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∆ευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο και το 1ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης
και το Γυµνάσιο Οινόης Καστοριάς, σελ. 2274, 2282, 2287
2. Ευχές για καλή θητεία, σελ. 2282
3. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 2291
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 2255
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
2257-2267
3. Ανακοίνωση του δελτίου αναφορών και ερωτήσεων της
Τρίτης 19 Ιανουαρίου 2010, σελ.2268
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαγγελία του Υπουργού από το Λονδίνο για ιδιωτικοποιήσεις
ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ κ.λπ., σελ. 2269
β) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο κ.λπ., σελ. 2270
γ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
i. σχετικά µε την παρακράτηση από την επιδότηση των δικαιούχων αγροτών κ.λπ., σελ. 2272
ii. σχετικά µε την τροποποίηση του ν. 3170/03 για την προστασία και την ευηµερία ζώων συντροφιάς κ.λπ., σελ. 2275
δ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε τους συµβασιούχους και εργαζόµενους στα προγράµµατα stage κ.λπ., σελ. 2274
5. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας
∆ηµοκρατίας προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ
για την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, (Π.∆.Ε.) σελ. 2278
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση Εκθέσεως ∆ιαρκούς Επιτροπής:
Η ∆ιαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει
την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών,
∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία
και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», σελ. 2285
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΜΣΤ’
∆ευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 18 Ιανουαρίου 2010, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 18.02’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, Βουλευτή Β’ Πειραιά, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙ∆ΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ΚΤΕΛ Θεσ/νίκης ΑΕ ζητεί για
όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν κλειστά τα Τέµπη, να του επιτραπεί η εκτέλεση του συγκοινωνιακού του έργου, µέσω της διαδροµής Θεσσσαλονίκη - ΠΑΘΕ - Αγιόκαµπος - Αγιά - Λάρισα ΠΑΘΕ.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Χερσονήσου Ηρακλείου
ζητεί να χρηµατοδοτηθεί από το αναπτυξιακό πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» η µελέτη της ολοκλήρωσης των υδρευτικών και αποχετευτικών έργων της περιοχής του.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. ∆έσποινα Βαλλιάνου, επίτιµος
έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης ζητεί τη λήψη µέτρων προστασίας
και ανάδειξης της Ακρόπολης Σµαριού του ∆ήµου Καστελλλίου
Ηρακλείου.
4) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Ιωαννίνων ζητεί την
καταβολή της επιδότησης στους δικαιούχους παραγωγούς του
Νοµού Ιωαννίνων, που είναι ενταγµένοι στο πρόγραµµα βιολογικής γεωργίας.
5) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας ζητεί την οικονοµική στήριξη του κλάδου της
κτηνοτροφίας.
6) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου ζητεί να σταµατήσει

η λειτουργία των απογευµατινών ιατρείων στο νοσοκοµείο.
7) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Κυπαρισσίας Μεσσηνίας
καταγγέλλει προβλήµατα ασφάλειας και δηµόσιας υγείας, από
την παράνοµη παραµονή αλλοδαπών στους χώρους του Σταθµού του ΟΣΕ στην Κυπαρισσία.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γραφείων Ιδιοκτητών Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και ∆ικύκλων ζητεί
να ενταχθούν τα οχήµατα σε ειδικό καθεστώς ως εκµισθούµενα
και να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας µόνο κατά το χρονικό διάστηµα κυκλοφορίας τους.
9) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Εύβοιας
ζητεί έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για την αποκατάσταση των
ζηµιών που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες του 2009 στο Νοµό Εύβοιας.
10) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Ο Νοµάρχης Εύβοιας ζητεί την άµεση έναρξη της κατασκευής έργων υποδοµής
στο Νοµό Εύβοιας
11) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Εύβοιας
ζητεί να εγκριθεί η χρηµατοδότηση της επισκευής της αγροτικής οδοποιίας του Νοµού Εύβοιας.
12) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Χανίων ζητεί την υποστήριξη
και χρηµατοδότηση των προγραµµάτων τουριστικής προβολής
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
13) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Χανίων ζητεί να του παραχωρηθεί η χρήση δηµοσίου ακινήτου.
14) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Γεωργιουπόλεως Χανίων
ζητεί τη χρηµατοδότηση της κατασκευής δηµοτικού γηπέδου.
15) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννί-
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νων ζητεί να εγκριθεί το αίτηµα του Πανεπιστηµίου για την εισαγωγή των πρώτων σαράντα φοιτητών του νεοϊδρυθέντος Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, το Σεπτέµβριο του 2010.

29) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η ‘Επαρχος Μήλου ζητεί την αύξηση των
αεροπορικών πτήσεων από και προς τη Νήσο Μήλο.

16) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Παµβώτιδος Ιωαννίνων ζητεί τη
χρηµοτοδότηση του εκσυγχρονισµού και της ανακαίνισης των
αρδευτικών δικτύων Ζωνών Α’ και Β’ του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

30) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία µέλη του Συνδέσµου
Φυλακισθέντων - Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-74 ζητούν
τη νοµοθετική ρύθµιση της πλήρους αποκατάστασης των πολιτικών κρατουµένων της δικτακτορίας.

17) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία Εργαζόµενες στον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Ιωαννίνων «Η ΠΙΝ∆ΟΣ» ζητούν την επίλυση
συνταξιοδοτικού τους προβλήµατος.

31) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Σίφνου Κυκλάδων αναφέρεται
σε περιστατικό που αφορά στην αεροµεταφορά ασθενούς από
τη Σίφνο σε νοσοκοµείο.

18) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Φιλεκπαιδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Συνοικισµών ∆ροσιάς - Πεντέλης Ιωαννίνων «Οι ‘Αγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη» ζητεί την ένταξη στο σχέδιο πόλεως των
περιοχών Ζευγάρια - Τσιφλικόπουλο - Πεντέλης και ∆ροσιάς του
Νοµού Ιωαννίνων.

32) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ζαγοράς Μαγνησίας ζητεί έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα στην ευρύτερη περιοχή του.

19) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Dr. Αθανάσιος Γεωργιάδης, ιατρός ρευµατολόγος διαµαρτύρεται για την αναιτιολόγητη κατάργηση της
θέσης του ως θεραπευτή ιατρού ρευµατολόγου στον ΟΑΕΕ.

33) Η Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία Συνταξιούχοι του ΟΤΕ, που εντάχθηκαν
στην εθελουσία αποχώρηση του 2005-2006 ζητούν τη διευθέτηση συνταξιοδοτικού τους θέµατος

20) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Αγροτικών ∆ασικών Συνεταιρισµών Ηπείρου υποβάλλει τις προτάσεις της για τη σύσταση των
δασικών συνεταιρισµών και την τροποποίηση του ν.2810/2000.

34) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου
ζητεί την άµεση καταβολή δεδουλευµένων στους συµβασιούχους εργαζόµενους σε παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Ηρακλείου.

21) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι του οικισµού Καλαθά Ακρωτηρίου
Χανίων διαµαρτύρονται για την εγκατάσταση στην περιοχή τους
τρίτου ξενώνα του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων.

35) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ορµύλιας Χαλκιδικής ζητεί τη λήψη µέτρων για τη
στήριξη της επαναλειτουργίας του.

22) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Καντάνου Χανίων ζητεί την άµεση
στελέχωση του Κέντρου Υγείας Καντάνου.

36) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Γραφείων Ιδιοκτητών Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και ∆ικύκλων ζητεί
να ενταχθούν σε ειδικό καθεστώς τα οχήµατα των επιχειρήσεων
ενοικιάσεως σαν εκµισθούµενα και να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας µόνο για το χρονικό διάστηµα κυκλοφορίας τους.

23) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού Χανίων ζητεί την άµεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Χανίων.
24) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Συµβασιούχοι ∆ασεργάτες της
Απαπτυξιακής ∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου Πύργου
Ηλείας ζητούν την ανανέωση των συµβάσεων εργασίας τους.
25) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία o ∆ήµος Κορθίου ‘Ανδρου ζητεί την επαναλειτουργία του Αστυνοµικού Σταθµού Κορθίου ‘Ανδρου.
26) Οι Βουλευτές Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Κέρκυρας ζητεί
οικονοµική ενίσχυση για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου
του νοµού από τις ζηµιές που υπέστει εξαιτίας των βροχοπτώσεων.
27) Οι Βουλευτές Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ και Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο ∆ήµος Μελιβοίας Λάρισας ζητεί χρηµατοδότηση για την
αποκατάσταση των ζηµιών από τις βροχοπτώσεις στην περιοχή
του.
28) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ‘Επαρχος Τήνου ζητεί την πύκνωση των
ακτοπλοϊκών δροµολογίων από και προς τη νήσο Τήνο.

37) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ηρακλείου ζητεί την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους συµβασιούχους εργαζόµενους στους παιδικούς
σταθµούς του ∆ήµου Ηρακλείου.
38) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ηρακλείου διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση της διαδικασίας
απογραφής του Κοινωνικού Τουρισµού, για τους εργαζόµενους,
ανέργους και συνταξιούχους της Χώρας.
39) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Εθελοντές Μακράς Θητείας ζητούν την επίλυση µισθολογικών και ασφαλιστικών προβληµάτων
τους.
40) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων και Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Ιωαννίνων ζητεί την ανάθεση στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο ΑΕ των
εργασιών ολοκλήρωσης της οδικής σύνδεσης των Τζουµέρκων
µε την Εγνατία Οδό.
41) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Κισάµου Χανίων ζητεί την ένταξη στο
ΕΠ της Β’ φάσης των έργων Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων Κόλπου Κισάµου κ.λπ..
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42) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κακοδικίου, Καντάνου Χανίων ζητεί την άµεση στήριξη και αποκατάσταση της
ιστορικής γέφυρας στο Κακοδίκι Χανίων.
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 256/23/10/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοντογιάννη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΤΚΕ/Φ2/27938/17
/11/2009 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 273/26/10/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ900α/7452/
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10486 /17/11/09 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η
ακόλουθη απάντηση:

2260

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3. Στην µε αριθµό 329/27/10/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πρωτόπαπα Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90022/26029/
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2115 /17/11/09 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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4. Στην µε αριθµό 660/04/11/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Λαφαζάνη Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1109786/
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1098&Ε.Φ./17/11/09 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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5. Στην µε αριθµό 707/05/11/2009 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Πλεύρη Αθανασίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-1850/17/11/09 έγγραφο από τον
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Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 827/09/11/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αποστολάτου Βαΐτση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-1829 /17/11/09

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 962/11/11/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουρουµπλή Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).)
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1851/17/11/09 έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το ∆ελτίο Αναφορών και Ερωτήσεων της Τρίτης 19 Ιανουαρίου 2010.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1139/17-11-2009 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννη Ανδριανού προς την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού έργου Ανάβαλου στο Νοµό Αργολίδας.
2. Η µε αριθµό 338/27-10-2009 ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων για τους οικότροφους
και τους εργαζόµενους στα Οικοτροφεία «Αργώ» και «Νεφέλη»
στην Κέρκυρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3. Η µε αριθµό 833/9-11-2009 ερώτηση της Βουλευτού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανίας Παπανδρέου-Παπαδάκη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ίδρυση νοσοκοµείου στην Ιστιαία Ευβοίας κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 734/6-11-2009 ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου
της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του
νεότευκτου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Περιστέρι.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆ευτέρου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1075/13-11-2009 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την αναβολή της
δηµοπράτησης του έργου «Νέος Λιµένας Ηγουµενίτσας-Γ’
Φάση».
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη θα συζητηθεί η µε αριθµό 284/12-1-2010 πέµπτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαγγελία του Υπουργού από το Λονδίνο
για ιδιωτικοποιήσεις ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη έχει ως εξής:
«Ο Υπουργός Οικονοµικών φέρεται να εξήγγειλε στο Λονδίνο,
σε κλειστή εκδήλωση τραπεζιτών και προκειµένου να ικανοποιήσει τις διεθνείς αγορές, πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων µέσα στο
2010 ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Επειδή δεν είναι δυνατόν η κυβερνητική οικονοµική πολιτική
να εξαγγέλλεται αιφνιδίως στο τραπεζικό λόµπι του Λονδίνου
λίγο µετά την πιστοληπτική υποβάθµιση της οικονοµίας από την
Standard & Poors και όχι από την Αθήνα και την ελληνική Βουλή,
επειδή οι ιδιωτικοποιήσεις και µάλιστα στρατηγικών επιχειρήσεων είναι απαράδεκτες και άκρως επιζήµιες για το παρόν και το
µέλλον της ελληνικής οικονοµίας και της χώρας και επειδή είναι
αδιανόητο να εκποιούνται δηµόσιες επιχειρήσεις για να φτάνουµε στο κατάντηµα να επιχορηγούνται αδιαφανώς από τα
έσοδά τους, που συγκεντρώνονται σε ειδικό εκτός προϋπολογισµού λογαριασµό, είτε ο Οργανισµός «ΑΘΗΝΑ 2004» είτε ο
Ο∆ΙΕ, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Σε ποια προεκλογική δέσµευση της Κυβέρνησης αναφέρονται ιδιωτικοποιήσεις ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2010;
2. Ποιες συγκεκριµένα δηµόσιες επιχειρήσεις συµπεριλαµβάνουν οι ιδιωτικοποιήσεις ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ και
αν σκοπεύει η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε περαιτέρω απαράδεκτη, άκρως βλαπτική, πώληση µετοχικών πακέτων της ΑΤΕ, του
ΤΤ, της ∆ΕΗ, του ΟΠΑΠ, της ΕΥΑΘ κ.λπ.;».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, δεν καταλαβαίνω, κύριε συνάδελφε, σε ποιο ακριβώς σηµείο εντοπίζετε ανακολουθίες ανάµεσα στο προεκλογικό
πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ και στις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για
την οικονοµική πολιτική µετεκλογικά.
Επειδή φαίνεται ότι είναι απαραίτητο στο σηµείο αυτό να επαναλάβω ποια ήταν η προεκλογική µας δέσµευση, ας µου επιτραπεί να σας υπενθυµίσω τι ακριβώς περιλαµβανόταν στο
προεκλογικό µας πρόγραµµα. Λέγαµε, λοιπόν, ότι στρατηγικής
σηµασίας επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δίκτυα και
υποδοµές θα παραµείνουν υπό τον έλεγχο του ελληνικού δηµοσίου για την κατοχύρωση του κοινωνικού και αναπτυξιακού τους
ρόλου.
Στο Ζάππειο Μέγαρο στις 14 ∆εκεµβρίου 2009 κατά την οµιλία
του Πρωθυπουργού προς τους κοινωνικούς εταίρους επαναλήφθηκε ακριβώς αυτή η δέσµευση. Το Πρόγραµµα Μετοχοποιήσεων
και
Αποκρατικοποιήσεων
που
ανακοίνωσε
ο
Πρωθυπουργός αναφέρεται σε επιχειρήσεις που το κράτος δεν
χρειάζεται να ελέγχει, γιατί δεν έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και
άρα δεν υπάρχει λόγος διατήρησης της παρουσίας του σε αυτές.
Ανάλογη τοποθέτηση πραγµατοποίησε και ο Υπουργός Οικονοµικών.
Συνοψίζω, λοιπόν, και επαναλαµβάνω τι ακριβώς έχουµε περιλάβει µέσα στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Λέµε,
λοιπόν, ξεκάθαρα: Εκεί όπου θεωρούµε ότι υπάρχει ιδιαίτερος
λόγος να παραµείνει η επιχείρηση υπό τον έλεγχο του δηµοσίου,
διατηρούµε πάνω από το 51%, όπως είναι στην περίπτωση της
∆ΕΗ. Ξεκάθαρα πράγµατα!
Εκεί όπου χρειάζεται να έχουµε µια παρουσία, κοιτάµε να διατηρήσουµε µια καταστατική πλειοψηφία πάνω από το 34%. Υπάρχουν, όµως, περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες το κράτος
δεν χρειάζεται να έχει καµµία παρουσία. Ενδεικτικά να αναφέρω
την περίπτωση των καζίνο. Εκεί βέβαια το κράτος θα προχωρή-
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σει σε αποκρατικοποιήσεις.
Είπαµε ότι εναλλακτικά αυτό που σκεπτόµαστε να κάνουµε
είναι να δηµιουργήσουµε µια εταιρεία συµµετοχών, η οποία θα
έχει ως περιουσιακά στοιχεία τις συµµετοχές του ελληνικού δηµοσίου σε διάφορες επιχειρήσεις. Απ’ αυτήν την επιλογή, δηλαδή, την ιδιωτικοποίηση ορισµένων επιχειρήσεων στις οποίες
δεν έχει κανένα λόγο παρουσίας το κράτος ή τον περιορισµό της
θέσης που έχει το ελληνικό δηµόσιο ή τη δηµιουργία της εταιρείας συµµετοχών, µπορούν να διαµορφωθούν έσοδα της τάξης
των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2010 τα οποία θα µας επιτρέψουν να ελέγξουµε τη δυναµική του δηµόσιου χρέους. Αυτές
είναι θέσεις ξεκάθαρες οι οποίες δεν επιδέχονται καµµία αµφισβήτηση και ουδόλως φέρνουν σε αναντιστοιχία τις µετεκλογικές
µας τοποθετήσεις σε σχέση µε τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υφυπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νοµίζω ότι η απάντηση του κυρίου Υφυπουργού δείχνει το Βατερλό και τη σύγχυση που βρίσκεται η Κυβέρνηση. ∆ιότι, κύριε Υφυπουργέ, δεν µας είπατε
πότε µιλήσατε προεκλογικά για ιδιωτικοποιήσεις; Το αντίθετο
µας διαβάσατε. Μας διαβάσατε µια παράγραφο που λέει ότι θα
διατηρήσετε στρατηγικές επιχειρήσεις στο δηµόσιο τοµέα. ∆εν
λέει τι θα πουλήσετε και δεν λέει κουβέντα για ιδιωτικοποίηση το
προεκλογικό σας πρόγραµµα!
Αντιθέτως, προεκλογικά µας λέγατε ότι θα επιχειρήσετε να
επαναγοράσετε τον ΟΤΕ από την DEUTSCHE TELEΚOM. Πάει
αυτή η δέσµευση. Την πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων. Η
DEUTSCHE TELEΚOM θριαµβεύει επί των ηµερών σας στον ΟΤΕ
και κάνει ό,τι θέλει σε βάρος του Έλληνα καταναλωτή και της
στρατηγικής προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας.
Μας είχατε πει ότι θα αναθεωρήσετε τη σύµβαση της παραχώρησης των ΣΕΜΠΟ στην κινέζικο COSCO. Θριαµβεύει η
COSCO. Και εξυµνείτε τώρα την αναπτυξιακή παράδοση του λιµανιού του Πειραιά στα κινέζικα συµφέροντα. Λυπάµαι πάρα
πολύ. Αυτά τα οποία κάνατε είναι ο µέγας εµπαιγµός του ελληνικού λαού. Και τώρα, αφού δεν είπατε τίποτα προεκλογικά, δεν
είπατε τίποτα στις προεκλογικές διακηρύξεις σας για ιδιωτικοποιήσεις, αφού δεν γράψατε τίποτα στον προϋπολογισµό για τις
ιδιωτικοποιήσεις, αιφνιδίως από το Λονδίνο ανακοινώσατε στον
ελληνικό λαό -σε αυτούς τουλάχιστον που παρακολουθούν τις
οικονοµικές εξελίξεις- προκειµένου να κάνετε τα καλά παιδιά στις
αγορές και για πολλούς άλλους λόγους, φυσικά, ένα πρόγραµµα-µαµούθ ιδιωτικοποιήσεων για το 2010 ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τόσα σας λείπουν; Πωλείται η Ελλάς! Τόσα
σας λείπουν;
Και στο Πρόγραµµα Σταθερότητας τι βλέπω εκεί, κύριε Υφυπουργέ; Και αυτό αιφνιδίως. Οι ιδιωτικοποιήσεις έφτασαν τα 5,75
δισεκατοµµύρια στην τριετία. Τι θα πουλήσετε; Και τα Υπουργεία
θα πουλήσετε για να βγάλετε αυτά τα λεφτά; Οι εισηγµένες µετοχές του δηµοσίου στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ξέρετε
πόσο είναι; Είναι 6.000.000 ευρώ.
Πώς, λοιπόν, θα εισπράξετε αυτά τα υπέρογκα ποσά που αναγράφονται στο Πρόγραµµα Σταθερότητας; Πάει να πει ότι τίποτα
δηµόσιο δεν θα µείνει σ’ αυτήν τη χώρα. Θα εκποιηθεί το σύµπαν.
Έτσι όµως µετατρέπετε την Ελλάδα σε «µπανανία»! Εσείς ξεκινήσατε τις ιδιωτικοποιήσεις σ’ αυτήν τη χώρα. Εσείς παραδώσατε το τραπεζικό σύστηµα στα ιδιωτικά κεφάλαια µε αυτήν την
κερδοσκοπική ληστεία που βλέπουµε και µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να είναι παραδοµένη στις αγορές. Μια «µπανανία» της χειρίστης µορφής, ευρωπαϊκού τύπου µέσα στην Ευρωζώνη και η
οποία σήµερα κινδυνεύει να πεταχτεί σαν κλωτσοσκούφι! Ήδη
είναι ο καρπαζοεισπράκτορας χωρίς καµµιά δική σας αντίσταση,
γιατί η Κυβέρνησή σας έχει παραδοθεί στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Και σας ρωτάω τι θα πουλήσετε συγκεκριµένα; Αυτό να µας
πείτε. Γιατί όταν σας λέµε θα πουλήσετε τη ∆ΕΗ µη µας λέτε «όχι
δεν θα πουλήσουµε». Θα πουλήσετε την Αγροτική Τράπεζα; Όχι,
δεν θα πουλήσουµε την Αγροτική Τράπεζα. Το Ταχυδροµικό Τα-
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µιευτήριο, όπως έχει αναγραφεί κιόλας; Όχι δεν θα το πουλήσουµε. Ε, µας πως θα γίνει αυτό το θαύµα να πάρετε 2,5 δισεκατοµµύρια το 2010, 575.000.000.000 µέχρι την τριετία και να
µην πουλήσετε τίποτα; Γιατί θα σας τα δώσουν οι επενδυτές; Για
τα µαύρα σας µάτια;
Αλλά δεν είναι και λογική αυτή, κύριε Υφυπουργέ. ∆εν είναι λογική αυτή να µας λέτε πρώτα πόσα θέλετε να εισπράξετε και
µετά να ψάχνετε να βρείτε, ή εκτός εάν έχετε βρει και το κρύβετε, τι θα πουλήσετε. Αυτή η λογική είναι η παράδοση της
χώρας στα µεγάλα ιδιωτικά και πολυεθνικά συµφέροντα. Και
ύστερα λέτε γιατί δεν υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική, γιατί δεν
έχουµε παραγωγική βάση και γιατί είναι τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα σ’ αυτό το ύψος. Με αυτήν την πολιτική οδηγείτε την
Ελλάδα σε καταστροφικό δρόµο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών για τρία λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, εµβρόντητος δεν µένει ο ελληνικός λαός
από το άκουσµα της πρόθεσής µας για αποκρατικοποιήσεις της
τάξης των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Εµβρόντητος µένει ο ελληνικός λαός όταν συνειδητοποιεί πού ακριβώς βρίσκεται η ελληνική οικονοµία, πού την οδήγησαν οι πολιτικές της Νέας
∆ηµοκρατίας και ποιες είναι οι προτάσεις που κατατίθενται από
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης για να αντιµετωπίσουµε αυτά τα
προβλήµατα.
Και ρητορικά θέτω το ερώτηµα: Αλήθεια, εάν ξαφνικά υιοθετούσαµε µία λογική σαν αυτή την οποία µόλις προηγούµενα καταθέσατε και προχωρούσαµε σε µία µαζική κρατικοποίηση όλων
των επιχειρήσεων, αυτό θα συνιστούσε αναπτυξιακή πολιτική;
Θα έλυνε το αναπτυξιακό πρόβληµα της χώρας; Εκεί, δηλαδή,
βρίσκεται αυτήν τη στιγµή το πρόβληµα; Ότι, δηλαδή, υπάρχουν
ιδιωτικές επιχειρήσεις και δεν υπάρχουν κρατικές επιχειρήσεις;
Γιατί, ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά από τη διεθνή εµπειρία
ότι όλες εκείνες οι χώρες οι οποίες λειτουργούσαν µε το σύνολο
των επιχειρήσεων κάτω από τον έλεγχο του κράτους δεν βρήκαν
τρόπο να αντιµετωπίσουν το αναπτυξιακό πρόβληµα. Αντίθετα,
υπαναχώρησαν από τις συγκεκριµένες επιλογές, διότι διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριµένος τρόπος λειτουργίας της οικονοµίας δεν
µπορούσε να αποδώσει.
Σε ό,τι αφορά δε το ερώτηµά σας, κύριε Λαφανάζη, για το πώς
θα µπορέσουµε να συγκεντρώσουµε τα 2,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, σας περιέγραψα µία µόνο συγκεκριµένη δυνατότητα που
υπάρχει µε τη δηµιουργία µίας εταιρείας συµµετοχών. Σας διαβεβαιώνω ότι η εταιρεία αυτή έχει τη δυνατότητα να µας δώσει,
από µόνη της, το ποσό το οποίο αναγράφεται επάνω στο Πρόγραµµα Σταθερότητας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την υπ’ αριθµόν 280/12-1-2010 τέταρτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Ιωάννη Κοραντή προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Η µαζική εισβολή τουρκικών µαχητικών αεροσκαφών στο Αιγαίο, µέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς
και των Θεοφανείων, ενώ µάλιστα ο Πρωθυπουργός επισκεπτόταν τη Μυτιλήνη και ο Αναπληρωτής Υπουργός των Εξωτερικών
το Αγαθονήσι, κονιορτοποίησε ό,τι είχε αποµείνει από τα µέτρα
οικοδόµησης εµπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας, συµπεριλαµβανοµένου του µνηµονίου Παπούλια-Γιλµάζ.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Με ποια συγκεκριµένα µέτρα προτίθεται να αντιδράσει στην
έξαρση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο;».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υπουργός Εθνικής
Άµυνας έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω κατ’ επανάληψη και µε δηµόσιες δηλώσεις µου προς τα Μέσα Ενηµέρωσης
και προσφάτως κατά τη συνέντευξη Τύπου για τη συµπλήρωση
του πρώτου τριµήνου της θητείας της Κυβέρνησης, πράγµατι
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µετά από πολλά χρόνια, είχαµε τις µέρες των γιορτών και πιο συγκεκριµένα την ηµέρα των Χριστουγέννων και την ηµέρα των Θεοφανείων, έντονη τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο
Αιγαίο.
Είχαµε µετά από χρόνια και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, είσοδος δηλαδή στο FIR Αθηνών χωρίς υποβολή σχεδίου πτήσης και παραβιάσεις του εθνικού εναερίου
χώρου και εµπλοκές, γιατί τα αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας αναχαίτισαν και αναγνώρισαν τα τουρκικά πολεµικά αεροσκάφη και διαπιστώσαµε ότι ορισµένα από αυτά τα
αεροσκάφη ήταν οπλισµένα.
Μάλιστα την ηµέρα των Χριστουγέννων τα τουρκικά αεροσκάφη αντέδρασαν στη διαδικασία αναχαίτισης και αναγνώρισης
από τα ελληνικά αεροσκάφη και είχαµε και εµπλοκή.
Γνωρίζει ο κύριος συνάδελφος που έχει διατελέσει πρέσβης
της Ελλάδος στην Άγκυρα και έχει χειριστεί τα θέµατα αυτά ότι
το µνηµόνιο Παπούλια-Γιλµάζ, όπως και τα άλλα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης έχουν πολύ συγκεκριµένο περιεχόµενο.
Στην περίπτωση αυτή δεν είχαµε δέσµευση περιοχών για ασκήσεις µε ΝΟΤΑΜ, είχαµε, όµως µία έντονη δραστηριότητα που
αναµφίβολα παραβιάζει το πνεύµα του µνηµονίου Παπούλια-Γιλµάζ, διότι είχαµε µία δραστηριότητα µέρα που αναµφίβολα είναι
µέρα ιδιαίτερης ευαισθησίας για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική κοινωνία. Και εµείς από τη µεριά µας σεβόµαστε πάντα τις
µεγάλες θρησκευτικές γιορτές που ακολουθεί ο τουρκικός λαός,
όπως είναι για παράδειγµα το Ραµαζάνι.
Κάθε φορά, όµως, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για µία
καθηµερινή ή εάν πρόκειται για µία επίσηµη αργία, για µία µεγάλη θρησκευτική ή εθνική εορτή, η Ελληνική Πολεµική Αεροπορία είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει την πρόκληση αυτή και να
επιβεβαιώσει την ελληνική εθνική κυριαρχία, τα ελληνικά εθνικά
κυριαρχικά δικαιώµατα και τις ελληνικές διοικητικές αρµοδιότητες που έχουν απονεµηθεί στη χώρα µας µε αποφάσεις διεθνών
οργανισµών ή µε διεθνείς συµβάσεις, όπως αυτές που αφορούν
την ασφάλεια της Πολιτικής Αεροπορίας και ρυθµίζονται από το
∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας.
Στο Αιγαίο έχουµε καθηµερινά προβλήµατα, υπάρχουν καθηµερινά εντάσεις. Πρέπει να είµαστε σε εγρήγορση, γι’ αυτό και
πρέπει να είναι σταθερή η εθνική µας γραµµή. Σταθερή, ενιαία
και να θεµελιώνεται σε µία ειλικρινή και ενεργό εθνική συναίνεση.
Εµείς έχουµε πάντα ως άξονα αναφοράς το σεβασµό του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Θέλουµε πάντα το ζήτηµα της οριοθέτησης της
υφαλοκρηπίδας να λυθεί µέσω προσφυγής στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης.
Υπερασπιζόµαστε χωρίς καµµία κάµψη και χωρίς καµµία διολίσθηση τα εθνικά µας δικαιώµατα.
Θέλουµε η άλλη πλευρά να ακολουθήσει µία ευρωπαϊκή πορεία ακώλυτα.
Θέλουµε η Τουρκία να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει ως
ένα σύγχρονο δηµοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος-δικαίου. Θέλουµε
να συµβάλει στην οριστική επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο
των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας.
Θέλουµε να συµµορφώνεται στα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που συνιστούν θεµελιώδη πυρήνα του ευρωπαϊκού, νοµικού και πολιτικού, πολιτισµού για τη συµπεριφορά
και τη θεσµική ποιότητα των κρατών-µελών, αλλά βεβαίως από
την άλλη µεριά παρατηρούµε ότι υπάρχει µία ένταση στο εσωτερικό της γειτονικής µας χώρας, ότι πολλές φορές πράγµατα
αυτονόητα για τις ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι αυτονόητα στην
Τουρκία.
Επιδεικνύουµε, αυτό που έχω πει κατ’ επανάληψη στην Αίθουσα αυτή: στρατηγική ψυχραιµία. ∆εν παρασυρόµεθα σε σηµειακές, φευγαλέες εντάσεις, χωρίς αυτές να µπορούµε να τις
εντάξουµε στο δικό µας στρατηγικό σχεδιασµό. ∆εν θέλουµε να
έχουµε εξαρτηµένα ανακλαστικά, αλλά θέλουµε να έχουµε
έλεγχο των στρατηγικών µας επιλογών. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει
ότι είµαστε έτοιµοι να αγνοήσουµε προκλήσεις, ότι είµαστε έτοιµοι να καµφθούµε, ότι είµαστε έτοιµοι να αλλάξουµε τα κριτήριά
µας, τα οποία βασίζονται στην ιστορία, στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, στη
γεωγραφία, στην ανάγκη καλής γειτονίας, στην αίσθηση πως οι
καλοί λογαριασµοί κάνουν τους καλούς φίλους και στη βεβαιό-
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τητα πως µόνο οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις διασφαλίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.
Προβλήµατα αντιµετωπίζουµε καθηµερινά, όχι µόνο από πλευράς στρατιωτικής ασφάλειας, αλλά και από πλευράς αστυνοµικής ασφάλειας κατά την αντιµετώπιση του µεγάλου ρεύµατος
των µη νόµιµων µεταναστών. Ακόµη και η FRODEX που είναι µία
κοινοτική δραστηριότητα, αστυνοµικού, ας το πω έτσι, χαρακτήρα, αντιµετωπίζει προβλήµατα, διότι πολύ συχνά παρενοχλείται από την άλλη πλευρά, η οποία και δεν σέβεται το
µνηµόνιο για την επαναπροώθηση που έχει υπογράψει και το
οποίο τη δεσµεύει και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλω, λοιπόν, και ο κύριος συνάδελφος που υπέβαλε την ερώτηση και όλη η Βουλή των Ελλήνων να είναι σίγουρη, βέβαιη ότι
η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί τα ζητήµατα, διασφαλίζει την
εφαρµογή της εθνικής γραµµής, παρακολουθεί τα θέµατα µε ψυχραιµία, µε ετοιµότητα και η Πολεµική Αεροπορία και γενικότερα
όλος ο µηχανισµός των Ενόπλων ∆υνάµεων, έχουν συνείδηση
της αποστολής τους και επιχειρησιακή ετοιµότητα και ικανότητα
ανταπόκρισης στην αποστολή τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ιωάννης Κοραντής έχει το λόγο
για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για όσα είπατε. Επιβεβαιώσατε
ασφαλώς τους φόβους και τις ανησυχίες που είχα εκφράσει µε
την ερώτησή µου. ∆εν απαντήσατε όµως στο ερώτηµά µου που
ήταν: «µε ποια συγκεκριµένα µέτρα προτίθεται να αντιδράσει
στην έξαρση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο». Ως προς
τις παραβάσεις, παραβιάσεις και ούτω κάθε εξής αυτά είναι γνωστά, έχουν δηµοσιοποιηθεί από το ΓΕΕΘΑ. Τα τουρκικά µαχητικά πετούν συστηµατικά πάνω από Αγαθονήσι, Φαρµακονήσι και
Φούρνους, διέρχονται σε απόσταση ολίγων εκατοντάδων µέτρων
από νησίδες όπως η ∆ονούσα, ο Ανθρωποφάγος, το Μακρονήσι,
οι Καλόγεροι, τα Χταπόδια και συστηµατικά, όπως ξέρουµε, οι
Τούρκοι προωθούν την πολιτική τους δηµιουργίας γκρίζων ζωνών
σε µια ολόκληρη περιοχή από την Πάτµο µέχρι τα Ψαρρά και από
τη Λέσβο µέχρι το Αγαθονήσι.
Την ίδια ώρα, κύριε Υπουργέ, που η Ελλάδα αντιµετωπίζει τα
γνωστά πελώρια οικονοµικά προβλήµατα εσείς ο ίδιος µέσα στη
Βουλή είπατε ότι µας στοιχίζει η πτητική δραστηριότητα της ελληνικής αεροπορίας στο Αιγαίο για να αντιµετωπίσουµε ακριβώς
την Τουρκία, κυριολεκτικά χρυσάφι. Είχατε αναφερθεί νοµίζω σε
20.000.000 ευρώ ετησίως µόνο για λειτουργικές δαπάνες.
Από την άλλη πλευρά όµως το µνηµόνιο Παπούλια για µας, θα
πρέπει να οµολογήσουµε, έχει γίνει τρυπητήρι. Όµως και σήµερα
είµαι υποχρεωµένος να το επαναλάβω ακούσαµε και από το
στόµα σας µόνο λεκτικές καταδίκες και επανάληψη του γνώριµου επιχειρήµατος ότι πρέπει να διατηρήσουµε την ψυχραιµία
µας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
Πέρυσι, κύριε Υπουργέ, είχα θέσει µια ερώτηση και στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε εσάς, για ποιο λόγο µονοµερώς είχε µαταιώσει η Κυβέρνηση το Νοέµβριο επί πέντε µέρες τις πτήσεις
πολεµικών αεροσκαφών στο Αιγαίο λόγω της θρησκευτικής εορτής του Μπαϊραµίου. Ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών µου απάντησε ό τι η ενέργεια αυτή αποφασίστηκε αυτόνοµα και
µονοµερώς και όχι στο πλαίσιο κάποιας αµοιβαιότητας ενώ εσείς
ο ίδιος, όπως γνωρίζετε, µου απαντήσατε παραπέµποντάς µε στο
µνηµόνιο Παπούλια-Γιλµάζ.
Με άλλα λόγια, κύριε Υπουργέ, για πολλοστή φορά η Ελλάδα
εµφανίζεται ότι είναι το καλό και φρόνιµο παιδί η πτωχή πλην
τιµία –καλά το τιµία ας το αφήσουµε κατά µέρος- που δεν διεκδικεί τίποτα αλλά που βλέπει να ακρωτηριάζεται η εθνική της
αξιοπρέπεια, η εθνική της ακεραιότητα και η εθνική της ασφάλεια. Και σας ερωτώ, µέχρι πότε θα ανεχθείτε αυτήν την κατάσταση.
Συγκεκριµένα, καλέσατε, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, εσείς, ή ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός, σε συνεννόηση µε το ΥΠΕΞ, τις πρεσβείες των νατοϊκών συµµάχων
µας, των Ευρωπαίων εταίρων µας, για να τις ενηµερώσετε; Ζη-
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τήσατε ταυτόχρονα, ώστε ανάλογες συντονισµένες ενέργειες να
γίνουν από τις πρεσβείες µας στις αντίστοιχες χώρες; Θα λάβετε
ουσιαστικά µέτρα ώστε η «κόκκινη» γραµµή µεταξύ Εσκί Σεχίρ
και Λάρισας να έχει την πραγµατική ουσία για την οποία φτιάχτηκε; Ακόµη κυριότερα όµως, θα ανεβάσετε το πολιτικό θερµόµετρο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Θα
ευαισθητοποιήσετε στο ύψιστο επίπεδο τους εταίρους µας σε
αυτό το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε αποκαλέσει ότι µας γονατίζει
κυριολεκτικά, τις αµυντικές δαπάνες, για να αντιµετωπίσουµε την
Τουρκία ή θα περιµένετε να µας επιτεθεί πλέον ανοιχτά η Τουρκία προκειµένου να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αµοιβαίας υποστήριξης και αλληλεγγύης που έχει εισαχθεί για πρώτη φορά στη
Συνθήκη της Λισαβόνας;
Και τέλος µια πρόταση, κύριε Υπουργέ, και προσωπικής και
µόνο βάσεως. Νοµίζω θα ήταν χρήσιµο, να µπορούσε να επισκεφθεί η Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας της Βουλής το στρατηγείο στη Λάρισα, για µία ενηµέρωση. Το επισκέπτονται ξένοι
πρέσβεις, το έχει επισκεφθεί ο Αµερικανός πρέσβης προ δυο
µηνών εάν θυµάµαι καλά. Νοµίζω ότι όσοι εξ ηµών δεν είχαν την
ευκαιρία να εντρυφήσουν ειδικότερα σε αυτά τα θέµατα θα ήταν
γι’ αυτούς ένα καλό βοήθηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έχει το
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Αρχίζω από το τελευταίο, κύριε συνάδελφε. Η Επιτροπή Εξωτερικών
και Άµυνας µπορεί να επισκεφθεί οποιαδήποτε στρατιωτική εγκατάσταση µετά από µια στοιχειώδη συνεννόηση και επειδή εγώ
επισκέφθηκα το CΑΟC της Λάρισας προσφάτως και ενηµερώθηκα και από τον Έλληνα διοικητή και από τον Αµερικανό υποδιοικητή, αυτό φυσικά µπορεί να το κάνει και η ∆ιαρκής Επιτροπή
Εξωτερικών και Άµυνας ανά πάσα στιγµή. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και αυτούς τους τελευταίους τρεις µήνες σε όλα τα νατοϊκά όργανα µέχρι του επιπέδου του Γενικού Γραµµατέα, αλλά
κυρίως στο επίπεδο της Στρατιωτικής Επιτροπής έχουµε θέσει
µε σαφήνεια το ζήτηµα του επιχειρησιακού ελέγχου και της κατανοµής των αρµοδιοτήτων και της στελέχωσης των CΑΟC στο
πλαίσιο της νέας δοµής του ΝΑΤΟ. Και έχουµε καταστήσει
σαφές ότι η νέα δοµή αντιµετωπίζεται εν τω συνόλω της και η
ενεργοποίησή της προϋποθέτει επίλυση όλων των θεµάτων που
εκκρεµούν.
Ένα θέµα που εκκρεµεί είναι η κατανοµή των διοικητικών θέσεων µεταξύ των κρατών-µελών του ΝΑΤΟ στη Λάρισα και στη
Σµύρνη διότι, όπως γνωρίζετε, στη νέα δοµή το CΑΟC του Εσκί
Σεχίρ καταργείται.
Επίσης είναι προφανές ότι η «κόκκινη» τηλεφωνική γραµµή
που συνδέει αυτήν τη στιγµή τους διοικητές των δύο CΑΟC της
παλαιάς δοµής του Εσκί Σεχίρ και της Λάρισας ενεργοποιείται
κάθε φορά που πρέπει να ενεργοποιηθεί. Από τουρκικής πλευράς ενεργοποιείται και πέραν των συµφωνηµένων ορίων διότι η
γραµµή αυτή εξυπηρετεί πολύ συγκεκριµένους στόχους έρευνας και διάσωσης, αποφυγής ατυχηµάτων και προστασίας της
ανθρώπινης ζωής.
Επίσης είναι προφανές ότι τα διπλωµατικά διαβήµατα τα διατυπώνει το Υπουργείο Εξωτερικών και εµείς ενηµερώνουµε
πάντα, όπως πρέπει, τα αρµόδια νατοϊκά όργανα διότι πολλές
φορές µπορεί να έχουµε προβλήµατα αεροναυτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο που δηµιουργούνται από δυνάµεις της Τουρκικής Αεροπορίας ή του Τουρκικού Πολεµικού Ναυτικού που είναι
διατεθειµένες στο ΝΑΤΟ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, η αλήθεια είναι ότι θα ήταν
ευτυχής η Ελλάδα εάν δεν είχε τα προβλήµατα αυτά στο Αιγαίο
από το 1973 και µετά. Θα ήµασταν πάρα πολύ ευτυχείς αν δεν
είχαν συµβεί όσα συνέβησαν το 1974 στην Κύπρο, εάν δεν είχαµε
επί τριάντα πέντε χρόνια παρουσία τουρκικών δυνάµεων κατοχής σ’ ένα µεγάλο τµήµα της κυπριακής επικράτειας, εάν δεν
υπήρχε αυτό το κλίµα έντασης και αβεβαιότητας που θέλουµε
να ξεπεράσουµε για να καταστήσουµε το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης, συνεργασίας και ανάπτυξης. Αντιλαµβάνεστε όµως ότι αυτά
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δεν µπορούµε να τα επιβάλουµε µονοµερώς.
Η δική µας καθαρή θέση, η δική µας αποφασιστικότητα αλλά
και η δική µας µετριοπάθεια, µε τη διπλωµατική έννοια του όρου,
µας επιτρέπουν να είµαστε αξιόπιστοι και πειστικοί και να διαµορφώνουµε τους καλύτερους δυνατούς συσχετισµούς για την
προώθηση και την υπεράσπιση των εθνικών µας θεµάτων. Τα ζητήµατα που αφορούν την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας σε
σχέση και µε την κατάσταση στο Αιγαίο αναλυτικά παρουσιάστηκαν και κατά τη διάρκεια της τελευταίας Συνόδου του Συµβουλίου Υπουργών Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που προετοίµασε την τελευταία Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το ∆εκέµβριο.
Επίσης έχει πολύ µεγάλη σηµασία να τονιστεί ότι πολλές
φορές η τουρκική πολιτική ηγεσία εµφανίζεται να έχει µία διάθεση υπέρβασης όλων των προβληµάτων, αλλά η κατάσταση στο
Αιγαίο εξαρτάται από πολύ συγκεκριµένες κινήσεις στρατιωτικού επιπέδου επί των οποίων κάθε ευνοµούµενη ευρωπαϊκή
χώρα ασκεί και πρέπει να ασκεί απόλυτο πολιτικό έλεγχο. Όπως
ασκείται στην Ελλάδα απόλυτος πολιτικός έλεγχος επί των Ενόπλων ∆υνάµεων και της δραστηριότητάς τους, τέτοιος απόλυτος πολιτικός έλεγχος, βεβαίως, πρέπει να ασκείται και σε όλα τα
άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα υποψήφια
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τα θέµατα αυτά η Κυβέρνηση είναι απολύτως ανοιχτή προκειµένου η Βουλή, µέσω της αρµόδιας επιτροπής, να ενηµερώνεται διαρκώς γιατί πρέπει να υπάρχει ένα αρραγές εσωτερικό
εθνικό πολιτικό µέτωπο. Και γιατί σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει τα ζητήµατα αυτά να αντιµετωπίζονται κοµµατικά είτε από τη
σκοπιά της Κυβέρνησης είτε από τη σκοπιά της Μείζονος ή της
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης και δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται
και συγκυριακά. Τα θέµατα αυτά δεν είναι στιγµιαία. Τα αντιµετωπίζουµε επί τριάντα έξι χρόνια και θέλουµε να τα λύσουµε,
αλλά δεν µπορούµε να τα λύσουµε µέσα στο τρίµηνο κατά το
οποίο ασκεί τα καθήκοντά της η παρούσα Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η µε αριθµό 269/11-1-2010 πρώτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλου προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την τροφοδότηση των
επιχειρήσεων της Βιοµηχανικής Περιοχής Τρίπολης µε φυσικό
αέριο κ.λπ. δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του ερωτώντος
Βουλευτή και συνεπώς διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η µε αριθµό 275/12-1-2010 δεύτερη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση από την επιδότηση
των δικαιούχων αγροτών κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Με διατάξεις νόµου που ψήφισε η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας τον Σεπτέµβριο 2008, καθορίστηκε ρητά ότι το κόστος
ενεργοποίησης των ατοµικών δικαιωµάτων των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών θα καλύπτεται από το έτος 2009 από τον κρατικό προϋπολογισµό. Η απόφαση αυτή αφορά πάνω από
πεντακόσιες χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα.
Η Κυβέρνηση του Γ.Α. Παπανδρέου, παραβιάζοντας το νόµο,
κατέβαλε τον ∆εκέµβριο 2009 µόνο το 60% του ποσού των επιδοτήσεων, παρακρατώντας από τους παραγωγούς την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων, καθώς και τις δανειακές υποχρεώσεις
τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι υπάρχει δικαιούχος σε
Ένωση του Ηρακλείου Κρήτης που σε σύνολο 650 ευρώ ετησίως
(συµπεριλαµβανοµένου και του ποιοτικού παρακρατήµατος), πιστώθηκαν στο λογαριασµό του 300 ευρώ και από αυτά του κρατήθηκαν 101 ευρώ.
Ερωτάσθε:
1.Πότε θα επιστραφούν οι παρανόµως παρακρατηθείσες επιδοτήσεις στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και στους άλλους δικαιούχους αγρότες;
2.Ποια είναι τα συνολικά ποσά που παρακρατούν παρανόµως
οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, για ποιο λόγο παρακρατούνται αυτά και πού διατίθενται τα χρήµατα που παρακρατούν
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µέχρι σήµερα από τις επιδοτήσεις των αγροτών;»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιχάλης Καρχιµάκης.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, στέκοµαι στο σηµείο που ο
αγαπητός συνάδελφος και συµπατριώτης µου Μανώλης Κεφαλογιάννης µιλάει για παρανοµίες, όµως, παραβατικές, προκλητικές, ασυνεπείς ήταν οι πολιτικές συµπεριφορές που άσκησε η
προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Βεβαίως, γνωρίζετε ότι σ’ ένα πρόβληµα, το οποίο διαπιστώνουµε, υπάρχει µία αφετηρία. Η αφετηρία στο πρόβληµα που συζητάµε έχει ηµεροµηνία έναρξης, τη διακυβέρνηση της χώρας
2004-2009.
Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε, πάρα πολύ καλά ότι το 2008 είχε
αναλάβει την υποχρέωση η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, η
τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να
ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση, την οποία είχαµε αναλάβει ως
υποχρέωση να κάνουµε στην Ελλάδα, έτσι ώστε να καταβληθούν
απρόσκοπτα οι επιδοτήσεις.
∆ιαπιστώσαµε, λοιπόν, ότι υπήρξε η δέσµευση µέχρι τις 31-122008 θα είχε ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση. Μετά υπήρξε και άλλη
δέσµευση, ότι µέχρι τέλος Μαΐου θα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση. Τελικά, φθάσαµε να ξεκινάει η ψηφιοποίηση των αγροτεµαχίων, έτσι ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις τον Μάιο.
Παραλάβαµε, λοιπόν, στις 4 Οκτωβρίου 2009, στις εκλογές,
ψηφιοποίηση 28%. Μέσα σε σαράντα µέρες και µε πολύ συστηµατική προσπάθεια φθάσαµε στο 70%. Σήµερα, µετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούµαστε πραγµατικά γύρω
στο 100% και θα ολοκληρώσουµε την ψηφιοποίηση µέχρι 31-12010. Θα έχουµε τους ελεγκτές µέσα στο Φλεβάρη και εκτιµούµε
πραγµατικά σε πολύ συντοµότερο διάστηµα από ό,τι είχατε δεσµευτεί εσείς, οι αγρότες να πάρουν τις επιδοτήσεις τους, µέχρι
15-3-2010.
Αυτή είναι µια πραγµατικότητα και οδηγηθήκαµε σε αυτήν από
τις ανακολουθίες, τις ασυνάρτητες και χαοτικές πολιτικές και τις
πελατειακές λογικές που αναπτύχθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποτέλεσµα αυτού είναι να µην υπάρχει σύστηµα, να µην υπάρχει οδικός χάρτης, να µην υπάρχει
κατεύθυνση, να µην υπάρχει έλεγχος, να µην υπάρχει τίποτα.
Σήµερα, ακολουθούµε µία άλλη πολιτική και αυτό που αποδεικνύουµε καθηµερινά είναι ότι θα έχουµε αποτέλεσµα σε αυτή
την προσπάθεια και οι άνθρωποι θα πληρωθούν µέχρι τις 15 του
Μάρτη, το αργότερο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει το λόγο για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Ο καθ’ όλα συµπαθής συµπατριώτης µου και άξιος κοινοβουλευτικός βεβαίως, κ. Καρχιµάκης, µπορεί να απαντήσει άριστα
σε οποιαδήποτε ερώτηση στη Βουλή, γιατί έχει µεγάλη εµπειρία.
Ο Πρωθυπουργός, όµως, µας έλεγε ότι θα έρχονται οι Υπουργοί να απαντήσουν. Εγώ πραγµατικά, θα ήθελα σήµερα να είναι
η Υπουργός εδώ, επειδή κρατάει το ταµείο.
Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι η µοίρα των αγροτών είναι, κάθε
φορά που έχουµε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ να ταλαιπωρούνται µε τις
επιδοτήσεις τους.
Σας θυµίζω ότι τον Απρίλη του 2004, πριν δηλαδή από τις εκλογές, οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, κυρίως των προϊόντων
που παράγουµε στην Κρήτη, όπως είναι το λάδι και η σταφίδα,
δεν είχαν πάρει την ενιαία ενίσχυση. Ήρθε η Νέα ∆ηµοκρατία και
το 2005 και το 2006 και το 2007 στις 6 ∆εκεµβρίου είχαν πάρει τις
επιδοτήσεις και µάλιστα αρχές Νοεµβρίου του 2008 πήραν τις
επιδοτήσεις τους στο σύνολό τους.
Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση σήµερα και δεν αξιοποιεί το
νόµο που ψήφισε η Νέα ∆ηµοκρατία το Σεπτέµβριο του 2008, το
ν. 3698/2008 άρθρο 33 παράγραφος 3 όπου λέει κατά λέξη: «Το
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κόστος ενεργοποίησης ατοµικών δικαιωµάτων θα καλύπτεται
από το 2009 από το Γενικό Κρατικό Προϋπολογισµό». ∆εν κάνει
αυτό που κάναµε και εµείς το 2008, δεν κάνει αυτό που και η ίδια
η Κυβέρνηση έκανε φέτος, δηλαδή µε ταµειακή διευκόλυνση
στην Αγροτική Τράπεζα να πληρώσει το 60%. Γιατί, κύριε
Υπουργέ, να πληρώσετε µόνο το 60% µε ταµειακή διευκόλυνση;
Αφού σας το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δώστε 90%. Άρα,
υπάρχει µια πολιτική που είναι εχθρική προς τους αγρότες. Επίσης, παράνοµα και καταχρηστικά οι πράσινες ενώσεις του κόµµατος, και όχι οι πράσινες ενώσεις του αγρότη της Κρήτης
κυρίως, παρακρατούν 20% ακόµη και στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες από τις επιδοτήσεις, ενώ εµείς µε το νόµο λέµε
ότι πρέπει να καλύπτονται από το Γενικό Κρατικό Προϋπολογισµό.
Καταθέτω στα Πρακτικά τιµολόγιο αγοράς από την Ένωση
Ηρακλείου, όπου ο δικαιούχος δικαιούται 643 ευρώ, στο αποθεµατικό του κρατάει η Ένωση Ηρακλείου 222 ευρώ, του δίνει και
110 ευρώ κουπόνια και πόσα παίρνει στο χέρι; Εκατόν ενενήντα
ένα ευρώ. Είµαστε σοβαροί; Είναι Κυβέρνηση σοβαρή αυτή,
κύριε Υπουργέ, εκατό µέρες µετά; ∆ηλαδή πρέπει να ξανάρθει το
ΠΑΣΟΚ για να ξαναπάρουν οι αγρότες της Ελλάδας και οι αγρότες της Κρήτης πάλι τις επιδοτήσεις τον Απρίλη;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρω - γνωρίζω τη δική σας προσωπική ευαισθησία- ότι έχετε
κάνει πολύ µεγάλο αγώνα, αλλά βρίσκετε τείχος την πολιτική σας
προϊσταµένη κ. Μπατζελή. ∆εν ανοίγει το πουγκί να κάνει δεκτά
πολλά από τα αιτήµατά των αγροτών, οι οποίοι την Τετάρτη καταλαµβάνουν την περιφέρεια της Κρήτης και τις εφορίες των Χανίων και οι οποίοι σας λένε συγκεκριµένα πράγµατα:
Επιστροφή των χρηµάτων ενεργοποίησης. Εγώ λέω και από
τις πράσινες ενώσεις του ΠΑΣΟΚ, αποζηµίωση 2 ευρώ στους
ελαιοπαραγωγούς που πλήγηκαν το 2009. Τα έχουµε βγάλει
αυτά από το Σεπτέµβριο του 2009 για τους παραγωγούς και τα
παρακρατείτε, δεν τα δίνετε.
Στήριξη του κτηνοτροφικού κόσµου µε 20 ευρώ ανά αιγοπρόβατο.
Πρόγραµµα αναµπέλωσης. Είχατε κάνει την προηγούµενη
αναµπέλωση µε εκείνα τα φυτώρια και έχουµε πάλι και τώρα φυλλοξήρα. ∆ικό σας το σφάλµα εκείνη την εποχή, διορθώστε το
τώρα. Πεντακόσια ευρώ στα θερµοκήπια που είχαµε εµείς εγκρίνει µέσω ΕΛΓΑ το Σεπτέµβριο του 2009, βιολογικές καλλιέργειες
στους αγρότες.
Ασκήστε όλη την επιρροή σας. Πηγαίνετε στον Πρωθυπουργό,
αν χρειαστεί, και πείστε επιτέλους την Υπουργό σας να κατέβει
και στη Κρήτη να µιλήσει µε τους αγρότες, όπως έγινε και µε
τους προηγούµενους Υπουργούς, γιατί θα βρεθείτε κι εσείς κι
εγώ σε δύσκολη θέση. Πώς θα ανέβετε ξανά µε το βαπόρι, καταλαµβάνοντας και τις Μινωικές Γραµµές και την ΑΝΕΚ, και τι θα
κάνετε τώρα που θα έρθουν σ’ εσάς, στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχάλης Καρχιµάκης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά εκπλήσσοµαι µε όλα όσα λέει ο συνάδελφος. Μας
είπε ότι αρχές Νοεµβρίου του 2008 οι αγρότες πήραν τις επιδοτήσεις, γιατί δεσµευτήκατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως θα
έχετε ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση και την εξαπατήσατε. Πριν
από µερικές εβδοµάδες που ήρθαν οι ευρωπαίοι ελεγκτές µας
απαίτησαν -επειδή ακριβώς δεν υπήρχε συνέπεια από την
πλευρά σας- κι εκεί τους επισηµάναµε ότι στο πρόβληµα υπάρχει αφετηρία …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κάντε τους ταµειακή διευκόλυνση.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): … τους επισηµάναµε, λοιπόν, ότι δεν κυβερνούν τη χώρα οι υπηρεσιακοί, αλλά οι κυβερνήσεις. Όµως,
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επέµεναν να µην πληρώσουµε, γιατί αν πληρώναµε από το λογαριασµό του ΕΛΕΓΕΠ θα έπρεπε η χώρα µας να καταβάλει
600.000.000 ευρώ πρόστιµο εξαιτίας της δικής σας ασυνέπειας.
Αυτό είναι το πρώτο.
∆εύτερον. ∆εσµευτήκατε ότι θα τελειώσετε την ψηφιοποίηση.
Τους εξαπατήσατε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως η ψηφιοποίηση,
λοιπόν, δεν ολοκληρώθηκε και δεν πληρώσαµε τις επιδοτήσεις
από τα λεφτά αυτά που εκκρεµούσαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τότε γιατί δώσατε 60%;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Χορηγήθηκε µία οικονοµική ενίσχυση από
το Υπουργείο Οικονοµικών σε ποσοστό 60%.
Τελειώνουµε, όπως σας είπα την ψηφιοποίηση 31 Ιανουαρίου,
ολοκληρώνουµε τους ελέγχους και κάνουµε την εκκαθάριση
µέχρι 15 του Μάρτη. Ήµουνα σαφής στην πρωτολογία µου.
Τώρα, µιλάτε για βιολογικές καλλιέργειες. Μιλάτε για νέους
αγρότες. Βάλατε όλα τα ζητήµατα. Θέλετε να σας πω τι κάνατε
µε τη βιολογική γεωργία; Για το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για τις επιδοτήσεις πείτε
µου, σήµερα. Θα σας κάνω άλλη ερώτηση …
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μισό λεπτό. Οι επιδοτήσεις, κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή έχετε ασυνάρτητη πολιτική, θα καταβληθούν µέχρι
15 του Μάρτη και οι συνδεδεµένες και οι αποσυνδεδεµένες.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είστε υπερήφανοι γι’ αυτό;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Και οι αποσυνδεδεµένες. Πληρώνουµε την
εξαπάτηση που κάνατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληρώνουµε
µία κατάσταση, την οποία παραλάβαµε και σε καµµία περίπτωση
δεν µπορούσαµε να την αφήσουµε έτσι και την οδηγήσαµε µε
γοργούς ρυθµούς στη λύση.
Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι. Βιολογική γεωργία. Προβλέπονται στο πρόγραµµα, το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
314.000.000 ευρώ. Σύνολο δεσµευµένων χρηµάτων 480.000.000
ευρώ. ∆ηλαδή, πριν ανοίξει το πρόγραµµα, που δεν θα ανοίξει,
πρέπει να βρούµε και 166.000.000 ευρώ να πληρώσουµε για τα
ρουσφέτια που κάνανε, που µοιράζανε ασύδοτα σε υπερδεσµεύσεις του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Ισοπέδωσαν το πρόγραµµα «Μπαλτατζής». Ο κ. Κοντός γύριζε
όλη την Ελλάδα και υποσχέθηκε τρεις φορές το πρόγραµµα
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και έρχονται εδώ να µας λένε τι γίνεται. Εξαφάνισαν το χρήµα. ∆εν υπάρχει φράγκο. ∆εν υπάρχει
ούτε ένα ευρώ. Και έρχονται να βγουν και από πάνω, λες και βγήκαν για πρώτη φορά. Λες και για πρώτη φορά αντιλαµβάνονται τι
συµβαίνει σε αυτόν τον τόπο.
Κύριε συνάδελφε, νέοι αγρότες. Από το 2003 είχατε να πληρώσετε στους ανθρώπους τη δεύτερη δόση και τα σχέδια βελτίωσης. Πληρώνουµε τώρα, αποδεικνύοντας πραγµατικά ότι
εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις, τις οποίες έχει αναλάβει το κράτος. Είµαστε υποχρεωµένοι. ∆εν τους κάνουµε χάρη. Ξέρετε τι
κάνατε; Πήγαινε ένας – ένας στα γραφεία σας, τηλεφωνούσατε
στον Υπουργό και πωλούσατε σαν χάρη το δικαίωµα των ανθρώπων. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα. Για εµάς τελείωσαν αυτά.
Θα πληρωθούν όλοι οι αγρότες τις δεύτερες δόσεις από το 2003
και µετά, παρά το ότι κάνατε υπερδεσµεύσεις στο πρόγραµµα.
Θα πληρώσουµε όλα τα σχέδια βελτίωσης, εντός των επόµενων
ηµερών, έτσι ώστε να µην υπάρχει η παραµικρή υποχρέωση του
κράτους απέναντι στους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ανάγκες.
Είµαστε εδώ, πραγµατικά, για να ανοίξουµε ένα διαρκή και
εποικοδοµητικό διάλογο γιατί εκτιµούµε, πιστεύουµε ότι αυτοί οι
άνθρωποι θέλουν στήριξη. Και θέλουν στήριξη συντεταγµένη.
Θέλουν στήριξη έτσι ώστε να αισθάνονται πραγµατικά αξιοπρεπείς και υπερήφανοι και όχι επαίτες, γιατί αυτό κάνατε µε τις αποζηµιώσεις.
Ουσιαστικά, έξι χρόνια γνωρίζατε ότι οι κλιµατικές αλλαγές
έχουν δηµιουργήσει µία σειρά από προβλήµατα, νέα ζηµιογόνα
αίτια. Μπορούσατε να αλλάξετε τον Κανονισµό του ΕΛΓΑ. ∆εν το
κάνατε για να µπορούν να έρχονται κατά περίπτωση οι αγρότες
να υποκύπτουν και να αισθάνονται ότι τους κάνουν χάρη και όχι
ότι έχουν δικαίωµα. Εµείς τα τελειώνουµε αυτά.
Και στο θέµα των ενισχύσεων οµαλοποιούµε την κατάσταση
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και στο θέµα των αποζηµιώσεων φέρνουµε νέο νόµο, για να ξέρει
ο αγρότης σε τι θα αποζηµιώνεται και να µην είναι επαίτης και
στο θέµα της αγοράς θα παρέµβουµε. Το έχουµε αποδείξει άλλωστε σε όλα τα επίπεδα.
Τέρµα οι στρεβλώσεις, τέρµα οι νονοί και τα βαφτιστήρια. Θα
συγκρουστούµε αµείλικτα. Θα συγκρουστούµε προς όφελος των
Ελλήνων αγροτών. Σε αυτά τα πλαίσια που διαµορφώνουν το εισόδηµα του Έλληνα αγρότη, θα είµαστε δίπλα τους και αµείλικτοι µε τους ασύδοτους και όλους αυτούς, οι οποίοι είχαν
οµπρέλα προστασίας για να ασυδοτούν και πάρα πολλές φορές
γνωρίζετε να κυκλοφορεί το µαύρο χρήµα. Γιατί; Για να µπορούν
λίγοι να κυκλοφορούν και πολλοί να επαιτούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίζουµε µε την
τρίτη υπ’ αριθµ. 287/12-1-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη, χρόνια πολλά, που γιορτάζει κιόλας σήµερα- …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): …προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους
συµβασιούχους και εργαζόµενους στα προγράµµατα «STAGE»
κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Παφίλη έχει ως εξής:
«Τη δηµιουργία του απαράδεκτου καθεστώτος δεκάδων χιλιάδων συµβασιούχων κάθε είδους υποστήριξαν και αξιοποίησαν
σταθερά, όλες οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις, αξιοποίησαν πελατειακά νέους κυρίως ανθρώπους που είχαν ανάγκη για δουλειά
και τους χρησιµοποίησαν στο δηµόσιο σαν φτηνό, ευέλικτο εργατικό δυναµικό, εργαζόµενους µε µισθούς πείνας και χωρίς
πλήρη δικαιώµατα, µετατρέποντάς τους σε οµήρους.
Μέρος αυτών αποτελούν οι εργαζόµενοι στα προγράµµατα
«STAGE». Ο τρόπος και ο χρόνος πρόσληψής τους σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπει στην Κυβέρνηση να µην πληρώνει δεδουλευµένα πολλών µηνών σε πολλούς από αυτούς, µε πρόσχηµα τη
διαφάνεια. Πρόκειται για παραβίαση στοιχειωδών εργασιακών
δικαιωµάτων από την ίδια την Κυβέρνηση.
Το ΚΚΕ υποστηρίζει τη µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που εργάζονται µε προγράµµατα «STAGE», χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
ταυτόχρονα ζητάει να καταργηθούν αυτά τα προγράµµατα ευέλικτων µορφών εργασίας και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό
τοµέα.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί εάν και πότε θα πληρώσουν εκείνους τους εργαζόµενους στα προγράµµατα «STAGE», που από
τον Σεπτέµβριο του 2009 παραµένουν απλήρωτοι.
Γιατί διατηρεί τα προγράµµατα αυτά στον ιδιωτικό τοµέα, όταν
είναι φανερό ότι πρόκειται για κραυγαλέα πριµοδότηση της εργοδοσίας;».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γεώργιος Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είναι γνωστό ότι οι συνθήκες στην αγορά
εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Είναι γνωστό ότι οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε πλήρη απορρύθµιση, γι’ αυτό το λόγο
αναλαµβάνουµε νοµοθετική πρωτοβουλία και θα καταθέσουµε
σχετικό νοµοσχέδιο στις αρχές Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να υπάρξει, όσο το δυνατόν, διεύρυνση της προστασίας των εργαζοµένων και των ανέργων. Είναι, επίσης, γνωστό ότι τα τελευταία
χρόνια υπήρξε πλήρης αδρανοποίηση των µηχανισµών ελέγχου,
µε αποτέλεσµα να µην τηρείται η υφιστάµενη νοµοθεσία, να µην
τηρούνται όσα προβλέπονται για τις εργασιακές σχέσεις.
Η πρώτη µας προτεραιότητα ήταν και είναι να ανασυστήσουµε
το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, έτσι ώστε να µπορεί να προβεί
σε ελέγχους και προληπτικούς και όχι µόνο µετά από καταγγελίες, έτσι ώστε να τηρείται το νοµοθετικό πλαίσιο, να τηρούνται,
όπως είπα, όσα προβλέπονται για τις εργασιακές σχέσεις.
Πρέπει, βέβαια, να παραδεχτούµε ότι αυτή η οικονοµική κρίση
που αντιµετωπίζει και η χώρα µας είναι κάτι το οποίο έχει οδη-
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γήσει σε παραπέρα διεύρυνση της αυθαιρεσίας πολλών επιχειρήσεων. Είναι υποχρέωση όλων να συνεισφέρουµε στη θωράκιση της οικονοµίας, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην
προστασία και των εργαζοµένων και των ανέργων.
Οι νέοι είναι µία από τις πιο ευαίσθητες οµάδες και οφείλουµε
να έχουµε κι εµείς ιδιαίτερη ευαισθησία για το πρόβληµα της
ανεργίας που αντιµετωπίζουν. Αυτό το πρόβληµα δεν αντιµετωπίζεται µε προγράµµατα «STAGE». Τα προγράµµατα «STAGE»
είχαν σχεδιαστεί για να αποτελούν µία µορφή εργασιακής εµπειρίας. Ωστόσο εξελίχθηκαν σε µία µορφή οµηρίας για το δηµόσιο, µία εκµετάλλευση των νέων. Εµείς, όπως είπαµε, δεν είµαστε
διατεθειµένοι να συνεχίσουµε τέτοιου είδους προγράµµατα στο
δηµόσιο.
Ωστόσο, µε βάση και τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για τις εκκρεµότητες που υπάρχουν, θα τηρηθούν στο ακέραιο οι υποχρεώσεις από πλευράς του δηµοσίου,
δηλαδή, όσοι έχουν τοποθετηθεί σε τέτοιου είδους προγράµµατα και µε την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί κατά τα λοιπά τα
προβλεπόµενα, θα καταβληθούν ό,τι τους οφείλεται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Πριν δώσω το λόγο στον ερωτώντα Βουλευτή, έχω την τιµή να
ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν
από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως
ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοίσυνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τους ενηµερώνουµε ότι σήµερα είµαστε λίγοι εδώ στη Βουλή,
γιατί η διαδικασία είναι διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Είναι παρόντες οι Βουλευτές που ρωτούν και οι Υπουργοί που
χρειάζεται να απαντήσουν.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, «ήξεις αφήξεις» µας
απαντήσατε. Σας κάναµε συγκεκριµένη ερώτηση. Πρώτον, θα
πληρωθούν οι εργαζόµενοι µε «STAGE», οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν µε αισχρό τρόπο από όλες τις Κυβερνήσεις; Με 460 ευρώ,
ανασφάλιστοι, δούλευαν κανονικά για πολλά χρόνια και επί Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας και επί Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Και ύστερα µας λέτε για τα δικαιώµατα της νεολαίας. Ντροπή το
λιγότερο! Σας λέµε, λοιπόν: Θα τους πληρώσετε;
Και δεν φτάνει µόνο αυτό -είναι πρόκληση. Τι να πει κανείς;
Βγαίνει από τα ρούχα του. ∆εν φτάνει που δουλεύανε έτσι, µε
τέτοιες συνθήκες, φτηνό, ευέλικτο, εργατικό δυναµικό, τσάµπα
δουλειά, δηλαδή, και για το δηµόσιο και για τους ιδιώτες, δεν
τους πληρώνατε κιόλας. Οχυρώνεστε πίσω από τη διαφάνεια.
Εµείς δεν θέλουµε να αναφερθούµε στο τι έχετε κάνει εσείς και
το τι έχει κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία. Τα ξέρουµε πολύ καλά και τα
ξέρουν και οι ίδιοι οι νέοι άνθρωποι, ωστόσο δεν είναι δυνατόν
ένας να δουλεύει, να προσφέρει τέτοια εργασία, να µην τον πληρώνετε και να λέτε: «Θα το ψάξουµε µε τα νοµικά συµβούλια»
και όλα τα υπόλοιπα. Για εµάς είναι απαράδεκτο.
∆εύτερον, δεν µας απαντήσατε. Γιατί στον ιδιωτικό τοµέα,
κύριε Υπουργέ; Γιατί θέλετε να δώσετε φτηνό κρέας στο κεφάλαιο; Γιατί θέλετε να στείλετε νέα παιδιά είκοσι πέντε, τριάντα, είκοσι δύο, είκοσι τριών χρονών να δουλεύουν µε 468 ευρώ
οκτάωρο, εννιάωρο, δεκάωρο, δωδεκάωρο και παραπάνω καµµιά
φορά; Γιατί δεν τα καταργείτε, αφού θεωρείτε ότι είναι απαράδεκτα;
Τη δική µας θέση την ξέρετε. Εµείς είµαστε υπέρ της µονιµοποίησης όλων των συµβασιούχων, χωρίς προϋποθέσεις. Πιστεύουµε ότι έχει τη δυνατότητα η κοινωνία σήµερα µε την
τεχνολογία που διαθέτει, µε την παραγωγικότητα που υπάρχει,
να απορροφήσει τους πάντες, να υπάρχει σταθερή δουλειά,
αλλά για τη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µας απαντάτε.
Πείτε µας, αλήθεια, σαν Κυβέρνηση που θέλετε να λέτε ότι
είστε προοδευτικοί, είναι αισχρό ή όχι να στέλνετε ένα νέο άνθρωπο µε 460 ευρώ και να δουλεύει πλήρες οκτάωρο; Για εµάς
είναι απαράδεκτο. Εµείς δεν τους ξεχνάµε. Εµείς δεν είµαστε
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από αυτούς που µιλάµε µε κοµµατικά κριτήρια. Ξέρουµε ότι είναι
νέοι άνθρωποι, ανεξάρτητα του τι πιστεύουν, ποιος τους έβαλε
εκεί, ποιος τους ξεγέλασε, ποιος τους πούλησε ελπίδες -είναι και
η Νέα ∆ηµοκρατία και εσείς- τους υποστηρίζουµε και πιστεύουµε
ότι και αυτοί δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ξεχάσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή).
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας επαναλαµβάνουµε να καταργήσετε τα
«STAGE» στον ιδιωτικό τοµέα τώρα, άµεσα. Εάν υπάρχει πρόβληµα µαθητείας -εµείς συµφωνούµε ότι σε πολλές περιπτώσεις
υπάρχει πράγµατι- πρέπει ορισµένοι νέοι να πάνε και στην παραγωγή. Όµως, ξεκινάµε από το εξής θεµελιώδες: Η µαθητεία
πρέπει να γίνεται στη σχολή. Εκεί πρέπει να διδάσκονται και όταν
υπάρχει πρόβληµα, πρέπει να πηγαίνουν πράγµατι στην παραγωγή –αντικειµενικά υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, στον καπιταλισµό είµαστε- αλλά θα πηγαίνουν µε συγκεκριµένη
σύµβαση, µε µειωµένο ωράριο, µε ασφάλιση και µε πλήρη δικαιώµατα. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι δουλεµπόριο των νέων
ανθρώπων και αυτό δεν πρέπει να το ανεχθούµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Παφίλη, δεν µπορείτε να συγκρίνετε, πολύ περισσότερο δεν µπορείτε να ταυτίζετε, µια πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνησή µας από τις 4 Οκτωβρίου και
µετά µε την πολιτική που ακολουθήθηκε όλο το προηγούµενο
διάστηµα, γιατί αυτό που κάναµε εµείς από τα πρώτα νοµοσχέδια που ψηφίσαµε, είναι να δώσουµε στους νέους, για τους οποίους επιτρέψτε µας να έχουµε και εµείς την ίδια ευαισθησία µε
εσάς, τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στο δηµόσιο και όχι να
συγκεντρώνονται έξω από τα πολιτικά γραφεία, γιατί εµείς δεν είδαµε το δηµόσιο ως λάφυρο.
Είναι εντελώς διαφορετικές, λοιπόν, οι πολιτικές που ασκούνται σήµερα σε σχέση µε τις πολιτικές που ασκήθηκαν µέχρι τις
4 Οκτωβρίου. Στη χώρα αυτή έχουν αλλάξει πολλά πράγµατα και
θα αλλάξουν πολλά περισσότερα το επόµενο διάστηµα.
∆εύτερον, σας είπα ότι θα πληρωθούν οι συµµετέχοντες στα
προγράµµατα «STAGE» -και ήµουν απόλυτα σαφής- µε την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί κατά τα λοιπά τα νόµιµα, δηλαδή να
υπάρχουν προϋπολογισµοί, να υπάρχει πρόβλεψη για τα χρήµατα που πρέπει να πάρουν. Πάντως θα πληρωθούν, εφόσον –
όπως είπα- έχουν ακολουθηθεί οι συγκεκριµένες διαδικασίες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εάν κάποιος δούλεψε πέντε µήνες,
φταίει ο εργαζόµενος; ∆εν θα τον πληρώσετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Όχι, δεν φταίει ο εργαζόµενος.
Είπα, ό,τι οφείλεται στους συµµετέχοντες σε αυτά τα προγράµµατα, θα δοθεί από τις υπηρεσίες που υλοποιούνται τα προγράµµατα αυτά.
Γνωρίζετε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν αντίστοιχα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. ∆εν
είναι κάτι καινούργιο, δεν είναι κάτι που εφαρµόζεται µόνο στη
χώρα µας. Βέβαια, αυτά τα προγράµµατα έχουν συγκεκριµένο
πλαίσιο. ∆εν είναι προγράµµατα τα οποία γίνονται µε τον τρόπο
που γίνονταν στη χώρα µας µέχρι τον Οκτώβριο του 2009.
Στη χώρα µας, επίσης, υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα και βέβαια, απουσιάζει σε πολλές περιπτώσεις η πρακτική άσκηση, γι’ αυτό αυτά τα προγράµµατα στον ιδιωτικό τοµέα µπορεί να έχουν µία αξία.
Στόχος των προγραµµάτων αυτών δεν µπορεί και δεν θα είναι
η εξασφάλιση φθηνού εργατικού δυναµικού για τις επιχειρήσεις.
Για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι χρονικά περιορισµένα, δηλαδή
µέσα σε πέντε-έξι µήνες να ολοκληρώνονται.
∆εύτερον, επίσης στόχος δεν µπορεί να είναι –και το είπα ήδηαυτά τα προγράµµατα να αποτελούν αντικείµενο εκµετάλλευσης
για τους νέους µε υποσχέσεις πρόσληψης στο δηµόσιο. Εξάλλου, η απασχόληση ή η υλοποίηση τέτοιων προγραµµάτων στο
δηµόσιο δεν έχει καµµία αξία και δεν πρόκειται ένας από αυτούς
που συµµετέχουν σε αυτά τα προγράµµατα να έχει συνέχεια στο
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δηµόσιο.
Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας,
η πρώτη επαφή που µπορεί να έχει ένας νέος µε την εργασία,
είναι ένα σηµαντικό στοιχείο, είναι µία πρώτη ευκαιρία για να
µπορεί ο εργαζόµενος σε πολλές περιπτώσεις να συνεχίζει µετά
ως κανονικά εργαζόµενος µε πλήρη δικαιώµατα στην ίδια επιχείρηση. Έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόµενα στον ιδιωτικό
τοµέα.
Έτσι, λοιπόν, αυτά τα προγράµµατα στον ιδιωτικό τοµέα θα
έχουν εφαρµογή και θα έχουν µία αξία, γιατί µπορεί να απορροφηθεί ένας αριθµός από αυτούς, που είναι µε τη µορφή µαθητείας στη συνέχεια στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα
υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος, ότι αυτά τα προγράµµατα όταν
γίνονται µε σωστό τρόπο µπορούν να αξιοποιήσουν κοινοτικά
κονδύλια και σε τέτοιες περιόδους η χώρα µας δεν πρέπει να
εγκαταλείπει την προσπάθεια για να αξιοποιήσει ακόµη και ένα
ευρώ, όταν αυτή η χρηµατοδότηση προέρχεται από κοινοτικούς
πόρους.
Σε αυτή τη λογική βάζουµε αυτά τα προγράµµατα και όχι στη
λογική να δηµιουργήσουµε νέες χιλιάδες οµήρων, όπως έκανε η
προηγούµενη Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε στις επίκαιρες ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 261/11.1.2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνας Γιαννακοπούλου προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την περιβαλλοντική καταστροφή από τα λιόζουµα, τα κίνητρα για τον εκσυγχρονισµό των ελαιοτριβείων κ.λπ. αναβάλλεται λόγω κωλύµατος
της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 286/12.1.2010 επίκαιρη ερώτηση της
Βουλευτού της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Έλσας Παπαδηµητρίου
προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη µόλυνση του Αργολικού κάµπου από επικίνδυνα απόβλητα κ.λπ. επίσης αναβάλλεται λόγω κωλύµατος
της κυρίας Υπουργού, και διαγράφεται.
Τρίτη επίκαιρη ερώτηση είναι η µε αριθµό 281/12.1.2010 του
Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου
Πλεύρη προς τις Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την τροποποίηση του ν. 3170/03 για την προστασία και
την ευηµερία ζώων συντροφιάς κ.λπ..
Κύριε Πλεύρη, σας εύχοµαι Χρόνια Πολλά για τη γιορτή σας!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η επίκαιρη ερώτηση
του κ. Πλεύρη σε περίληψη έχει ως εξής:
«Θέµα: Τροποποίηση ν. 3170/03 για την προστασία και ευηµερία ζώων συντροφιάς.
Σύµφωνα µε τον Μαχάτµα Γκάντι «Το µεγαλείο ενός έθνους
και η πρόοδος στις ηθικές αξίες κρίνεται από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα», κάτι για το οποίο η σηµερινή ελληνική κοινωνία
πρέπει να ντρέπεται. Τα επανειληµµένα περιστατικά βίαιης θανάτωσης ζώων στην Ελλάδα από κρεµασµένα, δηλητηριασµένα,
γδαρµένα, πνιγµένα, πριονισµένα ζώα συντροφιάς, µόνο φρίκη
µπορούν να προκαλούν. Επιπροσθέτως έχουµε αρκετά παραδείγµατα παράνοµου εµπορίου ζώων συντροφιάς, µε παράδειγµα το τελευταίο περιστατικό που συνέβη στο λιµάνι της
Αγκόνα πέρυσι όπου διάφορα σωµατεία τα περισυλλέγουν για
υποτιθέµενη υιοθέτηση, όµως η τύχη των δύσµοιρων ζωντανών
αγνοείται και τίθεται το ζήτηµα ότι γίνονται πειραµατόζωα σε
ξένες χώρες, όπως για παράδειγµα στη Γερµανία.
Χρειάζεται να πάψουµε να είµαστε τριτοκοσµική χώρα στο
θέµα αντιµετώπισης των ζώων, γιατί το θέµα είναι όχι αν τα ζώα
µπορούν να µιλήσουν ή έχουν λογική, αλλά αν υποφέρουν και
σύµφωνα µε τον Πυθαγόρα «τα ζώα µοιράζονται µε εµάς το προνόµιο να έχουν ψυχή».
Συνεπώς, ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί:
α)Προτίθεσθε να αυστηροποιήσετε το ν.3170/2003, ώστε να
είναι αποτελεσµατικός;
β)Τι µέτρα προτίθεστε να πάρετε για την εφαρµογή αυστηρών
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ελεγκτικών µηχανισµών όσον αφορά στη µεταφορά των ζώων για
υιοθεσία στο εξωτερικό και αποφυγής παρανόµου εµπορίας
αυτών;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Πλεύρη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιχαήλ Καρχιµάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχηθώ στο
συνάδελφο Θανάση Πλεύρη χρόνια πολλά! Να είστε πολύχρονος, κύριε συνάδελφε!
Θέλω να επισηµάνω γι’ αυτήν την ερώτηση που έχετε υποβάλει ότι η Κυβέρνηση έχει τη βούληση να διαµορφώσει µια σύγχρονη φιλοζωική πολιτική για τα δικαιώµατα και τη θεσµική
προστασία των αδέσποτων και δεσποζοµένων ζώων συντροφιάς,
µε σκοπό την οµαλή συνύπαρξή τους µε τον άνθρωπο.
Είναι γεγονός –και έχετε δίκιο- ότι σε µια κοινωνία που έχει
αναπτυγµένη νοοτροπία υπεράσπισης του ανυπεράσπιστου
ζώου εµφανίζεται ως επακόλουθο και η αυτονόητη προστασία
του αδύναµου συνανθρώπου µας, τόσο ως κοινωνικό φαινόµενο,
όσο και ως πολιτική κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, η σηµερινή
Κυβέρνηση σκοπεύει να αναδείξει και πάλι τη σηµασία της προστασίας των ζώων µε συγκεκριµένο έργο, όπως άλλωστε πράξαµε ως κόµµα και στο παρελθόν. Και αναφέροµαι, αγαπητέ
συνάδελφε, στο νόµο που επικαλεστήκατε και εσείς «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις», ένα
σηµαντικό νόµο, τον οποίο θεσµοθετήσαµε στο πλαίσιο µιας ειλικρινούς προσπάθειας για την προστασία των τετράποδων
φίλων.
Είναι δεδοµένο, όµως, πως χρειάζεται να ληφθούν και επιπρόσθετα µέτρα για την αντιµετώπιση ορισµένων αντικειµενικών
προβληµάτων, που εµφανίζονται σήµερα, προβλήµατα που σχετίζονται µε διάφορα σωµατεία, τα οποία προβαίνουν σε περισυλλογή αδέσποτων σκύλων και στη συνέχεια, φερόµενα ως
κατέχοντα την κυριότητα αυτών, προχωρούν στην παράνοµη
εµπορία τους στο εξωτερικό.
Υπάρχουν, επίσης, προβλήµατα µε την έλλειψη σχεδιασµού
και υλοποίησης από πολλές δηµοτικές αρχές, οι οποίες δεν ολοκληρώνουν το έργο τους ως προς την καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την κτηνιατρική τους εξέταση, την παροχή
φροντίδας, την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήµανση των δεσποζοµένων ζώων συντροφιάς. Εδώ παρατηρείται, δυστυχώς, η έλλειψη συµµόρφωσης ακόµη και από πολλούς ιδιοκτήτες, οι
οποίοι δεν ακολουθούν την υποχρεωτική σήµανση και τον έλεγχο
της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των σκύλων.
Επιπλέον, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, αν και είναι
κατά νόµο υπεύθυνος, πρέπει να καταγράψει σε ηλεκτρονική
βάση το σύνολο των σηµασµένων σκύλων. Αυτό είναι ένα ζήτηµα
το οποίο θα αντιµετωπίσουµε άµεσα µε τη συνεργασία των υπηρεσιών µας και του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ώστε
να ξεπεραστούν οι όποιες τεχνικές δυσκολίες.
Αναφορικά µε τις φιλοζωικές εταιρείες, θα ήθελα να πω ότι αρκετές απ’ αυτές δεν προσαρµόζονται επαρκώς µε τις διατάξεις
της ισχύουσας νοµοθεσίας, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατό
να διασφαλιστεί η ιχνηλασιµότητα των ζώων.
Για τους λόγους αυτούς, προτιθέµεθα να προχωρήσουµε στην
επανεξέταση του νόµου µέσα από το διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς, τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και τις φιλοζωικές οργανώσεις, ώστε από κοινού να συνδιαµορφώσουµε
τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο σχετικό νόµο.
Η βούληση της Κυβέρνησης είναι να τροποποιηθεί και αυτός
ο νόµος που υπάρχει, γιατί χρειάζεται µετά το 2003 τροποποιήσεις, έτσι ώστε οι κυρώσεις που προβλέπονται να είναι αυστηρότερες. Πρέπει να προσδιορίζονται τα φυσικά πρόσωπα, επ’
ονόµατι των οποίων επιτρέπεται να γίνει η σήµανση του ζώου συντροφιάς, η καταγραφή και η έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήµανσης, καθώς και η έκδοση διαβατηρίου για τη
µετακίνησή του. Πρέπει να αυξηθεί η µέριµνα των αρµοδίων
αρχών ελέγχου και ο εφοδιασµός τους µε τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό, έτσι ώστε να επαληθεύουν την ηλεκτρονική σήµανση των
ζώων. Επίσης, πρέπει να προβλεφθούν διοικητικές κυρώσεις
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προς τους φορείς που δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις του νόµου
και δεν προβαίνουν στη συγκρότηση συνεργείων περισυλλογής
των αδέσποτων ζώων και βεβαίως να υπάρξει έµπρακτη στήριξη
και αγαστή συνεργασία µεταξύ πολιτείας και σωµατείων που περιθάλπουν αυτά τα ζώα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αθανάσιος Πλεύρης, για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αφού σας ευχαριστήσω κιόλας, σας άκουσα πριν που είπατε για µονές και βαφτιστήρια και λυπούµαι που δεν θα έχουµε τη δυνατότητα, επειδή
είστε πια Υπουργός, να θητεύσουµε µαζί, όπως στην προηγούµενη θητεία σας, στην εξεταστική που θα συσταθεί για το Βατοπέδι.
Για την συγκεκριµένη ερώτηση, κύριε Υπουργέ, σε µεγάλο
βαθµό µπορώ να πω ότι µε έχετε καλύψει σε επίπεδο προθέσεων.
Οµολογουµένως επισηµάνατε όλα αυτά τα προβλήµατα τα οποία
υπάρχουν. Σκοπός της ερώτησής µου ήταν ότι ενώ σιγά, σιγά
βλέπουµε µια ελληνική κοινωνία να ευαισθητοποιείται στο θέµα
της οικολογίας και του περιβάλλοντος, δεν βλέπουµε την ίδια ευαισθητοποίηση αναφορικά µε την προστασία των ζώων.
Είδαµε πριν από λίγες ηµέρες στην ιστοσελίδα «ΖΟΥΓΚΛΑ» τη
βάναυση συµπεριφορά –να τον πούµε;- συνανθρώπου µας προς
το άλογο του, που το είχε δέσει στο αµάξι και το έσερνε για χιλιόµετρα, ώσπου τελικά το ζώο πέθανε.
Έχω εδώ µια σειρά από φωτογραφίες που δυστυχώς δεν µας
τιµούν, όπου δείχνουν σκύλους που τους έχουν πριονίσει πόδια,
τους έχουν πριονίσει στο πρόσωπο, τους έχουν κρεµάσει. Είναι
κρεµασµένοι σκύλοι, κύριε Υπουργέ, σε µια σειρά από διαφορετικά σηµεία της χώρας. Θα καταθέσω στα Πρακτικά αυτές τις
φωτογραφίες. Και υπάρχουν παράλληλα και βασανισµοί µε οξύ
και µε καυτό λάδι.
Πραγµατικά αυτή τη στιγµή έχουµε το ν. 3170/2003, που εκτός
του ότι θεωρώ ότι είναι επιεικέστατος για την περίπτωση της κακοµεταχείρισης ζώων, δεν εφαρµόζεται κιόλας. Βλέπουµε να
έχουν αποθρασυνθεί κάποιοι και να µη σέβονται καθόλου αυτές
τις ζωές. Είναι λυπηρό που στην προηγούµενη Αναθεώρηση, ενώ
υπήρξε πρόταση –βέβαια απείχε τότε το ΠΑΣΟΚ από την Αναθεώρηση- να µπει έστω και συµβολικά στο άρθρο 24 του Συντάγµατος, ότι η πολιτεία οφείλει να προστατεύει τα ζώα, δεν
µπόρεσε τελικά να περάσει γιατί δεν είχε την απαιτούµενη πλειοψηφία, αφού διαφωνούσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος,
µε αποτέλεσµα να µην έχουµε τουλάχιστον µια πρόβλεψη και
από το Σύνταγµα για την προστασία των ζώων.
Η ερώτησή µου έχει και το δεύτερο σκέλος το οποίο αναφέρατε. Ήδη η Συνοµοσπονδία Ζωοφιλικών Σωµατείων Ελλάδος,
µε υπόµνηµα που σας έχει κάνει από τις 20 Οκτωβρίου 2009, αναφέρει ότι µια σειρά φιλοζωικών οργανώσεων στο όνοµα υιοθεσιών προωθεί εµπόριο των ζώων αυτών στην καλύτερη
περίπτωση για συντροφία στο εξωτερικό, σε πολλές όµως περιπτώσεις αυτά τα ζώα γίνονται αντικείµενο πειραµάτων χωρίς να
πληρούνται οι προϋποθέσεις των οδηγιών που υπάρχουν, µε
αποτέλεσµα να βασανίζονται.
Μάλιστα έχω εδώ και δηµοσίευµα του «ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ»,
σύµφωνα µε το οποίο, οµολογεί καθηγητής στο Αριστοτέλειο Νοσοκοµείο, ότι «σπάµε κόκαλα ζώων για να δοκιµάσουµε τεχνικές
για κατάγµατα» τη στιγµή που υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες
για το πώς πρέπει να γίνονται τα πειράµατα στα ζώα.
Κύριε Υπουργέ, θα τα καταθέσω όλα αυτά στα Πρακτικά.
Θεωρώ ότι πραγµατικά σε µια ευαισθησία που θέλει να δείξει η
Κυβέρνησή σας αναφορικά µε αυτό που λέει «πράσινη ανάπτυξη»
και την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει οπωσδήποτε
να αναδείξει το θέµα της προστασίας των ζώων. Με καλύπτει
απόλυτα η δέσµευσή σας ότι θα επανεξετάσετε τον ν.3170/2003
µε σκοπό να πάµε όχι αναγκαστικά στην αυστηροποίηση που
πρέπει να γίνει, αλλά οπωσδήποτε στην καλύτερη προστασία µε
λειτουργία ελεγκτικών µηχανισµών, διότι εντέλει –θα µείνω στη
ρήση του Γκάντι- το επίπεδο του πολιτισµού µιας κοινωνίας φαίνεται και από τον τρόπο που συµπεριφέρεται στα ζώα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πλεύρης κατα-
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θέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείς της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Καρχιµάκης.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επαναλάβω για
άλλη µια φορά ότι η ανεπτυγµένη νοοτροπία προστασίας των
ανυπεράσπιστων ζώων πραγµατικά εµφανίζεται και ως αυτονόητη προστασία του αδύναµου συνανθρώπου µας και σαν κοινωνικό φαινόµενο, όπως είπα, αλλά και σαν πολιτική κατεύθυνση.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας πω επίσης, ότι αναγνωρίζουµε
την επιτακτική ανάγκη της αναπροσαρµογής του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου, ώστε αυτό να γίνει πιο αποτελεσµατικό.
Στη διάρκεια των πεντέµισι χρόνων διακυβέρνησης της Νέας
∆ηµοκρατίας οι υπηρεσίες του Υπουργείου ήρθαν αντιµέτωπες
µε νέα δεδοµένα, όπως η έξαρση της παράνοµης εµπορίας ζώων
συντροφιάς µέσω παράνοµων δικτύων που έχουν εξαπλωθεί
στην Ευρώπη και στη χώρα µας. Έχοντας, λοιπόν, υπ’ όψιν αυτά
τα νέα προβλήµατα οι υπηρεσίες του Υπουργείου προχώρησαν
το 2008 στη σύνταξη ενός νέου σχεδίου νόµου, το οποίο περιέχει πολλά από τα µέτρα µε τα οποία συµφωνούµε, µε σκοπό την
αυστηροποίηση των διατάξεων του συγκεκριµένου νόµου.
∆υστυχώς, όµως, ύστερα από ένα ολόκληρο χρόνο που η προσπάθεια των υπαλλήλων του Υπουργείου έµεινε απαξιωµένη στο
συρτάρι, η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τον
Ιούνιο του 2009, παρά την έγγραφη αντίρρηση των υπηρεσιών
και προς έκπληξή µας, προσέθεσε µε δική της πρωτοβουλία µία
ύποπτη διάταξη στο σχέδιο νόµου ανατρέποντας στην ουσία όλη
τη φιλοσοφία των νέων µέτρων.
Συγκεκριµένα, κατά παράβαση του Κανονισµού 998 του 2003
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Νέα ∆ηµοκρατία επέτρεψε στα φιλοζωικά σωµατεία να βαφτίζονται ιδιοκτήτες των αδέσποτων
ζώων και στη συνέχεια να τα υιοθετούν και τελικά να τα εµπορεύονται παράνοµα. Ευτυχώς, όµως, τους πρόλαβαν οι εκλογές
και µαταίωσαν µία ακόµα απόπειρα να παραβεί το Εθνικό και Κοι-
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νοτικό ∆ίκαιο, µε σκοπό την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συµφερόντων.
Θα καταθέσω τα δύο αποδεικτικά στοιχεία για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, κ. Μιχαήλ Καρχιµάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρώτον, µία επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε
την εφαρµογή του Κανονισµού 998. Και δεύτερον, το από 4-62009 ενηµερωτικό σηµείωµα της αρµόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου προς το γραφείο του τότε Υπουργού κ. Χατζηγάκη,
στο οποίο αναφέρονται εµπεριστατωµένα οι αντιρρήσεις της
υπηρεσίας στο συνηµµένο άρθρο 36 του σχεδίου νόµου της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Όπως προαναφέραµε, όλα αυτά θα γίνουν σύντοµα νόµος του
κράτους. Οι στόχοι της Κυβέρνησής µας, για την ουσιαστική προστασία των ζώων συντροφιάς, όπως ορίζει το ήθος µίας πολιτισµένης κοινωνίας και η αξιοπιστία µιας ευνοµούµενης κοινωνίας,
αυτά όλα θα γίνουν νόµος. Και βεβαίως, θέλουµε και τη δική σας
συνεργασία και συµβολή σε όλη αυτή την προσπάθεια που θα
καταβάλουµε, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν
τις ευαισθησίες τους, δείχνουν πραγµατικά σε µία δύσκολη συγκυρία που περνάµε ότι η προέκταση αυτής της ευαισθησίας
µπορεί να οδηγηθεί και στους ανθρώπους. Γιατι και οι άνθρωποι
την χρειάζονται πολύ περισσότερο αυτήν την περίοδο.
Ας είναι λοιπόν, η αφετηρία της ευαισθησίας αυτής, το νέο θεσµικό πλαίσιο για να µπορέσουµε πραγµατικά να οδηγηθούµε σε
όλες τις πτυχές της κοινωνίας µας, σε µέτρα τα οποία θα ικανοποιούν τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουνε ενασχολήσεις οι
οποίες είναι θεµιτές και οδηγούν στην πρόοδο µιας κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υφυπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 11/10 επίκαιρη επερώτηση των
Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας κυρίων Χρήστου Σταϊκούρα,
Ελευθέριου Αυγενάκη, Σταύρου Καλαφάτη, Γεωργίου Καρασµάνη, ‘Ολγας Κεφαλογιάννη, Κωνσταντίνου Κόλλια, Ελισσάβετ (Ελίζας) Βόζεµπεργκ, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη,
Αθανάσιου Μπούρα, και Αθανάσιου Νάκου, προς την Υπουργό
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εφαρµογή του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.).
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Πριν πάρει το λόγο ο κ. Σταϊκούρας, µια ανακοίνωση προς το
Σώµα. Ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για τη σηµερινή επερώτηση
τον κ. ∆ηµήτρη Παπαδηµούλη.
Έχετε, το λόγο κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι περισσότεροι σ’ αυτήν την
Αίθουσα νοµίζω αναγνωρίζουµε ότι η τρέχουσα δυσµενής οικονοµική συγκυρία απαιτεί την προώθηση συντονισµένων πολιτικών για την επίτευξη δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και
σταθερότητας και τη διασφάλιση οικονοµικής ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες οικονοµικές θεωρίες, δεν αρκεί η δηµοσιονοµική εξυγίανση για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιµης
οικονοµικής ανάπτυξης. Απαιτείται η διασφάλιση των συνθηκών
για την οικονοµική ανάπτυξη µε την επιτάχυνση της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας, µε επίκεντρο τις νέες πηγές ανάπτυξης
αλλά και µε την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, πόρων που
λειτουργούν από την πλευρά της ζήτησης ως πολλαπλασιαστής
για τη στήριξη των δηµοσίων επενδύσεων, την αναβάθµιση του
ανθρώπινου δυναµικού, τον εκσυγχρονισµό της επιχειρηµατικής
διαδικασίας αλλά και από την πλευρά της προσφοράς ως εφαλτήριο βελτίωσης της παραγωγικής ικανότητας της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κοινοτικά προγράµµατα
έχουν αποτελέσει κινητήριο δύναµη ανάπτυξης και µοχλό πραγµατικής σύγκλισης για τη χώρα µας. Η αποτελεσµατική αξιοποίηση των πηγών χρηµατοδότησης και η επίσπευση της
απορρόφησης των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων καθίσταται, στη σηµερνή δύσκολη συγκυρία, ιδιαίτερα σηµαντική για την αναθέρµανση της οικονοµίας.
Σε ό,τι αφορά το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης µετά από τέσσερις αναθεωρήσεις απαραίτητες λόγω του πρόχειρου σχεδιασµού από τις προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, έκλεισε
στο σύνολό τους, στις 31.12.2009. Να θυµίσουµε απλώς ότι το
Μάρτιο του 2004 πενήντα µήνες µετά την έναρξη του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η απορρόφησή του µόλις που υπερέβαινε το 20%.
Το µεγαλύτερο µέρος είχε ολοκληρωθεί στις 30.6.2009, οπότε
και επιτεύχθηκε η πλήρης απορρόφηση των προβλεπόµενων κοινοτικών πόρων για τα εννιά από τα δεκατρία περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα και για τα δύο από τα δώδεκα τοµεακά.
Για τα υπόλοιπα επιχειρησιακά προγράµµατα, η κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας είχε επιτύχει την παράτασή τους µέχρι
31.12.2009, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, ενώ
είχε εξασφαλίσει πλήρως τη χρηµατοδότησή τους από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Παράλληλα η Νέα ∆ηµοκρατία
είχε ξεκινήσει την εξυγίανση όλων των επιχειρησιακών προγραµµάτων, προκειµένου η υπερδέσµευση των προγραµµάτων
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης να συµβάλει στην οµαλή µετάβαση στο ΕΣΠΑ.
Με την ίδια συνέπεια η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
προχώρησε από τον Ιούνιο του 2004 στην κατάρτιση και προώθηση του Eθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Η καταχώρηση των πόρων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 στο
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα ξεκίνησε το Μάιο του
2009. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 είχαν καταχωρηθεί

804.000.000 ευρώ, δηλαδή, το 3,07% του συνολικού του προϋπολογισµού, που είναι επίπεδο πολύ υψηλότερο από τον κοινοτικό µέσο όρο. Και η κοινοτική συµµετοχή στις νοµικές
δεσµεύσεις έφθανε περίπου το 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι παρά τις όποιες δυσλειτουργίες, αδυναµίες ή καθυστερήσεις, η πορεία απορρόφησης και αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ είχε
ξεκινήσει ταχύτερα και πιο δυναµικά σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μία πορεία που σύµφωνα µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις και τις µετεκλογικές διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ, θα
συνεχίζονταν µε ακόµα πιο εντατικούς ρυθµούς µετά τις εκλογές.
Το νέο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που κατέθεσε η Κυβέρνηση, αναφέρεται στην ενίσχυση της ανάπτυξης
και της ανταγωνιστικότητας µέσα από την αναδιάρθρωση των
δαπανών, την ενίσχυση των δηµοσίων επενδύσεων, την αναθεώρηση και την αποτελεσµατική υλοποίηση του ΕΣΠΑ, την αναθεώρηση του επενδυτικού νόµου. Τα µέχρι σήµερα, όµως,
πεπραγµένα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ καταδεικνύουν την
αναντιστοιχία λόγων και έργων, δεσµεύσεων και πράξεων. Εξηγούµαι:
Πρώτον, µε την τακτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, εκτιµάται ότι το 5%, δηλαδή, 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ που υπολείπονται για το κλείσιµο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
πιθανότητα θα εισπραχθούν το 2011. Παράλληλα η Κυβέρνηση
αδυνατεί να διευκρινίσει πώς προτίθεται να πληρώσει τα επιπλέον 5,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ της υπερδέσµευσης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
∆εύτερον, κατά τις πρώτες εκατό µέρος διακυβέρνησης της
χώρας από το ΠΑΣΟΚ, το ΕΣΠΑ πάγωσε τελείως. Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την απρόσκοπτη εφαρµογή του, όπως
είναι οι εντάξεις, οι εκχωρήσεις, οι αξιολογήσεις, οι προσκλήσεις
έχουν διακοπεί. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι προσκλήσεις για
νέα έργα µόλις που αγγίζουν τα 2.000.000 ευρώ. ∆εν προκηρύσσονται νέες δράσεις, δεν προωθούνται νέα έργα, ακυρώνονται ή καθυστερούν έτοιµες ή ήδη προκηρυχθείσες δράσεις,
δηµιουργώντας έντονη ανησυχία σε δηµόσιους φορείς και επιχειρήσεις.
Τρίτον, η απορρόφηση πόρων παρουσιάζει την ίδια παγωµένη
εικόνα, αφού στις εκατό µέρες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ καταχωρήθηκαν µόνο 129.000.000 ευρώ, φθάνοντας τη συνολική
του απορρόφηση στο 3,56%. Έτσι η χώρα πέφτει στην εισροή
κοινοτικών πόρων από την πέµπτη θέση µεταξύ των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν το Σεπτέµβριο, στη δέκατη θέση σήµερα. Και θα καταθέσω τους σχετικούς πίνακες για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ)
Τέταρτον, η Κυβέρνηση αν και αναφέρεται στην αναγκαιότητα
ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς, προχώρησε στη µείωση
κατά το ήµισυ, του προϋπολογισµού των προκηρύξεων για την
ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων
επαγγελµατιών, από 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ στα 590.000.000
ευρώ.
Αυτή η επιλογή της Κυβέρνησης
Α) πλήττει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που είχαν ήδη προετοιµαστεί να προχωρήσουν στην επέκταση και τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού τους.
Β) Αποκλείει από το πρόγραµµα χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις γιατί θα αυξηθεί σηµαντικά η απαιτουµένη βαθµολογία
που θα εξασφαλίζει την υπαγωγή τους στο πρόγραµµα.
Γ) ∆ηµιουργεί πλήγµα στην αξιοπιστία της διοίκησης η οποία
λίγες µέρες πριν τη λήξη των προκηρύξεων, άλλαξε το περιεχόµενό τους. Πολλά Επιµελητήρια της χώρας έχουν εκφράσει τη
δυσφορία τους για αυτή την περικοπή του ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά καταθέτω στα Πρακτικά την επιστολή διαµαρτυρίας του Επιµελητηρίου Χαλκιδικής.
∆) Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην αναθεώρηση
της δοµής και του τρόπου υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η αναθεώρηση
θα διαρκέσει κατά τους πιο µετριοπαθείς υπολογισµούς, από έξι
έως οκτώ µήνες καθυστερώντας επί της ουσίας την εφαρµογή
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του, στεγνώνοντας και άλλο την αγορά.
Κάνει µάλιστα ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι, ενώ το κείµενο του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης κάνει
αναφορά στην ολοκλήρωση του στρατηγικού επαναπροσδιορισµού του λειτουργικού προγράµµατος του ΕΣΠΑ µέχρι τον Ιούνιο του 2010, στο συνηµµένο πίνακα του ίδιου προγράµµατος
υπάρχει χρονική µετατόπιση για το τρίτο τρίµηνο του 2010. Το
καταθέτω και αυτό στα Πρακτικά.
Πέρα από την προφανή αντίφαση, η διαφορετική εκτίµηση σηµαίνει ότι ουσιαστικά µετά τον αναπτυξιακό νόµο µπορεί να µη
λειτουργήσει και το ΕΣΠΑ όλο το 2010.
ΣΤ) Η Κυβέρνηση και σε αυτή την περίπτωση αδυνατεί να καλύψει τις αρµόδιες κυβερνητικές θέσεις αφού αναζητά τη στελέχωσή τους όχι πάντα µε επιτυχία και σίγουρα όχι αξιοκρατικά
µέσω του διαδικτύου. Όµως, σύµφωνα µε συνάδελφο Βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ, είναι καλή η διαβούλευση, αλλά οδηγεί στην απραξία, στην ασυνεννοησία, στη σύγχυση. ∆εν έχει ακόµη διοριστεί
ο Γενικός Γραµµατέας του ΕΣΠΑ και οι περισσότεροι περιφερειάρχες δεν ξέρουν τι είναι ΕΣΠΑ. Πράγµατι, εκατό µέρες µετά τις
εκλογές δεν έχει οριστεί ακόµη ο νέος αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων, δεν έχει γίνει ούτε µια συνάντηση των γενικών και ειδικών γραµµατέων των συναρµόδιων Υπουργείων για
να συζητηθούν οι εκκρεµότητες και να οριστούν οι προτεραιότητες, ενώ µέχρι την ηµέρα κατάθεσης της υπό συζήτηση επίκαιρης επερώτησης δεν έχει γίνει ούτε µια συνάντηση των
γενικών γραµµατέων των περιφερειών ως υπεύθυνων για την
εκτέλεση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για την αποτελεσµατικότητα
του κοινοβουλευτικού έργου και ελέγχου της Νέας ∆ηµοκρατίας
το γεγονός ότι µετά την κατάθεση της επερώτησης επισπεύσατε
τις διαδικασίες και πραγµατοποιήσατε τη συνάντηση των περιφερειαρχών.
Ελπίζουµε σύντοµα να προχωρήσετε στην ταχύτερη υλοποίηση του ΕΣΠΑ και στην επιτάχυνση της ενεργοποίησης του φετινού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Ζ) Σηµειώνουµε επίσης, ότι δεν έχει συγκληθεί µετά τις εκλογές η Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή του επενδυτικού νόµου,
µε αποτέλεσµα τη µη έγκριση των νέων επενδυτικών σχεδίων που
είναι στο στάδιο της αξιολόγησης, των τροποποιήσεων υλοποιούµενων σχεδίων και των αποφάσεων ολοκλήρωσης των ήδη
εγκεκριµένων επενδυτικών έργων.
Η) Η αναστολή του δικαιώµατος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3299/2004 δεν
συµβάλλει στους αναπτυξιακούς στόχους της Κυβέρνησης.
Ο υπάρχων αναπτυξιακός επενδυτικός νόµος σε όλες τις εκδόσεις και τροποποιήσεις του θέτει χαµηλά όρια έγκρισης µιας
πρότασης µε αποτέλεσµα να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τη
πλευρά των επενδυτών και να έχουν εγκριθεί σχεδόν επτά χιλιάδες επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισµού 13,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Ο αριθµός, η συχνότητα, η ποιότητα των επενδυτικών σχεδίων
που έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα καταδεικνύει και την επιτυχία
του νόµου.
Οι προδιαγραφές ενός νέου επενδυτικού νόµου είναι ακόµη
άγνωστες. Οι διευκρινιστικές κοινές υπουργικές αποφάσεις αναµένεται να εκδοθούν µετά τον Ιούλιο στην καλύτερη των περιπτώσεων, ενώ εσείς ισχυρίζεστε ότι ο νέος επενδυτικός νόµος
θα είναι έτοιµος το πρώτο τρίµηνο-τετράµηνο του 2010. Παράλληλα, η διαδικασία διαπραγµάτευσης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε αντικείµενο την ένταξη στο νέο αναπτυξιακό νόµο της
δυνατότητας ενίσχυσης της απασχόλησης, σε περίοδο µάλιστα
αξιολόγησης των νέων Επιτρόπων, είναι πολύ πιθανό να καθυστερήσει την εφαρµογή του νέου αναπτυξιακού νόµου για µετά
το Σεπτέµβριο του 2010, ενώ εάν επικρατήσει το χειρότερο σενάριο, η ισχύς του νέου νόµου µπορεί να ξεκινήσει το 2011 µε
δυσµενείς συνέπειες για την ανάταξη της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά το πέρας των πολλά υποσχόµενων εκατό πρώτων ηµερών διακυβέρνησης της χώρας από
το ΠΑΣΟΚ, η Κυβέρνηση δείχνει να µη διαθέτει ολοκληρωµένο
και αξιόπιστο σχέδιο για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιµης
ανάπτυξης, να µην έχει λάβει επαρκή αντισταθµιστικά µέτρα ενί-
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σχυσης της ενεργούς ζήτησης για την ανάκαµψη της οικονοµίας
που είναι και η βασική προϋπόθεση για τη βιώσιµη δηµοσιονοµική σταθεροποίηση.
Εµείς ως Νέα ∆ηµοκρατία και σε αυτό τον τοµέα κυβερνητικής δράσης θα ασκήσουµε συνεπή και υπεύθυνη, αποφασιστική
και παραγωγική αντιπολίτευση, αρκεί να υπάρξουν κυβερνητικές
πρωτοβουλίες και όχι ευχολόγια και γενικόλογες εκθέσεις ιδεών,
αρκεί να ληφθούν µέτρα ανάκαµψης, κυρίως εκείνων που έχουν
µηδενικό ή πολύ χαµηλό δηµοσιονοµικό κόστος, αρκεί να επιταχυνθεί η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και να υπάρξουν µέτρα τόνωσης
του επενδυτικού περιβάλλοντος χωρίς παρατηρούµενες καθυστερήσεις, παλινωδίες, υπαναχωρήσεις.
Ευχαριστώ πολύ
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταϊκούρας, καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Μπούρας. Χρόνια σας πολλά, κύριε Μπούρα. Έχετε το λόγο
για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα προσπαθήσω στον πολύ λίγο χρόνο που διαθέτω να ασχοληθώ µε δύο-τρία πράγµατα: Πρώτον, µε το κλείσιµο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, δεύτερον µε την πορεία του ΕΣΠΑ.
Τρίτον, πραγµατικά µε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις µας
στόχο έχουµε –και πρέπει και αυτό είναι πιστεύω στην παράταξή
µου αλλά και σε µένα προσωπικά- να συµβάλλουµε στη γενικότερη προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας µας σε αυτή µάλιστα την ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική στιγµή.
Εγώ προσωπικά πιστεύω απόλυτα στο θεσµό των επίκαιρων
επερωτήσεων ανεξάρτητα αν και από τη µια και από την άλλη
πλευρά διαχρονικά µπορεί να υπάρχουν και ορισµένες υπερβολές. ∆ίνουν τη δυνατότητα να αναδεικνύονται τα θέµατα, αλλά
και στην κυβέρνηση να λαµβάνει αυτά τα µηνύµατα τα οποία την
βοηθούν πραγµατικά για να κάνει διορθωτικές ή επιταχυντικές
κινήσεις, γεγονός που τελικά ωφελεί τη χώρα, ωφελεί τον τόπο.
Πρέπει να πω ότι στην περίοδο της δικής µας διακυβέρνησης
ολοκληρώσαµε µε επιτυχία όλες τις διαδικασίες και τις χρηµατοδοτήσεις. ∆εν θα πω λεπτοµέρειες γιατί δεν το κλείσαµε εµείς.
Το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έκλεισε στις 31 ∆εκεµβρίου επιτυχώς. Ολοκληρώσαµε όµως το µεγαλύτερο κοµµάτι στις 30-62009 ενώ αφήσαµε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις προκειµένου
να έχει την επιτυχή έκβαση που είχε. Να πω µόνο και να θυµίσω
ότι το παραλάβαµε µε πάρα πολλά προβλήµατα και το παραλάβαµε περίπου στο 20% στο πέµπτο χρόνο της υλοποίησής του.
Σας υπενθυµίζω κύριε Υπουργέ, ότι το 2004 –µπορεί να µην το
ξέρετε- επιβλήθηκε στη χώρα µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση η
µεγαλύτερη δηµοσιονοµική διόρθωση και µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις η δική µας κυβέρνηση κατάφερε τελικά το
1.000.000.000 ευρώ περίπου δηµοσιονοµική διόρθωση να το
κάνει 518.000.000.000 ευρώ.
Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, επειδή εγώ είχα για λίγους µήνες και τη
διαχείρισή του τον περασµένο χρόνο, άκουσα ιδιαίτερα στο
χρόνο των ηµερών του προϋπολογισµού πολλά να λέγονται, ότι
δεν υπάρχει, ότι δεν έγινε, ότι δεν ξεκίνησε, ότι δεν έγινε τίποτα.
Ειλικρινά εκπλήσσοµαι και είναι ανάγκη σήµερα να διευκρινίσουµε ορισµένα πράγµατα.
Στην έναρξη κάθε προγραµµατικής περιόδου ποτέ δεν τελειώνει ένα πρόγραµµα, το τρίτο δηλαδή, και λέει «καµπανάκι, τελείωσε» και την εποµένη µέρα ξεκινάει το καινούργιο. ∆εν είναι
δική µας τακτική. Είναι τακτική που την εφαρµόζουν όλες οι
χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έναρξη κάθε προγραµµατικής περιόδου συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων παρουσιάζεται
το φαινόµενο της χρονικής επικαλύψεως. Τι σηµαίνει; Ότι για τα
πρώτα δύο-τρία χρόνια –αυτό έγινε και στο δεύτερο για τη µετάβασή του στο τρίτο- είναι κοινή η πορεία και αφορά και την
προηγούµενη και την επόµενη διαχειριστική περίοδο. Κατά την
περίοδο αυτή δηλαδή 2007, 2008, 2009 όπου συνεχίζονταν οι
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δράσεις και τα έργα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έγινε έφθασε µάλιστα σε µερικά προγράµµατα να είναι και 110%- µία
προγραµµατική υπερδέσµευση, ένα µεγάλο overbooking, που γίνεται κάθε φορά και σε κάθε πρόγραµµα. Έτσι, ένα µέρος των
υποχρεώσεων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που προκύπτει από αυτή την υπερδέσµευση αποτελεί και αποτελούν έργα
του ΕΣΠΑ.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες έργων για το ΕΣΠΑ σε αυτή τη µεταβατική περίοδο. Η πρώτη αφορά έργα-γέφυρες που υλοποιούνται σε δύο προγραµµατικές περιόδους και είναι µεγάλα έργα.
∆εν γίνεται να γίνουν σε µία.
Είναι για παράδειγµα ο νότιος οδικός άξονας της Κρήτης που
τον ξέρετε κύριε Υπουργέ και σας αφορά ιδιαιτέρως και θα ενδιαφερθείτε φαντάζοµαι πολύ, είναι ο προαστιακός της Αττικής
ο αερολιµένας της Θεσσαλονίκης, η υποθαλάσσια αρτηρία της
Θεσσαλονίκης κ.λπ..
Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε έργα που οι πληρωµές τους
ξεκίνησαν µετά την 1/1/2007 και βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι
συµβατά µε το ΕΣΠΑ. Η παραπάνω πρακτική είναι συνήθης. Συγκεκριµένα σας αναφέρω ότι για το Β’ προς το Γ’ είχαµε περίπου 7.000.000.000…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ επειδή
έχω και την ονοµαστική µου εορτή και δεν µπορώ να µείνω µέχρι
τέλους, να µου δώσετε και τον χρόνο της δευτερολογίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Αυτό δεν µπορεί να
γίνει, προχωρήστε και ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τότε, δώστε µου µία µικρή ανοχή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Γνωρίζετε κύριε Υπουργέ, ότι τρεις
χιλιάδες έργα πήγαν από το Β’ στο Γ’ ΚΠΣ. Το ξέρουν οι εκλεκτοί
συνεργάτες σας των υπηρεσιών του Υπουργείου. Έτσι, έχουµε
τη µετάβαση από το ένα πρόγραµµα στο άλλο.
Τώρα, όταν λέµε ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, δεν εννοούµε
οπωσδήποτε την έναρξη εκτέλεσης των έργων. Είναι οι προκηρύξεις, συµβάσεις, νοµικές δεσµεύσεις κ.λπ.. Καταθέτω τον σχετικό πίνακα τον οποίο πήρα µία ηµέρα πριν φύγω από το
Υπουργείο στις 5/10/2009.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής τον προαναφερθέντα πίνακα ο
οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτές υπερβαίνουν το 50%. Είναι η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ.
Και αυτό, επειδή λένε ότι το ΕΣΠΑ δεν ξεκίνησε. Επιπλέον, τα µεγάλα έργα, γέφυρες που συνεχίζονται στο ΕΣΠΑ, έχουν προϋπολογισµό περίπου 7.000.000.000 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια για
το ΕΣΠΑ. Προσπαθήστε να κτίσετε πάνω σε όσα σας παραδώσαµε και να ξεφύγετε από την απραξία.
Λόγω της ελκυστικότητας του επενδυτικού νόµου, υπήρξε µεγάλη προσέλευση υποβολής αιτήσεων. Όµως, είναι µεγάλη η έλλειψη γενικού γραµµατέα επενδύσεων και ανάπτυξης. ∆εν είναι
ο ίδιος γενικός γραµµατέας όπως αυτοί των άλλων Υπουργείων.
Ο γενικός γραµµατέας επενδύσεων και ανάπτυξης, είναι πολύ
σηµαντικός, διότι εδώ και τέσσερις µήνες δεν µπορεί να συνεδριάσει η γνωµοδοτική επιτροπή, όχι µόνο για την έγκριση νέων
επενδυτικών σχεδίων, αλλά και για την επίλυση προβληµάτων
που ήδη υπάρχουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Μπούρα, σας παρακαλώ τελειώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς
θα στηρίξουµε κάθε θετική πρωτοβουλία που θα βοηθά τη χώρα
µας και δεν θα λέµε σε όλα όχι όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ ως Αντιπολίτευση, ακόµη και στα αυτονόητα. Να θυµίσω την εγγύηση
των καταθέσεων όπου είπε όχι. Η ανάπτυξη της χώρας µας πρέπει να έχει συνέπεια και συνέχεια. Μας αφορά όλους µας. Εµείς
θα κάνουµε το χρέος µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο κ. Μουσουρούλης
έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πόροι
χωρίς στρατηγική και πλαίσιο θεσµικό, διαχειριστικό, επιχειρησιακό είναι µία επιταγή χωρίς κανένα αναπτυξιακό αντίκρυσµα.
Μιλάει η Κυβέρνηση για κακό σχεδιασµό στο ΕΣΠΑ. Πείτε µας, µε
τι διαφωνείτε. Με τη στρατηγική στόχευση; Με την περιφερειακή
της διάσταση; Με τις θεµατικές ή τις χωρικές προτεραιότητες;
Κύριε Υπουργέ, προχωρήσατε σε αξιολόγηση, κάνατε κάποια µελέτη, µε στόχο την αναπροσαρµογή της στρατηγικής και των
στόχων ώστε να συνδεθούν µε το σηµερινό περιβάλλον, που
όντως έχει µεταβληθεί, για να δείτε τί, πού, πότε πρέπει να αλλάξετε;
Εσείς νοµίζετε, ότι για να γίνει µία προκήρυξη, χρειάζεται να
έχετε τα χρήµατα στο συρτάρι. Μα, εάν ήταν έτσι µία περίοδος
προβληµατισµού θα ήταν δεκαετής ή, για την Ελλάδα, δεκαπενταετής. Νοµίζετε, επίσης, ότι η κατάργηση επιχειρησιακών προγραµµάτων, σηµαίνει υποβάθµιση πολιτικών και αναφέροµαι
στον πολιτισµό. Αυτό είναι πιο παρωχηµένο και δε συνάδει µε
καµµία σύγχρονη αντίληψη περί ανάπτυξης.
Πάµε στην εφαρµογή. Μιλάµε για καθυστερήσεις. Ανακοινώσατε την πρόθεση ακύρωσης των αναπτυξιακών οργανισµών περιφερειών και της «ΝΟΜΟΣ ΑΕ». Πολύ ωραία. Μόνο που αυτό
δεν έχει να κάνει σε τίποτε µε την εξάλειψη των καθυστερήσεων.
Οι δοµές αυτές δεν υπάρχουν για να τους αποδοθούν οι καθυστερήσεις που εσείς εντοπίζετε.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στην πιστοποίηση των τελικών δικαιούχων, το πιο εκσυγχρονιστικό µέτρο που έχει γίνει ποτέ σε αυτήν
την χώρα. ∆ηλαδή, για να πάρει ένας φορέας κοινοτικούς πόρους, θα πρέπει να βεβαιώσει ότι έχει την επάρκεια για να τους
διαχειριστεί. Και αυτό όµως, το υποβαθµίζετε.
Πάµε τώρα στις καθυστερήσεις, σε ονοµαστικούς όρους, σε
ποσοστά. Θα καταθέσω έναν πίνακα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνει ότι σήµερα, στο ΕΣΠΑ, είµαστε τέταρτοι στους είκοσι επτά, σε δεσµεύσεις και έβδοµοι στους είκοσι
επτά, σε πληρωµές. Πληρωµές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς
την Ελλάδα. Τώρα σε ό,τι αφορά το λογιστικό κλείσιµο του Γ’
ΚΠΣ -αναφέρθηκε ο τέως Υφυπουργός κ. Μπούρας- καταθέτω
έναν πίνακα, που δείχνει ότι υπάρχουν 6.000.000.000 ευρώ σε
δεσµεύσεις από το Γ’ προς µεταφορά στο ∆’, -τα περίφηµα έργα
γέφυρες- και ένα υπόλοιπο περίπου 1.000.000.000 ευρώ σε πληρωµές. Αυτά όταν θα προστεθούν στο ΕΣΠΑ, θα ανεβεί και η
απορρόφηση και αυτή η απορρόφηση είναι δική µας και δεν την
χαρίζουµε σε κανέναν.
Τώρα, για να καθησυχάσω το Σώµα, θα καταθέσω και την απάντηση που µου έδωσε η κ. Κατσέλη, σε αντίστοιχη ερώτησή µου,
λέγοντας ότι φέτος, για το 2010, δεν υπάρχει κανένα απολύτως
πρόβληµα «ν +3», πρόβληµα απώλειας.
Εµείς επιλέξαµε να συγχρηµατοδοτήσουµε το ΕΣΠΑ µε ένα
ποσοστό περίπου 34%. Εάν πηγαίναµε στο 15% που επιτρέπει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, η απορροφητικότητα θα ήταν πολύ περισσότερη. Άρα, η απορροφητικότητα έχει και µια λογιστική διάσταση.
Κύριε Υπουργέ, η Νέα ∆ηµοκρατία σας παρέδωσε ένα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ολοκληρωµένο, υγιές σε ό,τι αφορά τα
δηµόσια έργα και το σύστηµα διαχείρισης και έλεγχου. Ένα
ΕΣΠΑ, µε µια στρατηγική υψηλού επιπέδου που εγκρίθηκε δεύτερο στους είκοσι επτά. Επιχειρησιακά προγράµµατα εγκεκριµένα. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου εγκεκριµένο, ήδη, από
το 2008. Θυµίζω, εδώ, ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
που παραλάβαµε εµείς, εγκρίθηκε το 2005, σχεδόν έξι χρόνια
µετά την έναρξη του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Και βέβαια,
έναν νόµο που ενσωµατώνει οκτώ κοινοτικούς κανονισµούς -θυµηθείτε ή κάντε την αντιπαραβολή- σε σχέση µε το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. Και µιλάµε για µια νέα περίοδο προγραµµατισµού που δεν έχει καµµία απολύτως σχέση, µε το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης.
Πέντε από τις δεκατρείς περιφέρειες αλλάζουν εντελώς καθεστώς επιλεξιµότητας και αυτό το λέω, για να αντιληφθούµε,
πόσο δύσκολος, ήταν και ο σχεδιασµός και η εφαρµογή. Καλές
οι διαφοροποιήσεις, κύριε Υπουργέ, αλλά πρέπει να τεκµηριώ-
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νονται. Με ποιες πολιτικές θα επιταχύνετε; Πότε θα γίνει αυτό; Η
Γενική Γραµµατεία Επενδύσεως και Ανάπτυξης –το πιο κοµβικό
σηµείο της Κυβέρνησης και το λέω γιατί υπηρέτησα επί τριάµισι
χρόνια- είναι ακέφαλη. ∆εν βρίσκω λόγια να περιγράψω το µέγεθος του σφάλµατος που κάνατε αφήνοντας την Γραµµατεία
αυτή ακέφαλη.
∆ιαπιστώσατε λοιπόν, πρόβληµα στον σχεδιασµό και στο θεσµικό πλαίσιο. Το ίδιο κάναµε και εµείς όταν παραλάβαµε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Και την εξήγηση την έδωσα ήδη. Ήταν
η πλήρης αντικοινοτικότητα του θεσµικού πλαισίου διαχείρισης
και παραγωγής έργων. Εµείς, µαζί µε αυτά, παραλάβαµε και δύο
κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Μια επιστολή προς την Κυβέρνησή σας, που µιλούσε για διαδικασίες αδιαφάνειας και έλλειψης νοµιµότητας στις δηµόσιες συµβάσεις και µια έκθεση
ελέγχου. Τα καταθέτω και αυτά στα Πρακτικά για να δείτε -και
σας παρακαλώ θερµά, κύριε Υπουργέ, να ρίξετε µια µατιά- σε
ποια κατάσταση ήταν το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης τότε.
Κύριε Υπουργέ, προσωπικά σας εκτιµώ και το γνωρίζετε.
Εκτιµώ, επίσης, ότι είσαστε ένας πολιτικός πράος, ένας αποτελεσµατικός Υπουργός, µε σηµαντική εµπειρία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σας παρακαλώ να τα δείτε και να τα µελετήσετε προσεκτικά. Αριθµούς δεν θέλω να δώσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πω µόνο ότι, αυτό που παραλάβατε στο ΚΠΣ ήταν αποτέλεσµα του τετραπλασιασµού της προσπάθειας που κάναµε σε
θεσµικό, σε διαχειριστικό, αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Αυτό πρέπει να το λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν. Ειδικά, όταν
στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή δήλωναν ότι το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα κλείσει µε απώλειες δισεκατοµµυρίων.
Καταθέτω εδώ, σχετικές δηλώσεις της αρµόδιας τοµεάρχου το
2005, που µιλούσε για πανωλεθρία στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Εµείς δεν ασχοληθήκαµε µε το παρελθόν. ∆ιαµορφώσαµε τη
δική µας ατζέντα. Εφαρµόσαµε το δικό µας συγκεκριµένο σχέδιο
δράσης, να πάµε το ΚΠΣ µπροστά, να εγκρίνουµε το σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχου, να αλλάξουµε το σύστηµα παραγωγής
δηµοσίων έργων –µαθηµατικός τύπος επί έλασσον δαπάνες,
υπερβάσεις, συµπληρωµατικές συµβάσεις, κοκ- να εξασφαλίσουµε πόρους και ευνοϊκές ευθύνες για το ΕΣΠΑ και βέβαια να
στηρίξουµε τον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας, χωρίς να ακυρώνουµε ή να αναστέλλουµε το δικό σας θεσµικό πλαίσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, µε την εξής φράση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κρατήσαµε τον 2601/98,
τον δικό σας αναπτυξιακό νόµο, χωρίς να σταµατήσουµε, χωρίς
να δηµιουργήσουµε επενδυτικό κενό, κάναµε τις µελέτες µας,
ψηφίσαµε τον νόµο και στη συνέχεια, τον ενεργοποιήσαµε. Αυτή
τη στιγµή ειδικά για τον αναπτυξιακό νόµο, υπάρχει ένα απόλυτο
επενδυτικό κενό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Είπατε ότι θα ολοκληρώσετε µε µια φράση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αυτά όλα τα πετύχαµε, κύριε Υπουργέ, µε ευρωπαϊκές πρωτιές. Σας καλούµε να αναλάβετε δράση και να κάνετε και εσείς το
ίδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Σταύρος Καλαφάτης, Βουλευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κοινοτικά προγράµµατα αποτε-
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λούν για όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων πολλών ετών ένα
από τα πιο ισχυρά όπλα στη φαρέτρα τους, όσον αφορά την επίτευξη αναπτυξιακών και όχι µόνο στόχων.
Μ’ αυτήν τη λογική και η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
από το 2004 και µετά κινήθηκε µαζί µε µια άλλη σειρά νέων ισχυρών αναπτυξιακών εργαλείων, όπως είναι οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, όπως είναι ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος
που χαρακτηρίστηκε ως ο καλύτερος Αναπτυξιακός Νόµος που
δηµιουργήθηκε τα τελευταία πολλά χρόνια, όπως είναι η φορολογική και η ασφαλιστική µεταρρύθµιση.
Προχωρήσαµε, λοιπόν και βεβαίως παράλληλα µε την αξιοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κάναµε ένα βήµα
µπροστά. Οι δυσκολίες αναφέρθηκαν και από τους συναδέλφους. Αναλάβαµε το 2004 ένα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το
οποίο ουσιαστικά ήταν σχεδόν σε κατάρρευση. Το αναµορφώσαµε, το αναστηλώσαµε και βεβαίως παράλληλα δηµιουργήσαµε
και τον επιχειρησιακό προγραµµατισµό, αλλά και το σύστηµα διαχείρισης ελέγχου για το ΕΣΠΑ, που είναι το σύγχρονο εργαλείο
ανάπτυξης της εποχής µας.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δηµιουργούνται συγκεκριµένα και αµείλικτα ερωτήµατα, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν.
Πρώτο ερώτηµα. Έχετε διακηρύξει την πρόθεσή σας για αλλαγή των θεσµικών πλαισίων διαχείρισης του ΕΣΠΑ, παραγωγής
των δηµόσιων έργων, καθώς βεβαίως και του Αναπτυξιακού
Νόµου. Όµως, είναι δυνατή η έγκαιρη προσαρµογή στο πλαίσιο
διαχείρισης του ΕΣΠΑ του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων
έργων, καθώς και του πλαισίου των ιδιωτικών επενδύσεων σε
χρόνο που να είναι συµβατός µε τις απορροφήσεις; ∆ηλαδή,
µπορούµε να προλάβουµε;
∆εύτερο ερώτηµα. Η Κυβέρνηση έχει λίγο-πολύ ανακοινώσει
την πρόθεσή της να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για τη διαµόρφωση
νέων πολιτικών. Αυτό το έκανε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και επένδυσε, ουσιαστικά σχεδόν µέσα σε δύο χρόνια, σε
διάλογο, σε πραγµατική διαβούλευση µε κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, ακριβώς για να δηµιουργήσει ένα σύγχρονο
πλαίσιο προτεραιοτήτων και πολιτικών που θα µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών.
Βεβαίως και ο συνάδελφος κ. Μουσουρούλης προηγουµένως
µίλησε ακριβώς για τα πιο σύγχρονα, αν θέλετε, µεγέθη στον
τοµέα αυτό.
Πώς θα γίνει, λοιπόν, αυτή η νέα επαναπροσαρµογή της πολιτικής σε χρονικό διάστηµα τέτοιο που να µπορέσει να µας δηµιουργήσει αισιοδοξία και για την αποτελεσµατικότητα και βεβαίως
για την εφαρµογή;
Τρίτο ερώτηµα, σχετικά µε το νέο αναπτυξιακό νόµο που επεξεργάζεστε. ∆ηλώσατε ότι καταργείται αυτός ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως ο πλέον επιτυχηµένος Αναπτυξιακός Νόµος. Μα,
υπάρχει και θα υπάρξει επενδυτικό κενό. Θα µπει η αναπτυξιακή
προοπτική της Ελλάδος στον πάγο και για πόσο διάστηµα;
Και βεβαίως έχετε πει σε κάποιες τοποθετήσεις σας και εξωκοινοβουλευτικά ότι τα κριτήρια επιλογής έργων, επιδοτούµενων
επενδυτικών προγραµµάτων, θα έχουν σαφή αναπτυξιακό προσανατολισµό και περιφερειακή εξειδίκευση. Όµως, κύριε
Υπουργέ, αυτό είναι κάτι το πολύ γενικό και θα πρέπει να το εξειδικεύσετε, να γνωρίζουµε ακριβώς πού πάµε, πώς πάµε και πότε
θα φθάσουµε εκεί που πάµε.
Τέταρτο ερώτηµα. Υπάρχουν κενές θέσεις πολύ κοµβικές –
αναφέρθηκε επίσης προηγουµένως από συναδέλφους- που είναι
θέσεις-κλειδιά για να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε και να
έχουµε συγκεκριµένα απτά αποτελέσµατα –σηµειώνω- σε µια
από τις πιο κρίσιµες οικονοµικά συγκυρίες και φαινόµενα που
αντιµετώπισε ποτέ η χώρα µας.
Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Η πλέον κοµβική θέση για να µπορέσουµε να τρέξουµε γρήγορα σε µια χρονική στιγµή που πρέπει να σπεύσουµε για να µπορέσουµε να
προλάβουµε τις εποχές. Για να µην αναφερθώ και σε άλλες κοµβικές θέσεις, όπως –παραδείγµατος χάριν- είναι ο Ειδικός Γραµµατέας Ανταγωνιστικότητας.
Τελευταίο ερώτηµα, λόγω οικονοµίας του χρόνου. Το 80% του
∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είχε πολιτικά, θεσµικά και –αν
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θέλετε- ουσιαστικά δεσµευθεί η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι θα κατευθυνθεί προς την ελληνική περιφέρεια. Υπάρχουν
προθέσεις –και αυτό έχει γίνει σαφές από την Κυβέρνηση- ότι θα
επιδιωχθεί η αποκέντρωση και ότι οι νέοι περιφερειακοί θεσµοί
θα συνδράµουν στο να µπορέσει να επιτευχθεί ο περίφηµος στόχος της αποκέντρωσης.
Όµως, δεν εξηγείτε πώς θα µπορέσει πραγµατικά το 80% να
κατευθυνθεί εκεί που εµείς είχαµε δεσµευθεί ότι θα κατευθυνθεί
µε τους νέους –αν θέλετε- θεσµούς που θέλετε να υλοποιήσετε.
Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι θέλετε να επιτύχετε την αποκέντρωση, δεν σηµαίνει –ή πάντως δεν το δηλώνετε ευθαρσώς
και σαφώς και έχω τοποθετηθεί και σε άλλες διαδικασίες εκτός
από αυτήν στην οποία βρισκόµαστε σήµερα- ότι πραγµατικά το
80% του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης θα κατευθυνθεί προς
την ελληνική περιφέρεια και όχι στα αστικά κέντρα, όπως είχε
δεσµευτεί η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας το προηγούµενο
χρονικό διάστηµα. Αυτά, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι συγκεκριµένα ερωτήµατα και απαιτούν συγκεκριµένες απαντήσεις, γιατί
και οι ανάγκες τις οποίες έχουµε -διαβιούµε σε µία εποχή πολύ
δύσκολη- είναι επίσης συγκεκριµένες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Βουλευτής της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αφού σας ευχηθώ προσωπικά. «Καλή επιτυχία στο δύσκολο τοµέα που αναλάβατε». Να έλθω αµέσως στο
θέµα της επίκαιρης επερώτησης που καταθέσαµε.
Νοµίζω ότι είναι ήδη φανερό από τις τοποθετήσεις των αγαπητών συναδέλφων, ότι τα µέχρι σήµερα πεπραγµένα της Κυβέρνησης αναφορικά µε το ΕΣΠΑ, αναδεικνύουν την πλήρη
αναντιστοιχία λόγων και έργων. Ταυτόχρονα, φανερώνουν την
έλλειψη σχεδίου και προγραµµατισµού της Κυβέρνησής σας, να
διαχειριστείτε τα µεγάλα θέµατα και τα µεγάλα προβλήµατα του
τόπου. Και δυστυχώς, µάρτυρες της φανερής αδυναµίας σας να
κυβερνήσετε γινόµαστε όλοι καθηµερινά και κυρίως γίνονται οι
µικροµεσαίοι επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες της χώρας µας,
δηλαδή ο κορµός της οικονοµίας της Ελλάδας.
Και σας θυµίζω ότι ήδη από τις πρώτες ηµέρες που αναλάβατε
την ηγεσία της χώρας, ολιγωρήσατε. Καθυστερήσατε σε όλα τα
επίπεδα. Ακόµη και σήµερα, εκατό και πλέον ηµέρες µετά την
ανάληψη της εξουσίας, δεν έχετε ολοκληρώσει την τοποθέτηση
όλων των γενικών και ειδικών γραµµατέων των Υπουργείων σας,
ούτε καν του Υπουργείου Οικονοµικών που κύρια αρµοδιότητά
του είναι –όταν µε το καλό τον βρείτε και αναλάβει- µεταξύ άλλων
και ο αναπτυξιακός νόµος. Και ξέρετε πολύ καλά τι σηµαίνει
αυτό. Η ίδια ολιγωρία είχε ως αποτέλεσµα ακόµα και την απώλεια
κοινοτικών πόρων από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ενώ
ούτε και σήµερα δεν µας διευκρινίζετε πώς προτίθεστε να πληρώσετε τα επιπλέον 5,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ της υπερδέσµευσης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Και να ξεκαθαρίσω ότι η επερώτησή µας, δεν έχει το χαρακτήρα του απόλυτου µηδενισµού, της στείρας αντιπολίτευσης
που είχατε καθιερώσει, όχι εσείς προσωπικά, αλλά οι συνάδελφοί
σας την προηγούµενη περίοδο ως Βουλευτές της Αξιωµατική
Αντιπολιτεύσεως. ∆υστυχώς, όµως, την ώρα που θα έπρεπε να
«παίρνετε» µέτρα σταθεροποίησης κατ’ αρχήν και στη συνέχεια
να εφαρµόζετε επιθετική αναπτυξιακή στρατηγική, λειτουργείτε
µε αυτοσχεδιασµούς και παίρνετε µέτρα στο γόνατο. Όπως, για
παράδειγµα, ήταν ο αιφνιδιασµός για τους ηµιυπαίθριους, το
«συγγνώµη» για τα τέλη κυκλοφορίας, τη «σφαλιάρα» από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα για το νοµοσχέδιο της ρευστότητας, το
«συγγνώµη» για το φόρο κληρονοµιάς και µια σειρά άλλων γεγονότων. Και όλα αυτά µόλις εκατό ηµέρες που έχετε αναλάβει.
Με την απλή µέθοδο των τριών, κύριε Υπουργέ, σκεφτείτε τι µας
επιφυλάσσετε στις υπόλοιπες διακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες,
κλείνοντας δηλαδή έναν ολόκληρο χρόνο διακυβέρνησης.
Σε σχέση τώρα µε τη διαχείριση του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης, πρόσφατα ανακοινώσατε ότι θα προβείτε στην αναθεώρηση της δοµής και του τρόπου υλοποίησης του ΕΣΠΑ, καθυ-
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στερώντας επί της ουσίας την εφαρµογή του και στερώντας από
την αγορά σηµαντικά κονδύλια, ειδικά σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη
χρονική συγκυρία.
Σε αυτό το σηµείο, αναφορικά µε την αναθεώρηση της δοµής
του ΕΣΠΑ, επιτρέψτε µου να σηµειώσω ότι είναι ανάγκη να εξετάσετε και τη δυναµική της ένταξης µικρών και µεσαίων έργων
στο χρηµατοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Και το τονίζω αυτό, κύριε
Υπουργέ, διότι η -για παράδειγµα- προώθηση στην περιφέρεια,
στην Περιφέρεια της Κρήτης, µεσαίων και µικρών δηµοσίων
έργων τα οποία αναλαµβάνουν στην πλειονότητά τους οι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, είναι σηµαντική για την κάλυψη
των υπαρχόντων ελλειµµατικών αναπτυξιακών υποδοµών, που
υπάρχουν και σε ολόκληρη την περιφέρεια, αλλά και στην Κρήτη
ιδιαίτερα –όπως πολύ καλά γνωρίζετε µιας και εκλεγόµαστε στην
ίδια περιφέρεια- ενώ συγχρόνως είναι καθοριστική και για την τόνωση της δραστηριότητας του κλάδου των ατοµικών εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να υπογραµµίσω ότι κατά την παρούσα
δύσκολη οικονοµική συγκυρία υπάρχει ουσιαστική µείωση των
δηµοπρατήσεων έργων και ειδικά των µεσαίων και µικρών, ως
απόρροια της συνεχούς µείωσης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
Ως εκ τούτου και δεδοµένης της σηµασίας των µικρών και µεσαίων έργων για την περιφερειακή ανάπτυξη και ότι η ρύθµιση
αποκλείει εξ αρχής από τη συµµετοχή και δράση το σύνολο των
µικρών εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί το συγκεκριµένο όριο προϋπολογισµού, προκειµένου να
µπορούν να ενταχθούν στο χρηµατοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ
µικρά και µεσαία έργα. Εξάλλου υπογραµµίζω ότι η θεσµοθέτηση
της «ΝΟΜΟΣ ΑΕ» και ιδιαίτερα της «∆ΗΜΟΣ ΑΕ» έγινε µε πρόσχηµα την εξασφάλιση της πιστοποίησης της διαχειριστικής
επάρκειας µε βασική αποστολή την επιτυχή ένταξη έργων ΟΤΑ
στο ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Κάτι που, επίσης, προκύπτει
από την εµπειρία του παρελθόντος είναι ότι οι απώλειες των κοινοτικών πόρων προήλθαν κατά κύριο λόγο από τα µεγάλα έργα
και όχι από τα µικρά και µεσαία, τα οποία στο µέγιστο αριθµό
τους έφθασαν σε απορρόφηση το 100% των πόρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ράττοµαι, λοιπόν, της ευκαιρίας της παρούσας συζήτησης,
κυρία Πρόεδρε –και κλείνω µε αυτό- και σας ερωτώ ευθέως και
συµπληρωµατικά µε τα όσα είπαν και πρόκειται να σας πουν στη
συνέχεια οι συνάδελφοι συνεπερωτώντες Βουλευτές, εάν υπάρχει κεντρικός πολιτικός προγραµµατισµός και πρόθεση εκ µέρους του Υπουργείου και φυσικά της Κυβέρνησης, για την
ένταξη και χρηµατοδότηση µικρών και µεσαίων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Η πράξη αυτή την οποία πολύ προσεκτικά πρέπει να εξετάσετε, κύριε Υπουργέ, θα συµβάλει τόσο στη µεγαλύτερη απορροφητικότητα του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης όσο και στην
ενίσχυση των υποδοµών στην περιφέρεια, αλλά κυρίως στη στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου που, όπως καλά γνωρίζετε,
στον τοµέα της κατασκευής εντάσσονται, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου σας, άνω των τετρακοσίων τεχνικών επαγγελµάτων και φυσικά χιλιάδες ελευθεροεπαγγελµατίες,
αλλά και εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις αυτές.
Τρέξτε. Η περίοδος χάριτος τελειώνει. Ο χρόνος που φεύγει
δεν επιστρέφει ποτέ ξανά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου
της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες
και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Όλγα Κε-
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φαλογιάννη.
Ορίστε, έχετε το λόγο, για τρία λεπτά.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να εστιάσω την συζήτηση
στον τουρισµό.
Με τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης να πλήττουν σφόδρα
τους κορυφαίους παραγωγικούς κλάδους των οικονοµιών παγκοσµίως ο ελληνικός τουρισµός κινδυνεύει να γνωρίσει µεγάλη
ύφεση αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα άµεσα και υπεύθυνα,
αν δεν του αποδοθεί η σηµασία που είχε τα προηγούµενα χρόνια,
όταν εντάχθηκε στους κλάδους υψηλής προτεραιότητας και σηµασίας για την οικονοµία µε συγκεκριµένες πολιτικές κινήσεις,
όπως την ίδρυση Υπουργείου Τουρισµού, το σχεδιασµό του
ΕΣΠΑ και την αύξηση των κονδυλίων που προορίζονταν για τον
τουρισµό κατά 77% συγκριτικά µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το επιχειρησιακό πρόγραµµα: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» που αύξησε τον προϋπολογισµό δηµόσιας
δαπάνης από 307.000.000 σε 544.000.000 ευρώ, τα οποία προορίζονταν τόσο για υποδοµές όσο και για κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον, αποδεδειγµένα αναγνωρίστηκε η τεράστια σηµασία του
τουριστικού κλάδου στο ΑΕΠ και στην αγορά εργασίας.
Τον Αύγουστο του 2009 δηµοσιεύθηκε η µεγαλύτερη προκήρυξη για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ύψους 1.050.000.000
ευρώ από τα οποία τα 250.000.000 ευρώ προορίζονταν για τον
τουρισµό. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν συνολικά 43.817 προτάσεις από τις οποίες οι 4.488 προτάσεις αφορούσαν τον εκσυγχρονισµό καταλυµάτων.
Εσείς φαίνεται από πολύ νωρίς ότι, δυστυχώς, έχετε άλλη αντίληψη. Μειώσατε τον διατιθέµενο προϋπολογισµό για τον τουρισµό σε λιγότερο από τα µισά, δηλαδή σε 100.000.000 ευρώ. Λέτε
ότι τα υπόλοιπα θα τα προκηρύξετε µέχρι το Φεβρουάριο. Τότε
όµως θα είναι αργά. Το 2010, τη χρονιά µε τις περισσότερες
απώλειες για όλους τους παραγωγικούς κλάδους λόγω της κρίσης, θα χρειαζόταν µία πιο προνοητική στάση, µία πιο έγκαιρη
και πιο υπεύθυνη αντίδραση για να στηριχθεί ο τουρισµός.
Συνεχίζω µε µία σειρά εύλογων ερωτηµάτων που γεννούν οι
πρόχειροι και αµφιβόλου ωφελιµότητας χειρισµοί σας:
Λέτε ότι θα στηρίξετε την «πράσινη» ανάπτυξη. Τι εννοείτε;
Έχετε σχέδιο; Ποιο είναι το σχέδιο;
Λέτε ότι θα στηρίξετε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Σας
ερωτώ, σε βάρος των παγίων; Τότε, πώς περιµένετε να εκσυγχρονίσουν οι επιχειρηµατίες τις επιχειρήσεις τους;
∆εν σας αρκεί, υπό συνθήκες δύσκολες και οδυνηρές για τους
επαγγελµατίες του κλάδου, η διατήρηση των θέσεων εργασίας,
όπως εµείς είχαµε συµφωνήσει µε τους αρµόδιους επαγγελµατικούς φορείς;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, έχετε αυτή τη
στιγµή στα χέρια σας το καλύτερο αναπτυξιακό εργαλείο, το
ΕΣΠΑ 2007-2013. Και επειδή οι πόροι του ΕΣΠΑ στο 82% προορίζονται για τη δυτική περιφέρεια, θα ήθελα να εστιάσω στο Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», ένα πρόγραµµα που
δέκα δράσεις του είχαν ήδη ενεργοποιηθεί.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το ανέστειλε. Πάγωσε το «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» µέχρι τον επόµενο Σεπτέµβριο, για να αναθεωρήσει και να ανακατανείµει τα κονδύλια.
Και µιλάµε, κύριε Υπουργέ, για ένα πρόγραµµα αυτοδύναµο,
που µαζί µε το ΕΣΠΑ και µε τις άλλες κοινοτικές και ευρωπαϊκές
ενισχύσεις, µπορεί να δηµιουργήσει προοπτική ανάπτυξης για
την περιφέρεια.
Μαζί µε το πάγωµα του «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» πάγωσαν και οι ελπίδες για χιλιάδες επιχειρηµατίες, αγρότες, γεωργούς που επρόκειτο να ενταχθούν ή είχαν ενταχθεί στα
προγράµµατα.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, θέσατε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη
του αγροτοδιατροφικού τοµέα. Η συνάδελφός σας, η κυρία Μπα-
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τζελή, ως Ευρωβουλευτής, τότε καλούσε την Ευρώπη να επενδύσει στους νέους αγρότες. Η ίδια, όµως, Υπουργός, σήµερα
πάγωσε το µέτρο για την εγκατάσταση των νέων αγροτών. Οκτώµισι χιλιάδες νέοι αγρότες βρίσκονται αυτή τη στιγµή στο χείλος
του γκρεµού, καθότι, για να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις
να ενταχθούν στα προγράµµατα, χρειάστηκε να διαθέσουν από
5.000 έως 10.000 ευρώ.
Η ίδια Υπουργός προανήγγειλε την απόσυρση κονδυλίων από
µικρά και µεγάλα σχέδια βελτίωσης. Αναστείλατε το µέτρο για
τη µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήταν δική σας η απόφαση, κύριε
Υπουργέ, να χρηµατοδοτήσετε τους νέους αγρότες, τα σχέδια
βελτίωσης, τον εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα της
αγροτικής οικονοµίας. Και δεν κάνατε απολύτως τίποτα.
Στο πλαίσιο της ερώτησης που σας υποβάλαµε, η ελληνική περιφέρεια περιµένει σαφείς απαντήσεις. Προτίθεστε, κύριε
Υπουργέ, να αποσυνδέσετε το σχέδιο αναθεώρησης του Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και να συνεχίσετε, να
προχωρήσετε εκείνες τις δράσεις που ήδη έχουν προχωρήσει
και αφορούν τους νέους αγρότες, για να µη χαθεί άλλη ευκαιρία; Θα καταβάλετε την εθνική συµµετοχή για την ένταξη όλων
των νέων αγροτών που έχουν υποβάλει φακέλους και έχουν αξιολογηθεί θετικά; Θα ενεργοποιήσετε τα µέτρα που αναστείλατε;
Η ελληνική επαρχία, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται το 82% των
πόρων και περιµένει απαντήσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Αρναουτάκης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ: «Χρόνια πολλά» στον τέως Υφυπουργό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οµολογουµένως προκαλεί έκπληξη το
περιεχόµενο της επερώτησης των συναδέλφων της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, όχι για τους προβληµατισµούς και τις αγωνίες
που εκφράζονται και είναι ασφαλώς σεβαστοί, αλλά κυρίως για
την παντελή έλλειψη αυτοκριτικής για την κατάσταση που παραλάβαµε στο ΕΣΠΑ, ένα ΕΣΠΑ µε πολύπλοκες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, µε απουσία αναπτυξιακής στόχευσης και
µε απορρόφηση µόλις 3% στον τρίτο χρόνο υλοποίησής του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρετε στην ερώτησή σας
ότι τα κοινοτικά προγράµµατα έχουν αποτελέσει κινητήριο δύναµη ανάπτυξης και µοχλό πραγµατικής σύγκλισης για τη χώρα
µας. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης της πολιτικής συνοχής, που µαζί µε την αγροτική πολιτική
φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στον απλό πολίτη, δύο
πολιτικές που πρέπει να ενισχυθούν και πρέπει να συνεχισθούν
και εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκ µέρους της Κυβέρνησής µας.
Τα πεντέµισι, όµως, χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη
Νέα ∆ηµοκρατία θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τα χρόνια που αλλοίωσαν και το χαρακτήρα της περιφερειακής πολιτικής και αντί να µειώσουν το αναπτυξιακό έλλειµµα των
περιφερειών, το διεύρυναν ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων,
το διατήρησαν αµετάβλητο, όπως προδίδουν τα µακροοικονοµικά στοιχεία των περιφερειακών οικονοµιών.
Το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έχασε, λοιπόν, πάνω από
όλα, τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα, αφού προτεραιότητα της
απελθούσας κυβέρνησης αποτελούσε η συλλογιστική απορρόφησης των κονδυλίων και όχι η ουσιαστική αξιοποίησή τους.
Θα µπορούσα να σας υπενθυµίσω, καθώς και οι Βουλευτές
της Νέας ∆ηµοκρατίας φαίνεται µόνο τελευταία να αρχίζουν να
κατανοούν την παραπλάνηση και τις αλχηµείες των οικονοµικών
επιτελείων της κυβέρνησής τους, τα εξής:
Το Νοέµβριο του 2006, µελέτες που εσείς είχατε δώσει, κατεδείκνυαν ότι η χώρα κινδύνευε να χάσει 7.000.000.000 ευρώ από
κοινοτικούς πόρους. Με προσωπική του επιστολή προς τον Επίτροπο Μπαρόζο, ο τότε Πρωθυπουργός κύριος Καραµανλής ζή-
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τησε την παράταση της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου. Μετά από
πολύµηνες διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού
απορρίφθηκε η παράταση, η οποία δεν τεκµηριωνόταν κανονιστικά, αποφασίστηκε τελικά, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 29 του κανονισµού 1260 του 1998,
αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής συνδροµής στο 80%, µε
αντίστοιχη µείωση της εθνικής συµµετοχής λόγω ειδικών κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών.
Αποτέλεσµα ήταν η µείωση του συνολικού προϋπολογισµού
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κατά 1,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ περίπου, µε αντίστοιχο κατακερµατισµό του προγράµµατος. ∆ηλαδή, 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ χαµένοι πόροι, λόγω αδυναµίας της κυβέρνησης να τους απορροφήσει. Παράλληλα, µια
σειρά έργων εξαιρούνται, ενώ µια σειρά έργων µεταφέρονται ως
έργα «γέφυρες» στο ΕΣΠΑ.
Έτσι, αντί να δηµιουργούνται γέφυρες συνέχειας των έργων
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου µε τα έργα της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, επί της ουσίας µειώνεται εξ αρχής ο διαθέσιµος προϋπολογισµός του ΕΣΠΑ. Επίσης, εντάχθηκαν στο Γ’
Κοινοτικό Πλαίσιο, κατά µαζικό τρόπο, έργα πάνω από
1.000.000.000 ευρώ, τα οποία είχαν χρηµατοδοτηθεί µε εθνικούς
πόρους από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Παρ’ όλα αυτά όµως, η απορροφητικότητα του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου παρέµεινε χαµηλή. Ενδεικτικά, σύµφωνα µε απάντηση
της τότε Επιτρόπου κ. Χούµπνερ, σε ερώτησή µου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Νοέµβριο του 2007, η απορροφητικότητα
των κονδυλίων των είκοσι πέντε επιχειρησιακών προγραµµάτων
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ανερχόταν µόλις στο
65,77%. Και πώς να µην ήταν χαµηλή, αφού η σταθερή µείωση
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων επί Νέας ∆ηµοκρατίας, ουσιαστικά ακύρωνε το επιχείρηµα επιτάχυνσης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης;
Οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 χρησιµοποιήθηκαν ως
άλλοθι για την ανικανότητα αξιοποίησης των κονδυλίων. Μοναδική περίπτωση χώρας να ζητήσει και να πάρει παράταση για ένα
χρόνο, ολική ή µερική σε δεκατέσσερα (14) από τα επιχειρησιακά
προγράµµατα. Η παράταση αυτή επιβλήθηκε από την ανικανότητα της Κυβέρνησης να αποτρέψει τις σηµαντικές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, ο κίνδυνος απώλειας
των οποίων εκτιµάτο σε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. ∆ηλαδή, περιµέναµε να έχουµε τις καταστροφές και τις πυρκαγιές του 2007
για να µπορέσουµε να περισώσουµε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ,
αγαπητοί συνάδελφοι. Η παράταση στο κλείσιµο των προγραµµάτων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου έγινε στην κρισιµότερη για την
έναρξη του ΕΣΠΑ χρονική περίοδο, την περίοδο προγραµµατισµού του, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική καθυστέρηση ενεργοποίησής του.
Όπως προανέφερα, το ΕΣΠΑ κατά την κατάρτισή του διακρινόταν από έλλειψη εφαρµόσιµης αναπτυξιακής στρατηγικής.
Κατά το στάδιο υλοποίησής του δίνει την εικόνα ασύνδετης συρραφής έργων, δεδοµένου ότι όσα έχουν ως σήµερα ενταχθεί σε
αυτό είναι έργα µεταφερόµενα και έργα «γέφυρες» από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, καθώς και προγράµµατα ενισχύσεων
σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ όσες δαπάνες αναµένονται
να δηλωθούν στο ΕΣΠΑ στο αµέσως προσεχές διάστηµα θα προέρχονται αποκλειστικά από τα έργα αυτά, όπως πολύ σωστά είπε
ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Μουσουρούλης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ενώ η οικονοµική και κοινωνική επιδείνωση των ελληνικών περιφερειών ήταν εµφανής και η ελληνική
οικονοµία κατέρρεε, η προηγούµενη Κυβέρνηση άφησε να χαθεί
πολύτιµος χρόνος. Η άµεση αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ
πέρασε σε δεύτερη µοίρα. Η πορεία διαχείρισης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και η ελλειµµατική του εικόνα είναι
άµεσα συνυφασµένη µε την πρόοδο υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Η εκτέλεση του προϋπολογισµού έγινε κατά τρόπο που δεν
επέτρεψε οµαλή χρηµατοδότηση των έργων, µε αποτέλεσµα σηµαντικές καθυστερήσεις στην πληρωµή τους ενώ υπάρχει ακόµα
κίνδυνος µεταφορών ανελαστικών υποχρεώσεων που αφορούν
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο στον προϋπολογισµό του επόµενου χρόνου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο έκλεισε στις 31-12-2009. Ολοκληρώθηκε οριακά µε καθυστέρηση ενός έτους. Η χρονική αυτή καθυστέρηση και η χαλαρή διαχείριση της δυνατότητας της
υπερδέσµευσης στα προγράµµατα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου
για την αντιµετώπιση επικινδυνοτήτων που συνεπαγόταν ο κανόνας αυτόµατης αποδέσµευσης πόρων, ν+2, είχε ως αποτέλεσµα
τη δηµιουργία πρόσθετων δεσµεύσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε την υπέρµετρη αύξηση του αριθµού των
ηµιτελών έργων, έργα ουρές, ύψους περίπου 1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ που πρέπει να σηκώσει ο κρατικός προϋπολογισµός,
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τα οποία αν δεν ενταχθούν στο ΕΣΠΑ θα επιβαρύνουν φυσικά τους εθνικούς πόρους.
Επιπλέον, υποχρεώσεις στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων δηµιουργούνται από τις ανεξέλεγκτες εγκρίσεις επενδύσεων του αναπτυξιακού νόµου, µε αποτέλεσµα τη µη επάρκεια,
τουλάχιστον για φέτος, των εθνικών πόρων για τη χρηµατοδότηση ενεργειών. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι το πρόγραµµα
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», ο αγροτικός τοµέας, οι φυσικές καταστροφές πληρώθηκαν και πληρώνονται σιγά-σιγά, σταδιακά,
µέσα από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.
Επίσης, πρέπει να αναφερθεί η µεγάλη επιβάρυνση από τη µη
υγιή διαχείριση των εθνικών πόρων µε διάθεση πιστώσεων σε
διάφορα εθνικά προγράµµατα, όπως είναι τα ειδικά αναπτυξιακά,
που πρέπει να πω και να τονίσω ότι είναι σηµαντικά εργαλεία ανάπτυξης ειδικά της ελληνικής περιφέρειας, µε την προϋπόθεση να
υπάρχουν και οι πόροι. Γιατί χωρίς τους πόρους δεν µπορούµε
να έχουµε αυτή την αναπτυξιακή πορεία ειδικά στις περιφέρειες.
Μας ρωτάτε, λοιπόν, σήµερα, αν σε τρεις µήνες καταφέραµε,
αναφορικά µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο και το ΕΣΠΑ, να κάνουµε
ό,τι η Νέα ∆ηµοκρατία δεν έκανε σε τρία σχεδόν χρόνια. Απαντώ, λοιπόν, πως «ναι».
Αναφορικά µε την υλοποίηση του ΕΣΠΑ έχουµε προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες της
πραγµατικής οικονοµίας. Προχωράµε σε αναθεώρηση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2010, ώστε
να εναρµονιστούν µε τις προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακού
προτύπου που προωθούµε για «πράσινη» ανάπτυξη. Αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναµικού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Τροποποιούµε το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, το
ν.3614/2007, µε στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη µείωση των εµπλεκόµενων φορέων και την ενίσχυση της αποκέντρωσης στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων,
αλλά κυρίως στη διάθεση των πόρων των επιχειρησιακών προγραµµάτων, σε στόχους που θα συµβάλουν στην παραγωγική
αναδιάρθρωση της χώρας, στη στήριξη της «πράσινης» ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
Με άλλα λόγια, διαµορφώνουµε εκείνες τις συνθήκες που θα
δηµιουργήσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την πραγµατική
ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών, χωρίς γραφειοκρατικά
εµπόδια που στερούνται διαχειριστικής και αναπτυξιακής λογικής.
Και θα ήθελα εδώ να τονίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή θίξατε το αν το 82% των χρηµάτων πάει στην ελληνική περιφέρεια
και το ότι αυτό δεν το έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία. Ήταν υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Αττική έπρεπε να
πάρει το 18% και υπογράψαµε ότι το υπόλοιπο 82% πρέπει να
πάει στην ελληνική περιφέρεια. Άρα, δεν ήταν ένα κατόρθωµα
δικό σας. Ήταν µετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ήδη έχουµε ξεκινήσει αυτόν τον ιδιόµορφο αγώνα δρόµου µε πολύ σηµαντικές αποφάσεις. Προχωράµε στην απλοποίηση διαδικασιών ένταξης πράξεων, µε σκοπό
τη µεγαλύτερη επιτάχυνση υλοποίησης των έργων, κατάργηση
του δεύτερου σταδίου πιστοποίησης προτύπου ΕΛΟΤ για όλα τα
τοµεακά και τα περιφερειακά προγράµµατα, λαµβάνοντας ειδική
µέριµνα για την ένταξη έργων στις περιπτώσεις των µικρών νησιών και των ορεινών αποµακρυσµένων περιοχών.
Κατάργηση των δεκατριών Aναπτυξιακών Oργανισµών των Περιφερειών και της «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.». ∆ιασφάλιση των δεσµευµένων
κοινοτικών πόρων µε την επαρκή και έγκυρη χρηµατοδότηση των
έργων των επιχειρησιακών προγραµµάτων µέσα από το Πρό-
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γραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε 7.000.000.000 ευρώ περίπου.
Τροποποίηση σε µια πιο λειτουργική κατεύθυνση του νοµοθετικού πλαισίου, σχετικά µε την επικαιροποίηση και αναθεώρηση
των µελετών για την επιτάχυνση ένταξης των έργων. Ήδη έχουµε
συµφωνήσει και µε τον κ. Ρέππα και µε τον κ. Μαγκριώτη και
πολύ σύντοµα θα έρθει στη Βουλή.
Στόχος µας είναι η πραγµατική στήριξη και ουσιαστική αναβάθµιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων του
ΕΣΠΑ, ώστε οι πόροι του να διατεθούν στην οικονοµία µε ευέλικτες και απλές διαδικασίες. Την προσπάθειά µας αυτή για απλούστευση των διαδικασιών και µείωση του δηµοσιονοµικού κόστους
διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων υποδέχθηκε ευνοϊκά και χαιρέτισε µε την από 23-122009 επιστολή του ο ∆ιευθυντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η
SEYLER.
Όσον αφορά τον επενδυτικό νόµο, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Το Υπουργείο µας θα αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες
αναπτυξιακής πολιτικής, προκειµένου να υπάρξει ανάληψη επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας στην Ελλάδα από Έλληνες αλλά και
από ξένους επενδυτές.
Συγκεκριµένα θα προβούµε, πρώτον, στην αναµόρφωση του
υφιστάµενου αναπτυξιακού νόµου, του ν. 3299/2004, από τον
οποίο θα κρατήσουµε τα θετικά στοιχεία και θα απλοποιήσουµε
διαδικασίες για επιτάχυνση της αξιολόγησης των προτάσεων, ενσωµατώνοντας την πράσινη ανάπτυξη, δεύτερον, στη θέσπιση
ελκυστικών κινήτρων για ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας σε
γεωγραφικές περιοχές της χώρας µε ιδιαίτερες κοινωνικό-οικονοµικές συνθήκες, όπως νησιωτικές, ορεινές κ.ά., τρίτον, στην
προώθηση της σύγχρονης τεχνολογίας και της καινοτοµίας και,
τέταρτον, στην προτεραιότητα σε επενδύσεις που δηµιουργούν
και διατηρούν θέσεις εργασίας. Κυρία Κεφαλογιάννη, εµείς θέλουµε και να δηµιουργήσουµε και να διατηρήσουµε θέσεις εργασίας. Επίσης, θα επιδιωχθεί η συµπληρωµατικότητα µε τα
προγράµµατα των κρατικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ.
Οι κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεις, ως προσχέδιο νόµου, θα
τεθούν σε δηµόσια διαβούλευση, προκειµένου να ενηµερωθούν,
αλλά και να συµβάλουν στην περαιτέρω βελτίωσή του οι επιχειρηµατικοί φορείς των βασικών κλάδων της οικονοµίας.
Παράλληλα, το Υπουργείο µας προχωράει στο σχεδιασµό του
νέου καθεστώτος κινήτρων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, το
οποίο θα είναι συµβατό µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις προβλέπουν απλοποιηµένη και ταχεία διαδικασία κοινοποίησης των σχετικών προγραµµάτων, όπως
παραδείγµατος χάριν ο Κανονισµός 800/2008 της Επιτροπής της
6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων µε την Κοινή Αγορά (απαλλακτικός κανονισµός), τις
ρυθµίσεις του οποίου εφαρµόζει ο αναπτυξιακός νόµος.
Αναφορικά µε την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών προγραµµάτων της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου -αν και διαβεβαιώνω
στις ερωτήσεις µας στη Βουλή ότι το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έχει ολοκληρωθεί- η υπολειπόµενη δαπάνη για το κλείσιµο
από 1η Οκτωβρίου 2009 µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2009 ήταν
700.000.000 ευρώ. Εµείς τα δώσαµε αυτά τα χρήµατα και ολοκληρώθηκε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Άρα δεν είχε ολοκληρωθεί πιο µπροστά.
Μετά από µεγάλη προσπάθεια των τριών τελευταίων µηνών
έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ δαπάνες που ανέρχονται στο
103,5% επί της συνολικής δέσµευσης της δηµόσιας δαπάνης του
Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενώ συνεχίζεται η καταχώρηση
δαπανών στο ΟΠΣ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το τελευταίο τρίµηνο του 2009 το σύνολο των δαπανών, που έχουν δηλωθεί,
ανέρχεται στο ποσό των 706.000.000 ευρώ.
Όσον αφορά στους προϋπολογισµούς διατιθέµενης δηµόσιας
δαπάνης για τις προκηρύξεις ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελµατιών, σας ενηµερώνουµε πως επί
µέρους όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής –ένταση ενίσχυσης
και επιλεξιµότητας των προς ενίσχυση επιχειρήσεων και επαγγελµατιών- θεωρούνται ζητήµατα που χρήζουν επαναξιολόγησης
και εκ νέου διαβούλευσης, δεδοµένης της διεθνούς ύφεσης προς
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όφελος της αναπτυξιακής και περιφερειακής προοπτικής της
χώρας.
Παράλληλα, το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα πραγµατοποιηθούν όλες οι αναγκαίες παρεµβάσεις, οι οποίες θα συµβάλουν στην ταχεία αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Για την καθυστέρηση στη διαδικασία επιλογής γραµµατέα θα
ήθελα να πω ότι αυτή η καινοτόµος διαδικασία επιλογής γενικών
γραµµατέων αποτελεί µια µεγάλη και σηµαντική τοµή στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Πρόκειται για µια τοµή που συνεισφέρει στην εµπέδωση ενός
πλαισίου διαφάνειας και αξιοκρατίας στα δηµόσια πράγµατα.
Για το λόγο αυτόν είµαστε υπερήφανοι για ό,τι έχουµε κάνει
µέχρι σήµερα. Πρέπει να σας υπενθυµίσουµε ότι την ίδια κριτική
είχαµε δεχθεί, όταν εµείς είχαµε δεχθεί τον Πρόεδρό µας µέσα
από ανοικτές διαδικασίες. Προχωρήσατε και εσείς πριν από λίγο
χρονικό διάστηµα να αναδείξετε το δικό σας Πρόεδρο µέσα από
ανοικτές διαδικασίες, όπως και τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕ∆, απ’
ό,τι άκουσα τελευταία.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, ο νέος επενδυτικός νόµος
θα τεθεί σε ισχύ µέσα στο επόµενο εξάµηνο. Πρέπει, όµως, να
σας πω ότι µέχρι τέλος του Ιανουαρίου περιµένουµε τρεισήµισι
χιλιάδες επενδυτικά σχέδια, για να αξιολογηθούν. Μέχρι σήµερα
έχουν υποβληθεί πάνω από τρεις χιλιάδες διακόσια σε όλη την
Ελλάδα. Άρα αντιλαµβάνεστε το ύψος των χρηµάτων που απαιτούνται, για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επισηµαίνεται ότι το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, περιλαµβάνει ως µέτρα ανάπτυξης της πραγµατικής
οικονοµίας τον υπό αναθεώρηση επενδυτικό νόµο καθώς και το
νέο πρόγραµµα για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Από τις 5 Οκτώβρη στο Υπουργείο µας πήραµε µια συγκεκριµένη απόφαση. Αποφασίσαµε να βάλουµε τέλος στην περιττή
γραφειοκρατία, στις πολύπλοκες διαδικασίες, στην απουσία αναπτυξιακού σχεδιασµού και στην εγκατάλειψη της ελληνικής περιφέρειας. Αποφασίσαµε να βάλουµε τέλος στη σύνθεση ενός
τόσο κρίσιµου και σηµαντικού προγράµµατος, όπως το ΕΣΠΑ, µε
σχεδιασµούς που εξυπηρετούν µικροκοµµατικές και πελατειακές σκοπιµότητες.
Τα πράγµατα είναι απλά. Οι πολιτικές που έχουν µηδαµινή
αποτελεσµατικότητα είναι αποτυχηµένες πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές, δηλαδή οι πολιτικές των κυβερνήσεών σας στον τοµέα
της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων είναι οι πολιτικές που
κόστισαν στην ανάπτυξη, στην επιχειρηµατικότητα και στην τόνωση της αγοράς. Αυτές τις πολιτικές είµαστε αποφασισµένοι
να τις αλλάξουµε, µε απλοποιηµένες διαδικασίες, µε έµφαση στις
πράσινες δράσεις και µε στροφή στην αποκέντρωση και στην περιφερειακή ανάπτυξη, µε το νέο σχέδιο που έχουµε κατεβάσει
για την αιρετή περιφέρεια, για τον ισχυρό δήµο, που πραγµατικά
αποτελεί τη µεγαλύτερη τοµή µετά τη Μεταπολίτευση στην ιστορία του ελληνικού κράτους.
Το ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξει και θα τρέξει. Αυτή είναι η ξεκάθαρη
δέσµευση, η ξεκάθαρη και η αδιαπραγµάτευτη πολιτική απόφαση του Υπουργείου µας και ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού µας
Γιώργου Παπανδρέου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η ∆ιαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Τροποποίηση του
Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα».
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς «καλή επιτυχία» στον αγαπητό µου φίλο
Σταύρο Αρναουτάκη στις εσωκοµµατικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ
για την επιλογή του νέου υποψήφιου περιφερειάρχη, αν ψηφι-

2286

στεί ο νόµος. Όµως, να είναι βέβαιος ότι και από τη δική µας
πλευρά θα βρει σθεναρή αντίσταση. Βλέπω ήδη την αγαπητή συνάδελφο κ. Κεφαλογιάννη στα αριστερά µου, το κ. Αυγενάκη στα
δεξιά µου, αλλά και πολλά άλλα αξιόλογα στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας, που θα µπουν σε αυτή τη διαδικασία µε πολλές µεγάλες αξιώσεις, ειδικά µετά τα τελευταία λάθη που κάνει η
Κυβέρνηση σε έναν προνοµιακό τόπο, όπως είναι η Κρήτη και
όσον αφορά τα µεγάλα δηµόσια έργα, αλλά κυρίως όσον αφορά
τους αγρότες. Γνωρίζετε ότι την Τετάρτη η Κυβέρνηση έχει µια
δύσκολη µέρα µε τις αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο και
στα Χανιά.
Παρακολούθησα µε πολύ µεγάλη προσοχή την οµιλία του αγαπητού συναδέλφου, όχι µόνο λόγω εντοπιότητας και προσωπικής εντιµότητας. Γνωρίζει ότι τον εκτιµώ απεριόριστα και ως
πρώην δήµαρχο και ως πρώην ευρωβουλευτή και ως πολιτικό και
ως άνθρωπο.
Και πραγµατικά από όλα τα πόστα, από τα οποία πέρασε, µόνο
καλά λόγια έχουν να πουν και οι συνάδελφοί του, όχι µόνο στο
ίδιο κόµµα αλλά και στα άλλα κόµµατα. Ίσως αυτός είναι και ο
λόγος που και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµίας, Οικονοµικών – τώρα τα έχω µπερδέψει πώς λέγονται αυτά τα
Υπουργεία, έτσι όπως τα έκανε το ΠΑΣΟΚ- βέβαια µε αυτές τις
συνενώσεις ξέρετε, σε κάποια άλλη ευκαιρία θα τα πούµε, βρήκαµε τον ίδιο Υπουργό σε Υπουργείο που συνενώθηκε να στέλνει γράµµατα στον εαυτό του και να απαντά ο ίδιος πάλι στον
εαυτό και να το κοινοποιεί σε όλες τις υπηρεσίες. Αλλά αυτό είναι
ένα άλλο θέµα. Κλείνω την παρένθεση για να πω ότι ίσως αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο η αγαπητή συνάδελφος κ. Κατσέλη
τον έστειλε σήµερα εδώ να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο σε
έναν πολύ κρίσιµο τοµέα, όπως είναι το ΕΣΠΑ.
Όλοι, κύριε Υπουργέ, θα περίµεναν να κλείσετε την οµιλία σας,
λέγοντάς µας ποιος θα είναι ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων
και Ανάπτυξης που θα χειριστεί το ΕΣΠΑ, ένα κρίσιµο κοµµάτι
και για την κρίση την οικονοµική που υπάρχει, αλλά και για τις
προοπτικές εξόδου της Ελλάδος από την κρίση αυτά τα δύσκολα
χρόνια. Και δεν το ακούσαµε. ∆εν µπορεί να χρειάζεται εκατόν
δεκαπέντε ηµέρες να διαβάσετε τα βιογραφικά, διότι η Κυβέρνησή σας δεν έδειξε επιµέλεια στο να διαλέγει τα καλύτερα στελέχη από την αγορά. Εγώ συµπαθώ απεριόριστα τα
κοινοβουλευτικά στελέχη και πιστεύω, τουλάχιστον από τη θητεία µου στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, ότι τα στελέχη
που είχαν κοινοβουλευτική εµπειρία διαθέτουν και εντιµότητα και
πολιτική κρίση και χειρίζονται πολύ καλά τα θέµατα.
Στο Υπουργείο Ναυτιλίας συνεργάστηκα µε δέκα πρώην συναδέλφους και ήταν όλοι άριστοι. Ίσως πολύ καλύτεροι από αυτούς που ονοµάζονται «µάνατζερ», αλλά η Κυβέρνηση µετά από
τόσες συζητήσεις και βιογραφικά κατέληξε στον κ. ∆ηµήτρη Γεωργακόπουλο του Υπουργείου Οικονοµίας. Κατέληξε στον κ.
Χάρη Τσώκα στις περιφέρειες. Κατέληξε στον κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, άριστο συνάδελφο, στο Υπουργείο Εργασίας.
∆ιαλέξτε, πολιτική θέση είναι, πολύ σηµαντικός τοµέας. Βλέπετε ότι εµείς έχουµε δύο Βουλευτές σήµερα εδώ πέρα, που πέρασαν από αυτό το κρίσιµο πόστο. Τον τελευταίο Υφυπουργό,
τον κ. Μπούρα και το συνάδελφό µας τον Κώστα εδώ, ο οποίος
εξελέγη και πανηγυρικά µέσα σε µία περιφέρεια και µε δέκα ηµέρες µόνο προεκλογική καµπάνια. Γιατί ο κόσµος διαπίστωσε την
εµπειρία που απέκτησε µέσα από δύο κρίσιµες γραµµατείες,
όπως είναι η Γραµµατεία για τη ∆ιαχείριση του ΕΣΠΑ και στη Γενική Γραµµατεία του Καταναλωτή. Βάλτε έναν πρώην Βουλευτή,
βάλτε ένα πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν µας ενδιαφέρει. ∆εν
µπορεί το ΕΣΠΑ να µένει και να λειτουργεί µε τον τρόπο που το
λειτουργείτε.
Μας κατηγορήσατε για έλλειψη αυτοκριτικής. Πού διαφωνείτε
µε τη Νέα ∆ηµοκρατία; ∆ιαφωνείτε στη στρατηγική µας; ∆ιαφωνείτε δηλαδή σε αυτό που είχαµε πει από το 2000 και το κάναµε
πράξη το 2004, ότι το 80% των χρηµάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης θα πάει στην περιφέρεια; Εµείς πρέπει να κάνουµε
αυτοκριτική ή θέλετε να σας θυµίσω το πρόγραµµα «Ελλάδα
2004»; Να σας θυµίσω όλα αυτά τα σκιάχτρα που είναι διεσπαρµένα σε όλη την Ελλάδα; Εδώ µε το συνάδελφό µου τον κ. Αυγενάκη σχεδόν τσακωθήκαµε στη Βιάννο, για το ποιος έσπευσε
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πρώτος να υλοποιήσει ένα έργο για να ολοκληρωθεί ένα σκιάχτρο το οποίο ξεκινήσατε το 2000 και δεν είχε ολοκληρωθεί µέχρι
το 2008. Πηγαίνετε στη Βιάννο και θα το δείτε. Κάναµε µεγάλο
αγώνα να βρούµε χρήµατα, όχι από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, όπως ήταν το πρόγραµµα «Ελλάδα 2004» αλλά από τις δηµόσιες επενδύσεις.
Κάντε µία βόλτα στο Νοµό Ηρακλείου, το γνωρίζετε πολύ
καλά, κάντε στο Ρέθυµνο, κάντε στη Χίο, κάντε στο υπόλοιπο της
Αττικής για να δείτε όλα αυτά τα έργα τα οποία ξεκινήσατε και τα
εγγράψατε στον προϋπολογισµό, στο πρόγραµµα «Ελλάδα
2004» των 300.000.000 ευρώ µε 100 ευρώ. Εµάς κατηγορείτε να
κάνουµε αυτοκριτική;
Μα, εµείς δεν σας καλέσαµε εδώ εκατό ηµέρες µετά για να
σας εγκαλέσουµε για πράξεις και παραλήψεις. Να σας χτυπήσουµε ένα κουδούνι, µια καµπάνα και να σας πούµε ότι δεν µπορεί να περιµένεις το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Τι θέλετε να
σας θυµίσω; Να σας θυµίσω ότι κάναµε τέσσερις αναθεωρήσεις
για το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης; Να σας θυµίσω ότι αυτό το
πρόγραµµα έκλεισε 31-12-2009; Να σας πω ότι -και ρωτήστε και
τους συναδέλφους σας, τους συνεργάτες σας που κάθονται µαζί
σας- από τον Ιούνιο του 2009 είχε σχεδόν ολοκληρωθεί το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης; Να σας θυµίσω ότι το ΕΣΠΑ ξεκίνησε το
Μάιο του 2009;
Να σας θυµίσω ότι το ΕΣΠΑ ξεκίνησε το Μάιο του 2009; Να
σας θυµίσω ότι είµαστε από τις δύο πρώτες χώρες από τις 27
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρώτες πήραν τις εγκρίσεις για το
ΕΣΠΑ; Και βεβαίως δεν µπορούσε αυτό να ξεκινήσει πριν πάρουµε αυτές τις εγκρίσεις.
Τι θέλετε να σας πω; Έχετε την ευθύνη και έχετε άξιο Περιφερειάρχη στη Κρήτη. ∆εν γνωρίζετε εσείς ως αρµόδιος Υπουργός –είµαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε, γιατί και εσείς συνδράµατε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ήσασταν Ευρωβουλευτής- ότι η
Περιφέρεια της Κρήτης έχει απορρόφηση 110%; ∆εν γνωρίζετε
ότι η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας έχει 120%; ∆εν γνωρίζετε ότι εάν υπήρξε πρόβληµα, υπήρξε πρόβληµα στο αµαρτωλό τρίγωνο του Συντάγµατος, δηλαδή στα Υπουργεία που
ήταν τα µόνα που δεν µπορούσαν να απορροφήσουν;
Όχι µόνο απορροφήσαµε τα κονδύλια που είναι γύρω στο 20%
αυτό που µας παραδώσατε -από 18%-22% το µετρήσαµε και έχει
φθάσει σε πολλές περιπτώσεις και στο 120%- αλλά πρέπει να
βρείτε και 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για την υπερδέσµευση του
Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας
∆ηµοκρατίας: 80% στην περιφέρεια, πλήρη απορρόφηση των
κοινοτικών κονδυλίων και γέφυρες µεταξύ του Γ’ και του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Να µην πω για την ολιγωρία τη δική σας και κυρίως µε το Γενικό Γραµµατέα µε το πρόβληµα το οποίο δηµιουργείται από τη
µη σύγκληση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής για το
επενδυτικό πρόγραµµα από τη µείωση των κονδυλίων για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο µειώσατε από 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ τα προγράµµατα για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις; Να θυµίσω τη ρήση του αείµνηστου Ανδρέα Παπανδρέου περί «ραχοκοκαλιάς» της ελληνικής οικονοµίας, αυτά
τα ωραία, τα µεγάλα, τα βαρύγδουπα που τα ξεχάσατε στην πορεία σας ως κόµµα; Γιατί το µειώσατε από 1,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ σε 590.000.000 ευρώ; Και τι µας λέτε; Ότι εµείς έχουµε µικρές απορροφήσεις.
Σας είπαµε ότι από τον Ιούνιο µέχρι σήµερα υπάρχει γέφυρα
στο πρόγραµµα και θα σας πω διάφορα προγράµµατα, εµείς είχαµε δεσµεύσει και είχαµε απορροφήσει 3,7 από τον Οκτώβριο
του 2009 που σας παραδώσαµε. Από τότε µέχρι σήµερα, µετά
από εκατό µέρες, µε την εµπειρία που διαθέτετε και µε πλούσια
εµπειρία που διαθέτει η χώρα µας, είναι δυνατόν εσείς να έχετε
απορροφήσει µόνο 129.000.000, δηλαδή 0,5%; Το 3,07% το κάνατε 3,56%. ∆εν πρέπει να είστε υπερήφανοι ούτε αισιόδοξοι.
Πολύ περισσότερο εδώ οι συνάδελφοί µας, πολύ σωστά, σας
είπαν ο κ. Σταϊκούρας ως ο πρώτος επερωτών, ότι µε το ρυθµό
που προχωράτε τον αναπτυξιακό νόµο θα χάσουµε το 2010 και
αυτό είναι µεγάλο πρόβληµα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, εµείς είµαστε υπερήφανοι για την πολιτική µας στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και ειδικά για το Γ’
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Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Ολοκληρώσαµε την Εγνατία Οδό. Σας τα είπε στον προϋπολογισµό και ο κ. Μπούρας. Ο Μαλιακός είναι πια ένα σύγχρονος
δρόµος. Εγώ είχα πολύ καιρό να πάω προς τη µεριά της Λάρισας. Είδα ότι γίνονται πολλά και µεγάλα έργα. Τριπλασιάστηκαν
οι αυτοκινητόδροµοι.
Προχωρήσαµε στους δρόµους της ανάπτυξης: Κόρινθος-Τρίπολη, Καλαµάτα-Σπάρτη, Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα.
Λαµία-Εγνατία Οδός µέσω Θεσσαλίας.
Οι κάθετοι άξονες στην Κρήτη. Εσείς το ξέρετε καλά. Υπήρξατε σε ένα δήµο αποµονωµένο όπως ήταν οι Αρχάνες που έχει
την καλύτερη κουλτούρα, λόγω της δικής σας παρουσίας και γι’
αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια. Χαίροµαι που στο παρελθόν είχατε ευχαριστήσει και την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για
τη βοήθεια που σας προσέφερε γιατί κάνατε τον πρώτο παραδοσιακό οικισµό µε δική σας πρωτοβουλία και σας αξίζουν πραγµατικά συγχαρητήρια για τις Αρχάνες, αλλά βγήκατε από την
αποµόνωση.
∆εν γνωρίζετε εσείς ότι οι κάθετοι άξονες προχωρούν µε τη
Νέα ∆ηµοκρατία; ∆εν γνωρίζετε ότι ο δρόµος στη Μεσσαρά για
πρώτη φορά χρηµατοδοτήθηκε µε 158.000.000 ευρώ και γίνονται όλες οι κοιλαδογέφυρες και τα τούνελ; Είναι εγγυηµένα τα
λεφτά. Ο κ. Μπούρας τα είχε υπογράψει δέκα φορές. Ο πρώην
Πρωθυπουργός, ο κ. Καραµανλής, κατέβηκε στην Κρήτη.
∆ιπλασιάσαµε το µετρό. Προχωρήσαµε το µετρό της Θεσσαλονίκης. Επτά φορές το είχαν εξαγγείλει οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ. Αναβαθµίσαµε τις εθνικές οδούς σε λιµάνια και αεροδρόµια.
Προετοιµάσαµε και δηµοπρατήσαµε πολύ σηµαντικά έργα που
εσείς ακυρώσατε, όπως το νέο αυτοκινητόδροµο στην Αττική.
∆εν χρειάζεται αυτοκινητόδροµος στην Αττική; Γιατί τον σταµατάτε; ∆εν χρειάζεται; Το νέο αεροδρόµιο στο Καστέλι. ∆ηλαδή,
δεν βαρεθήκατε εσείς να ακούτε έργα;
Μαζί είµαστε και πήγαµε στα Μάλλια και εγκαινιάσαµε ένα βιολογικό καθαρισµό. Τρεις είµαστε: εσείς, ο κ. Αυγενάκης και εγώ.
Κύριοι συνάδελφοι, έναν βιολογικό καθαρισµό που χρειάστηκε
είκοσι πέντε χρόνια να ολοκληρωθεί. Είναι σοβαρό κράτος αυτό;
Κι εσείς ως Κυβέρνηση δεν σπεύδετε να κεφαλαιοποιήσετε πάνω
σε αυτό που η Νέα ∆ηµοκρατία έκανε σε χρόνο ρεκόρ. Εσείς µιλούσατε για λοξό διάδροµο του αεροδροµίου του Ηρακλείου,
ενώ ήταν έτοιµες οι µελέτες για τη διακήρυξη. Σήµερα θα είχαµε
τη διακήρυξη του έργου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα χρόνο από τη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): ∆εν γίνεται, κύριε συνάδελφε. Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία, κλείνω.
Χιλιάδες έργα για το Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ», η αξιοποίηση των
ορεινών όγκων, 150.000.000 ευρώ το πρόγραµµα της Πίνδου,
250.000.000 ευρώ στο νότιο Αιγαίο, 60.000.000 ευρώ για την
αξιοποίηση των ορεινών όγκων. Τι θα κάνει γι’ αυτό το θέµα;
Περιµένουµε από εσάς και έχουµε και την ελπίδα ότι θα αντιγράψετε –µε καλό τρόπο βέβαια- αυτό που έκανε η κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο πρώην Υπουργός κ. Φώλιας, από την
περιοχή της Πίνδου για τους ορεινούς όγκους της Κρήτης. Επιτέλους, να αναπτυχθεί και η ενδοχώρα! Τι θα κάνουν το λιµάνι
του νότου;
Ως Υπουργός, σας είχα όλες τις µελέτες έτοιµες. Θα πάρει
θέση η Κυβέρνησή σας ή θα συνεχίσετε αυτά που κάνατε και στο
παρελθόν; Όπως τότε µε τα περιφερειακά συµβούλια που κατέβαιναν οι τότε Υπουργοί, όπως η κ. Παπανδρέου και επειδή δεν
µπορούσατε να βρείτε «µπούσουλα» εσείς τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ, δήµαρχοι και νοµάρχες και φορείς και παραφορείς, λέγατε ή θα γίνει στο Τυµπάκι ή θα γίνει στην Ιεράπετρα. Και µετά
επειδή αποφασίσατε να γίνει στο Τυµπάκι, βάλατε τους φορείς
να µην το κάνουν. Θα το κάνετε, ναι ή όχι; Και εάν θα το κάνετε,
θα το κάνετε από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, όπως
λέτε, ή µε αυτοχρηµατοδότηση; Τοποθετηθείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Ο κ. Παπανδρέου το είπε προεκλογικά. Να µας πείτε τι θα κάνετε. Και µάλιστα ακολουθείστε αυτά που έχει φτιάξει η Νέα ∆ηµοκρατία, αυτά που σας έχει δώσει, διότι εµείς δεν σας δίνουµε
µε τη δική µας πολιτική καµµία ευκαιρία να τρέχετε στις Βρυξέλλες αγχωµένοι, παρακαλώντας και επαιτώντας τους εταίρους
µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να µην πληρώσουµε χρήµατα, τα οποία επιβλήθηκαν στην Ελλάδα το 2004, το 1.000.000.000 ευρώ που σας
είπαν οι συνάδελφοι που υπογράφουν την επερώτηση, για να καταλήξουµε στο τέλος να πληρώσουµε µόνο 500.000.000 ευρώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε,
λέγοντας ότι είναι µερικά πράγµατα που µας ενώνουν και δεν
είναι θέµατα αντιπαράθεσης. Εάν πετροβολούµε τα τζάµια του
σπιτιού µας, είναι βέβαιο ότι όλοι θα περάσουµε δύσκολους καιρούς. Εµείς θέλουµε να βοηθήσουµε την Κυβέρνηση, γι’ αυτό
καταθέσαµε αυτή την επερώτηση και πιστεύω πως η Κυβέρνηση
θα βγει από το λήθαργο, την απραξία, τη διαβούλευση και το
κουβεντολόι και θα προχωρήσει σε συγκεκριµένα έργα και πράξεις, που θα οδηγήσουν στην απορρόφηση των κοινοτικών προγραµµάτων, ούτως ώστε να ενισχυθεί η οικονοµία, οι
επιχειρήσεις και η Ελλάδα να έχει µία αναπτυξιακή ευκαιρία µέσω
των κοινοτικών προγραµµάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους
χώρους του Μεγάρου της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και
µαθήτριες και τρεις συνοδοί-καθηγητές από το Γυµνάσιο Οινόης
Καστοριάς.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
οφείλω να οµολογήσω ότι έχω εντυπωσιαστεί από τον εξαιρετικά
ήπιο λόγο των συναδέλφων της Νέας ∆ηµοκρατίας, γεµάτο ευγένεια, γεµάτο γνήσιο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη –ιδιαίτερα,
βεβαίως, για την Κρήτη- και ταυτόχρονα για τη µετριοπαθή προσέγγιση όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση της πολιτικής από
εδώ και πέρα. Λέει ο αξιότιµος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης: «Κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου, διότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καθυστερεί,
δεν προχωράει. ∆εν προχωράει τίποτα».
Επί πεντέµισι χρόνια αλήθεια, όταν εδώ όλοι οι συνάδελφοι
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ αλλά και των άλλων
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης ασκούσαµε κριτική για τις καθυστερήσεις και τις ολιγωρίες της Νέας ∆ηµοκρατίας, πού ήσασταν, κύριοι συνάδελφοι; Πού ήταν οι άλλοι συνάδελφοι της
Νέας ∆ηµοκρατίας εκείνη την περίοδο που η Κυβέρνηση επέλεγε
τη συµπεριφορά της στρουθοκαµήλου, όπου έβαζε το κεφάλι
µέσα στο έδαφος και από εκεί και πέρα δεν καταλάβαινε τίποτα
για το τι γινόταν γύρω µας;
Μας είπατε δε ότι είσαστε και πάρα πολύ περήφανοι για τη
διαχείριση των κοινοτικών πλαισίων. Έχω την αίσθηση ότι πρόκειται περί µεγάλου θράσους. Και είναι πράγµατι θράσος τρεις
µήνες µετά τις εκλογές να εγκαλείται η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
για τις καθυστερήσεις, τις δυσλειτουργίες, τα προβλήµατα, τις
λαθεµένες επιλογές, το λαθεµένο προσανατολισµό τον οποίο
είχε ολόκληρη η αναπτυξιακή σας πολιτική σε επίπεδο διαχείρισης και σε επίπεδο πολιτικών επιλογών.
Και γίνοµαι πιο συγκεκριµένος. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι η
Νέα ∆ηµοκρατία επεχείρησε αλλεπάλληλες αλχηµείες µε την τεχνητή αύξηση της απορρόφησης χωρίς κανένα απολύτως αναπτυξιακό αποτέλεσµα όσον αφορά τη χρήση του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης; Είναι ή δεν είναι αλήθεια όταν µιλώ για αλχηµείες και αναφέροµαι στην ένταξη µε µαζικό τρόπο των παλαιών έργων ύψους πάνω από 1.000.000.000 ευρώ, τα οποία ίδια
έργα είχαν χρηµατοδοτηθεί µε εθνικούς πόρους από την Κυ-
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βέρνηση του ΠΑΣΟΚ; Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι µε επιλογή
της Νέας ∆ηµοκρατίας υπήρξε η περικοπή του προϋπολογισµού
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κατά 1,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ στα τέλη του 2006; Αυτή είναι η αλήθεια. Και µετά, αφού
έγιναν οι αλχηµείες αυτές, λέει η Νέα ∆ηµοκρατία είµαστε περήφανοι, διότι δεν είχαµε καµµία απώλεια, διότι δεν υπήρχε απώλεια ούτε 1 ευρώ από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης! Στην
πραγµατικότητα στερήσατε από τη χώρα πάνω από
3.000.000.000 ευρώ νέων επενδύσεων. Πού ήταν αυτά τα
3.000.000.000; Θα σας τα πω συγκεκριµένα: 1,8 δισεκατοµµύρια
οι αναθεωρήσεις και οι οικειοθελείς περικοπές, 500.000.000 περίπου τα πρόστιµα και 1.000.000.000 από την ένταξη ήδη ολοκληρωµένων έργων στον προϋπολογισµό του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. Αυτή δεν είναι η πραγµατικότητα; Σύνολο
από αυτά 3.000.000.000. Την ίδια περίοδο η Νέα ∆ηµοκρατία
πήρε δύο αναθεωρήσεις του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται –οι δύο αναθεωρήσεις εννοώ εκείνες που
ήταν λόγω των πυρκαγιών και τη δεύτερη στο τέλος του 2008
λόγω της διεθνούς κρίσης- αλλά πέραν αυτών οι συνολικές αναθεωρήσεις του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ήταν τέσσερις
και πάντοτε µε αποκλειστικό κριτήριο την καθυστέρηση της
απορρόφησης. Επειδή υπήρξε καθυστέρηση, άντε να πάρουµε
µία αναθεώρηση ακόµα αλλά το αποτέλεσµα ποιο ήταν το οποίο
ξεχνάτε συνήθως στη συζήτηση; Ότι σε κάθε περίπτωση κάθε
φορά που γινόταν αυτή η αναθεώρηση θυσιάζονταν συγκεκριµένα προγράµµατα µε ιδιαίτερη αναπτυξιακή βαρύτητα. Θέλετε
να τα θυµίσω; Τριακόσια πενήντα εκατοµµύρια ευρώ από το Πρόγραµµα των σιδηροδρόµων, 141.000.000 ευρώ από την κοινωνία
της πληροφορίας, 133.000.000 ευρώ από το Πρόγραµµα της
Ανταγωνιστικότητας.
Μιλάµε για το πρόστιµο. Άκουσα τον κ. Κεφαλογιάννη µόλις
προηγουµένως, µόνο που δεν κατηγόρησε και την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ της προηγούµενης περιόδου για το πρόστιµο το
οποίο πλήρωσε η χώρα µας, τα 520.000.000. Μα, αυτό που είναι
πράγµατι το µεγαλύτερο πρόστιµο στην ιστορία των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για ποιο λόγο; Γιατί
η Νέα ∆ηµοκρατία θεώρησε σκόπιµο να µη συνεχίσει στις δεσµεύσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε αναλάβει η
χώρα µας µε την προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτή δεν
είναι η πραγµατικότητα; Ή µήπως µετά ξεχνάµε ή κάνουµε πως
δεν καταλαβαίνουµε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ φέραµε τον κ. Μουσουρούλη από την Ευρώπη για να γλιτώσουµε το πρόστιµο!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ναι, αλλά τελικά όµως τι έγινε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ να µη γίνεται διάλογος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Τελικά το πληρώσαµε το πρόστιµο. Ο
κ. Μουσουρούλης, ο οποίος πράγµατι είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος και µε βαθιά γνώση των κοινοτικών πραγµάτων, επεχείρησε ακριβώς αυτό, βασιζόµενος στην κοινοτική του εµπειρία,
να επιχειρήσει το ακατόρθωτο, δηλαδή να µη συνεχίσουµε τις
δεσµεύσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Να αναθεωρήσουµε, δηλαδή, το Γ’ ΚΠΣ και να οδηγήσουµε σε
νέες προοπτικές και νέους προσανατολισµούς. Αυτή δεν είναι η
πραγµατικότητα; Το πέτυχε µεν ο κ. Μουσουρούλης, αλλά κόστισε κάτι παραπάνω, 520.000.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, και τελειώνω, γιατί αυτά τα θέµατα
πράγµατι έχουν σηµασία.
Η Νέα ∆ηµοκρατία όµως έκανε και κάτι άλλο: επιχείρησε να
παρουσιάσει ως επιτυχία την αύξηση της απορρόφησης του ΚΠΣ
µετά από πεντέµισι χρόνια, µε το επιχείρηµα ότι «παραλάβαµε
πάρα πολύ χαµηλή απορρόφηση, µόλις στο 22%». Ποια είναι
όµως η πραγµατικότητα, για να αντιλαµβανόµαστε όλες τις πλευρές της αλήθειας; Η πραγµατικότητα είναι ότι µε την ανάληψη
της διακυβέρνησης από τη Νέα ∆ηµοκρατία δεν σηµειώθηκε καν
η φυσιολογικά αναµενόµενη επιτάχυνση του ΚΠΣ, όπως συµβαίνει σε όλες τις άλλες χώρες, λόγω της ωρίµανσης των έργων,
γιατί η ωρίµανση εξανεµίστηκε στους νέους προσανατολισµούς
που είχε κάνει ο αξιότιµος συνάδελφος κ. Μουσουρούλης ως Γε-
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νικός Γραµµµατέας την εποχή εκείνη και η Νέα ∆ηµοκρατία µε
τον αέρα της µεγάλης νίκης του 2004, όπως χάθηκε στο δρόµο
και ο αυτόµατος πιλότος της ανάπτυξης του 4%, του µεγαλύτερου ποσοστού ρυθµού ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της
εποχής εκείνης από όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί; ∆ιότι εµείς δεν είχαµε προσανατολισµό, γιατί η Νέα
∆ηµοκρατία δεν είχε αναπτυξιακό προσανατολισµό, δεν είχατε
προσανατολισµό περιφερειακής ανάπτυξης γι’ αυτό και φτάσαµε
στο τέλος, όταν έληγε το Γ’ ΚΠΣ, να διαπιστώνουµε µετ’ εκπλήξεως ότι µόνο το 20% περίπου τον τελευταίο χρόνο είχε απορροφηθεί.
Αυτή την πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιχειρεί η Κυβέρνηση να αναστρέψει, όπως µε πολύ µεγάλη σαφήνεια ανέλυσε προηγουµένως ο Υφυπουργός κ. Αρναουτάκης,
επιχειρώντας µια νέα πορεία µε νέους προσανατολισµούς, µε
σταθερές δοµές, µε σταθερές λειτουργίες, µα πάνω από όλα µε
προτεραιότητες που αφορούν το µέλλον της χώρας.
Εγώ, από όλα αυτά που συζητούµε σήµερα, κρατώ ένα, τον
κώδωνα του κινδύνου. Πράγµατι καλά κάνετε, αυτός είναι ο
ρόλος της Αντιπολίτευσης, αυτός είναι ο ρόλος της Συµπολίτευσης, όλων των Βουλευτών, αυτός είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Πρέπει να επιταχύνουµε τα βήµατά µας, γιατί δεν πρέπει
να χάσουµε και αυτήν την φορά το τρένο και γιατί αυτή η εθνική
υπόθεση θα πρέπει να προωθηθεί µε την υποστήριξη όλων µας.
Εγώ εύχοµαι στον κύριο Υφυπουργό και στην Κυβέρνηση να
προχωρήσουν µε αποφασιστικά βήµατα στην υλοποίηση του σχεδιασµού, ενός σχεδιασµού που είναι ισορροπηµένος µέσα στο
εθνικό σχέδιο της περιφερειακής ανάπτυξης, που καταθέσαµε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Προγράµµατος Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, αλλά ιδιαίτερα το σκέλος «ανάπτυξης» πρέπει να το
επιχειρήσουµε µε δυνατότερους ρυθµούς. Γιατί; ∆ιότι µην περιµένουµε να βγει η χώρα από την κρίση χωρίς µια ουσιαστική πυροδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Και πιστεύω –θέλω να
το ελπίζω- οι συνάδελφοι όλων των πτερύγων της Βουλής θα
υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μερικά σχόλια και κάποιες παρατηρήσεις θέλω να κάνω για
την επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Από την πρώτη σειρά της
επερώτησης αναφέρεται ότι τα κοινοτικά προγράµµατα έχουν
αποτελέσει κινητήρια δύναµη ανάπτυξης και µοχλό πραγµατικής
σύγκλισης για τη χώρα µας. Το πρώτο που παρατηρούµε είναι
ότι κανένα κοινοτικό πρόγραµµα δεν αποτέλεσε δύναµη ανάπτυξης, πολύ περισσότερο κινητήριο δύναµη ανάπτυξης. Βεβαίως υπήρξε ανάπτυξη τα προηγούµενα χρόνια και το πρώτο
και βασικό ερώτηµα είναι: Ποιος κερδίζει από την όποια ανάπτυξη, ποιος χάνει και ποιος πληρώνει; Και η πράξη επιβεβαιώνει ότι αυτοί που κερδίζουν και αυτοί που χάνουν είναι πάντα οι
ίδιοι: Οι εργάτες, οι εργαζόµενοι, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, που
πάντα χάνουν από αυτήν την ανάπτυξη και κερδίζει το µεγάλο
κεφάλαιο.
∆εύτερον, η αναφορά στην σύγκλιση των οικονοµιών των καπιταλιστικών χωρών, αν δεν είναι προπαγανδιστικό τρικ, είναι ουτοπία, δεν υπάρχει καµµία πραγµατική σύγκλιση. Η ανισόµετρη
ανάπτυξη και η ανισοµετρία στις διάφορες καπιταλιστικές χώρες
είναι πραγµατικότητα. Το ίδιο η ανισοµετρία ισχύει και ανάµεσα
στις περιοχές της χώρας. Και είναι πραγµατικότητα ότι οι καπιταλιστικές χώρες επενδύουν εκεί που προσδοκούν πιο γρήγορα
και πιο αποτελεσµατικά κέρδη. ∆εν επενδύουν για την κοινωνία,
επενδύουν για το κέρδος.
Τρίτον, θεωρούµε ότι είναι ψευδεπίγραφη η διαµάχη ανάµεσα
στη Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας υπάρχει συµφωνία όχι
µόνο στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης της νέας ιµπεριαλιστικής τάξης, αλλά και στη συγκεκριµένη πολιτική που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τοµείς, για όλα τα
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θέµατα, τα οικονοµικά, τα κοινωνικά, αλλά και στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους της νέας τάξης. Οι διαφορές σας είναι σε διαδικαστικά θέµατα, ή σε προτάσεις για τον τρόπο διαχείρισης
προγραµµάτων και επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναρωτήθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, πού διαφωνείτε κύριοι του ΠΑΣΟΚ µε τη Νέα ∆ηµοκρατία; Και φυσικά η απάντηση είναι η σιωπή.
Τέταρτον, το ΕΣΠΑ δεν κάνει τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το να προωθεί πιο συστηµατικά την Κοινή Αγροτική Πολιτική, πολιτική η οποία ξεκληρίζει συνεχώς
φτωχοµεσαίους αγρότες και τους διώχνει από τη γη τους, πολιτική η οποία οδηγεί στη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε όλο και λιγότερα χέρια.
Επίσης, το ΕΣΠΑ προωθεί αποτελεσµατικότερα τη στρατηγική
της Λισαβόνας, πολιτική η οποία εµπορευµατοποιεί, ιδιωτικοποιεί
µε γοργούς ρυθµούς την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, την
κοινωνική ασφάλιση και συµβάλλει επίσης στη βαθύτερη ενσωµάτωση της χώρας στην ευρωενωσιακή διαδικασία. ∆ηλαδή, θα
ρωτήσει κάποιος, δεν πρέπει να λαµβάνονται αυτά τα χρήµατα;
Τίποτα καλό δεν κάνει το ΕΣΠΑ;
Για το πρώτο ερώτηµα θα απαντήσω, ότι ασφαλώς θα πρέπει
να παίρνουµε αυτά τα χρήµατα. Άλλωστε είναι χρήµατα των φορολογουµένων Ελλήνων και Ευρωπαίων εργαζοµένων και ανήκουν στον ελληνικό λαό και πρέπει να αποδοθούν σ’ αυτόν.
Για το δεύτερο ερώτηµα, απαντώ, πώς δεν κάνει καλό το
ΕΣΠΑ; Προωθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο την αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύει την κερδοφορία των µεγάλων επιχειρήσεων. Ναι, το ΕΣΠΑ έχει
αντεργατικό, αντιλαϊκό χαρακτήρα και περιεχόµενο! Με αυτό γίνεται προσπάθεια επανασχεδιασµού και θα πρέπει κατά την
άποψη και της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να ξαναµοιραστεί η πίτα. Και δεν είναι προς όφελος των εργαζοµένων, των
ανέργων, των νέων.
Σήµερα υλοποιούνται καινούργιες στρατηγικές του κεφαλαίου.
Να θυµηθούµε το χθες. Έχουν περάσει αρκετά κοινοτικά προγράµµατα. Πώς διανεµήθηκαν; Πού πήγαν τα διάφορα κονδύλια;
Ποια ήταν τα αποτελέσµατα αυτών των προγραµµάτων; Μέχρι
σήµερα δεν έχει αποδοθεί κανένας ουσιαστικός απολογισµός.
Και η παλιά και η νέα αναδιανοµή τι πραγµατικά κάνει; Προσπαθεί και µοιράζει χρήµατα στους µεγαλοεπιχειρηµατίες. Από
πού προέρχονται αυτά τα χρήµατα; Από τη φορολογία Ελλήνων
και άλλων ευρωπαίων φορολογούµενων. Ποιος είναι ο κύριος
σκοπός τους; Να προωθηθούν πιο µαζικά ελαστικές σχέσεις εργασίας, για να µειωθούν, να τσακιστούν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και οι κατακτήσεις της εργατικής τάξης, του λαϊκού
κινήµατος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ασφαλώς αυτές είναι οι επιδιώξεις των πολυεθνικών, του µεγάλου κεφαλαίου, των πολιτικών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο –και αυτό είναι το
πιο ενθαρρυντικό- δεν είναι µόνοι τους. Υπάρχουν οι εργατικές
και οι ευρύτερες λαϊκές δυνάµεις, οι δυνάµεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος που αγωνίζονται, υπάρχουν όλοι όσοι δεν
έχουν ευλύγιστη µέση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι
όσοι αγωνίζονται µε συνέπεια, µε σταθερότητα γι’ αυτόν τον σταθερό αλλά δίκαιο αγώνα και θα τον φτάσουν ως το τέλος. Γι’
αυτό άλλωστε οι εργάτες, οι εργαζόµενοι, οι αγρότες βγαίνουν
στους δρόµους. Σήµερα οι αγρότες σε όλη τη χώρα βγήκαν µε
τα τρακτέρ. Γι’ αυτό διαδηλώνουν και απεργούν εργάτες και
άλλοι εργαζόµενοι και νέοι. Και γι’ αυτό δεν πρόκειται να µείνουν
στη µέση του δρόµου.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος υποστηρίζει και στηρίζει τα
δίκαια αιτήµατα των εργαζοµένων, της αγροτιάς, όλων όσων
αγωνίζονται ενάντια στην αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, θεωρούµε ότι καλλιεργούν αυταπάτες όσοι υποστηρίζουν ότι µπορεί να αλλάξει ουσιαστικά το ΕΣΠΑ προς όφελος
των εργαζοµένων. Θεωρούµε ότι µόνο µετά από σκληρούς αγώνες µπορεί να υπάρξουν κάποιες κατακτήσεις που και αυτές εύκολα µπορεί να απορροφώνται από το σύστηµα στο βαθµό που
δεν υπάρχει µια στρατηγική αντίληψη που να φτάνει την πάλη
του εργατικού και λαϊκού κινήµατος µέχρι το τέλος, µέχρι την
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ανατροπή της εφαρµοζόµενης αντεργατικής πολιτικής. Πάντως
σ’ αυτή την κατεύθυνση εµείς θα επιµείνουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ροντούλης έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε αυτή την επίκαιρη επερώτηση κατάλαβα ότι ο πολιτικός σχεδιασµός της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει
πάθει black out. Είναι δυνατόν η Νέα ∆ηµοκρατία που επί των
ηµερών της η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ έφτασε τα
827.000.000 ευρώ την τριετία, δηλαδή το 3,15% του συνόλου των
26,2 δισεκατοµµυρίων να εγκαλεί κάποιους άλλους ότι δεν έχουν
απορροφητικότητα, ότι δεν «τρέχουν» το ΕΣΠΑ; Αυτό δεν το
κάνει ούτε ο πιο ανενηµέρωτος πολίτης διότι υπάρχει µία ιστορία.
∆εν έχετε αντλήσει συµπεράσµατα από την ιστορία σας; ∆εν
έχετε κάνει την αυτοκριτική σας; Το λέω αυτό για να αποκτήσετε
και πολιτική αποτελεσµατικότητα γιατί µ’ αυτά που κάνετε χάνετε την αξιοπιστία σας.
Έρχοµαι τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Υφυπουργέ, εγώ θα πω ότι
κάνετε µία προσπάθεια να διορθώσετε κάποια πράγµατα. Θέλετε
να αλλάξετε το ν. 3614/2007 -και καλά κάνετε- και να προσδώσετε επιτάχυνση στο όλο σύστηµα µέσα από διαδικασίες αποκέντρωσης και απλοποίησης. Γιατί; Με τι στόχους; Μ’ ένα διπλό
στόχο: Ενίσχυση της απορροφητικότητας και ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο –το είπατε πριν- που θα στηρίζεται σε τρεις βάσεις, «πράσινη» ανάπτυξη –έχουµε τις διαφορές µας αλλά
ακούµε αυτά που λέτε- αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού
και κατοχύρωση της κοινωνικής συνοχής.
Τι κάνετε λοιπόν; Πάτε να κάνετε µία σειρά αλλαγών. Καταργείτε τη «Νοµός Α.Ε.», καταργείτε το δεύτερο στάδιο πιστοποίησης, καταργείτε τους δεκατρείς αναπτυξιακούς οργανισµούς.
Ωραιότατα, όλα αυτά δεκτά. Είναι µία άλλη φιλοσοφία τέλος πάντων. Και µετά, αγαπητοί συνάδελφοι; Μετά ξυπνάµε και βρισκόµαστε ενώπιον ενός κεντρικού ζητήµατος.
Εδώ, κύριε Αρναουτάκη, επειδή ξέρω την προσπάθεια που καταβάλλετε σ’ αυτό το τόσο κρίσιµο Υπουργείο, θέλω µία απάντηση. Ποιο είναι το πρόβληµα; Όλοι ξέρουµε ότι µέσα από την
κινητοποίηση και µόνο του κρατικού µηχανισµού θα υπάρξει και
κανονική ροή χρηµατοδότησης που δεν υπήρχε. Στο σχέδιο
«Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» για παράδειγµα δεν υπήρχε. Στο σχέδιο ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων δεν υπήρχε. Εγώ λοιπόν να δεχθώ ότι κάνετε τις αλλαγές αυτές και να δεχθώ και τη
σταθερή ροή χρηµατοδότησης. Το µεγάλο πρόβληµα όµως ξέρετε ποιο είναι; Ότι δεν θα υπάρξει η επιθυµητή απορροφητικότητα εάν δεν πειστούν οι επιχειρήσεις και εάν δεν έχει τη
δυνατότητα ο επιχειρηµατικός κόσµος της χώρας να εµπλακεί
στις διαδικασίες του ΕΣΠΑ. Ερώτηµα: Μπορεί να εµπλακεί; Όχι,
δεν µπορεί να εµπλακεί. Γιατί; ∆ιότι δεν έχει ρευστότητα προκειµένου να καταβάλει την ιδία συµµετοχή. Εκεί είναι το µεγάλο
πρόβληµα. Γιατί δεν έχει τη ρευστότητα για να καταβάλει την ιδία
συµµετοχή; ∆ιότι βρίσκει ένα απρόσιτο τραπεζικό σύστηµα, άρα
δεν µπορεί να «τραβήξει» πόρους για να εµπλακεί σε διαδικασίες
ΕΣΠΑ και βεβαίως γιατί έχει µία τεράστια πτώση του τζίρου. Απλά
πράγµατα.
Άρα λοιπόν χρειάζεται µία πρωτογενής ρευστότητα –να το πω
έτσι- που θα δώσει πνοή στις τοπικές επιχειρήσεις, στην τοπική
επιχειρηµατικότητα προκειµένου να µπορέσει να καταβάλει την
ιδία συµµετοχή ώστε να εµπλακεί σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
Αυτό το έχουµε ξεχάσει, δηλαδή έχουµε ξεχάσει το πρώτο και
έχουµε πάει στο επόµενο στάδιο, να κάνουµε το ΕΣΠΑ για να ενισχύσουµε τη ρευστότητα. Μα, χρειάζεται µια πρωτογενής ρευστότητα για να κινηθεί το ΕΣΠΑ.
Στη λογική αυτή, λοιπόν, εµείς προτείνουµε συγκεκριµένα
πράγµατα. Προτείνουµε, πρώτον, ενίσχυση των δήµων για έργα,
προκειµένου οι τοπικές οικονοµίες να λιπανθούν µε χρήµα.
Όµως, στον κρατικό προϋπολογισµό έχει µειωθεί το κονδύλιο
της ΣΑΤΑ για τους ∆ήµους. Από πού θα κάνουν έργα οι δήµοι;
∆εύτερον, µέσω του ΟΑΕ∆ θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα,
προκειµένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν το ρυθµό απασχό-
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λησης, πράγµα πολύ σηµαντικό για την τοπική οικονοµία.
Τρίτον, και πάρα πολύ σηµαντικό θα πρέπει να βοηθήσουµε µε
κίνητρα, µε χρηµατοδότηση τις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό, για να µη χάσουν σε περίοδο κρίσεως τις
αγορές τους στο εξωτερικό. Άρα, θα πρέπει να ενισχυθούν οι
επιχειρήσεις αυτές εξαγωγικού προσανατολισµού, που είναι η
καρδιά της ελληνικής επιχειρηµατικότητας µε προγράµµατα προώθησης και προβολής των προϊόντων τους.
Τέταρτον, πάρα πολύ σηµαντικό, ενισχύουµε την οικοδοµή.
Πώς ενισχύουµε την οικοδοµή; Αναστέλλουµε για δύο τουλάχιστον έτη το πόθεν έσχες. Λεφτά υπάρχουν. Τα λεφτά, όµως, πρέπει να βγουν. Εάν βγουν από τα σεντούκια τα λεφτά των
µηχανικών, των γιατρών κ.λπ., που τα έχουν ούτως ή άλλως και
κινηθεί η οικοδοµή, τότε και οι τοπικές οικονοµίες θα πάρουν
µπροστά, ώστε να ενισχύσουν µε ρευστότητα τις επιχειρήσεις,
ούτως ώστε και αυτές να καλύψουν την ιδία συµµετοχή για το
ΕΣΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή).
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε µια τελευταία πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού πάρα πολύ σηµαντική.
Ο κ. Παπανδρέου έλεγε προεκλογικά ότι θα πρέπει να δοθεί
1.000.000.000 ευρώ στους αγρότες. Εµείς λέµε το εξής: Αυτό το
1.000.000.000 ευρώ από πού µπορεί να βρεθεί; Από τα
15.000.000.000 ευρώ από το πακέτο των 28.000.000.000 ευρώ
που άφησαν αναξιοποίητα οι τράπεζες. Άρα, λοιπόν, παίρνουµε
το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Τι το κάνουµε; Το δίνουµε σε ένα
αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο µπορεί και να µετεξελιχθεί –το αφήνουµε ανοικτό- σε ένα νέο πιστωτικό ίδρυµα.
Άρα, λοιπόν, η ενίσχυση των αγροτών –και είναι και επίκαιρο
αυτό που σας λέµε τώρα λόγω των µπλόκων- µέσα από ένα
αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ θα ενισχύσει την τοπική επιχειρηµατικότητα.
Και αυτό σας το λέει ένας Θεσσαλός, ένας Λαρισαίος που ξέρει
πολύ καλά τι σηµαίνει να έχουν χρήµατα οι αγρότες για τις επιχειρήσεις της Λάρισας. Εάν έχουν χρήµατα οι αγρότες, έχουν
χρήµατα και οι επιχειρηµατίες. Και µη ξεχνάτε ότι έχουµε έναν
πληθυσµό που σε ποσοστό 14% µε 15% είναι αγροτικός. Άρα, η
ενίσχυση της ρευστότητας –στους αγρότες εννοώ- θα µετουσιωθεί σε ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
Άρα, λοιπόν, το αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ είναι µια αναγκαιότητα.
Εάν πάρετε τα µέτρα αυτά που σας λέµε, αυτά τα απλά µέτρα,
κύριε Υφυπουργέ, να είστε βέβαιος ότι θα υπάρξει υψηλή απορροφητικότητα, διότι πλέον θα εµπλέξουµε και τους επιχειρηµατίες σ’ αυτό το παιχνίδι του ΕΣΠΑ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από το ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παπαδηµούλης.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι οι εκατό µέρες και κάτι είναι
πολύ λίγος χρόνος σε µια χώρα που οι κάτοικοί της δεν είναι Λωτοφάγοι, για να περάσει η Νέα ∆ηµοκρατία από τη θέση του απολογούµενου στη θέση του τιµητή.
Κύριοι συνάδελφοι, παραδώσατε την εξουσία µε απορρόφηση
3% στο ΕΣΠΑ µετά από τρία χρόνια και το κυριότερο µε έλλειψη
ωρίµανσης έργων. ∆εν είναι πως υπάρχουν έτοιµες µελέτες για
να τρέξουν διαγωνισµοί, έτσι ώστε κοινοτικοί πόροι και εθνικοί
πόροι από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων να τονώσουν
την αγορά, να δηµιουργήσουν υποδοµές, να δώσουν µια ώθηση
σε µια οικονοµία που µαστίζεται από ύφεση και ανεργία.
Επίσης, κύριε Υπουργέ –και ξέρετε την εκτίµηση που σας έχωεκατόν τόσες µέρες είναι πια αρκετές για να κουράσουν ακόµη
και αυτούς που σας ψήφισαν, όταν ακούν κάθε µέρα το επιχείρηµα, όταν ελέγχεστε γιατί καθυστερείτε, γιατί δεν κάνετε κάτι
σωστά, γιατί προχειρολογείτε, γιατί πότε λέτε έτσι και πότε λέτε
αλλιώς, ότι η Νέα ∆ηµοκρατία καταπίεζε τους µαύρους.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, λοιπόν, «µαυρίστηκε» στις εκλογές µε το
ιστορικό, χαµηλό ποσοστό αυτής της παράταξης και εσείς πήρατε την εντολή να αλλάξετε τα πράγµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο Πρωθυπουργός, σωστά λέει «η χώρα στην εντατική». Προχθές, είπε «ορθοπεταλιά». Εγώ βλέπω στην τοποθέτηση του αρµόδιου Γραµµατέα για να τρέξει το ΕΣΠΑ, ραχάτι.
Ενάµιση µήνα πριν, όταν η Νέα ∆ηµοκρατία ακόµη κοιµόταν
για το θέµα του ΕΣΠΑ –και να µε συγχωρήσουν οι συνάδελφοι
για την έκφραση, είχατε τα εσωτερικά σας, όλοι έχουν τα εσωτερικά τους άλλωστε- κατέθεσα µια επίκαιρη ερώτηση για το τι
γίνεται µε το Γραµµατέα που θα τρέξει το ΕΣΠΑ. Ρώτησα το φίλο
µου, το Σταύρο τον Αρναουτάκη και η απάντηση ήταν «τρέχουµε,
θα το κάνουµε».
Ερωτώ, όµως: Στον ενάµιση µήνα από αυτή την τρεχάλα,
βγήκε Γραµµατέας, βγήκε καπνός; Εγώ διαβάζω στα δηµοσιεύµατα ότι ο Υπουργός Οικονοµίας έχει επιλέξει έναν κύριο µε αξιόλογο βιογραφικό αλλά δεν τον θέλουν στο Μαξίµου.
Τί φταίει η έρηµη η Ελλάδα να πληρώνει αυτές τις καθυστερήσεις; Ο χρόνος είναι χρήµα. Γιατί καθυστερείτε; Ο παραλληλισµός µε τις ανοικτές διαδικασίες για την εκλογή των ηγετών
των κοµµάτων –µε συγχωρείτε, κύριε Αρναουτάκη- είναι άστοχος.
Το κάθε κόµµα έχει τη δυνατότητα να τρενάρει όσο θέλει τις
διαδικασίες της εκλογής του δικού του αρχηγού διότι δεν πληρώνουν οι φορολογούµενοι γι’ αυτό. Εδώ όµως, έχουµε καθυστερήσεις. Αντί, όµως, για µια άγονη αντιδικία µεταξύ Νέας
∆ηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για τα προηγούµενα χρόνια ας πούµε
αυτό που λένε οι αριθµοί. Οι αριθµοί λένε ότι ήρθαν δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ στη χώρα και έγιναν έργα.
Η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν πριν από τα Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης αλλά οι µελέτες λένε ότι επωφεληθήκαµε ως χώρα λιγότερο από τις υπόλοιπες χώρες της Συνοχής, όπως την Ισπανία,
την Πορτογαλία, την Ιρλανδία. Η προστιθέµενη αξία αυτών των
έργων, δηλαδή, ήταν µικρότερη στη δηµιουργία υποδοµών, στην
παραγωγή υπεραξίας, δυνατοτήτων ανάπτυξης των παραγωγικών ικανοτήτων της οικονοµίας µας. Χάσαµε πιο πολλά λεφτά
συγκριτικά από τους άλλους κατά κεφαλήν, ως ποσοστό, από
αστοχίες.
Επιπλέον, στην αξιολόγηση των συγχρηµατοδοτούµενων κοινοτικών έργων –είτε µε τη Νέα ∆ηµοκρατία είναι είτε µε το
ΠΑΣΟΚ- υπάρχει ένας κοινός παρανοµαστής. Αν ο κ. Μουσουρούλης ήταν ελεύθερος να µιλήσει ως τεχνοκράτης θα συνοµολογούσε µε αυτά.
Πιο αργά απ’ ότι είχε προβλεφθεί, η Εγνατία, αντί για το 2004,
τελείωσε το 2010. Πολύ πιο ακριβά κοστίζει ένα χιλιόµετρο εθνικής οδού ή ένα χιλιόµετρο φυσικού αερίου στην Ελλάδα από ότι
στην Ισπανία και την Πορτογαλία, µε πολλές κακοτεχνίες και ελλιπείς ελέγχους και µε χαµηλή προστιθέµενη αξία στην ανάπτυξη
της χώρας.
Μπορούµε να αλλάξουµε κάτι; Εγώ λέω ότι πρέπει να αλλάξουµε και δεν είναι το µόνο θέµα ο Γραµµατέας. Ο Γραµµατέας
είναι η αναγκαία συνθήκη. ∆εν είναι όµως, και αρκετή. ∆εν είναι
ικανή όπως λέµε στα µαθηµατικά. Χρειάζονται και άλλα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρώτα απ’ όλα, το ΕΣΠΑ σχεδιάστηκε προ της κρίσης. Λογικό.
∆εν είχε ξεσπάσει η κρίση ούτε η παγκόσµια ούτε η ελληνική,
που είναι όπως η παγκόσµια και κάτι παραπάνω. Η ελληνική
κρίση είναι η αποτυχία ενός παραγωγικού µοντέλου, ενός παραγωγικού προτύπου και ενός πολιτικού συστήµατος. Αυτό είναι η
ελληνική κρίση, το κοµµάτι που δεν είναι εισαγόµενο και είναι ενδογενές.
Αυτή τη στιγµή ,λοιπόν, χρειάζεται –όχι απλώς επικεφαλήςανασχεδιασµός, επιτάχυνση και διδασκόµενοι από τα λάθη των
προηγούµενων Κοινοτικών Πλαισίων να τρέξουµε. Φυσικά, να
τρέξει παράλληλα και το θέµα της αναµόρφωσης του επενδυτικού νόµου καθώς τελειώνετε τον προηγούµενο νόµο τον Γενάρη
και µέχρι να έρθει ο επόµενος θα υπάρχουν κάποιοι µήνες που
δεν θα τρέχει τίποτα.
Εγώ λοιπόν, θέλω -αντί να µας πείτε για την ανοικτή διαδικασία της διαβούλευσης, φίλε Σταύρο, και για το πόσο καλό είναι
να ψηφίζει η βάση για την εκλογή των Προέδρων των κοµµάτωννα µας πείτε πότε θα διοριστεί ο Γενικός Γραµµατέας, πότε θα
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γίνει η αναµόρφωση του ΕΣΠΑ, τι µέτρα θα πάρετε για την
απλούστευση, τι αλλαγές αξόνων θα κάνετε για να αξιοποιήσουµε αυτά τα δισεκατοµµύρια ευρώ, έτσι ώστε να στηριχθεί η
ανάπτυξη και η απασχόληση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, -και κλείνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για
την ανοχή σας- να µας πείτε και κάποιους ποσοτικούς στόχους.
Όταν µιλάµε για λεφτά, δεν µπορούµε να αερολογούµε, κύριοι συνάδελφοι και της Πλειοψηφίας και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πρέπει να βάλουµε δεσµευτικούς στόχους και µε
αυτούς να ελέγχεται η απόδοση των κυβερνήσεων και από τους
αντιπολιτευόµενους και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
και τους Βουλευτές της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας. ∆ηλαδή,
στο εξάµηνο πού θα έχει πάει το 3,6%; Στο τέλος του χρόνου
πού θα έχει πάει το 3,6%; Με αυτόν τον τρόπο, και εµείς θα σας
πιέζουµε και εσείς θα κάνετε πραγµατικά ορθοπεταλιά και δεν
θα είσαστε αραχτοί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Σταϊκούρας, προκειµένου να δευτερολογήσει.
Κύριε συνάδελφε, έχετε πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή. Κλείσατε
την τοποθέτησή σας, λέγοντας ότι «το ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξει και
θα τρέξει». Θα συµφωνήσουµε µαζί σας και θα συµβάλλουµε παραγωγικά. Άλλωστε, αυτό ήταν και το εφαλτήριο, το σκεπτικό
αυτής της επερώτησης.
Αυτό, όµως, δεν γίνεται µε ευχολόγια, δεν γίνεται µε γενικόλογες εκθέσεις ιδεών. Καταθέσατε φιλόδοξους στόχους, παρουσιάσατε
µια
πανσπερµία
µη
ποσοτικοποιηµένων
πρωτοβουλιών µε άγνωστο, αβέβαιο χρονικό ορίζοντα. Αναφερθήκατε εκτενέστατα στο παρελθόν. ∆εν είπατε, όµως, τι πράξατε,
τι κάνατε τις εκατό πρώτες ηµέρες. Θα µου επιτρέψετε, συνεπώς, να κάνω τις εξής παρατηρήσεις.
Η πρώτη παρατήρηση αφορά στην τοποθέτηση Γενικού Γραµµατέα, κάτι που θέσαµε όλες οι πτέρυγες εδώ στη Βουλή. ∆εν θα
σας απαντήσω εγώ, θα επαναλάβω την τοποθέτηση συναδέλφου
σας από το χώρο του ΠΑΣΟΚ που είπε τα εξής: «Καλή η διαβούλευση, αλλά οδηγεί στην απραξία, την ασυνεννοησία, τη σύγχυση. ∆εν έχει ακόµα διοριστεί ο Γενικός Γραµµατέας του ΕΣΠΑ
και οι περισσότεροι περιφερειάρχες δεν ξέρουν τι είναι ΕΣΠΑ».
Κανένα περαιτέρω σχόλιο.
∆εύτερη παρατήρηση. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ µίλησε για αναπτυξιακή πυροδότηση. Η αναπτυξιακή πυροδότηση επιτυγχάνεται, όταν αυτή συνδυάζεται µε περισσότερες, µε καλύτερες θέσεις απασχόλησης και µε µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή. Στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουµε αύξηση της ανεργίας από το
9% το 2009 στο 10,5% το 2012. Αυτά σύµφωνα µε το βασικό σενάριο, γιατί υπάρχει και το εναλλακτικό σενάριο, που ανεβάζει
την ανεργία στο 11,5%. Ο αρµόδιος, µάλιστα, Υπουργός Εργασίας προέβλεψε ότι οι άνεργοι, µαζί µε τους υποαπασχολούµενους, θα φθάσουν το ένα εκατοµµύριο και η ανεργία θα
ξεπεράσει το 12% το 2010, αποδοµώντας το ίδιο το νέο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και αποδεικνύοντας βεβαίως ότι η Κυβέρνηση δεν έχει επαρκές σχέδιο για την
αντιµετώπιση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης.
Αλήθεια, τι σόι ανάπτυξη θα έχουµε µε αύξηση της ανεργίας;
Τρίτη παρατήρηση. Επειδή έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο παρελθόν, θα µου επιτρέψετε να θυµίσω επιγραµµατικά τη συµβολή
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
από το 2000 έως το Μάρτιο του 2004. Η δοµή του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης που παρέλαβε η Νέα ∆ηµοκρατία είχε σοβαρά
προβλήµατα. Υπήρξαν αδυναµίες στο επίπεδο του σχεδιασµού
και του προγραµµατισµού. Γραφειοκρατικές χρονοβόρες διαδικασίες διαχείρισης, ασυµβατότητες του εθνικού θεσµικού πλαισίου µε το κοινοτικό δίκαιο, µε συνέπεια φυσικά την
αντικανονικότητα στην υλοποίηση µεγάλου αριθµού έργων,
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καθώς και οργανωτικές αδυναµίες. Θα επαναλάβω ότι το αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν το Μάρτιο του 2004, πενήντα ηµέρες
µετά την έναρξη του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η απορρόφησή του µόλις να υπερβαίνει το 20%, ενώ στους επόµενους
πενήντα µήνες, µέχρι δηλαδή τα µέσα του 2008, απορροφήθηκαν
τρεις φορές περισσότεροι πόροι.
Τέταρτη παρατήρηση. Μιλήσατε για απουσία σχεδιασµού από
το ΕΣΠΑ, για απουσία αναπτυξιακής στρατηγικής. Ας εξετάσουµε, όµως, λίγο την κατάρτιση και προώθησή του. Τα προηγούµενα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας πέτυχε,
πρώτον, τη διενέργεια ενός ευρύτατου αναπτυξιακού διαλόγου,
κατά τη διάρκεια του οποίου διεξήχθησαν περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια και πολλές δεκάδες νοµαρχιακά.
∆εύτερον, όπως ανέφερε και ο αγαπητός συνάδελφος κύριος
Μουσουρούλης, η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας πέτυχε τη
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης µε σαφή
προτεραιότητα στην εξωστρέφεια, την περιφερειακή ανάπτυξη,
τη στήριξη των υποδοµών, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, την έµφαση στην εκπαίδευση, την προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτοµίας, το σεβασµό στο περιβάλλον.
Τρίτον, πέτυχε την εξασφάλιση κοινοτικής συµµετοχής ύψους
20.400.000.000 ευρώ για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, ενώ πολλοί
προέβλεπαν πολύ χαµηλότερα ποσά.
Τέταρτον, πέτυχε την άµεση έγκριση του ελληνικού ΕΣΠΑ από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αυτό εγκρίθηκε δεύτερο µεταξύ
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πέµπτον, τη γρήγορη έγκριση το ∆εκέµβριο του 2008, µεταξύ
των τεσσάρων πρώτων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου για το σύνολο των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ που χρηµατοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής, εξέλιξη ιδιαίτερα σηµαντική, διότι πριν από την
έγκριση αυτή –και αναφέροµαι και στον κ. Ροντούλη και στον κ.
Παπαδηµούλη- όπως ισχύει και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα µπορούσε να ξεκινήσει το ΕΣΠΑ.
Τα αποτελέσµατα ήταν: Πρώτον, η καταχώρηση από το Μάιο
του 2009, των πόρων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013,
στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα.
∆εύτερον, η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, µέχρι το τέλος του Αυγούστου του 2009, σε επίπεδα πάνω από το 40%, µε τις σχετικές
προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δηµόσιους φορείς να έχουν ξεπεράσει τα 13.000.000.000 ευρώ.
Τρίτον, οι εισπράξεις του ΕΣΠΑ από τα διαρθρωτικά ταµεία να
κατατάσσουν τη χώρα µας στην πέµπτη θέση, σε σχέση µε το
σύνολο των ποσών που έχει καταβάλει η επιτροπή στα είκοσι
επτά κράτη-µέλη στα τέλη του Σεπτεµβρίου του 2009.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Εδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
∆ηλαδή, επί συνόλου 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ που είχε πληρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα είκοσι επτά κράτη-µέλη, η Ελλάδα έλαβε το 8,23%, πολύ περισσότερα από ό,τι είχε δώσει σε
χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο
για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω επί προσωπικού στον κ. Παπουτσή και
στη συνέχεια να έχω ελεύθερο το τρίλεπτο για να πω τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πρέπει να µας εξηγήσετε ποιο είναι το προσωπικό θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Βεβαίως, θα σας εξηγήσω.
Κατ’ αρχάς, ο κ. Παπουτσής µίλησε για αλχηµείες στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, αυτό
δεν είναι προσωπικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αναφέρθηκε τρεις
φορές σε εµένα. Αφήστε µε να ολοκληρώσω και θα δείτε εάν
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υπάρχει προσωπικό ή όχι.
Μίλησε, πρώτον, για 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ περικοπές κοινοτικών πόρων στις δηµόσιες δαπάνες. ∆εύτερον, για τεχνική αύξηση της απορρόφησης -αυτά τα δύο πράγµατα είναι ίδια- και
τρίτον, ένταξη εθνικών έργων.
Βεβαίως, αξιοποιήσαµε κάθε δυνατότητα που µας έδινε ο κοινοτικός κανονισµός. Γιατί όµως; ∆ιότι όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µας λέει ότι
παράτυπη αναδιαπραγµάτευση των συµβάσεων, µετά την υπογραφή τους και οι διαδικασίες διακρίσεων και αδιαφάνειας στις
συµβάσεις που παραλάβαµε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
οδηγούν σε αναστολή πληρωµών. Έπρεπε, λοιπόν, να αξιοποιήσουµε κάθε δυνατό µέσο.
∆εύτερον, θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας πω ότι στα τέλη σχεδόν του 2003 λάβατε µία επιστολή από την επιτροπή που σας καλούσε, προσέξτε, να καλύψετε άµεσα το συσσωρευµένο
έλλειµµα σε νοµικό, οργανωτικό, µεθοδολογικό επίπεδο και να
ανατρέψετε πρακτικές που δεν εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον.
Εδώ θέλω να θυµίσω τι εννοούσε η επιτροπή. Νόµος 716/1977
για τα δηµόσια έργα. Επί είκοσι επτά χρόνια µελετούσαµε σ’
αυτήν τη χώρα, µε το ίδιο θεσµικό πλαίσιο, του 1977. ∆εύτερον,
µαθηµατικός τύπος. Και κυρίως, η εφαρµογή του. Με δυο λόγια
η Κοινότητα µάς είπε ευθαρσώς ότι «όλες οι συµβάσεις δεν είναι
επιλέξιµες». Τρίτον, το περίφηµο θέµα των επί έλασσον δαπανών, όπου οι αναθέτουσες αρχές είχαν τη δυνατότητα να ανακατέψουν τις εργασίες στο πλαίσιο µιας ίδιας σύµβασης, να την
κλείσουν εν ισοζύγιω, αφήνοντας το έργο ηµιτελές, µε αποτέλεσµα αυτό να χάνεται, να καταστρέφεται, όπως έχουµε πολλές
φορές δει, διά γυµνού οφθαλµού. Αυτή ήταν η αλήθεια, λοιπόν,
σε ό,τι αφορά το θέµα της παραλαβής του θεσµικού πλαισίου
για τα δηµόσια έργα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώσατε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω τώρα.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να καταθέσω εδώ τα ευρήµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, να
ρίξετε µία µατιά, να δείτε γιατί αναγκαστήκαµε να κάνουµε τέσσερις διαδοχικές αναθεωρήσεις.
Για το ΕΣΠΑ, είπατε ότι υπάρχει απουσία αναπτυξιακής στόχευσης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): …αναφέρεστε στη µελέτη του
ΚANTOR;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Όχι, δεν µιλάω για την
ανάλυση κινδύνου, µιλάω για την ενδιάµεση αξιολόγηση που η
ίδια η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκανε στο τέλος του 2003 και εµείς
τη χρησιµοποιήσαµε για να κάνουµε την πρώτη αναθεώρηση του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Μιλήσατε για απουσία αναπτυξιακής στόχευσης. Εµείς συνδυάσαµε άριστα τη στρατηγική της Λισαβόνας µε την πολιτική
της συνοχής. Θέλω να σας πω εδώ, ότι στο ΕΣΠΑ υπάρχει υποχρέωση, που δεν υπήρχε στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, να
δεσµεύσουµε συγκεκριµένους πόρους στις νέες περιφέρειες
που εξέρχονται από τον στόχο 1. Το 69% -αν θυµάµαι καλά, θα
το επιβεβαιώσουν οι συνεργάτες σας- της δηµόσιας δαπάνης δεσµεύεται στις περιφέρειες. Άρα, λοιπόν, τα δύο πλαίσια είναι τελείως διαφορετικά.
Είπατε, για την ανάλυση κινδύνου. Βεβαίως, κάναµε δύο φορές
ανάλυση κινδύνου και το 2005 και το 2006 για να δούµε πού βρισκόµαστε. Παράταση, κύριε Υπουργέ, πήραν όλα τα κράτη-µέλη.
∆εν είναι µόνο το θέµα των πυρκαγιών. Το τραγικό αυτό γεγονός µας έδωσε τη δυνατότητα σε συγκεκριµένες περιφέρειες,
για τα συγκεκριµένα ΠΕΠ –παραδείγµατος χάριν για τη ∆υτική
Ελλάδα- να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε όσο είναι δυνατόν,
τις συνέπειες που δηµιουργήθηκαν εκεί.
Άρα, λοιπόν, σας λέω ότι αξιοποιήθηκε κάθε εργαλείο. Παράταση πήραν και τα άλλα κράτη-µέλη. Θέµα απεντάξεων έργων
δεν υπήρξε ποτέ, διότι αυτά τα έργα που απεντάξαµε ήταν τα
προενταγµένα που βρήκαµε, έργα τα οποία δεν είχαν µελέτες
και σε καµµία περίπτωση δεν επρόκειτο να ολοκληρωθούν.
Έρχοµαι τώρα στα έργα-γέφυρες. Βεβαίως και έχουµε έργα-
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γέφυρες, όπως έργα-γέφυρες παραλάβαµε και από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Κρατήστε ένα δείκτη και µόνο: Το 2004, οι δεσµεύσεις κοινοτικών πόρων, κατά 50%, αφορούσαν έργα γέφυρες του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Προφανώς, δεν είναι κακό να
συνεχίζουµε µε έργα γέφυρες. Θα το δείτε και θα το αξιολογήσετε και στην πορεία.
Τώρα, κλείνω µε ό,τι αφορά το θέµα του Γενικού Γραµµατέα
Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Σας είπα, ότι δεν βρίσκω λόγια να
περιγράψω το σφάλµα που έγινε, δηλαδή επί τρεις µήνες αυτή η
Γενική Γραµµατεία να είναι ακέφαλη. Και γιατί; Θα έλθει ένας Γενικός Γραµµατέας, ο οποίος θα πάει να συνεννοηθεί µε Υφυπουργούς, που υπηρετούν, ήδη, τρεις µήνες, µε Γενικούς
Γραµµατείς, που είναι ήδη, στα πόστα τους, µε περιφερειάρχες,
όταν θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει ο ίδιος να προσπαθεί να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις συντονισµού, αλλά και να δώσει οδηγίες, έτσι ώστε να µπορέσουν τα προγράµµατα να τρέξουν πιο
γρήγορα.
Τελευταίο, σε ό,τι αφορά τα καθεστώτα ενίσχυσης και τον αναπτυξιακό νόµο: Σας παραδώσαµε έναν χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων µε τα υψηλότερα δυνατά ποσοστά και τις µεγαλύτερες
δυνατές ευελιξίες.
Αυτόν τον χάρτη, αντί να τον αξιοποιήσετε, εσείς παγώνετε
τον αναπτυξιακό νόµο και δεν κάνετε κάποια κλαδική µελέτη, που
να σας υποδείξει τι ακριβώς πρέπει να τροποποιήσετε. Είµαι απόλυτα βέβαιος και το γνωρίζω αυτό, διότι ξέρω κι ποιο είναι το εργαλείο που έχετε στη διάθεσή σας, ότι ο νόµος που θα φέρετε
στη Βουλή προς ψήφιση, σε καµµία περίπτωση δεν θα είναι ένας
νόµος που θα προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη, ως οφείλουµε να κάνουµε, ειδικά αυτήν την περίοδο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.Σταύρος Καλαφάτης, για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Στον πολύ λίγο χρόνο που έχω, θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση, µια ερώτηση και να θέσω και µία απάντηση.
Η παρατήρηση αφορά τον υπάρχοντα αναπτυξιακό νόµο και
την δυναµική που υπάρχει και την έλλειψη απάντησης από πλευράς της Κυβέρνησης, σχετικά µε το θεσµικό κενό σε έναν τόσο
νευραλγικό χαρακτήρα. Να πω µονάχα και να σηµειώσω, τεκµηριώνοντας την άποψή µας, σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα
και σχετικά µε την άποψη ότι αυτός ο επενδυτικός νόµος ήταν ο
καλύτερος που υπήρξε ποτέ, µονάχα µε το να καταθέσω τους
πίνακες, όπου φαίνεται η διαφορά της δυναµικής του επενδυτικού νόµου 3299/2004 που καταργείτε, µε αυτόν που υπήρχε το
1998, τον 2601 του ΠΑΣΟΚ. Και να αναφέρω µονάχα, ότι µε τον
υπάρχοντα νόµο έχουν ήδη σχεδόν εγκριθεί επτά χιλιάδες επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισµού σχεδόν 14.000.000.000
ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλαφάτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η ερώτηση αφορά, για ακόµα µια φορά, την ελληνική περιφέρεια, που επί κυβερνήσεως της Νέας ∆ηµοκρατίας το 82% θα
κατευθύνετο στην ελληνική περιφέρεια. Ισχύει αυτό; Γιατί έχουµε
ακούσει και µάλιστα σε προεκλογική περίοδο τον σηµερινό Πρωθυπουργό να λέει ότι θα επανασχεδιάσει την κατανοµή των κονδυλίων του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην ελληνική
περιφέρεια. Αυτό είναι κάτι σηµαντικό και θέλουµε συγκεκριµένες απαντήσεις, για το αν θα ωφεληθεί η Μακεδονία, η Θράκη, η
Πελοπόννησος, η Κρήτη και όλη η ελληνική περιφέρεια, και όχι
µονάχα τα µεγάλα αστικά κέντρα.
Και βεβαίως, µια παρατήρηση, γιατί ακούσαµε το ΠΑΣΟΚ να µιλάει περί θράσους, γιατί «τόλµησε» η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
να ασκήσει το έργο της -ως οφείλει, να επιτελέσει το έργο της ως
Αξιωµατική Αντιπολίτευση- καταθέτοντας την επίκαιρη επερώτηση. ∆εν ξέρω εάν είναι πολιτικό θράσος, αλλά εγώ θα ήθελα
απάντηση από όποιον µπορεί να µου τη δώσει, τι σηµαίνει όταν
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κυβερνητικά στελέχη από τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στηλίτευαν το πιο αναπτυξιακό εργαλείο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων, το οποίο πήρε τα εύσηµα και από την αρµόδια Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως µοντέλο που θα
έπρεπε να επιβληθεί και να ακολουθηθεί και σε άλλες χώρες.
Όταν µάλιστα, ελέγετο ότι ούτε επτακόσιες επιχειρήσεις δεν θα
µπορούσαν να ωφεληθούν από το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. ‘Οταν η πραγµατικότητα διαψεύδει µεγάλο στέλεχος, το οποίο το ισχυρίστηκε αυτό το
πράγµα. Όταν η πραγµατικότητα διαψεύδει, και πάνω από ογδόντα χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από αυτό
το Ταµείο Εγγυοδοσίας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων,
που η Νέα ∆ηµοκρατία έθεσε σε πλήρη ενέργεια.
Πώς µπορεί να χαρακτηρισθεί σχετικά µε τη διαφάνεια και µε
τη πρωτόγνωρη διαδικασία των βιογραφικών, όταν βλέπουµε
κοµµατικά στελέχη –κανένας ψόγος σ’ αυτό- να λαµβάνουν θέσεις κλειδιά στη κρατική µηχανή, πάντως να µην είναι σύµφωνα
µ’ αυτό το οποίο ευαγγελίστηκε η κυβέρνηση προεκλογικά;
Και τέλος, κλείνω µε τη παρατήρηση, πώς µπορεί να χαρακτηρισθεί η θέση σύµφωνα µε την οποία µιλάει η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ για επιτάχυνση, µιλάει για ανάγκη να ανοίξουµε το βηµατισµό µας, όταν στο πλοίο που λέγεται Ελλάδα λείπει ο πλοηγός, όταν λείπει ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και
Ανάπτυξης, όταν λείπει ο καπετάνιος στο πλοίο, το οποίο εµείς
ως Νέα ∆ηµοκρατία θα βοηθήσουµε να µπει στη σωστή ρότα, να
ταξιδέψουµε ως Έλληνες µαζί µε ασφάλεια και σιγουριά; Και γι’
αυτό, αυτό θα το επιτελέσουµε είτε διά της κριτικής µας όπου
επιβάλλεται, µε δηµιουργικό και εποικοδοµητικό χαρακτήρα είτε
βεβαίως και µε τη στήριξη ή την ενθάρρυνση όταν βλέπουµε να
υπάρχει µία ουσιαστική και εµπροσθοβαρής αναπτυξιακή πολιτική από την πλευρά της Κυβέρνησης, κάτι το οποίο ακόµα προσδοκούµε να δούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλαφάτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας
∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε πολλά κατά την τοποθέτησή σας,
όµως επιµένω να αµφιβάλλω για τις δυνατότητες της Κυβέρνησής σας να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των καιρών. Ο καιρός
περνά, αγαπητά στελέχη της Κυβέρνησης και εσείς περιµένετε,
ή επιµένετε να σφυρίζετε αδιάφορα. Επιµένετε µε επικοινωνιακά
τρικ και µε εκθέσεις ιδεών, να προσπαθήσετε να θολώσετε το
τοπίο, νοµίζοντας ότι θα κερδίσετε χρόνο προκειµένου να χειριστείτε τα προβλήµατα. Όµως, αυτά παραµένουν και µάλιστα διογκώνονται µέρα µε τη µέρα, µε τους ελλιπέστατους χειρισµούς
σας. Ακόµα και σήµερα, κύριε Υπουργέ, παρ’ ότι µιλήσατε τόση
ώρα, δεν προχωρήσατε σε καµµία ρητή και σαφή δέσµευση σε
σειρά θεµάτων που θίξαµε, στο πλαίσιο της συζήτησης µε τους
συναδέλφους µου. Καµµία αναφορά για τον κλάδο των ατοµικών
εργοληπτικών επιχειρήσεων στον οποίο αναφέρθηκα στη πρωτολογία µου και στον οποίο στηρίζονται πολλά σηµαντικά έργα
υποδοµής στην περιφέρεια. Προφανώς δεν υπάρχει εκ µέρους
σας η πολιτική βούληση να στηρίξετε περαιτέρω τα µικρά και µεσαία έργα υποδοµής στην περιφέρεια.
Προφανώς δεν είστε σε θέση να στηρίξετε την αξιοποίηση των
ορεινών όγκων της Κρήτης που και επίσης γι’ αυτό το θέµα δεν
είπατε απολύτως τίποτα.
Επιπροσθέτως, επιτρέψτε µου να τονίσω στο σηµείο αυτό ότι
υπάρχει χαρακτηριστική ολιγωρία της κυβέρνησης αναφορικά
µε το θέµα του αναπτυξιακού νόµου, η οποία έχει, κυριολεκτικά,
παγώσει την επενδυτική δραστηριότητα που εµπίπτει στο πλαίσιο
του νόµου. Το θεωρώ αδιανόητο.
Όταν καιγόµαστε για την τόνωση της επενδυτικής δραστηριό-
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τητας και τη στιγµή που ψάχνουµε να βρούµε λεφτά, ότι δεν έχει
συγκληθεί εδώ και τρεις ολόκληρους µήνες από τον περασµένο
Οκτώβριο η κεντρική γνωµοδοτική επιτροπή του επενδυτικού
νόµου, έχετε κάτι να µας πείτε γι’ αυτό; Αλλά να µας πείτε κάτι
συγκεκριµένο παρακαλώ. Και ως εκ τούτου δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης των νέων επενδυτικών σχεδίων που
είναι στο στάδιο της αξιολόγησης, των τροποποιήσεων υλοποιούµενων σχεδίων και των αποφάσεων ολοκλήρωσης των ήδη
εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων. Συµπληρώνω µάλιστα ότι µε
βάση το σχέδιο νόµου για τη ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, ο επενδυτικός
νόµος 3299/2004 θα κλείσει στα τέλη του µήνα. Παράλληλα,
όµως, έχετε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει η Κυβέρνηση σε
επανεξέταση του συνόλου των ρυθµίσεων για την απαιτούµενη
αναµόρφωση του ν. 3299/2004.
Να σας πω τι σηµαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, µια και σεις αποφεύγετε να πείτε ξεκάθαρες κουβέντες στους Έλληνες επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες µικρούς και µεγάλους για να
καταλάβουν και οι πολίτες που µας παρακολουθούν; Σηµαίνει ότι
ο νέος νόµος για να λάβει προαπαιτούµενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα φάει όλο το 2010 χωρίς επενδυτικό νόµο
και πως θα αφήσουµε στεγνή, κυριολεκτικά, την αγορά και µετέωρους τους επενδυτές και τους εκατοντάδες επενδυτές των
φωτοβολταϊκών πάρκων -και ας συζητάτε ώρα πολλή για «πράσινη» πολιτική και για «πράσινα» άλογα- σε µια κρίσιµη οικονοµική συγκυρία µε καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα µας.
Ελπίζω και εύχοµαι να αναγνωρίσετε άµεσα το λάθος σας, να
αναγνωρίσετε τις απόψεις σας και τη στάση σας στο συγκεκριµένο θέµα. Ελπίζω να ανακαλύψετε τον καταλληλότερο γενικό
γραµµατέα και να του αναθέσετε να τρέξει τις αρµοδιότητες που
τον αφορούν. Ελπίζω να καταλάβετε ότι ο ελληνικός λαός σας
έφερε στο τιµόνι της χώρας για να κυβερνήσετε και όχι για να
κάνετε µπρος-πίσω και να δηλώνετε συνεχώς συγγνώµη, έχοντάς
το κάνει αρκετές φορές µέχρι τώρα.
Προχωρήστε, ο χρόνος περνάει και δεν ξαναγυρνάει όπως σας
είπα και στην πρωτολογία µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Ρεθύµνου της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει το
λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Υφυπουργέ, επειδή και εσείς
και εγώ καταγόµαστε από την Κρήτη, από µια κατ’ εξοχήν τουριστική περιοχή και φαντάζοµαι ότι ενδιαφέρει και εσάς αυτός ο
κρίσιµος τοµέας της οικονοµίας, επιτρέψτε µου να σας πω ότι
περνάµε εκατό και πλέον ηµέρες Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στον
τουρισµό. Περνούν ήδη δύο µήνες για να πάρει αρµοδιότητες η
Υφυπουργός από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, αποψιλωµένες αρµοδιότητες και ενάµιση µήνα µετά δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο, δεν υπάρχει σαφής προσανατολισµός,
δεν υπάρχουν προκηρύξεις δράσεων βελτίωσης του τουριστικού
προϊόντος και έχει παγώσει, για πόσο καιρό δεν ξέρουµε, ο αναπτυξιακός νόµος. Και µέσα σε όλα αυτά υπάρχει επίσης καθυστέρηση µε τη µη αξιολόγηση σχεδίων του τουριστικού τοµέα
από την κεντρική,αλλά και τις περιφερειακές γνωµοδοτικές επιτροπές του επενδυτικού νόµου, που περιµένουν κατά εκατοντάδες εδώ και τόσους µήνες να αξιολογηθούν.
Σας ερωτώ, λοιπόν, και πάλι. Πότε σκοπεύετε να προβείτε σε
προκήρυξη νέων δράσεων για τον τουρισµό; Ποιες θα είναι αυτές
και τι χρονικό ορίζοντα θα έχουν; Ακόµα τι κάνετε µε την κοινοποίηση του σχεδιασµού που είχαµε ολοκληρώσει για τα boutique
hotels και τα θεµατικά µουσεία.
Εντάξατε στο ΕΣΠΑ τους τουριστικούς λιµένες; Γιατί µην ξεχνάµε ότι ο τουρισµός, εκτός από µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
είναι και υποδοµές.
Κλείνοντας θέλω να είµαι σαφής. Η επιλογή της αναθεώρησης, ο δρόµος που ακολουθείτε, αντί της επίσπευσης της υλοποίησης του προγράµµατος, θα επιβραδύνει περαιτέρω την
απορρόφηση των κονδυλίων για τον τουρισµό.
Το µήνυµα που διαδίδουµε εµείς από την πλευρά µας είναι ξεκάθαρο. Σε διεθνώς, χαλεπούς καιρούς οφείλετε να προστατεύσετε τον ελληνικό τουρισµό, να τον βελτιώσετε ποιοτικά µε

2294

εργασίες προτού να είναι αργά. ∆εν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιµο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σταύρος Αρναουτάκης, έχει το λόγο για δέκα λεπτά, προκειµένου να
δευτερολογήσει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα στη
δευτερολογία µου να απαντήσω στους αγαπητούς συναδέλφους
της Νέας ∆ηµοκρατίας και των υπόλοιπων κοµµάτων.
Να πω κατ’ αρχήν στον κ. Σταϊκούρα, ότι δεν υπάρχει κανείς
πρόχειρος σχεδιασµός από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ο σχεδιασµός είναι ένας σχεδιασµός αναπτυξιακός υπέρ της ελληνικής
περιφέρειας. Πρέπει να τονίσω για ακόµη µια φορά ότι η δέσµευση από πλευράς της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ότι το 82% των πόρων θα πάει στην
ελληνική περιφέρεια και το 18% στην Αττική. ∆εν πρόκειται για
καµµιά νίκη της Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά ήταν υποχρέωση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Λέτε πάγωσε το ΕΣΠΑ. Μα, πώς πάγωσε το ΕΣΠΑ; Αν αναλογιστούµε ότι στα τρία χρόνια που ήσασταν εσείς πήγατε στο 3%
και εµείς στις εκατό ηµέρες πήγαµε στο 0,5%, σηµαίνει ότι
έχουµε αύξηση 100%. Άρα το έχουµε ζεστάνει. ∆εν το έχουµε
παγώσει σύµφωνα µε αυτά που είπατε. Αλλά αυτό δεν είναι ζητούµενο, διότι θα πρέπει να µας αξιολογήσετε µετά από ένα σοβαρό χρονικό διάστηµα και όχι µετά από εκατό ηµέρες,
αναφορικά µε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ.
Αναφορικά τώρα µε την περικοπή του προγράµµατος. Γνωρίζετε αν υπήρχαν τα χρήµατα για τα προγράµµατα, δηλαδή για
το 1.050.000.000 ευρω;
Είναι εδώ ο κ. Μουσουρούλης, που γνωρίζει πολύ καλά, ένας
εξαίρετος αρχιτέκτονας. Όµως, πρέπει να σας πω, αγαπητέ
κύριε Μουσουρούλη, ότι στην αρχιτεκτονική ο καλύτερος αρχιτέκτονας είναι αυτός που είναι απλός.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο εργολάβος!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ο απλός, η απλή αρχιτεκτονική.
Γιατί; Γιατί όλη αυτήν την περίοδο χτίστηκε ένας σχεδιασµός
όχι σε σωστές βάσεις. Μάλιστα, αν θυµάστε, όταν µας καλέσατε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µαζί µε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, αυτό που σας είπα από την πρώτη στιγµή, µε την
προηγούµενη ηγεσία, είναι ότι κατά τη δική µου άποψη δεν ήταν
σωστός αυτός ο σχεδιασµός, διότι εσείς ένα εξαίρετο στέλεχος
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένας γενικός γραµµατέας, έχετε
µάθει στη γραφειοκρατία, στην γραφειοκρατία και των Βρυξελλών και του κεντρικού υπουργείου. Εγώ, από ένα άλλο χώρο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης εδώ και δεκατέσσερα χρόνια- έχω συζητήσει µε πάρα πολλούς υπουργούς και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
∆ηµοκρατίας, από το 1991 που ήµουν δήµαρχος- τα έχω κάνει
από τα κάτω.
Τι χρειάζεται; Η απλοποίηση. Και πιστεύω ότι όλοι θα συµφωνήσετε στην Αίθουσα αυτή στην απλοποίηση και στην αποκέντρωση. ∆εν µπορεί να συνεχιστεί αυτό το ΕΣΠΑ όπως είναι
διαµορφωµένο όταν έρχεται ο κ. Πονσέ και λέει: «Θα σας πνίξουν αυτές οι διαδικασίες». Όταν το αρµόδιο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι θα µας πνίξουν αυτές οι
διαδικασίες, εµείς δεν είµαστε υποχρεωµένοι µε τη συνεργασία
που πρέπει να υπάρχει να κάνουµε κάτι; Και γνωρίζετε πολύ
καλά, πόσες φορές έχουµε συζητήσει µαζί για διάφορα θέµατα
και µε τον κ. Μπούρα τον προηγούµενο Υφυπουργό. Αυτό που
µας ενδιαφέρει είναι να κτίσουµε στα θετικά που υπάρχουν. ∆εν
µας ενδιαφέρει να γκρεµίσουµε κάποια πράγµατα. Στα θετικά
που υπάρχουν θα συνεχίσουµε και θα δούµε.
Πώς θα δώσουµε την περιφερειακή ανάπτυξη; Υπήρχε κανείς
δηµοκρατικός προγραµµατισµός σε όλη αυτήν τη διαδικασία του
ΕΣΠΑ; Ποιος ήταν ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός; Να µας
πουν εδώ όλοι οι συνάδελφοι. Και αναφέροµαι, ειδικά, σε ένα περιφερειακό πρόγραµµα που είναι Κρήτη, βόρειο Αιγαίο, νότιο Αιγαίο. Επιτροπή παρακολούθησης, εβδοµήντα πέντε άτοµα,
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αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέρετε τι έχουν γράψει οι εφηµερίδες; Περιοδεύων θίασος. Αυτό έγραψαν οι εφηµερίδες. Εβδοµήντα
πέντε άτοµα και χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο γιατί δεν υπήρχε
κανείς. Έρχονταν οι περιφερειάρχες. Υπάρχει µία αντίθεση µεταξύ των περιφερειαρχών. Και στην τοποθέτησή µου είπα: Αφού
είναι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης γιατί να µην προτείνουν αυτοί,
αλλά πρέπει να υπάρχει αυτή η κεντρική δοµή στο Υπουργείο και
η Πλατεία Συντάγµατος να διοικεί όλη την Ελλάδα; Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Γι’ αυτό εµείς λέµε: Χρειάζονταν δεκατρείς αναπτυξιακοί φορείς στην κάθε περιφέρεια; ∆εν χρειάζονταν. Χρειαζόταν η
«ΝΟΜΟΣ Α.Ε.» ανά περιφέρεια; ∆εν χρειαζόταν. Από τη στιγµή
που υπήρχαν οι φορείς που µπορούσαν πραγµατικά να υλοποιήσουν έργα, υπήρχαν ισχυροί δήµοι, υπήρχαν πολύ καλές αναπτυξιακές εταιρείες, µπορούσαµε να χτίσουµε ή να
ενδυναµώσουµε τις αδύναµες διαχειριστικές αρχές και να προχωρήσουµε παρακάτω. Ήταν πάρα πολύ απλό, κατά την ταπεινή
µου άποψη, να προχωρήσουµε σε τέτοια λογική.
Γι’ αυτό και εµείς από την πρώτη ηµέρα που ήρθαµε στο
Υπουργείο, πήραµε αυτήν την απόφαση και η κ. Κατσέλη και εγώ
αλλά και τα στελέχη. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εµένα, κύριε
Μουσουρούλη, τι στελέχη έχετε. Έχετε εξαίρετα στελέχη στο
Υπουργείο, που, πραγµατικά, αναπληρώνουν την όποια µη
έγκριση ακόµη του γενικού γραµµατέα. ∆ουλεύουµε όµως. ∆ουλεύουµε καθηµερινά µε τις υπηρεσίες γιατί έχουµε µάθει στη ζωή
µας να δουλεύουµε. Και θεωρώ ότι πολύ σύντοµα θα προχωρήσουµε για να έχουµε, πραγµατικά, και αυτές τις αναθεωρήσεις
που χρειάζεστε, µέχρι τις 30 Ιουνίου για να έχουµε την αναθεώρηση των προγραµµάτων.
Καλέσαµε τους γενικούς γραµµατείς. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει να λέγεται σε αυτήν την Αίθουσα ότι οι γενικοί γραµµατείς και περιφερειάρχες δεν γνωρίζουν από ΕΣΠΑ.
Είναι λάθος. Με όλους συζητήσαµε, µε όλους συζητούµε.
Βεβαίως, κανείς δεν τα γνωρίζει όλα, κύριε Χατζηδάκη, από
την πρώτη ηµέρα. ∆ιάθεση να υπάρχει. Γιατί οι περιφερειάρχες
οι δικοί σας γνώριζαν τα προγράµµατα; Ας δούµε, λοιπόν, µε µία
άλλη λογική και µε µία άλλη τακτική πώς θα προχωρήσουµε
µπροστά και να το δούµε, πραγµατικά, ανά περιφέρεια.
Και εδώ πρέπει να καταθέσουµε: Ποιό είναι το µοντέλο ανάπτυξης της κάθε περιφέρειας; Άλλο είναι της Κρήτης, άλλο είναι
της Στερεάς, άλλο είναι του Νότιου Αιγαίου, άλλο της Ηπείρου,
της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να κάνουµε ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα ανά περιφέρεια. Να έρχεται
ο κάθε νοµός και να ενσωµατώνει µέσα στις πολιτικές, τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές, αυτό το όραµα που έχει. Και το όραµα θα
το κάνει το νέο αιρετό περιφερειακό συµβούλιο, θα το κάνει ο
ισχυρός δήµος. Μέσα από το αιρετό περιφερειακό συµβούλιο θα
ερχόµαστε και θα οραµατιζόµαστε, θα διεκδικούµε, θα υλοποιούµε αυτά που θέλουµε να υπηρετήσουµε για τον πολίτη. Γιατί,
πάνω απ’ όλα επίκεντρό µας πρέπει να είναι ο πολίτης, πρέπει να
είναι ο άνθρωπος και πρέπει να δούµε τις πολιτικές αυτές που
θα φέρουν πιο κοντά τον πολίτη όπου κι αν ζει.
Χρειαζόµαστε την ενδογενή ανάπτυξη µε επίκεντρο τον άνθρωπο. ∆εν χρειαζόµαστε µόνο τις πόλεις. Χρειαζόµαστε τα
χωριά. Για να υπάρχει µέλλον σε αυτήν την χώρα και στην Ευρώπη πρέπει να χτίζουµε και στα χωριά και στις πόλεις και στην
περιφέρεια. Πρέπει να δούµε πώς θα προχωρήσουµε. Να είστε
σίγουροι ότι εµείς και θέλουµε και µπορούµε να δώσουµε αναπτυξιακή πορεία στον τόπο.
Και δεν είναι µόνο το ΕΣΠΑ. Γνωρίζετε πολύ καλά διότι είστε
χρόνια Βουλευτές και Υπουργοί ότι παράλληλα µε τα κοινοτικά
προγράµµατα υπάρχει και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
και ανταγωνιστικά προγράµµατα από την Ευρώπη. Μίλησα προηγουµένως για τα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα και είπα ότι
θα τα ενδυναµώσουµε γιατί θεωρούµε ότι µπορούν να αποτελέσουν την ανάπτυξη της κάθε περιφέρειας. Αυτό όµως όχι ρουσφετολογικά να µπαίνει το κάθε έργο στην κάθε περιοχή ή ο κάθε
Βουλευτής ή ο δήµαρχος να το βάζει εκεί που θέλει. Αυτά πρέπει να γίνονται µαζί µε το ΕΣΠΑ, µαζί µε το «ΘΗΣΕΑ», µαζί µε όλα
τα προγράµµατα και το ένα να συµπληρώνει το άλλο και να δίνουν όλα µαζί την ανάπτυξη, την οποία θέλουµε. Χρειαζόµαστε
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και θέλουµε πολλαπλασιαστικότητα στους πόρους. ∆ηλαδή ένα
και ένα να µην κάνει δυο αλλά να κάνει πέντε, να κάνει δέκα και
είκοσι. Και παράλληλα να έχουµε τις θέσεις εργασίας που χρειάζονται αλλά και να δηµιουργούµε νέες, ειδικά, στην ελληνική
περιφέρεια που τόσο έχει ανάγκη.
Όσον αφορά το πρόγραµµα που ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης
για τους ορεινούς όγκους, εµείς θα το ενισχύσουµε αλλά µε την
λογική που είπα προηγουµένως και όχι µε µια συρραφή έργων.
Το ίδιο θα γίνει και µε το πρόγραµµα για το Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες και ∆ωδεκάνησα µε τα 250.000.000 ευρώ τα οποία υπήρχαν µόνο στα χαρτιά. Και για τη Στερεά Ελλάδα υπήρχε
πρόγραµµα µε 150.000.000 ευρώ. Υπήρχε και το Πρόγραµµα
«ΠΙΝ∆ΟΣ» και τα ειδικά αναπτυξιακά. Όλα αυτά θα συνεχιστούν
και θα ενδυναµωθούν αλλά παράλληλα θα πηγαίνουν µε την λογική µιας άλλης αναπτυξιακής πορείας.
Με το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µε τη νέα αρχιτεκτονική που
φέρνουµε πιστεύω ότι θα δώσουµε πνοή στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κεφαλογιάννης έχει
το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ
Σταύρο Αρναουτάκη, είσαι σφίγγα. ∆εν µπορούµε να βγάλουµε
είδηση σε τίποτα.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός για αποκέντρωση. Συµφωνούµε και
εµείς µαζί του. Ακούσαµε µε πολύ ενδιαφέρον την διάλεξη για
την αποκέντρωση γιατί διεκδικούµε και εµείς στην Κρήτη. Όπως
βλέπετε έχουµε και ενισχύσεις. Ήρθε και ο κ. Χατζηδάκης και
τώρα είµαστε τέσσερις. Η κ. Κεφαλογιάννη, ο κ. Αυγενάκης και
η αφεντιά µου.
∆ιεκδικούµε, λοιπόν, και εµείς στην Κρήτη αρκεί η Κυβέρνηση
να µας ξεκαθαρίσει ότι σε όλα αυτά τα ωραία που µας είπατε για
την αιρετή περιφέρεια δεν θα υπάρξουν στις δεκατρείς περιφέρειες και έξι περιφερειάρχες «καπέλο» οι οποίοι θα µπουν πάνω
από τους εκλεγµένους περιφερειάρχες, κυρίως, για να τρέξουν
το ΕΣΠΑ και τα άλλα κοινοτικά προγράµµατα. ∆εσµεύεστε γι’
αυτό; Έχετε συνεννοηθεί µε τον αρµόδιο Υπουργό; Περί αυτού
πρόκειται.
Συµπερασµατικά τώρα, πρώτον, περιµένουµε να ορίσετε γενικό γραµµατέα. ∆εν είναι θέµα της Κυβέρνησή σας. Είναι θέµα
εθνικό. Συνέλθετε και ασχοληθείτε µε το θέµα. Βάλτε το στην
προτεραιότητά σας και ορίστε ένα γενικό γραµµατέα. Είναι το
πιο κρίσιµο πόστο στην Κυβέρνησή σας από όλους τους γενικούς γραµµατείς που πρέπει να ορίσετε.
∆εύτερον, εµείς ως Κυβέρνηση υλοποιήσαµε µία προγραµµατική µας δέσµευση, από το 2000 να µην σας πω από το 1997.
Εµείς βλέποντας πού οδηγείτε τα πράγµατα µε τον υδροκεφαλισµό της Αθήνας και, βεβαίως, τα αναγκαία έργα υποδοµής τα
οποία είναι απαραίτητα να γίνουν για τους Ολυµπιακούς Αγώνες,
δεσµευτήκαµε –είχα και την ευθύνη εκείνη την εποχή των Ολυµπιακών Αγώνων, µαζί µε την αγαπητή συνάδελφο, την κ. Πετραλιά- ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι όποτε διαχειριστούµε
εµείς τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, το 80% θα πάει στην περιφέρεια. Αυτήν την δέσµευσή µας υλοποιήσαµε µε το Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. Για να τελειώνει αυτό το θέµα!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): ∆έσµευση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τώρα ελπίζω µε αυτά που
είπατε ότι κι εσείς συµφωνείτε ότι το 80% θα πάει στην περιφέρεια. ∆εν νοµίζω, δηλαδή, ότι θα αλλάξετε αυτό το πρόγραµµα
στην αναθεώρηση που θα κάνετε για το ΕΣΠΑ. Γιατί, αν είναι, να
το δηλώσετε επισήµως στη Βουλή.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι υποχρεωµένοι να το κάνουν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τρίτον, εµείς ολοκληρώσαµε τα προγράµµατα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. ∆ηµιουργήσαµε τις προϋποθέσεις και για περαιτέρω προγράµµατα.
Η υπερδέσµευση που υπάρχει από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είναι 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα τα βρείτε αυτά τα
λεφτά; Και από πού; Αυτό δεν µας το είπατε.
∆εν πηγαίνετε µε ταχείς ρυθµούς. Εσείς µπορεί να είστε ευχαριστηµένος όταν λέτε ότι αυξήσατε το ρυθµό σας στο 0,5%
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τις τελευταίες εκατό ηµέρες. Είναι πολύ χαµηλοί αυτοί οι ρυθµοί. ∆εν µπορεί να είστε ικανοποιηµένος εσείς, ένας φιλόδοξος
πολιτικός και άνθρωπος µε πλούσιο έργο όταν έχετε απορροφήσει 129.000.000 ευρώ. ∆εν µπορεί να είστε ικανοποιηµένος!
Τέταρτον, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη γνωµοδοτική επιτροπή για τον επενδυτικό νόµο. ∆εν µπορεί να περιµένει η αγορά
πότε εσείς θα ολοκληρώσετε τις διαδικασίες, πότε θα ολοκληρώσετε τις διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ψηφίσει τον αναπτυξιακό νόµο. Ας αφήνατε τον αναπτυξιακό νόµο,
αυτόν που υπήρχε, να προχωρήσει. ∆εν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στην αγορά.
Τώρα, έργα της Κρήτης. Σας είπε η κ. Κεφαλογιάννη για τους
τουριστικούς λιµένες. Επιτέλους, αναλάβετε µία δέσµευση και
ως αρµόδιος Υπουργός να τελειώσετε τη µαρίνα στα Μάλια. Αντιδράσατε τότε που εµείς θέλαµε να την εντάξουµε στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και να την προκηρύξουµε µαζί µε την
µαρίνα στον κόλπο του ∆ερµατά και το κόµµα το δικό σας λυσσαλέα το πολέµησε µε προσφυγές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
∆εν µείναµε ικανοποιηµένοι από την ανάλυσή σας για τους
ορεινούς όγκους και τον ορεινό όγκο της Κρήτης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, θέλω να σας υποβάλω ένα ερώτηµα και να µου δώσετε
µία σαφή απάντηση στη δευτερολογία σας. Με βάση το ν.
3614/2007 γίνεται η τοποθέτηση των προϊσταµένων της διαχειριστικής επιτροπής για το ΕΣΠΑ, το άρθρο 18. Αυτοί πέρασαν
από συνεντεύξεις, ορίστηκαν για τετραετή θητεία. Είναι ο αντίστοιχος νόµος που είχε ψηφίσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2000, ο ν. 2860.
Μάλιστα, εκείνη την εποχή υπήρχε διετής θητεία.
Επειδή παρατηρούνται κάποια φαινόµενα πιέσεων ανά τις περιφέρειες, να παραιτηθούν όλοι οι οποίοι εξελέγησαν πολύ περισσότερο όταν η Κυβέρνησή σας µιλάει για διαβουλεύσεις και
αξιοκρατία. Το ερώτηµα που θέλω να σας υποβάλω είναι αν επίκειται τροποποίηση του ν. 3614/2007, στο άρθρο 18, που ορίζει
τη διαδικασία επιλογής αυτών των ανθρώπων για τετραετή θητεία και µάλιστα µε τη δυνατότητα ανανέωσης και αυτής της θητείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε
το λόγο εάν θέλετε να τριτολογήσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
απαντήσω στον κ. Κεφαλογιάννη και ξεκινώντας από τα έργα της
Κρήτης, να πω για τη µαρίνα στα Μάλια.
Πραγµατικά, πρέπει να ολοκληρωθεί και πρέπει να γίνει. Είµαστε σε συνεννόηση και µε την περιφέρεια αλλά και µε το αρµόδιο Υπουργείο, ούτως ώστε να µπορέσει να ενταχθεί και να
ολοκληρωθεί, γιατί είναι ένα µεγάλο αναπτυξιακό έργο για την
ευρύτερη περιοχή.
Ειδικά, όπως είπε και η κ. Κεφαλογιάννη- πρέπει να δούµε τον
τουρισµό. Ο τουρισµός είναι η βαριά µας βιοµηχανία. Πρέπει να
δούµε πώς θα προχωρήσουµε στην αναβάθµιση του τουριστικού
προϊόντος, αλλά µε κατεύθυνση την ποιότητα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με εθνικούς πόρους;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Άρα, αν δεν βρεθούν ευρωπαϊκοί πόροι,…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆εν µπορεί να µπει στα ευρωπαϊκά πλαίσια! Μόνο εθνικούς πόρους µπορείτε να βάλετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): …θα βάλουµε και εθνικούς πόρους, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το µεγάλο έργο. Θα το
δούµε.
Επίσης, πρέπει να σας πω πως από το Υπουργείο Τουρισµού
για την Κρήτη –µιας και αναφερθήκατε στην Κρήτη- ένα µεγάλο
έργο για τη Σπιναλόγκα, ο φωτισµός και η αξιοποίηση εντάσσεται σε πρόγραµµα, όπως επίσης και για τα Ανώγεια –που σας ενδιαφέρει, είναι η εκλογική σας περιφέρεια- θα ενταχθεί ένα
τουριστικό περίπτερο που για χρόνια δεν είχε µπει και θα πραγµατοποιηθεί πολύ σύντοµα. Έχουµε ανακοινώσει στο ∆ήµαρχο
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της περιοχής, τον κ. Κεφαλογιάννη –κατά σύµπτωση τρίτος Κεφαλογιάννης!- ότι εντάχθηκε το έργο αυτό.
Επίσης, πρέπει να σας αναφέρω ότι τουριστικό προϊόν χωρίς
µεγάλα έργα υποδοµής δεν µπορεί να γίνει. Επειδή έγινε ειδική
αναφορά στην Κρήτη, θα σας πω ότι ο βόρειος οδικός άξονας µε
τα χρήµατα που υπάρχουν δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρωθεί.
Είδατε, κυρία Κεφαλογιάννη, –και από την απάντηση που σας
έδωσε ο κ. Ρέππας- ότι προχωρούµε στην «ΚΡΗΤΗ Α.Ε.» Θα
υπάρχουν και ευρωπαϊκοί πόροι και εθνικοί καθώς επίσης και αύξηση, ούτως ώστε αυτό το µεγάλο έργο για την Κρήτη -ο βόρειος
άξονας, ο νότιος άξονας και οι κάθετοι δρόµοι- να πραγµατοποιηθεί.
Πρέπει, κύριε Κεφαλογιάννη, να σας πω ότι δεν υπάρχουν πουθενά 158.000.000 ευρώ ή ότι έχουν απορροφηθεί για το νότιο
άξονα. Ακόµα δεν ξεκίνησε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆εν έχουν απορροφηθεί,
έχουν δεσµευθεί τα κονδύλια.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Άλλο είναι να έχουν εγγραφεί,
άλλο να έχουν απορροφηθεί. Υπάρχει διαφορά.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην υπερδέσµευση των 5,8
δισεκατοµµυρίων –γιατί υπήρξε πολλή συζήτηση από όλουςόπως επίσης και στα 1,2 δισεκατοµµύρια για το Πρόγραµµα
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». Εµείς κάναµε αυτές τις υπερδεσµεύσεις; Έφυγε ο κύριος συνάδελφος που αναφέρθηκε στο
Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
Έγινε υπερδέσµευση 1,2 δισεκατοµµύρια για το Πρόγραµµα
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», χωρίς να έχει δώσει την έγκριση
το δικό µας Υπουργείο. Γιατί; ∆ιότι µοιράστηκε τρεις φορές το
Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» σε όλη την Ελλάδα!
Άρα, πολύ σωστά δεν κάνει η εξαίρετη συνάδελφος κ. Μπατζελή
που το σταµατά, για να δει πώς θα µοιράσει αυτό το πρόγραµµα;
Πολύ καλά πράττει, από τη στιγµή που µοιράστηκε τρεις φορές!
Σήµερα έχουµε 5,8 δισεκατοµµύρια υπερδέσµευση. Θα το
δούµε. ∆εν κάναµε εµείς αυτήν την υπερδέσµευση. Αυτές είναι
οφειλές που πρέπει να πληρωθούν σε εργολάβους σε µικρούς,
σε µεσαίους, σε µεγάλους. Άρα, πρέπει να δούµε πόσα από αυτά
τα χρήµατα µπαίνουν µέσα στο ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα, βεβαίως
πρέπει να πληρωθούν από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Συνεπώς είναι ευθύνη δική µας να βρούµε τους πόρους, όπως
επίσης πρέπει να σας πω ότι µέσα στην εβδοµάδα πληρώνουµε
και έργα ύψους 150.000.000 ευρώ για τους µικροµεσαίους από
την τέταρτη προκήρυξη που είναι οφειλές από το 2007, όπως επίσης και τον αναπτυξιακό νόµο που είναι στις ∆ΙΣΑ, τον αναπτυξιακό νόµο για όλη την Ελλάδα.
Επίσης, πρέπει να πω ότι κάθε µήνα και σύµφωνα µε την οικονοµική δυνατότητα που έχουµε και µε την καθηµερινή συνεργασία µε την κ. Κατσέλη πασχίζουµε πώς να βρεθούν αυτές οι
χρηµατοδοτήσεις για να πληρώσουµε όλα αυτά τα έργα που
είναι οφειλές και να προχωρήσουµε σιγά-σιγά στη σοβαρότητα
του κράτους απέναντι στους επενδυτές.
Πώς µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς σοβαρότητα, χωρίς αξιοπιστία; Χωρίς να χρειάζονται αδιαφανείς ενέργειες πρέπει να πατάξουµε τη διαφθορά. Πρέπει να πάµε στη διαφάνεια και για τον
επενδυτικό νόµο και για οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα µπαίνει,
γιατί είναι ευθύνη όλων µας. Είµαστε νέοι πολιτικοί και νοµίζω ότι
πρέπει να δώσουµε το παράδειγµα και για εµάς τους ίδιους και
για τα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
11/10/13.1.2010 επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών της Νέας
∆ηµοκρατίας προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και την
υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 21.50’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα» σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

