρω διαφορά τιµών του
φαρµακευτικού προϊόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα αρµόδια διοικητικά όργανα και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την επιβολή του προστίµου, το οποίο αποτελεί
έσοδο του ∆ηµοσίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.).»
3. Με αγορανοµικές διατάξεις καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων.
Άρθρο 15
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως στις
επί µέρους διατάξεις του.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής
συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω
νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.25’ λύεται η συνεδρίαση για την ∆ευτέρα 12 Απριλίου 2010 µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που θα διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

