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Τρίτη 23 Μαρτίου 2010

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 5352, 5406
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. Γ. Νιώτη και Π. Καµµένου, σελ. 5336
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Αλιβερίου Ευβοίας και το Γυµνάσιο
Νέου Αγιονερίου Κιλκίς, σελ. 5339, 5354, 5372
4. Ανακοινώνεται ότι οι Οµοσπονδίες εργαζoµένων Ο.Τ.Ε.,
ΕΛ.ΤΑ., ΟΣΕ., ΠΟΠΟΚΟΠ και οι Σύλλογοι και οι Οµοσπονδίες
Συνταξιούχων Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., ΟΣΕ, ΤΑΠ-Ο.Τ.Ε. κατέθεσαν
ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρονται για την περικοπή της
κρατικής επιχορήγησης στον ασφαλιστικό τους φορέα, σελ.
5355 - 5357
5. Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος κατέθεσε ψήφισµα µε
το οποίο δηλώνει την αντίθεσή της προς τα νέα ασφαλιστικά
και φορολογικά µέτρα, σελ. 5358 - 5363
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 5311
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
5314 - 5332
3. Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας για τη διαπραγµάτευση του νέου δηµοσιονοµικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (2014-2020),
σελ. 5333
β) Προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης για κατάργηση των θέσεων θεραπόντων γιατρών στα παραρτήµατα
του Οίκου του Ναύτου σε Χίο και Σαλαµίνα, σελ. 5335
γ) Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στελέχωσης στα
Κέντρα Υγείας των Βορείων Σποράδων, σελ. 5336
δ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την καθιέρωση
ανώτατου ορίου κυβισµού κρατικών αυτοκινήτων, σελ. 5338
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά
κριτήρια-Σύστηµα Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», σελ. 5340, 5341
2. Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ιακαιωµάτων:
«Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της
∆ικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων», σελ. 5350
3. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις», σελ. 5352
4. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-

βέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων από τον
Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασίων και
άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», σελ.
5365
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί των αναφορών και ερωτήσεων:
ΖΗΣΗ Ρ.,
σελ. 5336, 5337
ΖΩΗΣ Χ.,
σελ. 5339
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Π.,
σελ. 5337
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ.,
σελ. 5334
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σελ. 5335, 5336
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ Β.,
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ΝΤΟΛΙΟΣ Γ.,
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Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
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ΒΡΕΤΤΟΣ Κ.,
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ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
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ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ Ε.,
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ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π.,
σελ. 5389
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Π.,
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ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
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ΜΠΟΥΡΑΣ Α.,
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ΝΑΣΙΩΚΑΣ Ε.,
σελ. 5369, 5370
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.,
σελ. 5400
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ.,
σελ. 5385, 5387, 5389
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
σελ. 5370, 5371
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ Η.,
σελ. 5371
ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ Β.,
σελ. 5387
ΡΗΓΑΣ Π.,
σελ. 5397
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α.,
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Αθήνα, σήµερα στις 23 Μαρτίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.05' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Β' Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): 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. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις περικοπές των κονδυλίων του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 'Ερευνας
Ηρακλείου.
2) Ο Βουλευτής Β' Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Εµποροβιοµηχανικός Σύλλογος και η
'Ενωση Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Νήσου Σαλαµίνος, ζητούν
να σταµατήσει από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης η καταστροφολογία που οδηγεί σε υπερβολές και αντιθέσεις µεταξύ των Ελλήνων.
3) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Συλλόγων ΡΟΜ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ζητεί να εξαιρεθούν οι ΡΟΜ της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
4) Η Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Σύλλογος
Άρµατος - Ελαιώνα Θηβών ζητεί την αποζηµίωση των µελών του
για τις ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους εξαιτίας
ακραίων καιρικών φαινοµένων.
5) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο καταγγέλλει τον τρόπο
και τα ποσά αµοιβής υπηρετούντων υπαλλήλων του Υπουργείου
Εξωτερικών που υπηρετούν στα γραφεία του Πρωθυπουργού και
του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών.
6) Η Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ -ΒΥΛΛΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία «Ο Φίλαθλος» Επιµορφωτικός Όµιλος Θήβας διαµαρτύρεται για το χαρακτηρισµό της
αντιπτέρισης στα αθλήµατα τοπικού χαρακτήρα.

7) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Ζακύνθου ζητεί την άµεση
τοποθέτηση δύο ιατρών καρδιολόγων για να συνεχιστεί η λειτουργία της µονάδας εµφραγµάτων του Νοσοκοµείου Ζακύνθου.
8) Η Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ραδιοφωνικός Σταθµός «Radio Distomo 106.1 FM STEREO» ζητεί οικονοµική
ενίσχυση.
9) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο ζητείται η καταβολή
της ενιαίας ενίσχυσης της κορινθιακής σταφίδας.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο πρώην Νοµάρχης Ηρακλείου
κ. ∆ηµήτριος Σαρρής ζητεί να καταργηθεί η πολυνοµία και να
ρυθµιστούν νοµοθετικά κενά.
11) Η Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κοινότητα Αντίκυρας
Βοιωτίας ζητεί το χαρακτηρισµό σε ζώνη Α'των περιοχών «Παλάτια» και «Συρός» ή «Σωρός» κ.λπ..
12) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να ληφθούν µέτρα ώστε
να παραµείνει ο ENISA στο Ηράκλειο Κρήτης.
13) Η Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κοινότητα Αντίκυρας
Βοιωτίας ζητεί την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της σχολής
µαθητείας του ΟΑΕ∆ στην περιοχή της.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Βιάννου Ηρακλείου
ζητεί να διατηρήσει την ονοµασία και την έδρα του.
15) Η Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κοινότητα Αντίκυρας
Βοιωτίας ζητεί οικονοµική ενίσχυση για την αντικατάσταση του
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της.
16) Η Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κοινότητα Αντίκυρας
Βοιωτίας ζητεί οικονοµική ενίσχυση για την κατασκευή γηπέδου
ποδοσφαίρου.
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17) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος ζητεί τη λήψη µέτρων στήριξης της παραδοσιακής βιοτεχνικής Αρτοποιίας.
18) Ο Βουλευτής Β Αθηνών κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ιδρυτών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων διαµαρτύρεται για το θέµα των τεκµηρίων και των
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος ζητεί να µη τροποποιηθεί το άρθρο 5 του ν.3526/2007.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος «Νίκος Καζαντζάκης»
Ηρακλείου Κρήτης ζητεί τη στελέχωση και έναρξη λειτουργίας
του Κέντρου Στήριξης ΑΜΕΑ στον οικισµό Κελιά της περιοχής
του.
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης ζητεί να παραµείνει αυτόνοµος διατηρώντας την ονοµασία
και την έδρα του.
22) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Βοίων Λακωνίας ζητεί την
άµεση τοποθέτηση τεχνικού προσωπικού της ∆ΕΗ στην περιοχή
του.
23) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ∆.∆. Μεσοχωρίου Βοίων Λακωνίας ζητεί τη χρηµατοδότηση από το 4ο ΕΣΠΑ του έργου της
επισκευής του Ιερού Ναού της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος,
στην περιοχή του.
24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων ∆ηµοσίου ζητεί την ανάκληση της απόφασης µετάθεσης της
προϊσταµένης του Τµήµατος Παράκτιας Αλιείας της ∆ιεύθυνσης
Θαλάσσιας Αλιείας.
25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος «Ν.Καζαντζάκης» Ηρακλείου Κρήτης ζητεί τη στελέχωση µε το αναγκαίο προσωπικό
και τον εξοπλισµό του Κέντρου Στήριξης ΑΜΕΑ που βρίσκεται
στην περιοχή του.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και η Πανελλαδική Οµοσπονδία
Συλλόγων Παραγωγών Πωλητών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών
Αγορών ζητεί τη δηµιουργία Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Ελλάδος υπαγοµένου στο Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Γαβριλάκης, εργαζόµενος στην Ναυπηγοεπισκευαστική µονάδα «Ναύσταθµος
Κρήτης» ζητεί την επανεξέταση του πορίσµατος της Ε∆Ε που
αφορά στο σοβαρό τραυµατισµό του από εργατικό ατύχηµα, τον
Ιούλιο 2005.
28) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Βιάννου Ηρακλείου ζητεί
να διατηρήσει την ονοµασία και την έδρα του.
29) Οι Βουλευτές Β' Αθηνών κύριοι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ και
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η ∆ηµοκρατική Πανεπιστηµονική Κίνηση Γιατρών ζητεί ο
µισθός του ειδικευόµενου γιατρού να είναι στα 1.700 ευρώ και οι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εφηµερίες να υπολογίζονται σαν υπερωριακή εργασία και συντάξιµος χρόνος.
30) Ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Καµατερού Αθηνών
ζητεί την άµεση ανάκληση της απόφασης µεταφοράς της Υπηρεσίας του ΟΑΕ∆ και την παραµονή του στην πόλη του Καµατερού.
31) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να αλλάξει η νοµοθεσία
για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα.
32) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερµανία ζητεί την αποστολή κλιµακίου του
Προξενείου Μονάχου για την εξυπηρέτηση του Ελληνισµού στην
περιοχή της Νυρεµβέργης.
33) Η Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η «ΑΦΟΙ ΤΖΑΦΗ Ο.Ε.» διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση καταβολής των οφειλοµένων για την
ανακύκλωση των κλιµατιστικών.
34) Οι Βουλευτές, Β' Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ και
Α' Θεσσαλονίκης κ.κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση Συλλόγων Γονέων
και Κηδεµόνων ∆ήµου Βέροιας Ηµαθίας ζητεί την άµεση επίλυση
των στεγαστικών προβληµάτων των σχολείων της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης στη Βέροια.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολυτέκνων διατυπώνει τις θέσεις της για τα προβλήµατα
των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παππάς Αλέξανδρος προτείνει µέτρα για τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αθλητές ζητούν την τροποποίηση
του άρθρου 34 Νόµου 2725/1999.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία πολίτες ζητούν τη χορήγηση στεγαστικών δανείων σε Έλληνες τσιγγάνους.
39) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Υδρούσας 'Ανδρου ζητεί κλιµάκιο του ΕΚΑΒ να σταθµεύει σε λιµάνι της νήσου 'Ανδρου.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί να ισχύσουν ειδικές φορολογικές
ρυθµίσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μαύρος Γιάννης ζητεί να εξοφληθεί από τη Γερµανία το κατοχικό δάνειο κ.λπ..
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί να ρυθµιστεί νοµοθετικά το θέµα της
παρακράτησης της συνδροµής πολυτέκνων από τον ΟΓΑ και από
την ισόβια σύνταξη.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χρήστος Στεργιόπουλος αναφέρεται στα νέα φορολογικά µέτρα και τα προβλήµατα που
προκύπτουν στους πολίτες από αυτά.
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44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ∆ηµότες του ∆.∆. ∆εµενίκων
∆ήµου Μεσάτιδος Αχαίας ζητούν την παραµονή στην περιοχή
τους του τακτικού γιατρού κ. Γ. Γέµου.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι Εργαζοµένων στη
∆ΕΗ υποβάλλουν προτάσεις τους σχετικά µε τα νέα φορολογικά
µέτρα.
46) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να προστεθεί η ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών στον Τοµέα Υγείας Πρόνοιας του 2ου Εσπερινού
ΕΠΑΛ Ορεστιάδας 'Εβρου.
47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βασίλειος Θεοτοκάτος, Πρόεδρος της ΑΣΠΕ ζητεί να µην καταργηθούν διατάξεις που έχουν
θεσπιστεί για την προστασία των πολύτεκνων.
48) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία καταγγέλλει πως οι εργαζόµενοι στα
προγράµµατα δοµών φύλαξης παιδιών (βρεφονηπιακοί σταθµοί,
Κ∆ΑΠ-Κ∆ΑΠ, ΑΜΕΑ είναι απλήρωτοι από το Σεπτέµβριο του
2009.
49) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η πρωτοβουλία ιδιοκτητών διατηρητέων κτισµάτων ζητεί να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα απαλλαγές για τους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτισµάτων.
50) Ο Βουλευτής Β Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Οινοποιητικών Συνεταιρισµών Σάµου διαµαρτύρεται για την αύξηση του ΦΠΑ και για
την πρόσθετη πράξη αυξηµένου επιτοκίου που ζητεί η ΑΤΕ από
τα µέλη της.
51) Ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσµηµατοπωλών και Ωρολογοποιών
ζητεί να µην ισχύσει ο ειδικός φόρος πολυτελείας 10% σε όλα
τα είδη του κλάδου της αργυροχρυσοχοϊας.
52) Ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ειρήνη Λαχανά, συνταξιούχος ΟΤΕ ζητεί να µη µειωθεί η σύνταξή της.
53) Ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Λάµπρος Ροδάς, τρίτεκνος
και προστάτης ΑΜΕΑ ζητεί την εργασιακή του αποκατάσταση.
54) Ο Βουλευτής Β Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αλέξανδρος Μαντζώρος
ζητεί την επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησής του από το ΤΕΒΕ.
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τέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην παγκρήτια έρευνα για την οικονοµία.
59) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις αυξήσεις των τιµών στα ξενοδοχεία.
60) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος
Βάρης Αττικής ζητεί να µετατοπισθούν τα όρια προστασίας του
Υµηττού ούτως ώστε να εξαιρεθεί η περιοχή ΧΕΡΩΜΑ.
61) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την επέκταση των κτηριακών υποδοµών
του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Αλεξανδρούπολης.
62) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην προστασία των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
63) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Περιφέρειας
Θεσσαλίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ζητεί την άµεση κάλυψη της
κενής θέσης ελεγκτή ιατρού στο Θεσσαλικό Περιφερειακό Παράρτηµα του Οίκου του Ναύτη στο Βόλο Μαγνησίας.
64) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη λειτουργία των απογευµατινών ιατρείων του ΠΑΓΝΗ.
65) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη φορολόγηση των µερισµάτων.
66) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην τουρκική επιθετικότητα.
67) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη δράση
της ρώσικης µαφίας στην Ελλάδα.
68) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ.Τερζάκης ∆ηµήτριος, καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης προτείνει την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών
τουρισµού στην Κρήτη.
69) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα χρέη
των νοικοκυριών.
70) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη γρίπη
των χοίρων.

55) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Συνταξιούχοι Μηχανικοί
ΤΣΜΕ∆Ε ζητούν την αύξηση των συντάξεων του ΤΣΜΕ∆Ε.

71) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ.

56) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αναγκαιότητα διαµόρφωσης µιας εξειδικευµένης στρατηγικής
ανάπτυξης για το νησιωτικό χώρο.

72) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αδυναµία ελέγχου των τιµών στα φάρµακα.

57) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η επιτροπή πρωτοβουλίας κατοίκων εργατικών κατοικιών οικισµού «ΚΕΡΚΥΡΑ IV ΚΟΥΛΙΝΑ»
καταγγέλλει τα προβλήµατα αστικής επάρκειας και επικινδυνότητας των εργατικών κατοικιών στις οποίες διαµένουν.
58) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κα-

73) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αυξηµένη ζήτηση για ακριβά ταξίδια στο εξωτερικό το Πάσχα.
74) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη µειωµένη τουριστική κίνηση εντός της Ελλάδος.
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75) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη χρήση
ναρκωτικών ουσιών από µαθητές κατά τη διάρκεια των εκδροµών.
76) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα ευρήµατα βιοαερίου στην Κρήτη.
77) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις προµήθειες των νοσοκοµείων.
78) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
εγκληµατικότητα που έχουν τα Ζωνιανά Κρήτης.
79) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι βιοκαλλιεργητές στο Ηράκλειο
Κρήτης.
80) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον τοµέα
των κλινικών δοκιµών στη χώρα µας.
81) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις προσωποκρατήσεις πολιτών για χρέη προς το ∆ηµόσιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

82) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Χαµόγελο του Παιδιού διαµαρτύρεται για τη φορολόγηση των ΜΚΟ.
83) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οικολογικές οργανώσεις προτείνουν τρόπους διαχείρισης των απορριµµάτων.
84) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων Ζαχάρως ζητούν την έγκαιρη λειτουργία των Ιαµατικών Λουτρών
Καϊάφα.
85) Η Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας ζητεί το χαρακτηρισµό του ∆.∆. Ψαρίου
Κορiνθίας ως µαρτυρικό χωριό.
86) Η Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος της ΕΣΑ µε αναπηρίες
ζητεί τη µονιµοποίηση των αναπληρωτών ωροµισθίων καθηγητών µε αναπηρία 67% και πάνω.
87) Η Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ» ζητεί
την εξαίρεση του Κορινθιακού Κόλπου από το άρθρο 9 του σχεδίου νόµου «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων».

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Α’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 5040/22-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
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Κοντογιάννη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 489/4-3-2010 έγγραφο από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
ακόλουθη απάντηση:

5316

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Α’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Α’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2. Στην µε αριθµό 5798/08-02-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 5009174/4-3-2010
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έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 5865/09-02-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γαληνού Σπυρίδωνα δόθηκε µε το υπ αριθµ. Φ1500/4393/85/4-3-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Α’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Α’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

4. Στην µε αριθµό 5872/09-02-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουβέλη Φώτιου - Φανούριου, Μουλόπουλου Βασιλείου
και Τσούκαλη Νικολάου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 7017/4/10753/4-

5323

3-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).
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5. Στην µε αριθµό 5899/10-02-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανασίου και Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δόθηκε µε το υπ αριθµ. 7017/4/10758/4-3-2010 έγγραφο από τον
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Α’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
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6. Στην µε αριθµό 6029/11-02-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνα – Άδωνη και Πλεύρη Αθανασίου
δόθηκε µε το υπ αριθµ. 928Β/4-3-10 έγγραφο από τον Υπουργό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη
απάντηση:

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

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Α’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

7. Στην µε αριθµό 6103/12-02-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανασίου και Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνη
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δόθηκε µε το υπ αριθµ. 6611/47/4-3-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 6327/18-02-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνα – Άδωνη και Πλεύρη Αθανασίου
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δόθηκε µε το υπ αριθµ. Φ900α/7693/1076/14-3-2010 έγγραφο
από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Α’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές και ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 5862/9.2.2010 ερώτηση του Βουλευτή του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την άµεση δηµοπράτηση και κατασκευή των φραγµάτων Αµιρών-Αγίου Βασιλείου και Καλαµίου στο Νοµό Ηρακλείου, δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος της κ. Υπουργού και
διαγράφεται.
Ακολουθεί η δεύτερη µε αριθµό 6036/11.2.2010 ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προετοιµασία της χώρας για τη διαπραγµάτευση του νέου δηµοσιονοµικού
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).
Η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου, έχει ως εξής:
«Όπως είναι γνωστό, στις 17 ∆εκεµβρίου 2005 και µετά από
σκληρή διαπραγµάτευση, οι ηγέτες των είκοσι πέντε κρατώνµελών κατέληξαν σε συµφωνία για τον κοινοτικό προϋπολογισµό
της περιόδου 2007-2013. Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι, η
συµφωνία στη Σύνοδο Κορυφής αποτέλεσε µια σπουδαία επιτυχία για την Ελλάδα, αφού ο συνολικός φάκελος για την Ελλάδα
διαµορφώθηκε σε 20,1 δισεκατοµµύριο ευρώ (σταθερές τιµές).
Η επίτευξη, όµως, όλων αυτών, δεν ήταν τυχαία. Οφείλεται στη
χάραξη ολοκληρωµένης στρατηγικής, από την τότε κυβέρνηση,
για τη διασφάλιση των Κοινοτικών πόρων της περιόδου 20072013, µε δεδοµένες τις ειδικές συνθήκες που είχαν διαµορφωθεί λόγω της διεύρυνσης της ΕΕ και της πίεσης για συρρίκνωση
των οικονοµικών απολήψεων των παλαιών χωρών συνοχής.
Επειδή, η συζήτηση, τόσο για την αναθεώρηση του Κοινοτικού
Προϋπολογισµού, όσο και για το µέλλον της Πολιτικής Συνοχής,
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Επειδή, οι σχετικές διαβουλεύσεις έχουν ολοκληρωθεί, τα δε
συµπεράσµατα εστιάζουν στην ανάγκη µεγάλων µεταρρυθµίσεων στην Πολιτική Συνοχής, αλλά και την ΚΑΠ, γεγονός που
αναµένεται να επαναπροσδιορίσει τη δοµή και τις κατευθύνσεις
των µελλοντικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε., αλλά και τους πόρους που θα τις χρηµατοδοτήσουν.
Επειδή, η επιτυχηµένη συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις, ενόψει και της επικείµενης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020, προϋποθέτει την
έγκαιρη, εµπεριστατωµένη και τεχνικά άρτια προετοιµασία.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Ποιός είναι ο σχεδιασµός της Κυβέρνησης για την κατάλληλη
προετοιµασία της χώρας εν’ όψει της επικείµενης διαπραγµάτευσης για το νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο; Έχει ξεκινήσει την
προετοιµασία για τη διεκδίκηση πόρων από το επόµενο κοινοτικό πακέτο; Ποίο το χρονοδιάγραµµα ενεργειών, για την έγκαιρη
προετοιµασία της χώρας;
Προτίθεται να αξιοποιήσει η Κυβέρνηση την εµπειρία που έχει
αποκτηθεί από την προηγούµενη διαπραγµάτευση; Αν ναι, µε
ποιόν τρόπο;
Ποιά η θέση της Κυβέρνησης για την ενδεχόµενη ισχυρή µετατόπιση της χρηµατοδότησης προς τις νέες πολιτικές στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού πλαισίου 2014-2020;
Ποιά η θέση της Κυβέρνησης για την ενδεχόµενη ριζική αναµόρφωση του συστήµατος ιδίων πόρων της Κοινότητας και συγκεκριµένα, συµφωνεί για την κατάργηση της συνεισφοράς
βάσει του ΦΠΑ και την ενδεχόµενη επέκταση αυτής, µε βάση το
ΑΕΠ; Ποιά η θέση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο ζήτηµα αυτό;».
Στον ερωτώντα Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας του Νοµού
Χίου, κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
Ορίστε, κ. Σαχινίδη, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, µε όλη την εκτίµηση, διαπιστώνω ότι σήµερα δεν καλούµε να απαντήσω σε ερώτηση, αλλά σε έκθεση
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πεπραγµένων της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας και σε έκθεση ιδεών.
Αναφέρεστε σε διαπραγµατευτική επιτυχία. Μπορείτε να µου
εξηγήσετε ποια ήταν η διαπραγµατευτική σας επιτυχία; Γιατί, εξ
όσων δύναµαι να γνωρίζω, κι επί των ηµερών σας υπήρξε συνολική µείωση των Κοινοτικών πόρων για την χώρα µας σε σχέση µε
το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που µε όρους του 2000, αντιστοιχούσαν στο 31% του ΑΕΠ, ενώ το ΕΣΠΑ αντιστοιχεί µόλις
στο 9%. ∆εν είναι αλήθεια ότι µε τον ν. 3614/2007, για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ -ένα µνηµείο πολυπλοκότητας, σπατάλης πόρων,
γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας- φτάσαµε στο τραγικό ποσοστό απορρόφησης του 5%; Θυµόσαστε τι σας λέγαµε όταν έγινε
η συζήτηση εδώ µέσα στη Βουλή;
Εµείς, δεν είχαµε καµµία αντίρρηση να κάνετε όποιες αλλαγές
κρίνατε αναγκαίες, αλλά πάνω στη βάση της εµπειρίας που αποκτήσαµε από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ποτέ δεν ισχυριστήκαµε ότι το θεσµικό πλαίσιο που διήπε τη λειτουργία του Γ'
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ήταν άριστο. Είχε αδυναµίες.
Εµείς, σας καλέσαµε, αυτό, να το βελτιώσετε, να ενσωµατώσετε
τις εµπειρίες. Αντί να κάνετε αυτό, φέρατε ένα πολύπλοκο γραφειοκρατικό πλαίσιο το οποίο, βέβαια, οδήγησε τη χώρα εκεί
που, σήµερα, βρίσκεται.
Και έτσι στερήσατε ως Κυβέρνηση τη δυνατότητα –και επειδή
είστε και Βουλευτής της περιφέρειας- από την ελληνική περιφέρεια να βελτιώσει τις ευκαιρίες και τις προϋποθέσεις για να πετύχει από τη µια µεριά σύγκλιση µε τις περιοχές οι οποίες είχαν
καλύτερο επίπεδο ανάπτυξης και ταυτόχρονα να βελτιώσουν οι
κάτοικοι της περιφέρειας, την ποιότητα της ζωής τους.
Αυτό, δε, που καταφέρατε είναι η Ελλάδα σε συνθήκες παγκόσµιας κρίσης, πέρα από τα δικά της προβλήµατα, να βρεθεί
και αθωράκιστη ακριβώς γιατί δεν διασφαλίσατε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν στη χώρα να έχει, αυτό που λέµε,
µια διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού.)
Έρχεται, λοιπόν, σήµερα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να ανακτήσει το χαµένο έδαφος από τις καθυστερήσεις στην έναρξη
έργων και στην χρησιµοποίηση των σχετικών κονδυλίων. Και σε
αυτό το πλαίσιο κινείται το σηµερινό νοµοσχέδιο, όπου απλουστεύονται οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ. ∆εν θα επεκταθώ περισσότερο διότι ουσιαστικά η συζήτησή του θα ακολουθήσει αµέσως
µετά από τη διαδικασία των ερωτήσεων.
Θέλω απλώς να αναφέρω, κύριε συνάδελφε, ότι ευτυχώς για
τη χώρα µας στις 18 Μαρτίου η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήρε µια πολύ σηµαντική
απόφαση: Τα κονδύλια που δεν έχουν αξιοποιηθεί ανακατανέµονται και δεν επιστρέφονται στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αντιθέτως γινόταν η εφαρµογή του κανόνα
όπως ίσχυε µε τα µέχρι τώρα σχετικά ποσά για την Ελλάδα, θα
αποδεσµεύονταν αυτοµάτως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
31 ∆εκεµβρίου 2010 και θα χάνονταν. Αυτό, όµως, εσείς δεν το
ξέρατε ούτε όταν συζητούσατε το νοµοσχέδιο σας για το ΕΣΠΑ
ούτε όταν κινούσασταν µε ρυθµούς χελώνας.
Κύριε συνάδελφε, σε ένα ζήτηµα θα συµφωνήσω µαζί σας. Η
διαπραγµάτευση για το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020 προϋποθέτει την έγκαιρη, εµπεριστατωµένη και τεχνικά άρτια προετοιµασία -εδώ ταυτιζόµαστε- πολύ περισσότερο που η Ελλάδα
θα συµµετέχει και σε αυτή τη συζήτηση, έχοντας απωλέσει την
αξιοπιστία της και έχοντας να αντιµετωπίσει ένα γενικότερα αρνητικό κλίµα για αυτήν.
Επιπλέον, οι διαπραγµατεύσεις για τις νέες δηµοσιονοµικές
προοπτικές θα είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω της αναµενόµενης ύφεσης των ευρωπαϊκών οικονοµιών, αλλά και το πλαίσιο της
συζήτησης θα είναι δραµατικά διαφορετικό από όλες τις προηγούµενες διαπραγµατεύσεις, αφού έχει αναδειχθεί περισσότερο
από ποτέ το έλλειµµα ανάπτυξης που χαρακτηρίζει την Ευρώπη
και θέτει σε κίνδυνο το µέλλον της.
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» όπως παρουσιάστηκε στις
αρχές του µήνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι ένας
αγώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση µε στόχο την
έξοδο από την κρίση και την προετοιµασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόµενη δεκαετία. Η βασική θέση που διατύπωσε η
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χώρα µας σε σχετικές διαβουλεύσεις, είναι ότι η νέα στρατηγική
πρέπει να αναγνωρίζει τόσο τα διαφορετικά σηµεία εκκίνησης
των κρατών-µελών όσο και τις διαφορετικές διαδροµές που θα
ακολουθήσουν για να πετύχουν την ανάπτυξη.
Με αυτή τη λογική στηρίζουµε τους νέους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, που αποτελούν άλλωστε τον πυρήνα και
των δικών µας θέσεων.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Σαχινίδη.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Μουσουρούλης.
Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση για την αναθεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισµού ως
προς τη δοµή του, ως προς τις προτεραιότητες και ως προς τους
πόρους, έχει ξεκινήσει προ πολλού.
Εγώ ρώτησα συγκεκριµένα την Κυβέρνηση, ποιος είναι ο σχεδιασµός της, ποιες είναι οι ενέργειές της και ποιες είναι οι θέσεις της για κάθε Υπουργείο που εµπλέκεται σε αυτή την πολύ
δύσκολη διαπραγµάτευση. Σε απάντηση αυτών των συγκεκριµένων ερωτηµάτων, από τον αγαπητό κύριο Υπουργό, έλαβα άσχετες απαντήσεις.
Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ, δεν έχει καµµία σχέση η διαχείριση µε
αυτό που συζητάµε σήµερα. Για την ιστορία να σας πω ότι το δηµοσιονοµικό πακέτο που πέτυχε η Νέα ∆ηµοκρατία ως προς το
ύψος των πόρων ήταν το πρώτο στους δεκαπέντε, και σε ποσοστό του ΑΕΠ και ονοµαστικά και το τέταρτο στους είκοσι επτά.
Αυτά δεν αλλάζουν την ιστορία. Όπως επίσης, ότι η κυβέρνησή
µας πέτυχε την ευελιξία του Μ+3 και µάλιστα θυµάµαι πάρα
πολύ καλά εκείνη την περίοδο την κριτική του ΠΑΣΟΚ -ως προς
την ευελιξία που πετύχαµε- λέγοντας ότι δέσαµε στο άρµα της
χώρας δέκα νέες χώρες για τις οποίες προβλέφθηκε αυτή η ευελιξία. Εµείς και η Πορτογαλία ήµασταν που το πετύχαµε και
τώρα το απολαµβάνει και η Κυβέρνηση.
Θέλω να σταθώ στις απαντήσεις που πήρα από ορισµένα
Υπουργεία, για να δείτε ότι αυτό ακριβώς που εννοεί η ερώτηση
αποδεικνύεται στην πράξη, ότι δυστυχώς δεν υπάρχει σχεδιασµός. Στέκοµαι κατ’ αρχάς στο θέµα της απώλειας πόρων. Το
Υπουργείο Εξωτερικών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει αυτό ακριβώς
που λέτε εσείς, την απώλεια αξιοπιστίας της χώρα –δεν είναι της
παρούσης να το συζητήσουµε, αν θέλετε µπορούµε να το κάνουµε και αυτό- και λέει ότι φέτος το 2010 θα χαθούν πόροι.
Σας καταθέτω εδώ στα Πρακτικά αντίστοιχη απάντηση που
έλαβα από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, η οποία λέει ότι δεν θα χαθούν πόροι µέσα στο 2010…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Με τι
ηµεροµηνίες είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα δείτε και τις ηµεροµηνίες.
Είναι δυο ερωτήσεις προβλέψεις του 2010, σε ό,τι αφορά την
εφαρµογή των προγραµµάτων. Το ένα Υπουργείο προβλέπει
απώλειες και το άλλο λέει ότι δεν πρόκειται να έχουµε απώλειες.
∆εύτερον, Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών
δηλώνει αναρµόδιο για τη διαπραγµάτευση αυτή. Ποιο; Το
Υπουργείο Εσωτερικών που είναι απόλυτα υπεύθυνο σε ό,τι
αφορά το σχεδιασµό των περιφερειών της χώρας.
Και εδώ θα µου επιτρέψετε να επισηµάνω το ιστορικό λάθος
που κάνατε το 2003 -µε την εφαρµογή του Κανονισµού 1059/2003- που
δεν κάνατε την αναδιάρθρωση των περιφερειών της χώρας για
να εξασφαλίσετε ακόµη περισσότερους πόρους και το διαπράττετε και τώρα µε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Τη συζήτηση αυτή
την κάναµε, κύριε Υπουργέ και στη Βουλή.
Συνεχίζω και µάλιστα καταθέτω εδώ έναν πίνακα -τον έχει ο
αρµόδιος Υπουργός- που δείχνει τι στοιχίζει στη χώρα µας η σηµερινή εξέλιξη του ΑΕΠ, εάν δεν λάβετε υπ’ όψιν σοβαρά τις δυνατότητες που έχετε για τις περιφέρειες.
Τρίτον, το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- και θα φθάσω και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- τι
λέει στην απάντησή του; Λέει ότι παρακολουθεί την εξέλιξη της
διαµόρφωσης των κοινοτικών πολιτικών, ότι συµµετέχει στην
οµάδα υψηλού επιπέδου –και εγώ θα ρώταγα µε ποιον διότι έχω
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πληροφορηθεί ότι η ΜΕΑ στις Βρυξέλλες έχει πλήρως αποδυναµωθεί- και λέει επίσης ότι παρακολουθεί τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Γι’ αυτό δεν λέει τίποτα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τι
ακριβώς κάνει; Πώς εξετάζει τα στατιστικά δεδοµένα; Να σας πω
απλώς ότι µε σηµερινούς όρους η κεντρική Μακεδονία, δυτική
Μακεδονία, Αττική εντάσσονται στο στόχο 2 και βέβαια Πελοπόννησος, Κρήτη επίσης.
Συνεχίζω. Αναφέρω ότι οι πάγιες θέσεις της Ελλάδας –θέσεις
που επαναλαµβάνονται εδώ και δεκαετίες σε σχέση µε την πολιτική της συνοχής- δεν έχουν καµµία εξειδίκευση σε ό,τι αφορά
την ατζέντα 2020. Αυτές είναι οι απαντήσεις που πήρα και βέβαια
κάποιες αόριστες διαβουλεύσεις χωρίς να φαίνεται από τις απαντήσεις ότι έχουν συγκροτηθεί οµάδες υπό τον συντονισµό του
Υπουργείου Εξωτερικών γι’ αυτήν την τόσο σύνθετη και δύσκολη
διαπραγµάτευση. ∆ύσκολη λόγω της σηµερινής οικονοµικής συγκυρίας, της ύφεσης, αλλά και βέβαια λόγω της συνθετότητας
των κοινοτικών πολιτικών στο µέλλον.
Έρχοµαι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τι λέει το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους στην απάντησή του, κύριε Υπουργέ;
Λέει, ναι, στην αναµόρφωση των ιδίων πόρων, πάρα πολύ ωραία.
Αυτό προτείνεται στη ατζέντα των συζητήσεων. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όµως, είναι αντίθετο στην πρόωρη κατάργηση της συνεισφοράς βάσει ΦΠΑ, είναι αντίθετο σε µηχανισµούς
διορθώσεων σε ό,τι αφορά το rebate της Αγγλίας ή της Ολλανδίας κ.οκ.. Και εδώ θα ρωτούσα το έχει λάβει αυτό υπ’ όψιν του
το Υπουργείο Εξωτερικών στην ατζέντα της διαπραγµάτευσης
που κάνει βάσει τις δηµοσιονοµικές εξελίξεις στη χώρα µας.
Και τρίτον, οι συνεισφορές της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να αντανακλούν το GNI, το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα.
Και τα τρία αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε τη θέση που εκφράζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι, ναι, συµφωνεί
στην αναµόρφωση των ιδίων πόρων. Στην ουσία, δηλαδή, δεν
λέει τίποτα απολύτως.
Εγώ έκανα αυτή την ερώτηση, κύριε Υπουργέ, προκειµένου η
ίδια Κυβέρνηση αλλά και οι συναρµόδιοι Υπουργοί να αντιληφθούν το µέγεθος του θέµατος, να ξεχωρίσουν και οι υπηρεσίες
αλλά και η πολιτική ηγεσία ότι δεν έχει καµία σχέση αυτό µε την
εφαρµογή του ΕΣΠΑ και να αντιληφθούν ότι αν δεν συγκροτηθούν άµεσα οι αρµόδιες υπηρεσίες, δεν γίνουν τεχνικές οµάδες
διαπραγµάτευσης, δεν µπει πολύ υψηλά στην προτεραιότητα της
Κυβέρνησης η ατζέντα αυτή που σας παρουσίασα, τα αποτελέσµατα θα είναι οδυνηρά για τη χώρα.
Αυτή η διαπραγµάτευση έχει ήδη ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη,
είναι ιδιαίτερα δύσκολη και τα µηνύµατα που παίρνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Βρυξέλλες, είναι ότι η Ελλάδα δυστυχώς είναι απούσα.
Ευχαριστώ.
(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)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όσον αφορά την προετοιµασία µας για την
επίσηµη έναρξη των διαπραγµατεύσεων που εκτιµάται ότι θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο, σας ενηµερώνω ότι όλα τα εµπλεκόµενα
Υπουργεία -στα οποία απευθύνεστε- και οι υπηρεσίες τους δουλεύουν συστηµατικά για να υποστηρίξουν το πλαίσιο των των θέσεων µας. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, οι θέσεις µας έχουν ήδη
διατυπωθεί επίσηµα στα διάφορα ευρωπαϊκά fora.
Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, στόχος του είναι η κατοχύρωση των απαραίτητων
διαρθρωτικών πόρων για την επίτευξη πραγµατικής σύγκλισης
των περιφερειών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενδεικτικά, αναφέρω ότι το Υπουργείο Οικονοµίας προετοιµάζει το πλαίσιο εκπόνησης των απαραίτητων µελετών και των
κατάλληλων µεθοδολογικών εργαλείων, τα οποία θα ενδυναµώσουν την επιχειρηµατολογία µας.
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Επίσης, λαµβάνει χώρα η ανάλυση των διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων και δεικτών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικών σεναρίων για τη θέση των περιφερειών και επαγωγικά
για την διαπραγµατευτική θέση της χώρας. Βέβαια οι προτάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέους δείκτες αναµένονται το
2012.Τέλος, προετοιµάζονται µελέτες για επιµέρους χωρικά σύνορα, όπως είναι τα νησιά.
Σε ό,τι αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική θέση µας είναι η
διατήρησή της ως αµιγώς ευρωπαϊκή πολιτική στο πλαίσιο της
ενιαίας εσωτερικής αγοράς, που εξασφαλίζει τη διατροφική µας
επάρκεια και ασφάλεια. Με αυτήν τη έννοια η εξασφάλιση ισχυρής χρηµατοδότησης των αγροτικών πολιτικών, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα µας.
Περαιτέρω η ρύθµιση των αγορών των διατροφικών προϊόντων, η διασφάλιση ενός σταθερού πλαισίου µε προβλέψιµες
εξελίξεις, η παροχή επαρκών τεχνικών εφοδίων στο γεωργικό
πληθυσµό και η εξυγίανση της λειτουργίας εφοδιασµού, ώστε να
εξισορροπούνται οι τιµές και τα περιθώρια κέρδους προς όφελος των γεωργών και των καταναλωτών, αποτελούν βασικές θέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της νέας
διαπραγµάτευσης.
Σ’ αυτή τη νέα διαπραγµάτευση οι παραδοσιακές συµµαχίες
ανάµεσα σε υπέρµαχους και πολέµιους των αγροτικών επιδοτήσεων έχουν διαφοροποιηθεί. Το νέο σκηνικό της Ευρώπης των είκοσι επτά προδικάζει ότι οι διαπραγµατεύσεις για το µέλλον της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα είναι σκληρές. Ξέρουµε όµως, να
δίνουµε µάχες στην Ευρώπη µε σχέδιο, συνέπεια και αποτελεσµατικότητα.
Ως προς το σύστηµα ιδίων πόρων της Κοινότητας, θέση µας είναι ότι αυτό οφείλει να παρέχει επάρκεια πόρων και να χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη, σταθερότητα, απλότητα και διαφάνεια. Οι συνεισφορές των κρατών-µελών θα πρέπει να
αντανακλούν τη σχετική τους ευηµερία, γιατί µπορεί η Ελλάδα να
συνεισφέρει στον κοινοτικό προϋπολογισµό µικρότερο ποσοστό
από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αλλά, αν αυτή η εισφορά
αναχθεί στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, γίνεται πολύ µεγαλύτερη. Ένα σύστηµα χρηµατοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισµού βασιζόµενο κυρίως στους παραδοσιακούς ίδιους πόρους και τον
πόρο ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος σε συνδυασµό µε την
κατάργηση των διορθώσεων και εκπτώσεων που πλήττει χώρες,
όπως η Ελλάδα, πληροί προφανώς τις αρχές της αλληλεγγύης
και της δικαιοσύνης. Εποµένως, θέση µας είναι ότι το σύστηµα θα
πρέπει να αναµορφωθεί για να ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις αρχές.
Η συζήτηση περί κατάργησης της συνεισφοράς βάσει του
ΦΠΑ, είναι πρόωρη καθώς δεν έχει κατατεθεί συγκεκριµένη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κύριε συνάδελφε, είναι προφανές ότι η χώρα µας θα αναγκαστεί να διαπραγµατευτεί σ’ ένα νέο και δύσκολο ευρωπαϊκό
τοπίο. Ήδη το κάνει προσπαθώντας να ανακτήσει τη χαµένη της
αξιοπιστία και να συµβάλει µαζί µε τους εταίρους της στην ενίσχυση µιας κοινωνικής και ανταγωνιστικής Ευρώπης των πολιτών, ικανής να αντιµετωπίζει τις διεθνείς προκλήσεις.
Σ’ αυτή τη προσπάθεια το Υπουργείο Εξωτερικών µε επικεφαλής τον Πρωθυπουργό της χώρας, που έχει θεσµικά το συντονιστικό ρόλο στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, έχει εδώ και
καιρό ξεκινήσει µια συστηµατική προσπάθεια οικοδόµησης συµµαχιών και αναζήτησης κοινών προσανατολισµών µε άλλες
χώρες, έτσι ώστε να ενδυναµωθεί η διαπραγµατευτική µας θέση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε και εµείς,
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 6306/18-2-2010 ερώτηση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Βέρας Νικολαΐδου προς την
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε ανάκληση της απόφασης για κατάργηση των θέσεων θεραπόντων γιατρών στα παραρτήµατα του Οίκου του Ναύτου σε
Χίο και Σαλαµίνα.
Η ερώτηση της κ. Νικολαΐδου, που τη συνυπογράφουν και η
κ. Μανωλάκου, ο κ. Μαρίνος και ο κ. Σκοπελίτης, έχει ως εξής:
«Η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρµόζεται διαχρονικά από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας στον τοµέα της υγείας
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και η συνεχιζόµενη υποβάθµιση της πρωτοβάθµιας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης έρχεται για άλλη µια φορά στην επιφάνεια µε την έντονη δυσαρέσκεια που εκφράζουν οι ασφαλισµένοι
του Οίκου του Ναύτου, για την απόφαση κατάργηση θέσεων θεραπόντων γιατρών στα παραρτήµατά του στη Χίο και στη Σαλαµίνα και µετατροπής τους σε ελεγκτές των παραπεµπτικών εντολών συµβεβληµένων γιατρών. Η συγκεκριµένη απόφαση επιβαρύνει
την ήδη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται ο Οίκος του Ναύτου
στο σύνολό του, όπου από τους εκατόν είκοσι οκτώ θεράποντες
γιατρούς που προβλέπονται έχουν µείνει µονάχα οι τριάντα.
Οι συνέπειες απ’ αυτή την απόφαση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες
για την υγεία των ασφαλισµένων στον Οίκο του Ναύτου, αφού
στα νησιά αυτά κατοικεί µεγάλος αριθµός ναυτεργατών και συνταξιούχων του ΝΑΤ, που πολλαπλασιάζεται τους θερινούς
µήνες.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός τι µέτρα θα πάρει για:
-Την ανάκληση της απόφασης της κατάργησης των θέσεων
των θεραπόντων γιατρών στα νησιά της Χίου και της Σαλαµίνας;
-Την άµεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού του Οίκου του Ναύτου;».
Στην ερωτώσα Βουλευτή κ. Βέρα Νικολαΐδου θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Μάρκος Μπόλαρης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, ο Οίκος του Ναύτου, όπως ξέρετε πάρα πολύ
καλά, έχει ένα πυκνό δίκτυο γιατρών µε τους οποίους καλύπτει
τους ασφαλισµένους του. Ένα δίκτυο, το οποίο απαρτίζεται από
µόνιµους υπαλλήλους του Οίκου του Ναύτου –του Ταµείου- από
γιατρούς οι οποίοι είναι υπάλληλοι µε σύµβαση έργου, αλλά
υπάρχουν και οι συµβεβληµένοι γιατροί όλων των ειδικοτήτων.
Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα στους ασφαλισµένους να
προσφύγουν στους γιατρούς, που θέλουν µε δικαίωµα ελεύθερης
επιλογής σε όλη τη χώρα και υπάρχει µέριµνα από πλευράς του
Ταµείου για να καλύπτεται σε όλη τη χώρα, µε τους ελεγκτές.
Το τελευταίο διάστηµα έχει παρουσιαστεί ένα πρόβληµα µε
τους ελεγκτές για δύο λόγους: Ο ένας είναι ότι κάποιοι βγαίνουν
στη σύνταξη και ο δεύτερος είναι ότι λήγουν κάποιες συµβάσεις.
Για το λόγο αυτό έχει υποβληθεί αίτηµα από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο αρµόδιο
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου να εγκριθούν προσλήψεις
που, λόγω της συγκυρίας, δεν µπορούν να είναι θέσεις µονίµων.
Μπαίνουµε στην εξαίρεση, η οποία έχει εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση, ότι για το 2010 αυτοί οι οποίοι θα προσληφθούν θα καλύπτουν θέσεις µόνο στο χώρο της υγείας και στο χώρο της
παιδείας.
Για τις θέσεις, λοιπόν, αυτές των ελεγκτών έχει υποβληθεί αίτηµα από το ΥΠΟΙΑΝ στο Υπουργείο Εσωτερικών να εγκριθούν
θέσεις ελεγκτών. Είµαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει η ανταπόκριση,
για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Πάντως το βέβαιο είναι ότι
αυτή τη στιγµή, για να καλυφθούν οι θέσεις των ελεγκτών, έχει
γίνει η ανάθεση σε γιατρούς οι οποίοι υπηρετούν στον Οίκο του
Ναύτου, οι οποίοι βέβαια έχουν απαλλαχθεί από την υποχρέωση
να ασκούν και καθήκοντα θεράποντα, διότι υπάρχει ασυµβίβαστο. Είναι για ένα µικρό διάστηµα µέχρις ότου να υπάρξει η
έγκριση, για να καλυφθούν οι θέσεις των ελεγκτών γιατρών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Βέρα Νικολαΐδου.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, την κατάσταση στο ΝΑΤ την γνωρίζω πάρα
πολύ καλά και φυσικά δεν αφορά µόνο τη Χίο και τη Σαλαµίνα,
αλλά και πολλά άλλα παραρτήµατα όπως, για παράδειγµα, του
Βόλου που η κατάσταση είναι εφιαλτική για τους ασφαλισµένους,
εργαζόµενους και συνταξιούχους. Μάλιστα όσο πλησιάζει και το
καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι στα νησιά αυτά οι κάτοικοι γίνονται
περισσότεροι και η κατάσταση θα γίνεται ακόµα χειρότερη.
Η ερώτηση είναι απλή. Εσείς βέβαια έχετε µια διαχρονική ευθύνη –δεν έχετε προσωπική- αλλά και η προηγούµενη κυβέρνηση
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και εσείς ακολουθείτε την ίδια τακτική. ∆εν µπορεί να µην υπάρχουν µόνιµοι γιατροί στον Οίκο του Ναύτου. Οι εργαζόµενοι πληρώνουν. Ουσιαστικά οι είκοσι οχτώ από τους εκατόν είκοσι οχτώ
παίζουν το ρόλο του ελεγκτή. ∆εν υπάρχουν γιατροί. Ούτε πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας παρέχεται, ούτε κάποιο άλλο είδος
περίθαλψης. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση;
Μου λέτε τώρα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα εγκρίνει κάποιες προσλήψεις. Θέλουµε µια απάντηση συγκεκριµένη. Θα
ανακαλέσετε την απόφαση για την κατάργηση των θέσεων; Αυτή
ήταν η µια ερώτησή µας. Και η δεύτερη ήταν: Τι µέτρα θα πάρετε για την άµεση κάλυψη των κενών;
Εσείς µου λέτε άλλα λόγια να αγαπιόµαστε. Με συγχωρείτε
για την έκφραση, αλλά δεν απαντάτε στις δύο συγκεκριµένες
ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν και απασχολούν πολύ έντονα
τους ναυτεργάτες, συνταξιούχους και εργαζόµενους.
Στη δευτερολογία σας θα ήθελα σ’ αυτό µια πολύ συγκεκριµένη απάντηση. Όπως σας είπα, αφορά όλα τα παραρτήµατα και
ιδιαίτερα του Βόλου –µε κοιτάει και η κυρία Προεδρεύουσα- που
έχουν πολύ σοβαρό πρόβληµα. Σίγουρα το γνωρίζετε. Τι θα κάνετε, λοιπόν; Απαντήστε µας συγκεκριµένα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Νικολαΐδου.
Κύριε Υπουργέ, πριν πάρετε το λόγο, θέλω και εγώ να επισηµάνω –αν και το έχω καταθέσει και στο Υπουργείο- ότι υπάρχει
µεγάλο πρόβληµα στον Οίκο του Ναύτου και για τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους του Βόλου.
Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέµα. Εµείς για
τις ναυτικές οικογένειες και τις ναυτικές περιοχές έχουµε µια ιδιαίτερη ευαισθησία –είναι εδώ και ο κ. Μαρκάκης- και πρέπει να
δοθεί λύση. Περιµένουµε βεβαίως όλοι τη δική σας απάντηση µε
τον τρόπο που εσείς ξέρετε.
Επειδή η κ. Νικολαΐδου είπε «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε», εγώ
θέλω να πω το εξής, κυρία συνάδελφε: Αν αγαπιόµαστε πραγµατικά θα βρούµε και τα λόγια και τις λύσεις και τους τρόπους
για να βοηθήσουµε προς τον κοινό στόχο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ (Ε' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Η ερώτησή µας είναι συγκεκριµένη για αυτό θέλουµε σαφείς απαντήσεις.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρίες Πρόεδροι –διότι είστε ερωτώσες και οι δύο- θέλω να πω τα εξής: Ήµουν πάρα πολύ σαφής,
κ. Νικολαΐδου. Είπα ότι υπάρχει σαφώς πρόβληµα µε τους ελεγκτές για δύο λόγους.
Το επαναλαµβάνω, διότι κάποιοι βγήκαν στη σύνταξη και κάποιων έχουν λήξει οι συµβάσεις. Είπα, επίσης, σαφώς -γιατί τα
λόγια για να αγαπιόµαστε είναι η αλήθεια- ότι το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ζήτησε κατ’ εξαίρεση προσλήψεις ιατρών για να καλυφθούν τα κενά τα οποία
έχουν δηµιουργηθεί, επειδή έφυγαν κάποιοι στη σύνταξη και
έχουν λήξει κάποιες συµβάσεις. Απολύτως σαφές.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ (Ε' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αυτό το
ακούσαµε.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Υπάρχει ενέργεια του Υπουργείου
για να καλύψουµε αυτά τα κενά. Και ζητούµε την κατ’ εξαίρεση
πρόσληψη γιατρών, για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν
από αποχωρήσεις.
Θέλω τώρα να σας πω ότι τα νούµερα τα οποία επικαλείστε
στην ερώτησή σας όσον αφορά τους γιατρούς, δεν είναι ακριβή.
Μου λέει η υπηρεσία ότι στη Σαλαµίνα ο Οίκος Ναύτου έχει συµβληθεί µε σαράντα εννιά (49) γιατρούς όλων των ειδικοτήτων:
Εννέα (9) παθολόγους, πέντε (5) καρδιολόγους, τρεις (3) παιδιάτρους, τρεις (3) πνευµονολόγους, δύο (2) δερµατολόγους,
δύο (2) χειρουργούς, δύο (2) ωτορινολαρυγγολόγους…
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ (Ε' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μιλάµε
για µόνιµες θέσεις. Μη λέτε για τέτοια, σας παρακαλώ.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Με συγχωρείτε. Και ταυτόχρονα, έχει
συµβληθεί µε όλες τις υποδοµές υγείας που υπάρχουν στο νησί.
Ζήτηµα ένα. Εποµένως, µιλάτε για τριάντα γιατρούς. Σας λέω ότι
µε σαράντα εννιά, µε πενήντα γιατρούς υπάρχει σύµβαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ζήτηµα δεύτερο-στοιχείο για το οποίο µε ρωτάτε. Στον Οίκο
του Ναύτου οι ασφαλισµένοι εξυπηρετούνται από είκοσι εννιά
(29) συµβεβληµένους γιατρούς-θεράποντες -αφήστε τους ελεγκτές- και δέκα επιπλέον εργαστηριακούς, µε τρία διαγνωστικά
εργαστήρια και βέβαια, µε το νοµαρχιακό νοσοκοµείο.
Εποµένως, εκείνο που θέλουµε να πούµε, για να µη δηµιουργούµε και εικόνα εσφαλµένη, είναι ότι οι ασφαλισµένοι στον Οίκο
Ναύτου είναι απόλυτα καλυµµένοι όσον αφορά τα προβλήµατα
υγείας είτε µε τον ένα τρόπο είτε µε τους µονίµους είτε µε τους
συµβασιούχους είτε µε τους συµβεβληµένους.
Το θέµα το οποίο λέτε, των µονίµων ιατρών, για το οποίο σας
απάντησα εξ αρχής, έχει επισηµανθεί. Ορθά το θέσατε. Σας λέω
ότι έχει ήδη γίνει κίνηση από πλευράς του Υπουργείου για να καλυφθεί µε κατ’ εξαίρεση προσλήψεις.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό, τον κ. Μπόλαρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής
κ. Γρηγόρης Νιώτης και ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Πάνος Καµµένος ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Συζητούµε τώρα την τέταρτη µε αριθµό 5333/29-1-2010 ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στελέχωσης στα Κέντρα Υγείας των Βορείων Σποράδων.
Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Μαρκάκη έχει ως εξής:
«Σοβαρό εξακολουθεί να παραµένει το πρόβληµα στελέχωσης
στα πληρώµατα ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας του Νοµού
Μαγνησίας.
Σε όλο το νοµό επικρατούν καταστάσεις που θα χαρακτηρίζονταν «ευτράπελες», εάν δεν ελλόχευε ο κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές, εξαιτίας της αµέλειας των ιθυνόντων να
στελεχώσουν µε επαρκές προσωπικό τα ασθενοφόρα, τα οποία,
επιπλέον, παρουσιάζουν συχνά σοβαρές βλάβες, αφού είναι «µεγάλης ηλικίας» και δεν υπάρχει κάποια µέριµνα να αντικατασταθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
Η κατάσταση, ιδιαίτερα στη νησιωτική Μαγνησία, είναι απογοητευτική. Σύµφωνα µε ρεπορτάζ του τοπικού Τύπου, στην
Σκιάθο από τις 11 Ιανουαρίου έληξε η σύµβαση ενός εκ των τεσσάρων οδηγών του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας. Η θέση
έχει µείνει κενή, µε αποτέλεσµα οι τρεις εναποµείναντες οδηγοί
και η διεύθυνση του Κέντρου Υγείας να προσπαθούν να καλύψουν, χωρίς αποτέλεσµα, όλες τις βάρδιες για όλη την εβδοµάδα.
Στην Σκόπελο, τρεις οδηγοί καλύπτουν τις βάρδιες λειτουργίας
του ενός ασθενοφόρου, το οποίο, επίσης, είναι παλιό.
Με έναν οδηγό ασθενοφόρου εξυπηρετείται και το νησί της
Αλοννήσου. Μάλιστα, όπως καταγγέλλεται, ο µοναδικός οδηγός
βρίσκεται σε ετοιµότητα είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας. Το δε «ευτράπελο»
της κατάστασης δείχνει το γεγονός ότι ο ίδιος έχει πάντα το τηλέφωνο δίπλα του, ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε περιστατικό.
Το νησί µόλις τα τελευταία χρόνια απέκτησε ασθενοφόρο, που
το πήρε από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου. Μέχρι τότε, οι ασθενείς και οι τραυµατίες «φορτώνονταν» στα φορτηγάκια.
Τα ζήτηµα της διακοµιδής, σε έκτακτες και σοβαρές περιπτώσεις στο Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου, είναι ένα ακόµη σοβαρό
θέµα που θα πρέπει να σας απασχολήσει, καθώς γίνεται µε
καΐκια, ενώ, αν δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, γίνεται
µε σκάφη του λιµενικού, ακόµη και µε τα προγραµµατισµένα
δροµολόγια των ιπταµένων δελφινιών!
Κατόπιν, τούτων ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Πότε σκοπεύει το Υπουργείο Υγείας και η αρµόδια ∆ιεύθυνση Προσωπικού να προκηρύξουν τη µια κενή οργανική θέση
∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου,
ώστε να καλυφθεί το κενό που έχει προκύψει, ποιος ο προγραµµατισµός για την στελέχωση µε το αναγκαίο επιπλέον προσωπικό και τι προβλέπεται να γίνει µε την ανανέωση του στόλου των
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οχηµάτων;
2. Τι θα γίνει, ώστε οι διακοµιδές στο Γενικό Νοσοκοµείο
Βόλου να γίνονται µε τις σωστές συνθήκες, ώστε να µην θρηνήσουµε κάποια ανθρώπινη ζωή;».
Κύριε συνάδελφε, θέλω να παρατηρήσω απλά, επειδή ακούστηκε, ότι τις λέξεις «ευτράπελα» και κάποιες άλλες λέξεις τις
έχετε βάλει εντός εισαγωγικών, για να δικαιολογήσουµε λίγο
τους όρους που δεν είναι δόκιµοι για ερωτήσεις στη Βουλή.
Στον ερωτώντα Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
και Βουλευτή Μαγνησίας κ. Μαρκάκη θα απαντήσει η Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σήµερα τίθενται πολλά θέµατα που αφορούν τη Μαγνησία
κάτω από τη δική σας Προεδρία.
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να πω ότι συµµερίζοµαι τις διαπιστώσεις σας, οι οποίες δεν αφορούν µόνο φυσικά τη Σκιάθο. Αφορούν, δυστυχώς και άλλα νησιά της χώρας µας, αλλά κατανοώ το
ενδιαφέρον και την αγωνία που εσείς εκφράζετε εδώ, ως Βουλευτής Μαγνησίας.
Θέλω, λοιπόν, να είµαι συγκεκριµένη και να πω για τα δύο συγκεκριµένα ερωτήµατα που θέσατε, γιατί αυτό ενδιαφέρει και
τους πολίτες στη Μαγνησία και ιδιαίτερα στη Σκιάθο.
Όσον αφορά στον εξοπλισµό και τη δυνατότητα να δώσουµε
νέα ασθενοφόρα γενικά στα νησιά µας, αλλά ιδιαίτερα στη
Σκιάθο που αναφερθήκατε, θέλω να σας ενηµερώσω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγµή διαγωνισµός στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας για εκατόν δέκα νέα
ασθενοφόρα και εκεί πέρα υπάρχει πρόβλεψη, προκειµένου
ακριβώς να µπορέσουµε να ικανοποιήσουµε και αυτό το πολύ
λογικό και αναγκαίο αίτηµα που θέσατε.
∆εύτερη συγκεκριµένη απάντηση στο άλλο ζήτηµα που θέσατε. Για τη θέση η οποία αυτή τη στιγµή χηρεύει, όσον αφορά
το πλήρωµα, θέλω, λοιπόν και εκεί να σας πω ότι εµείς, από την
πλευρά µας, επειδή υπήρχε αυτό το πρόβληµα µε τις θέσεις ιδιωτικού δικαίου που πρέπει να καλυφθούν -και είναι κάτι που
οφείλω να πω ότι και η κυρία Πρόεδρος, αλλά και όλοι οι Βουλευτές, από όλα τα κόµµατα της Μαγνησίας το έχουν θέσειεµείς κάναµε το αίτηµα µε το που εφαρµόστηκε ο νέος νόµος
για τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ, που δίνει τη δυνατότητα για οκτάµηνα. Υπήρχε µία καθυστέρηση λόγω της κατάληψης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που καθυστέρησε κάποιες
εγκρίσεις, αλλά µας έχουν διαβεβαιώσει ότι η έγκριση θα έλθει
για τουλάχιστον εξήντα θέσεις. Λέω «τουλάχιστον», γιατί εµείς
είχαµε ζητήσει εβδοµήντα επτά και εκεί πέρα προβλέπεται και η
κάλυψη της µιας θέσης ∆Ε Πληρωµάτων.
Άρα, λοιπόν, επέλεξα να µη σας µιλήσω γενικά, αλλά να απαντήσω συγκεκριµένα στα δύο κρίσιµα ερωτήµατα που θέσατε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής Μαγνησίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Παύλος Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και επικαλούµαι και τη µαρτυρία σας για τα θέµατα και τα προβλήµατα
που υπάρχουν στα Κέντρα Υγείας των νησιών µας.
Κυρία Υπουργέ, µε όλο το σεβασµό που έχω στο πρόσωπό
σας, σας ευχαριστώ για την απάντηση. ∆είχνει ότι, πράγµατι,
έχετε δείξει ενδιαφέρον από την πρώτη στιγµή για τη στελέχωση
και σε έµψυχο υλικό στα Κέντρα Υγείας, αλλά και για τα ασθενοφόρα τα οποία υπάρχουν ήδη στα νησιά και φυσικά, δεν είναι
µόνο στα δικά µας τα νησιά. Όµως, εµείς για τις βόρειες Σποράδες εκφράζουµε την αγωνία των κατοίκων να µπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες υγείας, γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι
τα νησιά έχουν µια ιδιαιτερότητα.
Τα νησιά το χειµώνα, στην ουσία, είναι αποκλεισµένα, διότι οι
καιρικές συνθήκες πολλές φορές είναι άσχηµες και δεν γίνονται
τα δροµολόγια. Εποµένως, οι κάτοικοι αισθάνονται κατά κάποιο
τρόπο εγκλωβισµένοι, δεν είναι εύκολο να µετακινηθούν και µάλιστα, πολλές φορές ούτε τα τακτικά δροµολόγια τους καλύ-

5337

πτουν.
Ήθελα να πω, όµως -και µε τη δυνατότητα που µου δίνεταιότι εκτός από τη στελέχωση για τα ασθενοφόρα και για τους ανθρώπους -θα το δείτε και από ενδιαφέρον και άλλων συναδέλφων µου στη Βουλή- υπάρχουν και θέµατα όσον αφορά τη
στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό.
Ήδη στην Αλόννησο που υπάρχουν τριακόσια παιδάκια ή στη
Σκόπελο που υπάρχουν επτακόσια παιδάκια, οι τοπικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων έχουν έντονο ενδιαφέρον για να καλυφθούν οι θέσεις των παιδιάτρων.
Και δεν αµφιβάλλω ότι και αυτό το µήνυµα και τα αιτήµατα, τα
έχετε πάρει. Και θα δείξετε το ίδιο ενδιαφέρον, διότι οι γιατροί
στα νησιά ή δεν πηγαίνουν εύκολα ή σπανίζουν.
Το πρόβληµα, όµως, παραµένει και το πρόβληµα είναι για τους
ανθρώπους αυτούς που µένουν σε αυτές τις δύσκολες περιοχές,
που θέλουµε να τους κρατήσουµε στο νησί και όχι να φύγουν
από εκεί. Το καλοκαίρι, ιδίως, που ο πληθυσµός λόγω του τουρισµού πολλαπλασιάζεται, πρέπει να δώσουµε την εικόνα και
στους τουρίστες που έρχονται, ότι τα Κέντρα Υγείας είναι καλά
επανδρωµένα και εξοπλισµένα µε ιατρικό προσωπικό -ιδίως στο
ευαίσθητο κοµµάτι των παιδιών και γι’ αυτό χρειάζονται και οι
παιδίατροι- για να µπορούµε να ανταποκρινόµαστε και να πούµε
και στους ξένους τουρίστες που έρχονται ότι έχουµε µία πλήρη
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ώστε αν, ο µη γένοιτο, παρουσιαστούν περιστατικά, να µπορούµε να τα καλύψουµε.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτά είναι στις προθέσεις σας και θα έχω
και την απάντησή σας και στο θέµα των παιδιάτρων και για την
Αλόννησο και για την Σκόπελο. Είµαι σίγουρος ότι και εσείς θα
ανταποκριθείτε, αλλά και θα ησυχάσουν και οι κάτοικοι στα νησιά
και εµείς θα δείξουµε ότι επιταχύνουµε τη διαδικασία για να καλυφθούν αυτές οι αδυναµίες, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκάκη.
Επιβεβαιώνω -επειδή επικαλεστήκατε και τη δική µου άποψηόλα αυτά που είπατε.
Η Υπουργός, όµως, τα γνωρίζει και έχει µία ιδιαίτερη ευαισθησία, έχοντας δροµολογήσει συστηµατικά και την κάλυψη για
τις θέσεις των ιατρών, αλλά και για τα ασθενοφόρα. Υπάρχουν,
όντως, προβλήµατα στα νησιά όλης της Ελλάδας.
Οι βόρειες Σποράδες αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα,
αλλά θέλω να θυµίσω κάτι –όµως, επιτρέψτε µου, δεν µου το επιτρέπει ο Κανονισµός- ότι αυτές τις ερωτήσεις επί πέντε χρόνια
τις έκανα, κύριε συνάδελφε, στην προηγούµενη κυβέρνηση και
δεν έγινε ούτε ένα βήµα! ∆εν υπήρξε ούτε µία απάντηση σε αυτά.
Ευελπιστούµε τώρα, µε µία Κυβέρνηση πολύ σοβαρή και µε
µία Υπουργό µε ιδιαίτερη ευαισθησία, κοινωνική ευαισθησία και
µε αίσθηµα ευθύνης, ότι θα έχουµε πραγµατικά και για τις βόρειες Σποράδες, την καλύτερη λύση.
Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’αρχάς, να µην επανέλθω στις δεσµεύσεις και όσον αφορά
το ασθενοφόρο, το οποίο πρόκειται να έρθει µόλις ολοκληρωθεί
ο διαγωνισµός και για τη θέση ∆Ε Πληρωµάτων, η οποία έχει ήδη
-σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας- εγκριθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών και πιστεύω ότι γρήγορα θα µπορέσει να λυθεί,
όπως και για τις υπόλοιπες θέσεις που αφορούν και το νοσοκοµείο, πέραν των κέντρων υγείας.
Θα ήθελα εδώ να κάνω µία γενικότερη αναφορά. Να πω,
πρώτα απ’ όλα, ότι παρά την πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία
που περνάµε, όταν µιλάει κανείς για τα θέµατα της υγείας, πρέπει να έχει µετριοπάθεια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όση προσπάθεια και να κάνουµε, τα προβλήµατα είναι τεράστια και επειδή
αφορούν ζωές, ανθρώπινο πόνο, ταλαιπωρία των πολιτών, οφείλουµε να είµαστε µετριοπαθείς.
Όµως, ταυτόχρονα, θέλω να σας πω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι
παρά αυτήν την τόσο δύσκολη οικονοµική συγκυρία, δίνουµε
δείγµα γραφής ότι στηρίζουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Και
θέλω να σας ενηµερώσω ότι χθες, υπογράψαµε την άδεια για
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προκήρυξη εννιακοσίων δέκα πέντε θέσεων µονίµων γιατρών του
ΕΣΥ Επιµελητών Β'. Έχουν ήδη φύγει οι αποφάσεις αυτές στα
νοσοκοµεία, προκειµένου να γίνουν ταχύτατα αυτές οι προκηρύξεις και αφορούν φυσικά, όχι µόνο τα δηµόσια νοσοκοµεία,
αλλά και κέντρα υγείας. Αφορούν και το Νοµό Μαγνησίας.
Από εκεί και πέρα, επειδή ενδεχοµένως δεν θα καλυφθούν
όλες οι ανάγκες µε βάση µόνο αυτή τη δυνατότητα -παρ’ ότι,
όπως καταλαβαίνετε, είναι µία πολύ σηµαντική «ένεση» αυτή τη
στιγµή στο Σύστηµα Υγείας και για τα δηµόσια νοσοκοµεία και
για τα κέντρα υγείας- και επειδή αυτό το πρόβληµα, ειδικά για
τα νησιά, το αντιµετωπίζουµε και αλλού –και µάλιστα, ειδικά µε
τους παιδιάτρους- θέλω να σας πω ότι πρέπει να ξαναδούµε το
θέµα, πώς λειτουργεί το ζήτηµα των επικουρικών γιατρών. Γιατί
η πραγµατικότητα είναι ότι όταν αυτό θεσµοθετήθηκε πρώτη
φορά από τις προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είχε ως
αιχµή ακριβώς να καλύψει τις ανάγκες των νησιωτικών και των
παραµεθόριων περιοχών.
Ξέρετε ότι τα προηγούµενα χρόνια διευρύνθηκε αυτή η δυνατότητα µε έγκριση του ΚΕΣΥ και για το Λεκανοπέδιο. Όσον
αφορά αυτό, βέβαια, εγώ θέλω να είµαι δίκαιη και να πω ότι αυτό
µπορεί να κάλυψε κάποιες µεγάλες ανάγκες που υπήρχαν στα
νοσοκοµεία της Αττικής, αλλά ταυτόχρονα, αφαίρεσε το κίνητρο
του να καλύπτονται αυτές οι θέσεις. Άρα, αυτός είναι ο στόχος
που θέτουµε.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς είµαστε έτοιµοι να δούµε και τα επιµέρους προβλήµατα στα Κέντρα Υγείας της Μαγνησίας και αγαπητή Πρόεδρε, που και εσείς ενδιαφέρεστε γι’ αυτά ώστε αν
κάποιες απ’ αυτές τις θέσεις των µονίµων ιατρών δεν λύνουν το
πρόβληµα, ειδικά για το θέµα του παιδιάτρου, σε κάποιο από τα
νησιά, είµαστε έτοιµοι να δούµε µε το Νοσοκοµείο του Βόλου,
να υπάρξουν θέσεις επικουρικών γιατρών και να τις εγκρίνουµε,
εφόσον υπάρχει και ενδιαφέρον. Τουλάχιστον, να καλύψουµε τις
άµεσες ανάγκες των επόµενων µηνών, µέχρις ότου έχουµε τη θεσµική αλλαγή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Αναφορές και ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 5289/28-1-2010 ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τους κινδύνους από την κατανάλωση trans λιπαρών,
δεν θα συζητηθεί, διότι έχει ήδη απαντηθεί µε τη διαδικασία της
γραπτής ερώτησης και απάντησης και διαγράφεται.
Συζητείται, τώρα, η δεύτερη µε αριθµό 5607/237/3-2-2010 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή της Νέας
∆ηµοκρατίας, κ. Χρήστου Ζώη προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την
καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισµού κρατικών αυτοκινήτων.
Η ερώτηση του κ. Ζώη αναλυτικά έχει ως εξής:
«Από τις πρώτες και τις πιο πολυδιαφηµισµένες πρωτοβουλίες
της Κυβέρνησης είναι η προώθηση του σχεδίου υπουργικής απόφασης για την «Καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισµού κρατικών
αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». Με τη συµπλήρωση τριών και
πλέον µηνών από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και τεσσάρων περίπου µηνών από την ανακοίνωση του µέτρου, η σχετική υπουργική απόφαση δεν είχε ακόµη αρχίσει να εφαρµόζεται,
αν και ανήκε στις δεσµεύσεις που έπρεπε να εκπληρωθούν στις
εκατό πρώτες ηµέρες της Κυβέρνησης.
Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Εκπληρώθηκε η δέσµευση που αναλάβατε στις 13-10-2009
για τη δραστική περικοπή του αριθµού των κρατικών αυτοκινήτων σε πέντε ανά υπηρεσία και για τη µείωση των αυτοκινήτων
των κρατικών αξιωµατούχων από διακόσια πενήντα σε ογδόντα
οχτώ; Προχώρησε ο κάθε υπόχρεος φορέας στην εφαρµογή του
µέτρου της µείωσης, τουλάχιστον κατά 30%, της βενζίνης που
απαιτεί η µετακίνησή τους;
2. Από τα µέσα Οκτωβρίου 2009, οπότε και ανακοινώθηκαν οι
βασικές αρχές του σχεδίου της ΚΥΑ, ως σήµερα έχει γίνει προµήθεια κρατικών αυτοκινήτων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.;
Πόσα αυτοκίνητα έχει προµηθευθεί το ∆ηµόσιο (συµπεριλαµβα-
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νοµένων και των διαδικασιών leasing) ανά δηµόσιο φορέα, µε τι
κόστος, τι κυβισµού είναι αυτά και ποιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές τηρούν; Να κατατεθούν τα στοιχεία της απογραφής
του συνόλου των κρατικών οχηµάτων και της κατανοµής τους
ανά υπηρεσία του ∆ηµοσίου, όπως επίσης και το ετήσιο κόστος
τους. Να κατατεθεί κατάλογος µε τους κρατικούς αξιωµατούχους που εξακολουθούν να διαθέτουν κρατικό αυτοκίνητο.».
Στην ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή
Λάρισας της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Χρήστου Ζώη, θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριοι συνάδελφοι, η απόφαση της Κυβέρνησης για τον περιορισµό του στόλου
των κρατικών αυτοκινήτων ήταν µία απόφαση που είχε και ουσιαστικό περιεχόµενο, µε στόχο τον περιορισµό της σπατάλης
στο ∆ηµόσιο -σε µία εποχή, µάλιστα, στην οποία όλοι θα πρέπει
να σκεφτόµαστε πολύ το τι κάνουµε -είχε και συµβολικό χαρακτήρα, πολύ σηµαντικό ζήτηµα για την πολιτική ζωή του τόπου,
για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο εκτιµούµε ότι θα
πρέπει να δώσει το παράδειγµα µε τη συµπεριφορά του.
Θέλω να σας απαντήσω συγκεκριµένα στα ερωτήµατα, τα
οποία κάνετε. Στο πρώτο ερώτηµα λέτε: Γιατί δεν δηµοσιεύτηκε
η ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης;
Η συγκεκριµένη ΚΥΑ δηµοσιεύτηκε στις 4-2-2010. Η ερώτησή
σας, βέβαια, κατατέθηκε στις 3-2-2010. Η, δε, σχετική εγκύκλιος
µε αριθµό πρωτοκόλλου κ.λπ. και ηµεροµηνία 12-2-2010 έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. Αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο σας ερώτηµα.
Στο δεύτερο ερώτηµα «Μήπως ο σκοπός της πρωτοβουλίας
της Κυβέρνησης για τα κρατικά αυτοκίνητα ήταν τελικά η επικοινωνιακή εκµετάλλευση και τίποτε περισσότερο;», θέλω να σας
δώσω συγκεκριµένη απάντηση.
Οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης, όχι απλώς δεν είχαν επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά παρήγαγαν συγκεκριµένα αποτελέσµατα, αφού πριν καν δηµοσιευθεί η απόφαση στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, είχαν επιστραφεί όλα τα αυτοκίνητα µεγάλου
κυβισµού που χρησιµοποιούνταν πριν από τις εκλογές από
Υπουργούς, Υφυπουργούς και είχαν αντικατασταθεί µε αυτοκίνητα µέχρι 1.600 κυβικά.
Στο τρίτο ερώτηµα, σχετικά µε το αν εκπληρώθηκε η δέσµευση
που ανέλαβε ο κ. Ραγκούσης για τη δραστική περικοπή του αριθµού των κρατικών αυτοκινήτων, θέλω να σας πω ότι µέχρι τις 410-2010 τα αυτοκίνητα που είχε στη διάθεσή της η Υπηρεσία µας
στο Υπουργείο ήταν διακόσια εβδοµήντα εννέα (279). Σήµερα
είναι εκατόν εβδοµήντα δύο (172), δηλαδή υπάρχει µία µείωση
εκατόν επτά (107) αυτοκινήτων. Και όχι µόνο αυτό, αλλά όλα τα
αυτοκίνητα που έχουµε στη διάθεσή µας είναι µικρά. Απ’ αυτά
τα εκατόν εβδοµήντα δύο (172), δεκαεπτά (17) έχουν διατεθεί σε
Υπουργούς και Υφυπουργούς, είκοσι οκτώ (28) σε λοιπά πρόσωπα και ανώτατους δικαστικούς, ογδόντα τρία (83) σε εφορίες
του δηµοσίου και σαράντα τέσσερα (44) παραµένουν στο Υπουργείο για ξένες αποστολές, επίσηµες αντιπροσωπείες κ.λπ..
Σηµειώνουµε –και θα πρέπει να το έχετε παρακολουθήσει από
τον Τύπο- ότι µέχρι σήµερα έχουν επιστραφεί στον Ο∆∆Υ τα εκατόν επτά (107) αυτοκίνητα που σας είπα, µεγάλου και πολύ µεγάλου κυβισµού, από 1.800 έως 4.500 κυβικά –υπάρχουν ουσιαστικά
αποτελέσµατα που προέκυψαν απ’ αυτές τις αποφάσεις της Κυβέρνησης- τα οποία χρησιµοποιούνταν, όπως είναι γνωστό, από
Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραµµατείς κ.λπ..
Στο τέταρτο ερώτηµα, σχετικά µε το αν έχει προκύψει µείωση
στα καύσιµα κ.λπ., θέλω να σας πω ότι πρόβλεψή µας και επιδίωξή µας ήταν να µειωθούν τα καύσιµα και λόγω της χρήσης
αυτοκινήτων µικρότερου κυβισµού και θα πρέπει να δούµε το
εάν, πράγµατι, πετύχαµε κάποια αποτελέσµατα. Θέλω να σας πω
όσον αφορά τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 2009 και Ιανουάριο του 2010, ότι ενώ στους προηγούµενους αντίστοιχους
µήνες είχαν ξοδευτεί 84.055 λίτρα, στους φετινούς τρεις µήνες
αντίστοιχα ξοδεύτηκαν 30.485 λίτρα, δηλαδή υπάρχει µείωση της
τάξεως του 63,73%.
Εξίσου δραστικά µειώθηκαν και οι δαπάνες για ανταλλακτικά
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και επισκευές. Από 156.122 ευρώ το περσινό τρίµηνο, οι δαπάνες
µειώθηκαν στο ύψος των 54.096 ευρώ, δηλαδή είχαµε ποσοστό
µείωσης 65,3%.
Σε σχέση µε το τελευταίο σας ερώτηµα για το εάν είναι καταγεγραµµένα τα αυτοκίνητα, υπάρχει ένας πίνακας –δεν ξέρω
κατά πόσο σας ικανοποιεί, είµαστε όµως σε µια διαδικασία που
καταγράφουµε αναλυτικότερα το είδος των αυτοκινήτων που
έχουµε στο δηµόσιο και σε ποιες υπηρεσίες ανήκουν αυτά- όπου
φαίνεται ότι το σύνολο των αυτοκινήτων που διαθέτει ο δηµόσιος
φορέας εν γένει είναι πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα
τέσσερα (57.654), εκ των οποίων επιβατικά είναι τα δεκαεννέα
χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ένα (19.421).
Έχουµε και αναλυτικότερα στοιχεία, τα οποία είναι στη διάθεσή σας και νοµίζω ότι δεν πρέπει να κουράζουµε άλλο την
Ολοµέλεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Αλιβερίου Ευβοίας, Α' Τµήµα.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο ερωτών Βουλευτής Λάρισας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστος Ζώης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, πριν τοποθετηθώ επί της ουσίας της ερωτήσεως, θέλω να επισηµάνω ότι είχα καταθέσει µε τη διαδικασία
της απλής ερώτησης και της κατάθεσης εγγράφων προς το
Υπουργείο Εσωτερικών, συγκεκριµένη ερώτηση και περίµενα µια
έγγραφη απάντηση, ακριβώς για να µην κουράσουµε την Ολοµέλεια µε την παράθεση πολλών στοιχείων, αλλά να τα έχω στη
διάθεσή µου µε τη συνήθη διαδικασία, να τα µελετήσω και να τα
αξιοποιήσω κοινοβουλευτικά.
∆υστυχώς, κύριε Υφυπουργέ, δεν µας κάνατε την τιµή να µας
απαντήσετε στον προβλεπόµενο χρόνο και έτσι εξελίχθηκε η
απλή ερώτησή µου σε επίκαιρη ερώτηση. Αυτό το λέω, για να
σηµειωθεί και να αξιολογηθεί. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν
έχει να κάνει µε µία επιλεκτική αντιµετώπιση των ερωτήσεων και
του τρόπου µε τον οποίο απαντάτε, αλλά επειδή θέλατε να τοποθετηθείτε στο Σώµα για µια ερώτηση που ίσως νιώθατε ότι σας
δίνει αέρα. Λυπάµαι που το λέω γιατί πρόκειται για σας που σας
τιµώ προσωπικά, αλλά ατυχήσατε, αν αυτή ήταν η επιλογή σας
και ο στόχος σας, διότι ειλικρινά µου δίνετε την εντύπωση ότι
µάλλον υπεκφεύγετε παρά απαντάτε. Και ενισχύεται ακόµα περισσότερο η εντύπωσή µου ότι βρίσκεστε σε αµηχανία, γιατί ενώ
µπήκατε στον κόπο να µου πείτε ότι θα απαντήσετε συγκεκριµένα στα ερωτήµατα που σας έχω κάνει, είναι προφανές ότι επιλέξατε κάποια για τα οποία έχετε απαντήσεις που µάλλον σας
βολεύουν και αποσιωπήσατε και αγνοήσατε παντελώς τις υπόλοιπες ερωτήσεις, στις οποίες κρύβεται –αν θέλετε- και το ζουµί.
Αυτό το λέω διότι η Κυβέρνηση επένδυσε επικοινωνιακά σ’
αυτήν την υπόθεση. Καλώ όλους τους συναδέλφους που παρακολουθούν αυτήν την ανταλλαγή απόψεων, να πάνε µε το µυαλό
τους πέντε µήνες πριν και να διαπιστώσουν πόσο χώρο καταλάµβανε στις σελίδες των εφηµερίδων η ανακοίνωσή σας για την
περικοπή των κρατικών αυτοκινήτων, αλλά και των δαπανών που
αυτό συνεπάγεται. Και θυµίζω ότι το νούµερο ήταν πενήντα χιλιάδες (50.000), πήγε στις σαράντα χιλιάδες (40.000), µετά στις
είκοσι χιλιάδες (20.000) και µετά στις δέκα χιλιάδες (10.000), για
να µας πείτε σήµερα ότι από τα περίπου διακόσια πενήντα (250),
διακόσια εβδοµήντα (270) αυτοκίνητα του Υπουργείου Εσωτερικών, πήγατε στα εκατόν εβδοµήντα εννέα (179).
Εγώ γνωρίζω πόσα αυτοκίνητα είχε το Υπουργείο Εσωτερικών,
γιατί είχα τη διαχείριση της υπόθεσης, ξέρω ποιες ήταν οι υπερβολές και ξέρω εν πάση περιπτώσει τη στόχευση εκείνης της επικοινωνιακής επίθεσης που εξαπολύσατε το µήνα Οκτώβριο. Και
δεν αναφέροµαι προσωπικά σε σας, αλλά στον κύριο Υπουργό,
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τον κ. Ραγκούση, που επέλεξε να µην είναι παρών σ’ αυτήν την
ερώτηση, γιατί ήταν στρατηγική επιλογή του να σηκώσει τους
τόνους και να δώσει την αίσθηση ότι κινούσαµε πενήντα χιλιάδες (50.000) κρατικά αυτοκίνητα, δίνοντας την εντύπωση στον
ελληνικό λαό ότι είχαµε πενήντα χιλιάδες (50.000) λιµουζίνες και
τις κυκλοφορούσαµε στους δρόµους, αποσιωπώντας ότι τα κρατικά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούσαν τα στελέχη των Υπουργείων και το Υπουργικό Συµβούλιο δεν ήταν πάνω από διακόσια
πενήντα (250).
Και εφόσον επιλέξατε να είσθε τόσο σαφής, κύριε Υπουργέ,
εγώ ρωτάω –και δεν έχω πάρει απάντηση- αν έχει υλοποιηθεί η
δέσµευσή σας για περικοπή του αριθµού κρατικών αυτοκινήτων
σε πέντε ανά υπηρεσία και για τη µείωση των αυτοκινήτων των
κρατικών αξιωµατούχων από διακόσια πενήντα (250) σε ογδόντα
οκτώ (88). Αυτά είναι τα νούµερα που εσείς δίνατε.
Σας ρωτάω –και δεν έχω πάρει απάντηση- αν έχει γίνει, σύµφωνα µε την ΚΥΑ, από τον Οκτώβριο του 2009 έως σήµερα, προµήθεια κρατικών αυτοκινήτων από το δηµόσιο ή από νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε οποιονδήποτε τρόπο.
Απαντήσεις δεν έχω πάρει και αυτό µε υποχρεώνει, κύριε Υφυπουργέ, να σας προϊδεάσω ότι θα καταθέσω ξανά την ίδια ερώτηση, συνοδεύοντάς την από αίτηµα κατάθεσης εγγράφων. Και
θέλω να σας παρακαλέσω να µην αποφύγετε να απαντήσετε µε
τον προβλεπόµενο τρόπο και πολύ περισσότερο να µην έλθετε
µέσα στην Ολοµέλεια για να πείτε ξανά στους συναδέλφους ότι
δεν θέλετε να τους κουράσετε µε την παράθεση αναλυτικών
στοιχείων.
Είµαστε στη διάθεσή σας µε τον προβλεπόµενο τρόπο να πάρουµε τις απαντήσεις που έχετε στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ζώη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε, είσθε πολύ καχύποπτος. Και θέλω να σας πω ότι ήταν µια
απόφαση της Κυβέρνησης µε ουσιαστικό περιεχόµενο. Φαντάζοµαι ότι ούτε εσείς ούτε κανείς από µας µένει ευχαριστηµένος
όταν τα καλοκαίρια, για παράδειγµα, επισκεπτόµαστε διάφορες
εκδηλώσεις στα χωριά µας –και όχι µόνο στα χωριά µας- και
υπάρχει ένας στόλος κρατικών αυτοκινήτων, τα οποία κουβαλάνε
διάφορους αξιωµατούχους σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
Εµείς, για να περιορίσουµε και τα αυτοκίνητα αυτά, βγάλαµε
και δεύτερη υπουργική απόφαση που αφορά τους νοµάρχες και
τις νοµαρχίες, τους δηµάρχους και τις δηµαρχίες και θα δείτε
έναν πολύ ουσιαστικό περιορισµό.
Θέλω να σας πω, επίσης, ότι η πρόβλεψή µας στην απόφασή
µας είναι ότι τα αυτοκίνητα θα πάνε στον Ο∆∆Υ και δίνεται ένας
χρόνος –που αντιλαµβάνεσθε ότι είναι αναγκαίος- µέχρι τις
31.12.2010.
Επίσης, θέλω να σας πω, επειδή θεωρήσατε ότι δεν δίνω συγκεκριµένες απαντήσεις, ότι η υπηρεσία µας δεν έχει εγκρίνει
την προµήθεια κανενός –µα, κανενός- αυτοκινήτου. Θέλω, δε, να
πω και σε σας και να διαβεβαιώσω και όλη την Αίθουσα ότι αυτή
η σπάταλη εικόνα του δηµοσίου που δεν γίνεται αποδεκτή από
κανέναν πολίτη –εκτιµώ ούτε από τη συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων Βουλευτών και είµαι βέβαιος ούτε από σας τον ίδιοδεν θα υπάρχει και ήδη έχει περιοριστεί σε πολύ µικρό χρονικό
διάστηµα.
Αυτού του είδους οι επιλογές έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα –
και επαναλαµβάνω- έχουν και συµβολικό χαρακτήρα στην προσπάθεια που έχει αναλάβει αυτή η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο
Πρωθυπουργός της να αποκαταστήσει το κύρος του πολιτικού
κόσµου της χώρας.
∆εν είναι θέµα αντιπαράθεσης, είµαι βέβαιος ότι η επόµενη
ερώτηση, την οποία θα καταθέσετε για κοινοβουλευτικό έλεγχο,
θα έχει άλλα χαρακτηριστικά και αν υπάρχει και µια σχετική γενναιότητα, θα αναγνωρίζει, πράγµατι, την σοβαρή και ειλικρινή
προσπάθεια που κάνει αυτή η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη:
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Σύστηµα επιλογής
προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Επιλογή δικαστικών
λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της ∆ικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης: «Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών
µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση
Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».
Κύριε Υπουργέ, έχετε κάποιες βελτιώσεις νοµοτεχνικές;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ναι, κυρία Πρόεδρε, και τις καταθέτω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Ντόλιος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ερωτάται το Σώµα γίνεται
δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: «Σύστηµα επιλογής
προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε
αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α') αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 84
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
1. Ως προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι
της κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α', εφόσον:
α. έχουν διατελέσει προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης ή
β. έχουν διατελέσει προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ. έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας και είναι ή
έχουν διατελέσει προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης.
∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστηµα που υπολείπεται είναι
µικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη ηµέρα συνεδρίασης του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
που συνιστάται µε τις διατάξεις του άρθρου 157 του Υ.Κ.. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης που υπηρετούν κατά το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης
του ΕΙ.Σ.Ε.Π..
2. Ως προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου
(µεταξύ ∆ιευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου οργανικών µονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό Α', οι
οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή
Υποδιεύθυνσης ή προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις προϋποθέσεις αυτές επιλέγονται υπάλληλοι µε
βαθµό Α'.
3. Ως προϊστάµενοι Τµήµατος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι
που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος ή υπάλληλοι µε βαθµό Α'. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β', οι οποίοι έχουν συµπληρώσει
ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό Β' τέσσερα (4) έτη. Αν δεν
υπάρχουν υποψήφιοι µε τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι µε λιγότερο χρόνο στο
βαθµό Β'.
4. Τον προϊστάµενο µη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου
επιπέδου µη αυτοτελούς οργανικής µονάδας ορίζει, µε αιτιολογία, ο προϊστάµενος της αµέσως υπερκείµενης οργανικής µονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3, χωρίς επιλογή από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
5. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή για παράπτωµα από αυτά που ορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 109.
6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Η
ηµεροµηνία αυτή λαµβάνεται υπόψη και για τη µοριοδότηση των
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υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυµα επιλογής της παραγράφου 5 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης
της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και
κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.
7. Με τους οργανισµούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται
οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για
την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το
αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων. Οργανικές
µονάδες είναι η Γενική ∆ιεύθυνση, η ∆ιεύθυνση, το Τµήµα, το αυτοτελές Τµήµα, το αυτοτελές Γραφείο, το µη αυτοτελές Τµήµα,
το µη αυτοτελές Γραφείο, καθώς και τυχόν ενδιάµεσα επίπεδα
διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές
διατάξεις.
Άρθρο 85
Κριτήρια επιλογής
1. Η επιλογή των προϊσταµένων Γενικής ∆ιεύθυνσης γίνεται
από το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Επαγγελµατικά – Τεχνικά προσόντα
- Ο βαθµός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται µε
το συντελεστή 25.
-Ο βαθµός του δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον είναι της
ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπουδών, πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 7.
-Το διδακτορικό δίπλωµα σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε
το αντικείµενο της υπηρεσίας: µόρια 200.
- Το διδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: µόρια
100.
- Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε
γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας:
µόρια 160.
- Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε
άλλο γνωστικό αντικείµενο: µόρια 80.
- Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Ε.Κ.∆.∆.Α.: µόρια 180.
Εάν υπάλληλος έχει αποφοιτήσει και από τις δύο ως άνω σχολές, µοριοδοτείται µόνο για τη µια από αυτές.
Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακό
τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώµατα ή µεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.∆.∆. και την
Ε.Σ.Τ.Α. του Ε.Κ.∆.∆.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν µε τα περισσότερα µόρια, καθώς και το 1/3 των µορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.
- Η άριστη γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: µόρια 80.
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: µόρια 50.
- Η καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: µόρια 30.
- Η άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης: µόρια 50.
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: µόρια 30.
Μοριοδοτούνται αθροιστικά µέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες.
- Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) και
άλλες σχολές του ∆ηµοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από
Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το ∆ιαβαλκανικό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και αποδεικνύεται µε αντίστοιχο
πιστοποιητικό: µέχρι 50 µόρια (ανά ηµέρα επιµόρφωσης ένα (1)
µόριο µε ανώτατο όριο τα 50 µόρια). Στην πιστοποιηµένη επιµόρφωση που µοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαµβάνονται
και τα πιστοποιητικά επιµόρφωσης του Ε.Κ.∆.∆.Α. ή άλλων σχολών επιµόρφωσης του ∆ηµοσίου που έχουν αποκτηθεί µέχρι
15.5.2009 (ηµεροµηνία έναρξης πιστοποιηµένης επιµόρφωσης
του Ε.Κ.∆.∆.Α.).
β. Εργασιακή – ∆ιοικητική εµπειρία
- Ο χρόνος υπηρεσίας: µέχρι 300 µόρια (για κάθε έτος υπηρε-
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σίας 10 µόρια µε ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας
µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης: µέχρι 380 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο µήνα 2,11
µόρια µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή
ενδιαµέσου (µεταξύ ∆ιεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου: µέχρι
300 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο µήνα 1,67 µόρια µε ανώτατο
όριο τους 180 µήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου: µέχρι 200 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο
µήνα 1,11 µόρια µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες).
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει υποψήφιος από
το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης,
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και προϊσταµένου Τµήµατος υπολογίζονται µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες και δεν µπορεί να υπερβεί τα 380 µόρια.
γ. Ικανότητες – δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: µέχρι 300 µόρια
Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει
της βαθµολόγησής τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο µε συντελεστή βαρύτητας 6.
(2) Ειδικές δραστηριότητες, µέχρι 80 µόρια συνολικά όπως:
- συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται µε το αντικείµενο της υπηρεσίας ή της δηµόσιας διοίκησης
γενικότερα
- εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες κ.λπ. συναφείς µε το αντικείµενο της υπηρεσίας ή της δηµόσιας διοίκησης
γενικότερα, καθώς και η διενέργεια Ε.∆.Ε. ή ανάκρισης που ανατίθενται στον υπάλληλο από την υπηρεσία του στο πλαίσιο του
πειθαρχικού ελέγχου
- εκπροσώπηση σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχοµένου
- µέλη ∆.Σ., Πρόεδροι, ∆ιοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης
νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα.
(3) Η ηθική αµοιβή του επαίνου ή το µετάλλιο διακεκριµένων
πράξεων εφόσον σχετίζονται µε το αντικείµενο της υπηρεσίας:
70 µόρια.
(4) Συνέντευξη: µέχρι 350 µόρια.
Ο βαθµός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την
πληρότητα των απαντήσεων µε τυχαίες ερωτήσεις µέσα από
τράπεζα ερωτήσεων.
Σκοπός της συνέντευξης είναι να µορφώσει γνώµη για την
προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία
κρίνεται.
Περιεχόµενο της συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
1. ∆ραστηριότητες του υποψηφίου µε βάση το περιεχόµενο
του βιογραφικού του.
2. Η γνώση του αντικειµένου του φορέα, της οργάνωσης και
λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα.
3. Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να λαµβάνει
αποτελεσµατικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Η κάθε
ενότητα βαθµολογείται ξεχωριστά και ο τελικός βαθµός προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας κάθε ενότητας.
Το περιεχόµενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο
πρακτικό του ΕΙ.Σ.Ε.Π., χωρίς την παράλειψη κρίσιµων και ουσιαστικών σηµείων και η βαθµολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε µέλος. Στη
συνέντευξη µπορεί να παρίστανται οι λοιποί συνυποψήφιοι και
ένας εκπρόσωπος της Α∆Ε∆Υ.
(5) Γραπτή εξέταση: µέχρι 350 µόρια.
Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ΑΣΕΠ, έχει τη µορφή
ερωτηµατολογίου πολλαπλών επιλογών και η κλίµακα βαθµολόγησης είναι από 0-100. Η τελική βαθµολογία πολλαπλασιάζεται
επί το συντελεστή 3,5. Η γραπτή εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέµατα αρµοδιότητας του
φορέα στον οποίο υπηρετεί και την ικανότητα συνθετικής και
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αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσµατικές λύσεις για την αντιµετώπιση θεµάτων που ανακύπτουν κατά
το χειρισµό υποθέσεων αρµοδιότητας του φορέα που προκηρύσσει τη θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ύστερα από
εισήγηση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθµίζονται οι διαδικασίες,
ο τρόπος διεξαγωγής και όλες οι λεπτοµέρειες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της γραπτής αυτής εξέτασης.
2. Η επιλογή των προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης ή αντίστοιχου ή
ενδιαµέσου (µεταξύ ∆ιεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας γίνεται από το Σ.Ε.Π. βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Επαγγελµατικά – Τεχνικά προσόντα
- Ο βαθµός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται µε
το συντελεστή 25 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.
- Ο βαθµός του δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον είναι της
ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπουδών, πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 7 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.
-Το διδακτορικό δίπλωµα σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε
το αντικείµενο της υπηρεσίας: µόρια 200.
- Το διδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: µόρια
100.
- Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε
γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας:
µόρια 160.
- Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε
άλλο γνωστικό αντικείµενο: µόρια 80.
- Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Ε.Κ.∆.∆.Α.: µόρια 180.
Εάν υπάλληλος έχει αποφοιτήσει και από τις δύο ως άνω σχολές, µοριοδοτείται µόνο για τη µια από αυτές.
Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακό
τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώµατα ή µεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.∆.∆. και την
Ε.Σ.Τ.Α. του Ε.Κ.∆.∆.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν µε τα περισσότερα
µόρια, καθώς και το 1/3 των µορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.
- Η άριστη γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: µόρια 80.
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: µόρια 50.
- Η καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: µόρια 30.
-Η άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης: µόρια 50.
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: µόρια 30.
Μοριοδοτούνται αθροιστικά µέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες.
-Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) και
άλλες σχολές του ∆ηµοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από
Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το ∆ιαβαλκανικό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και αποδεικνύεται µε αντίστοιχο
πιστοποιητικό: µέχρι 50 µόρια (ανά ηµέρα επιµόρφωσης ένα (1)
µόριο µε ανώτατο όριο τα 50 µόρια). Στην πιστοποιηµένη επιµόρφωση που µοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαµβάνονται
και τα πιστοποιητικά επιµόρφωσης του Ε.Κ.∆.∆.Α. ή άλλων σχολών επιµόρφωσης του ∆ηµοσίου που έχουν αποκτηθεί µέχρι
15.5.2009 (ηµεροµηνία έναρξης πιστοποιηµένης επιµόρφωσης
του Ε.Κ.∆.∆.Α.).
β. Εργασιακή – ∆ιοικητική εµπειρία
- Ο χρόνος υπηρεσίας: µέχρι 300 µόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 µόρια µε ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας
µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης: µέχρι 380 µόρια ( για κάθε συµπληρωµένο µήνα 2,11
µόρια µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή
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ενδιαµέσου (µεταξύ ∆ιεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου: µέχρι
300 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο µήνα 1,67 µόρια µε ανώτατο
όριο τους 180 µήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου: µέχρι 200 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο
µήνα 1,11 µόρια µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες).
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει υποψήφιος από
το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης,
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και προϊσταµένου Τµήµατος υπολογίζονται µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες και δεν µπορεί να υπερβεί τα 380 µόρια.
γ. Ικανότητες – δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: µέχρι 300 µόρια
Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει
της βαθµολόγησής τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο µε συντελεστή βαρύτητας 6.
(2) Ειδικές δραστηριότητες, µέχρι 80 µόρια συνολικά όπως:
- συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται µε το αντικείµενο της υπηρεσίας ή της δηµόσιας διοίκησης
γενικότερα
- εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες κ.λπ. συναφείς µε το αντικείµενο της υπηρεσίας ή της δηµόσιας διοίκησης
γενικότερα, καθώς και η διενέργεια Ε∆Ε ή ανάκρισης που ανατίθενται στον υπάλληλο από την υπηρεσία του στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου
- εκπροσώπηση σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχοµένου
- µέλη ∆.Σ., Πρόεδροι, ∆ιοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης
νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα.
(3) Η ηθική αµοιβή του επαίνου, καθώς και µετάλλιο διακεκριµένων πράξεων, εφόσον σχετίζεται µε το αντικείµενο της υπηρεσίας: 70 µόρια.
(4) Συνέντευξη: µέχρι 350 µόρια.
Ο βαθµός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την
πληρότητα των απαντήσεων µε τυχαίες ερωτήσεις µέσα από
τράπεζα ερωτήσεων.
Σκοπός της συνέντευξης είναι να µορφώσει γνώµη για την
προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία
κρίνεται.
Περιεχόµενο της συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
1. Οι δραστηριότητες του υποψηφίου µε βάση το περιεχόµενο
του βιογραφικού του.
2. Η γνώση του αντικειµένου του φορέα και της οργάνωσης
και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα.
3. Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να λαµβάνει
αποτελεσµατικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Η κάθε
ενότητα βαθµολογείται ξεχωριστά και ο τελικός βαθµός προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας κάθε ενότητας.
Το περιεχόµενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο
πρακτικό του Σ.Ε.Π., χωρίς την παράλειψη κρίσιµων και ουσιαστικών σηµείων και η βαθµολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε µέλος. Στη συνέντευξη
µπορεί να παρίστανται οι λοιποί συνυποψήφιοι.
(5) Γραπτή εξέταση: µέχρι 350 µόρια.
Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ΑΣΕΠ, έχει τη µορφή
ερωτηµατολογίου πολλαπλών επιλογών και η κλίµακα βαθµολόγησης είναι από 0-100. Η τελική βαθµολογία πολλαπλασιάζεται
επί το συντελεστή 3,5. Η γραπτή εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέµατα αρµοδιότητας του
φορέα στον οποίο υπηρετεί και την ικανότητα συνθετικής και
αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσµατικές λύσεις για την αντιµετώπιση θεµάτων που ανακύπτουν κατά
το χειρισµό υποθέσεων αρµοδιότητας του φορέα που προκηρύσσει τη θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ύστερα από
εισήγηση του προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθµίζονται οι διαδικασίες, ο
τρόπος διεξαγωγής και όλες οι λεπτοµέρειες που διασφαλίζουν
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το αδιάβλητο της γραπτής αυτής εξέτασης.
3. Η επιλογή των προϊσταµένων Τµήµατος, Αυτοτελούς Γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας γίνεται από το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο του άρθρου 159 βάσει κριτηρίων που
αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Επαγγελµατικά – Τεχνικά προσόντα
- Ο βαθµός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται µε
το συντελεστή 25 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και 6
για τους υπαλλήλους κατηγορίας ∆Ε.
-Ο βαθµός του δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον είναι της
ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπουδών, πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 7 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ και µε το συντελεστή 2 για τους υπαλλήλους
κατηγορίας ∆Ε.
-Το διδακτορικό δίπλωµα σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε
το αντικείµενο της υπηρεσίας: µόρια 200.
- Το διδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: µόρια
100.
- Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε
γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας:
µόρια 160.
- Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε
άλλο γνωστικό αντικείµενο: µόρια 80.
- Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Ε.Κ.∆.∆.Α.: µόρια 180.
Εάν υπάλληλος έχει αποφοιτήσει και από τις δύο ως άνω σχολές, µοριοδοτείται µόνο για τη µια από αυτές.
Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακό
τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώµατα ή µεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.∆.∆. και την
Ε.Σ.Τ.Α. του Ε.Κ.∆.∆.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν µε τα περισσότερα
µόρια, καθώς και το 1/3 των µορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.
- Η άριστη γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: µόρια 80.
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: µόρια 50.
- Η καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: µόρια 30.
- Η άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης: µόρια 50.
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: µόρια 30.
Μοριοδοτούνται αθροιστικά µέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες.
-Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) και
άλλες σχολές του ∆ηµοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από
Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το ∆ιαβαλκανικό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και αποδεικνύεται µε αντίστοιχο
πιστοποιητικό: µέχρι 50 µόρια (ανά ηµέρα επιµόρφωσης ένα (1)
µόριο µε ανώτατο όριο τα 50 µόρια). Στην πιστοποιηµένη επιµόρφωση που µοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαµβάνονται
και τα πιστοποιητικά επιµόρφωσης του Ε.Κ.∆.∆.Α. ή άλλων σχολών επιµόρφωσης του ∆ηµοσίου που έχουν αποκτηθεί µέχρι
15.5.2009 (ηµεροµηνία έναρξης πιστοποιηµένης επιµόρφωσης
του Ε.Κ.∆.∆.Α.).
β. Εργασιακή – ∆ιοικητική εµπειρία
- Ο χρόνος υπηρεσίας: µέχρι 300 µόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 µόρια µε ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας
µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης: µέχρι 380 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο µήνα 2,11
µόρια µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή
ενδιαµέσου (µεταξύ ∆ιεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου: µέχρι
300 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο µήνα 1,67 µόρια µε ανώτατο
όριο τους 180 µήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου: µέχρι 200 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο
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µήνα 1,11 µόρια µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες).
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει υποψήφιος από
το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης,
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και προϊσταµένου Τµήµατος υπολογίζονται µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες και δεν µπορεί να υπερβεί τα 380 µόρια.
γ. Ικανότητες – δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: µέχρι 300 µόρια
Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει
της βαθµολόγησής τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο µε συντελεστή βαρύτητας 6. Το κριτήριο «∆ιοικητικές Ικανότητες» δεν
λαµβάνεται υπόψη κατά την κρίση για την επιλογή προϊσταµένων τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου
οργανικής µονάδας όταν αυτό δεν υπάρχει. Στην περίπτωση
αυτή τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολογούνται και λαµβάνεται υπόψη
ο µέσος όρος για κάθε κριτήριο µε συντελεστή βαρύτητας 7,5.
(2) Ειδικές δραστηριότητες, µέχρι 80 µόρια συνολικά όπως:
- συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται µε το αντικείµενο της υπηρεσίας ή της δηµόσιας διοίκησης
γενικότερα,
- εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες κ.λπ. συναφείς µε το αντικείµενο της υπηρεσίας ή της δηµόσιας διοίκησης
γενικότερα, καθώς και η διενέργεια Ε.∆.Ε. ή ανάκρισης που ανατίθενται στον υπάλληλο από την υπηρεσία του στο πλαίσιο του
πειθαρχικού ελέγχου,
- εκπροσώπηση σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχοµένου,
- µέλη ∆.Σ., Πρόεδροι, ∆ιοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης
νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα.
(3) Η ηθική αµοιβή του επαίνου και το µετάλλιο διακεκριµένων
πράξεων εφόσον σχετίζεται µε το αντικείµενο της υπηρεσίας: 70
µόρια.
(4) Γραπτή εξέταση: µέχρι 350 µόρια.
Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ΑΣΕΠ., έχει τη µορφή
ερωτηµατολογίου πολλαπλών επιλογών και η κλίµακα βαθµολόγησης είναι από 0-100. Η τελική βαθµολογία πολλαπλασιάζεται
επί το συντελεστή 3,5. Η γραπτή εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέµατα αρµοδιότητας του
φορέα στον οποίο υπηρετεί και την ικανότητα συνθετικής και
αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσµατικές λύσεις για την αντιµετώπιση θεµάτων που ανακύπτουν κατά
το χειρισµό υποθέσεων αρµοδιότητας του φορέα που προκηρύσσει τη θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ύστερα από
εισήγηση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθµίζονται οι διαδικασίες,
ο τρόπος διεξαγωγής και όλες οι λεπτοµέρειες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της γραπτής αυτής εξέτασης.
4. Οι συστηµατικά επαναλαµβανόµενες αναρρωτικές άδειες
και οι πειθαρχικές ποινές λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από
το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, τα οποία
µειώνουν κατά την κρίση των µελών τους τη βαθµολογία των
υποψηφίων µέχρι 100 µόρια, ανάλογα µε τον αριθµό των αναρρωτικών αδειών και τη βαρύτητα ή τον αριθµό των πειθαρχικών
ποινών.
5. Η συνολική βαθµολογία των κριτηρίων των περιπτώσεων β'
και γ' των παραγράφων 1, 2 και 3 εξάγεται µε προσέγγιση δύο
δεκαδικών ψηφίων.
6. Για τη βαθµολογία του κριτηρίου της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α' των παραγράφων 1, 2 και 3 λαµβάνεται υπόψη η επιµόρφωση της τελευταίας
εικοσαετίας.
7. Η βαθµολογία του κριτηρίου της υπηρεσιακής αξιολόγησης που προβλέπεται στην περίπτωση γ' των παραγράφων 1, 2
και 3 εξάγεται µε βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης που υπάρχουν
στο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου.
8. Την τελική βαθµολογία του κριτηρίου της συνέντευξης της
περίπτωσης γ' των παραγράφων 1 και 2, των ειδικών δραστηριοτήτων της περίπτωσης γ' των παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς
και της παραγράφου 4 αποτελεί ο µέσος όρος του βαθµού των
µελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. και του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
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αντίστοιχα.
9. Όπου στα άρθρα του παρόντος Κώδικα αναφέρονται κριτήρια ή µόρια νοούνται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 86
Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
1. Η κατάταξη γίνεται βάσει της βαθµολογίας που ο κάθε υποψήφιος λαµβάνει σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στο
προηγούµενο άρθρο και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά
βαθµολογίας και τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων. Αν
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τα µέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ή των
Σ.Ε.Π. διαπιστώσουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την
άσκηση των καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής µονάδας,
µπορούν µε πλήρως αιτιολογηµένη οµόφωνη απόφασή τους να
τον αποκλείσουν από την επιλογή, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξής του µε βάση τη βαθµολογία που συγκέντρωσε. Όµοια
απόφαση αποκλεισµού από την επιλογή µπορεί να εκδώσουν και
τα υπηρεσιακά συµβούλια, αν από προσωπική γνώση και αντίληψη των µελών τους κρίνουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής
µονάδας.
2. α) Η επιλογή προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων γίνεται
από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. ύστερα από κοινή απόφαση-προκήρυξη του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειµένου για
Ν.Π.∆.∆. του Υπουργού που το εποπτεύει, µε την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων
και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη
διαδικασία της επιλογής.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) µήνες πριν από τη λήξη
της θητείας των υπηρετούντων προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων και περίληψή της δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας. Εάν πρόκειται για Ν.Π.∆.∆. που
εδρεύει εκτός Αθηνών, η περίληψη δηµοσιεύεται και σε µία εφηµερίδα ηµερήσια ή εβδοµαδιαία της έδρας του Ν.Π.∆.∆., εφόσον εκδίδεται.
Ο οικείος φορέας καταχωρίζει την προκήρυξη στην ιστοσελίδα
του. Η µη καταχώριση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα δεν επηρεάζει το κύρος της σχετικής διαδικασίας.
γ) ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των
δηµοσίων υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στο βαθµολογικό σύστηµα του παρόντος
Κώδικα ή η συµµετοχή τους προβλέπεται από ειδική διάταξη. Ειδικά για τις Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικής Υποστήριξης, ο υποψήφιος από άλλη υπηρεσία πρέπει να έχει τα προσόντα που
περιγράφονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας που προκηρύσσει τη θέση ή στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας από
την οποία προέρχεται. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται
από βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου.
δ) Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι που δεν πληρούν
τους όρους του νόµου και της προκήρυξης αποκλείονται από
την περαιτέρω διαδικασία. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. µοριοδοτεί
κάθε υποψήφιο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 85. Για τη συνέντευξη, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καλεί κάθε υποψήφιο χωριστά.
ε) Οι προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων των οποίων η θητεία
λήγει, εξακολουθούν να διατηρούν τη θέση τους και να ασκούν
τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταµένων.
στ) Αν κενωθεί θέση προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης πριν
από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η
θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από τη
κένωσή της ή από τη σύστασή της και επιλέγεται νέος προϊστάµενος για το υπόλοιπο της θητείας, σύµφωνα µε τις πιο πάνω
διατάξεις.
3.α) Η επιλογή προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαµέσου (µεταξύ ∆ιευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας, Τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το
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οικείο Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο αντίστοιχα, το
αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της θητείας τους.
Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταµένων εκδίδεται απόφαση – προκήρυξη, µε την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσµία
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειµένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές
µονάδες, µπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσµία έως είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών. Η απόφαση - προκήρυξη τοιχοκολλάται µε σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της
οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που
πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόµενο
του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου
του υπαλλήλου.
β) Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο επιλέγει υπάλληλο που πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου.
γ) Το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µοριοδοτεί τους υποψηφίους για τις θέσεις προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, αντιστοίχου
ή ενδιαµέσου (µεταξύ ∆ιευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας, Τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων, κατά τα
οριζόµενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 αντίστοιχα του άρθρου
85.
4. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια τοποθετούνται, µε απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από τη
γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάµενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες για θητεία πέντε (5) ετών. Αν
υπάλληλος άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. επιλεγεί ως
προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης, µε την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί. Ο
χρόνος της θητείας του αποσπασµένου υπαλλήλου ως προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι τοποθετούµενοι ως προϊστάµενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της θητείας τους ως την
επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταµένου.
5. Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. και του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου κατά περίπτωση, ο προϊστάµενος οργανικής µονάδας µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του πριν από τη
λήξη της θητείας, για σοβαρό λόγο αναγόµενο στην πληµµελή
άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ιδιαίτερα για αδικαιολόγητη επιείκεια ή µεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πληµµελή άσκηση ή αδυναµία άσκησης
ελέγχου επί των υπαλλήλων, για µη προσήκουσα συµπεριφορά
προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυµία για την εφαρµογή
νέων µεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων,
κακή συνεργασία µε λοιπούς προϊσταµένους και µειωµένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση. Ο προϊστάµενος µπορεί, επίσης, να
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µε αίτησή του, ύστερα από
απόφαση του αρµόδιου συµβουλίου, που συνεκτιµά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή και ανεξάρτητα από τους
λόγους της απαλλαγής του στερείται του δικαιώµατος επιλογής
του ως προϊσταµένου οργανικής µονάδας για µία τριετία από την
εποµένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα προϊσταµένου.
6. Αν κενωθεί θέση προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή ενδιαµέσου
(µεταξύ ∆ιευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας, Τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
επιλέγει νέο προϊστάµενο για το υπόλοιπο της θητείας. Η επιλογή προϊσταµένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν
γίνεται το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν µε τη διαδικασία της παραγράφου 3. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, το Σ.Ε.Π. ή το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε υπάλληλο που
πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίµηση στον τόπο που θα ασκήσει
καθήκοντα προϊσταµένου.
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7. Οι διατάξεις για την επιλογή προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων
εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις που από τις οργανικές διατάξεις προβλέπονται ενδιάµεσου επιπέδου οργανικές µονάδες
µεταξύ ∆ιεύθυνσης και Τµήµατος.
Άρθρο 87
Αναπλήρωση προϊσταµένων
1. Τον προϊστάµενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει
στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθµό προϊστάµενος των
υποκείµενων οργανικών µονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο του
οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι µπορούν να προΐστανται
σύµφωνα µε τις οικείες οργανικές διατάξεις και επί οµοιοβάθµων
ο προϊστάµενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταµένου. Το αρµόδιο για την τοποθέτηση προϊσταµένων όργανο µπορεί, τηρουµένου του προβαδίσµατος των
βαθµών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταµένου οργανικής µονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταµένους των υποκείµενων οργανικών µονάδων.
2. Αν δεν υπάρχουν υποκείµενες οργανικές µονάδες, τον προϊστάµενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά
βαθµό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική µονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι
µπορούν να προΐστανται σύµφωνα µε τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι µε τον ίδιο βαθµό,
αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθµό ή
αυτός που ορίζεται από τον προϊστάµενο της αµέσως υπερκείµενης µονάδας ή αρχής.
3. Το αρµόδιο για την τοποθέτηση όργανο µπορεί µε απόφασή
του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταµένου οργανικής µονάδας
τον προϊστάµενο άλλης οργανικής µονάδας του ίδιου επιπέδου.
4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδος, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταµένου,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Ο αναπληρωτής προϊσταµένου οργανικής µονάδας κατά την παράγραφο
αυτή δικαιούται το προβλεπόµενο για τη θέση επίδοµα από την
έναρξη της αναπλήρωσης.»
Άρθρο δεύτερο
Τα άρθρα 157 έως 162 του Κεφαλαίου Α' του µέρους Ζ' του
Υ.Κ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 157
Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο εδρεύει στη Γενική Γραµµατεία
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
2. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρµόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτάτων υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε την επιφύλαξη του άρθρου
τρίτου του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση την Ακαδηµία Αθηνών,
τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι..
3. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι πενταµελές και αποτελείται από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του και τρία (3) µέλη µε τους αναπληρωτές τους. Ο
Πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του και τα µέλη µε τους αναπληρωτές τους είναι µέλη του ΑΣΕΠ και προτείνονται από τον Πρόεδρό του,
β) έναν (1) Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη που προτείνεται από
το Συνήγορο του Πολίτη µε τον αναπληρωτή του, επίσης βοηθό
Συνηγόρου του Πολίτη.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα µέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. µε
τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο Γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του, προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
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5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση του προέδρου, των µελών και του
γραµµατέα του ΕΙ.Σ.Ε.Π..
Άρθρο 158
Συµβούλια Επιλογής Προϊσταµένων
1. Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας αντίστοιχα, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Υπουργείο και κάθε
περιφέρεια της χώρας, ένα Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων
(Σ.Ε.Π.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση περισσότερων
συµβουλίων, όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες. Με απόφαση του οικείου
Υπουργού επιτρέπεται η σύσταση Σ.Ε.Π. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου στα οποία, από τις οικείες οργανικές διατάξεις,
προβλέπονται τουλάχιστον δύο (2) Γενικές ∆ιευθύνσεις.
2. Τα Σ.Ε.Π. είναι αρµόδια για την επιλογή προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων ή αντιστοίχου ή ενδιαµέσου (µεταξύ ∆ιευθύνσεως και
Τµήµατος) επιπέδου οργανικών µονάδων των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Τα Σ.Ε.Π. των
Υπουργείων είναι αρµόδια για την επιλογή προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του οικείου Υπουργείου ή άλλων αυτοτελών δηµοσίων
υπηρεσιών ή Γενικών Γραµµατειών που υπάγονται στο Υπουργείο, καθώς και για την επιλογή των προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από
το Υπουργείο. Τα Σ.Ε.Π. των περιφερειών είναι αρµόδια τόσο
για την επιλογή προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων της οικείας περιφέρειας όσο και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύουν.
3. Τα Σ.Ε.Π. είναι πενταµελή και αποτελούνται από δύο (2)
προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων του οικείου Υπουργείου ή
της οικείας Περιφέρειας από τους οποίους ο ένας (1) ορίζεται
πρόεδρος αυτού µε τους αναπληρωτές τους και έναν (1) προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή
Ν.Π.∆.∆. που λειτουργεί στην έδρα του οικείου Υπουργείου ή της
οικείας Περιφέρειας µε τον αναπληρωτή του και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων µε βαθµό Α', οι οποίοι
εκλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆ΙΚΠΡ/
Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β') απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει. Αν δεν επαρκούν οι
προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας ή του
οικείου Ν.Π.∆.∆. ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης από
υπηρεσίες όµορης Περιφέρειας ή από Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύονται από το οικείο Υπουργείο και αν δεν υπάρχουν από Ν.Π.∆.∆.
άλλου Υπουργείου. Στα Υπουργεία, στα οποία δεν προβλέπονται
από τις οργανικές διατάξεις δύο (2) τουλάχιστον Γενικές ∆ιευθύνσεις, τα Σ.Ε.Π. συγκροτούνται από προϊσταµένους Γενικών
∆ιευθύνσεων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
4. Τα µέλη του Σ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται µε
απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας αντίστοιχα. Εισηγητής του Συµβουλίου ορίζεται
προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης ή
προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού/Προσωπικού.
5. Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος µε βαθµό Α' που ορίζεται
µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση ορισµού των µελών.
Άρθρο 159
Υπηρεσιακά Συµβούλια
1. Με απόφαση του οικείου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Υπουργείο ή
Ν.Π.∆.∆. ένα Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται
η σύσταση περισσότερων συµβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται
από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες. Με
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε

κάθε περιφέρεια ένα Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
2. Με απόφαση του οργάνου που ασκεί την εποπτεία στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, που εδρεύουν στον ίδιο νοµό,
επιτρέπεται η σύσταση ενός ή περισσότερων κοινών Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Με όµοια απόφαση, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται και η έδρα των κοινών Υπηρεσιακών Συµβουλίων.
3. Αν συσταθούν περισσότερα Υπηρεσιακά Συµβούλια στο ίδιο
Υπουργείο ή Ν.Π.∆.∆., µε την πράξη σύστασής τους, καθορίζεται
και η αρµοδιότητα καθενός από αυτά.
4. Στην Ακαδηµία Αθηνών και σε κάθε Πανεπιστήµιο και Τ.Ε.Ι.
συνιστάται, µε απόφαση του Προέδρου της Ακαδηµίας Αθηνών
ή του Πρύτανη Πανεπιστηµίου ή του Προέδρου Τ.Ε.Ι. αντιστοίχως, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ένα
(1) ή περισσότερα Υπηρεσιακά Συµβούλια. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή.
5. Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια είναι αρµόδια για την επιλογή
προϊσταµένων Τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου
επιπέδου οργανικών µονάδων και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δηµοσίων υπηρεσιών, ορισµένου νοµικού
προσώπου ή πλειόνων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(κοινά). Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια λειτουργούν και ως πρωτοβάθµια πειθαρχικά συµβούλια για όλους τους υπαλλήλους που
υπάγονται στην αρµοδιότητά τους.
6. Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια του προσωπικού των δηµοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.∆.∆. είναι πενταµελή και αποτελούνται
από:
α) Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νοµό
Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια που εδρεύουν στο νοµό
αυτόν. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας
υπηρεσίας µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις για να οριστούν µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι
από άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθµός των
υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου δεν
επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νοµού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) ∆ύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε βαθµό Α'.
7. Τα µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό ή τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας ή το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Ένα
από τα µέλη που προβλέπονται στην περίπτωση α' της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του Προέδρου. Τα µέλη που προβλέπονται στην περίπτωση β'
της προηγούµενης παραγράφου εκλέγονται µε άµεση, καθολική
και µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
∆ΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β') απόφασης του
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
8. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού µέλους του
Συµβουλίου, τακτικό µέλος ορίζεται ο επόµενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της θητείας.
9. Στα περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µπορεί να ορίζονται ως πρόεδροι ή µέλη εκπαιδευτικοί
λειτουργοί µε βαθµό Α' από τους υπηρετούντες στην πόλη της
έδρας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, εφόσον δεν υπάρχουν µόνιµοι υπάλληλοι από τους αναφερόµενους στην περίπτωση α'
της παραγράφου 6.
10. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων τα Υπηρεσιακά Συµβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), της Ακαδηµίας Αθηνών, των Πανεπιστηµίων
και Τ.Ε.Ι., του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
και της Σιβιτανίδειου Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων, για τα
οποία επιτρέπεται προσαρµογή τους προς τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του οικείου
Υπουργού.
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11. Οι ειδικές διατάξεις για τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών
Συµβουλίων των ανεξάρτητων αρχών δεν θίγονται.
12. Στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των δηµοσίων υπηρεσιών και
των Ν.Π.∆.∆. ως εισηγητές ορίζονται οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών προσωπικού.
13. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον
Β', που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση ορισµού των µελών.
Άρθρο 160
Θητεία
1. Η θητεία των µελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι διετής και αρχίζει την
1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από τον ορισµό τους. Κατά
την πρώτη εφαρµογή η θητεία των µελών του Συµβουλίου αρχίζει από την ηµεροµηνία ορισµού τους και λήγει την 31.12.2012.
2. Η θητεία των µελών των Συµβουλίων των άρθρων 158 και
159 είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόµενου
έτους από τον ορισµό τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή η θητεία
των µελών των Συµβουλίων αρχίζει από την ηµεροµηνία ορισµού
τους και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του µεθεπόµενου έτους.
Άρθρο 161
Εκπροσώπηση των φύλων
Στα Συµβούλια των άρθρων 157, 158 και 159 ο αριθµός των
µελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο
τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των µελών που
ορίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθµός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις για ορισµό και τα µέλη που
ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο τουλάχιστον µε µισό της µονάδας.
Άρθρο 162
Λειτουργία
1. Κάθε συµβούλιο αποτελεί ιδιαίτερη αρχή.
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση µελών των Συµβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί
υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι, µε εξαίρεση την περίπτωση
που µέλος του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µετά τη
λήξη της θητείας του δεν επιλεγεί εκ νέου προϊστάµενος Γενικής
∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης αντίστοιχα.
3. Τα αναπληρωµατικά µέλη µετέχουν σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύµατος των τακτικών µελών.
4. Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος του προέδρου. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του προέδρου, συµµετέχει ως τακτικό
µέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
5. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον
µέλη τους. Τα τµήµατα του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον µέλη τους, στα οποία απαραιτήτως πρέπει να
περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Τα Συµβούλια αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του προέδρου. Εάν σχηµατισθούν περισσότερες από δύο γνώµες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστερες.
6. Οι πράξεις όλων των Συµβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα το
συντοµότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του διµήνου από την
ηµεροµηνία της συνεδρίασης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Ως την υπογραφή των πρακτικών µπορεί να χορηγείται
στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου. Βάσει της βεβαίωσης αυτής µπορεί να γίνονται από
τη διοίκηση οι απαιτούµενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των πράξεων των Συµβουλίων. Όµοια βεβαίωση µπορεί να
χορηγείται και στους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους, ύστερα από
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αίτησή τους. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώµη όσων µειοψήφησαν.
7. Η ψηφοφορία των µελών των Συµβουλίων γίνεται κατά σειρά
αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισµού τους. ∆εν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος.
8. Ο υπάλληλος µπορεί να παρίσταται ενώπιον του Συµβουλίου που κρίνει πειθαρχική του υπόθεση αυτοπροσώπως ή µε συµπαράσταση δικηγόρου ή µόνο δια δικηγόρου.
9. Κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων, ως εισηγητής
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µε δικαίωµα ψήφου, ορίζεται,
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 133, ένα (1)
από τα µέλη αυτού. Η ιδιότητα του εισηγητή του Συµβουλίου δεν
είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους αυτού.
10. Στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο ως εισηγητές
ορίζονται, µε πράξη του προέδρου, µόνο µέλη αυτού.
11. Η λειτουργία όλων των Συµβουλίων διέπεται συµπληρωµατικά από τις γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.»
Άρθρο τρίτο
Στο τέλος του άρθρου 163 του Υ.Κ., που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'/9.2.2007) προστίθεται
παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο λειτουργεί αποκλειστικά ως πειθαρχικό µε την επιφύλαξη του άρθρου 95. Κρίνει σε δεύτερο βαθµό, κατά το νόµο και την ουσία και κατ’
εξαίρεση σε πρώτο βαθµό όταν αυτό προβλέπεται. Το Συµβούλιο αυτό λειτουργεί και ως πειθαρχικό των ανωτάτων υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., το οποίο κρίνει σε πρώτο και
τελευταίο βαθµό.»
Άρθρο τέταρτο
Τελικές διατάξεις
1. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων υπαλλήλων που
διανύθηκε στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισµούς, λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε
θέση προϊσταµένου Τµήµατος. Προκειµένου για υπαλλήλους
που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης πριν
την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστηµα λογίζεται ως
χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων που
ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου λογίζεται
ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος, λαµβάνεται υπόψη µόνο για την εφαρµογή των άρθρων
84 και 85 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο
του παρόντος νόµου.
3. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας µε νόµιµη αναπλήρωση, λογίζεται
ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας και λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
πρώτο του παρόντος νόµου.
4. Με τους οργανισµούς των υπηρεσιών µπορεί να προβλέπεται, όπου κρίνεται αναγκαίο, ως τυπικό προσόν για την πλήρωση
θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων η άριστη ή πολύ καλή
γνώση ξένης γλώσσας.
5. Τα Συµβούλια που προβλέπονται στα άρθρα 157, 158 και
159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο δεύτερο του
παρόντος νόµου συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις µετά από γραπτή
γνώµη της Α∆Ε∆Υ και της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης του οικείου φορέα αντίστοιχα στις οποίες
αναφέρεται η αποτελεσµατικότητα τόσο της λειτουργίας τους
όσο και του εφαρµοζόµενου συστήµατος επιλογής προϊσταµένων, καθώς και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των διαδικασιών που ακολουθούνται.
Άρθρο πέµπτο
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού λήγει αυτοδικαίως η
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θητεία των µελών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των δηµοσίων
υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα µέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως
ίσχυαν πριν να αντικατασταθούν µε τις διατάξεις του άρθρου
δεύτερου του παρόντος νόµου. Εξαιρούνται τα µέλη του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου και τα αιρετά µέλη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τις
αρµοδιότητές τους µέχρι τη λήξη της θητείας τους, καθώς επίσης και τα µέλη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδηµίας Αθηνών, των Πανεπιστηµίων
και των Τ.Ε.Ι..
2. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού λήγει αυτοδικαίως η
θητεία των προϊσταµένων οργανικών µονάδων των δηµοσίων
υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου είτε αυτοί
επιλέγονται µε βάση τις διατάξεις του Υ.Κ. είτε µε βάση ειδικές
διατάξεις. Εξαιρούνται οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδηµίας Αθηνών, των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι.. Λήγει επίσης η θητεία των µονοµελών
οργάνων διοίκησης που εξοµοιώνονται µε Γενικό ∆ιευθυντή ή
Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης ή έχουν οποιαδήποτε άλλη
ονοµασία. Έως την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταµένων εξακολουθούν να ασκούν οι
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου προϊστάµενοι ή οι αναπληρωτές τους.
3. Έως τη συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., το Ειδικό Υπηρεσιακό
Συµβούλιο που έχει συσταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 158 του
Υ.Κ., όπως ίσχυε πριν να αντικατασταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόµου αυτού, αποτελείται από πέντε (5)
µέλη, τρεις (3) συνταξιούχους Ανώτατους ∆ικαστικούς Λειτουργούς της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή
συνταξιούχους Προέδρους, Αντιπροέδρους ή Νοµικούς Συµβούλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, τον Πρόεδρο
της Α∆Ε∆Υ και ένα µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της µε
αναπληρωτές τους µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της, τα
οποία ορίζει η ίδια. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα µέλη
του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου µε τους αναπληρωτές
τους, καθώς και ο Γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του.
4. Έως τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ.,
όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο του παρόντος
νόµου, σε κάθε δηµόσια υπηρεσία, Περιφέρεια και Ν.Π.∆.∆., συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συµβούλια µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, τα οποία είναι
πενταµελή και αποτελούνται από:
α) Τρεις (3) υπαλλήλους µε βαθµό Α', οι οποίοι λαµβάνονται
µεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νοµό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά
Συµβούλια που εδρεύουν στο νοµό αυτόν. Αν δεν επαρκούν οι
υπάλληλοι µε τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθµός συµπληρώνεται
από υπαλλήλους µε τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου Τµήµατος µε την προϋπόθεση να ανήκουν
σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι µπορεί να
προΐστανται ∆ιεύθυνσης. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις για να οριστούν µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Αν ο αριθµός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νοµού αυτού, που
πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) ∆ύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε βαθµό Α'.
Τα υπό στοιχείο α' µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ή του διοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.
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και τοποθετούνται ως προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης µέχρι την επιλογή των προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και πάντως όχι πέραν του ενός (1)
έτους από την τοποθέτησή τους. Τα Συµβούλια αυτά λειτουργούν µε ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωµατικά µέλη µέχρι την
επιλογή προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, οπότε ορίζονται και τα αναπληρωµατικά τους µέλη. Οι επιλογές των προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων, αυτοτελών γραφείων και αντίστοιχου
επιπέδου οργανικών µονάδων γίνονται από αυτά τα Υπηρεσιακά
Συµβούλια.
5. Η κατά τα ανωτέρω επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων γίνεται µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 µε εξαίρεση
τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 και των διατάξεων της παρ.
1 των περιπτώσεων δ', ε' και στ' της παρ. 2, της περίπτωσης β'
της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου
86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο πρώτο του παρόντος νόµου. Για την επιλογή λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια
του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
πρώτο του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τα κριτήρια που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις (1), (4) και (5) της περίπτωσης γ'
των παραγράφων 1, 2 και 3. ∆εν επιλέγεται ως προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης υπάλληλος του οποίου το υπολειπόµενο διάστηµα, µέχρι την αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία είναι
µικρότερο του ενός (1) έτους κατά την ηµεροµηνία συνεδρίασης
του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µε εξαίρεση τους ήδη
υπηρετούντες προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης.
6. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταµένων εκδίδεται
απόφαση – προκήρυξη, µε την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών για την υποβολή αίτησης
υποψηφιότητας. Προκειµένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές µονάδες, µπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσµία
έως είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών. Η απόφαση - προκήρυξη τοιχοκολλάται µε σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων
της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο
που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόµενο
του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου
του υπαλλήλου.
7. Όσοι επιλέγονται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τοποθετούνται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, ως προϊστάµενοι
σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες και υπηρετούν έως
την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων, που θα επιλεγούν από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια
κατά περίπτωση, µε τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του
Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο πρώτο του παρόντος
νόµου και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους.
Για τους υπηρετούντες, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού,
προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων που δεν επιλέγονται εκ
νέου εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου, δευτέρου και τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης στ'της παρ. 2 του άρθρου 86
του Υ.Κ., όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε τον παρόντα
νόµο.
8. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού λήγει η θητεία των
µελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., άρθρο 21 του ν. 1566/1985,
ΦΕΚ 167 Α'), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.∆.Ε., άρθρο 21 του ν.
1566/1985, ΦΕΚ 167 Α'), των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., άρθρο 14 παρ.
29 του ν. 2817/ 2000, ΦΕΚ 78 Α') και των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συµβουλίων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε.,
άρθρο 14 παρ. 29 του ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78 Α'). Εξαιρούνται τα
αιρετά µέλη των Συµβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να
ασκούν τις αρµοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους.
Άρθρο έκτο
Λοιπές διατάξεις
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28
Α'), όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του
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ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α'), αντικαταστάθηκε αρχικά µε το άρθρο
20 παρ. 1 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α') και κατόπιν µε το άρθρο
16 του ν. 3146/ 2003 (ΦΕΚ 125 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται από είκοσι οκτώ (28) µέλη µε την
ακόλουθη διαβάθµιση:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδροι (θέσεις τρεις)
Σύµβουλοι (θέσεις είκοσι τέσσερις)».
2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) Τον διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάµενο γραφείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής µονάδας.
β) ∆ύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε βαθµό
Α', µε τους αναπληρωµατικούς τους, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., οι οποίοι επιλέγονται µε κριτήριο
τη µεγαλύτερη προηγούµενη διοικητική εµπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εµπειρίας
επιλέγεται ο εκπαιδευτικός µε τη µεγαλύτερη πραγµατική δηµόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εµπειρία, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή σχολείου,
προϊσταµένου γραφείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, προϊσταµένου διεύθυνσης πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και σχολικού συµβούλου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
γ) ∆ύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωµατικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
3. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.∆.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) Τον διευθυντή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάµενο γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής µονάδας.
β) ∆ύο εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε
βαθµό Α', µε τους αναπληρωµατικούς τους, που υπηρετούν στην
περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.∆.Ε., οι οποίοι επιλέγονται µε κριτήριο τη µεγαλύτερη προηγούµενη διοικητική εµπειρία σε θέση
στελεχών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εµπειρίας
επιλέγεται ο εκπαιδευτικός µε τη µεγαλύτερη πραγµατική δηµόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εµπειρία, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή σχολείου,
προϊσταµένου γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προϊσταµένου διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σχολικού συµβούλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
γ) ∆ύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο
αναπληρωµατικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
4. α. Στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας συνιστάται ∆ιεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελµατικών Οργανώσεων, η
οποία συγκροτείται από το Τµήµα Εποπτείας και ∆ιακίνησης
Τύπου και από το Τµήµα Επαγγελµατικών Ενώσεων και Πρακτορείων Ειδήσεων. Μέχρι τη συγκρότηση των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, ανατίθεται η άσκηση των καθηκόντων
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και προϊσταµένων Τµηµάτων, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού σε υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης.
β. Από τη ∆ιεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µεταφέρονται στη ∆ιεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελµατικών
Οργανώσεων της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας το σύνολο
των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος Εντύπων και Επαγγελµατικών
Οργανώσεων, καθώς και οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
βα. Η εφαρµογή της νοµοθεσίας περί Πρακτορείων Ειδήσεων
και η εποπτεία της λειτουργίας τους.
ββ. Η µελέτη, εισήγηση και λήψη µέτρων που αφορούν την κρατική πολιτική στα θέµατα Πρακτορείων Ειδήσεων.
γ. Η αρµοδιότητα της εποπτείας του Αθηναϊκού-Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.) από τη Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και
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Τουρισµού µεταφέρεται στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας.
δ. Το Τµήµα Θεαµάτων και Ακροαµάτων της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και οι αρµοδιότητές του µεταφέρονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
ε. Το Γραφείο Προωθήσεως Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
ΜΕDΙΑ Αθηνών (MEDIA Desk Hellas) της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας – Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και οι αρµοδιότητές του µεταφέρονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου
Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
στ. Η ∆ιεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης υπάγεται
στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης. Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (άρθρο
1 του π.δ. 172/1994 - ΦΕΚ 108 Α', άρθρο 1 του ν. 1730/1987 –
ΦΕΚ 145 Α'), εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
ζ. Το προσωπικό που υπηρετούσε στη ∆ιεύθυνση Εποπτείας
ΜΜΕ της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ.
189/2009 (ΦΕΚ 221 Α'), αποσπάται στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, µε εξαίρεση το προσωπικό του
Τµήµατος Εντύπων και Επαγγελµατικών Οργανώσεων, το οποίο
παραµένει στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, και το προσωπικό του Τµήµατος Θεαµάτων και Ακροαµάτων, το οποίο αποσπάται στο Υπουργείο
Πολιτισµού και Τουρισµού επίσης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για τις ανωτέρω αποσπάσεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Τουρισµού
κατά περίπτωση. Η µισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται
βαρύνει τον προϋπολογισµό του φορέα υποδοχής.
η. Στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγονται οι
υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, οι οποίοι παραµένουν στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας
– Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης.
5. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του
ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α'), παρατείνεται µετά τη λήξη της την
31.12.2009, µέχρι την 31.12.2010. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία
εφαρµόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 35 του ν. 3419/2005.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού µπορεί
να παραταθεί η ισχύς της παραπάνω διάταξης της παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 3734/2009 για ένα (1) επιπλέον έτος από της
λήξεως του χρόνου που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της διάταξης
αυτής.
Άρθρο έβδοµο
1. Ενεργώντας στο πλαίσιο των κατά το Σύνταγµα και τους νόµους αρµοδιοτήτων του ο Πρωθυπουργός µε απόφασή του, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε θέµατα κατεπείγοντος και µείζονος για το εθνικό συµφέρον σηµασίας, δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και
τηρουµένων των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου:
α) να αναθέσει απευθείας σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα την
εκπόνηση µελετών ή την παροχή υπηρεσιών και να καθορίζει το
αντικείµενο, το χρόνο παροχής της µελέτης ή της υπηρεσίας,
β) να συνιστά επιτροπές και οµάδες εργασίας για τη µελέτη,
αξιολόγηση και διατύπωση προτάσεων, να ορίζει τη διάρκεια λειτουργίας τους, το αντικέιµενό τους και τα µέλη τους.
2. Όλες οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στους κατά τα ανωτέρω µελετητές, τις επιτροπές και τις οµάδες εργασίας κάθε πληροφορία και στοιχείο
που τους ζητείται. Αν το θέµα χαρακτηρίζεται κρατικό απόρρητο
ή εµπιστευτικό, η κατά τα ανωτέρω υποχρέωση εξαρτάται από
την προηγούµενη γραπτή έγκριση του Πρωθυπουργού.
3. Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµικών καθορίζεται η αµοιβή των µελετητών ή των παρεχόντων υπηρεσίας της παραγράφου 1α ή των µελών των επιτροπών της παραγράφου 1β του άρθρου αυτού αντίστοιχα, η
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οποία κατατίθεται στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της
Βουλής και καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του Πρωθυπουργού
και του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο όγδοο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του."
(ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις
κορυφαίες θέσεις της ∆ικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της ∆ικαιοσύνης και επαναφορά
του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της
∆ικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων
Άρθρο 1
Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως έχει
τροποποιηθεί µε την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ
230 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Οι προαγωγές στις θέσεις του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Προέδρου και του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, του Προέδρου και του Γενικού Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα µετά
από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου. Το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της
Βουλής και εισήγηση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, επιλέγει τους προαγόµενους µεταξύ
εκείνων που έχουν τα νόµιµα προσόντα. Η γνώµη της ∆ιάσκεψης
των Προέδρων ζητείται από τον παραπάνω Υπουργό και δεν τον
δεσµεύει κατά τη διατύπωση της εισήγησής του προς το Υπουργικό Συµβούλιο.
β) Πριν ζητηθεί η γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της
Βουλής, το Υπουργικό Συµβούλιο µε εισήγηση του ως άνω
Υπουργού προεπιλέγει έξι από τους δικαστικούς λειτουργούς
που έχουν τα τυπικά προσόντα κατά περίπτωση.
Όταν ενεργούνται προαγωγές δικαστικών λειτουργών ταυτόχρονα για τις θέσεις του Προέδρου και του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου ή του Προέδρου και του Γενικού Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να προεπιλέγονται οι ίδιοι δικαστικοί λειτουργοί σε αριθµό όχι µεγαλύτερο των τριών.
Στη συνέχεια, ο ίδιος Υπουργός απευθύνεται στη ∆ιάσκεψη
των Προέδρων της Βουλής, η οποία µετά από ακρόαση των υποψηφίων, µε επιδίωξη οµοφωνίας ή πάντως µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέµπτων των µελών της, εκφράζει
γνώµη προτείνοντας τρεις δικαστικούς λειτουργούς µεταξύ των
έξι προεπιλεγέντων κατά περίπτωση.
γ) Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται και για τις προαγωγές στις θέσεις των Αντιπροέδρων του
Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πριν ζητηθεί η γνώµη της ∆ιάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής, το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από εισήγηση του ως άνω Υπουργού, προεπιλέγει, όταν η προς πλήρωση θέση είναι µία, έξι από τους δικαστικούς λειτουργούς που

έχουν τα τυπικά προσόντα. Για καθεµία επιπλέον θέση, ο αριθµός των προεπιλεγόµενων αυξάνεται κατά δύο.
Στη συνέχεια, ο Υπουργός απευθύνεται στη ∆ιάσκεψη των
Προέδρων της Βουλής, η οποία, µετά από ακρόαση των υποψηφίων, εκφράζει, µε επιδίωξη οµοφωνίας ή πάντως µε πλειοψηφία
τουλάχιστον των τεσσάρων πέµπτων των µελών της, γνώµη προτείνοντας αριθµό δικαστικών λειτουργών ίσο προς το ήµισυ των
προεπιλεγέντων.
δ) Για την πλήρωση των θέσεων, οι οποίες πρόκειται να µείνουν κενές στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ο ως άνω Υπουργός κινεί
τις διαδικασίες που ορίζονται στις διατάξεις των προηγούµενων
περιπτώσεων της παραγράφου αυτής το αργότερο ως το τέλος
Απριλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί κάποια από τις παραπάνω θέσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού
έτους, η διαδικασία κινείται µέσα σε δύο µήνες από την κένωση
της θέσης και η προαγωγή του δικαστικού λειτουργού ανατρέχει
στη λήξη της δίµηνης αυτής προθεσµίας.
ε) Η γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής παρέχεται µέσα σε δύο µήνες από τότε που ζητήθηκε και αφορά πάντοτε αριθµό δικαστικών λειτουργών που δεν µπορεί να είναι
µικρότερος ή µεγαλύτερος του αριθµού που ορίζεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου αυτής.
Η διαδικασία για την προαγωγή δικαστικού λειτουργού µπορεί να συνεχιστεί και χωρίς την παραπάνω γνώµη, αν για οποιονδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία.
Η γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων µπορεί να παραλειφθεί, αν δεν είναι δυνατή η σύγκλησή της λόγω διάλυσης της
Βουλής ή για οποιονδήποτε άλλο νόµιµο λόγο.»
Άρθρο 2
Η παράγραφος 7 του άρθρου 63 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, όπως έχει
τροποποιηθεί µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.
3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η προαγωγή στο βαθµό του Γενικού Επιτρόπου των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ενεργείται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα
από γνώµη της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και εισήγηση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, µε επιλογή µεταξύ των µελών της Γενικής Επιτροπείας που έχουν συνολική τετραετή υπηρεσία στους βαθµούς
του Επιτρόπου, του Αντεπιτρόπου και του Προέδρου Εφετών ή
µεταξύ των Προέδρων Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων µε τετραετή υπηρεσία στο βαθµό αυτόν. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3
του άρθρου 49 του παρόντος.»
Άρθρο 3
1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του Κώδικα Οργανισµού
∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, όπως είχε
αντικατασταθεί µε το άρθρο 4 του ν. 3472/2006, αντικαθίσταται
ως εξής:
«9. Σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου προάγεται Αρεοπαγίτης µε τρία τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν.»
2. Η παράγραφος 11 του ίδιου άρθρου, όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 4 του ν. 3472/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Σε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προάγεται Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτης ή Αντιεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου µε τρία τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στους βαθµούς αυτούς.»
Άρθρο 4
Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 15 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών,
όπως είχαν αντικατασταθεί µε την παράγραφο 1 του άρθρου 52
του ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το πολιτικό και διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το πολιτικό
Εφετείο Θεσσαλονίκης, τα πολιτικά και διοικητικά πρωτοδικεία
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών
και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τριµελές συµβούλιο.
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3. Το συµβούλιο αποτελείται:
α) για το πολιτικό και διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, από έναν πρόεδρο Εφετών ως πρόεδρο και δύο Εφέτες ως µέλη,
β) για τα πολιτικά και διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, από έναν πρόεδρο Πρωτοδικών ως πρόεδρο και δύο Πρωτοδίκες ως µέλη, και
γ) για τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από έναν
Ειρηνοδίκη Α' τάξεως ως πρόεδρο και δύο Ειρηνοδίκες ως µέλη.
4. Ο πρόεδρος και τα µέλη των συµβουλίων και οι αναπληρωτές τους, εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από τις Ολοµέλειες
των οικείων δικαστηρίων, οι οποίες συνέρχονται αυτοδικαίως για
το σκοπό αυτόν ανά διετία την 11η πρωϊνή ώρα του τρίτου Σαββάτου του µηνός Σεπτεµβρίου. Αν κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν
υπάρχει η απαρτία που προβλέπεται από τις διατάξεις των δύο
πρώτων εδαφίων της παραγράφου 5 του άρθρου 14, οι ολοµέλειες συνέρχονται την ίδια ώρα του επόµενου Σαββάτου και η
εκλογή γίνεται από τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση µέλη.
Υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου του συµβουλίου είναι
υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι σε αριθµό ίσο µε το 1/4 κατά σειρά
αρχαιότητας από τους υπηρετούντες προέδρους στο Πρωτοδικείο Αθηνών και σε αριθµό ίσο µε το 1/2 κατά σειρά αρχαιότητας
από τους υπηρετούντες προέδρους ή Ειρηνοδίκες Α'τάξεως στα
λοιπά δικαστήρια.
Για τις θέσεις των µελών του συµβουλίου, υποψήφιοι είναι
υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι Εφέτες, Πρωτοδίκες, Ειρηνοδίκες,
που υπηρετούν στα παραπάνω δικαστήρια και σε αριθµό ίσο µε
το 1/2 των αντίστοιχων οργανικών θέσεων.
Η εκλογή διενεργείται από τριµελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούµενη από τον νεότερο πρόεδρο και τους δύο νεότερους από
τους υπηρετούντες δικαστές, µε χωριστά ψηφοδέλτια για τον
πρόεδρο και τα µέλη, στα οποία αναγράφονται κατ’ αλφαβητική
σειρά τα ονόµατα των εκλόγιµων.
Κάθε µέλος της Ολοµέλειας εκφράζει την προτίµησή του σε
έναν µόνο υποψήφιο πρόεδρο µε σταυρό δίπλα στο όνοµά του
και προκειµένου για µέλη µπορεί να τεθούν έως δύο σταυροί
προτίµησης.
Πρόεδρος του συµβουλίου εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε
τις περισσότερες ψήφους και ο αµέσως επόµενος σε αριθµό
ψήφων εκλέγεται αναπληρωτής του. Τακτικά µέλη του συµβουλίου εκλέγονται οι δύο πρώτοι κατά σειρά ψήφων και οι δύο επόµενοι αναπληρωτές τους. Αν υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται
κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
5. Η θητεία του συµβουλίου είναι διετής. Αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του έτους της εκλογής και λήγει την 30ή Σεπτεµβρίου του
µεθεπόµενου έτους.
Ο πρόεδρος δεν επιτρέπεται να µετατεθεί για οποιονδήποτε
λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραµένει στη θέση του και
ασκεί τα καθήκοντά του έως τη λήξη της θητείας του.
Τα τακτικά µέλη του συµβουλίου δεν επιτρέπεται να µετατεθούν, εκτός εάν προαχθούν, οπότε τη θέση τους καταλαµβάνουν
οι αναπληρωµατικοί κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν.
Ο πρόεδρος και τα τακτικά µέλη του συµβουλίου εκπίπτουν
από τη θέση τους, εάν τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή βαρύτερη της επίπληξης.
Αν οι ανωτέρω αδυνατούν προσωρινά να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους. Σε
περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξόδου από την υπηρεσία:
α) του προέδρου και των τακτικών µελών του συµβουλίου, διενεργείται αναπληρωµατική εκλογή, για την οποία εφαρµόζεται
αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 4, και
β) των αναπληρωµατικών µελών του συµβουλίου, τη θέση τους
καταλαµβάνουν οι αµέσως επόµενοι κατά σειρά ψήφων δικαστές.
Η θητεία των ανωτέρω λήγει µαζί µε τη θητεία των λοιπών
µελών.
6. Η θέση του προέδρου και των µελών του συµβουλίου είναι
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου δικαστικών ενώσεων.
∆εν µπορεί να είναι υποψήφιοι ως πρόεδροι και ως µέλη συµβουλίων, όσοι:
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α) έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, εκτός
από την επίπληξη, ή έχει κινηθεί εναντίον τους η διαδικασία για
να τεθούν εκτός υπηρεσίας ή έχουν τεθεί εκτός αυτής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 57Α του παρόντος,
β) εναντίον τους εκκρεµεί ποινική δίωξη για κακούργηµα ή
πληµµέληµα που τελέστηκε µε δόλο,
γ) έχουν κριθεί µη προακτέοι στον επόµενο βαθµό από αυτόν
που κατέχουν ή είχαν κριθεί οποτεδήποτε στο παρελθόν µη προακτέοι, και
δ) είναι ή ήταν στο παρελθόν πρόεδροι ή τακτικά µέλη συµβουλίων στον ίδιο βαθµό ιεραρχίας.»
Άρθρο 5
Το άρθρο 16 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, όπως είχε τροποποιηθεί µε τα
άρθρα 2 και 3 του ν. 2172/1993 (ΦΕΚ 207 Α'), 6 παράγραφος 1
του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α'), 3 παράγραφος 3 του ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α'), 4Γ του ν. 3388/ 2005 (ΦΕΚ 225 Α') και 52 παράγραφος 2 του ν. 3689/ 2008 (ΦΕΚ 164 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Την εισαγγελία διευθύνει ο εισαγγελέας, ο οποίος ασκεί
τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 15.
Αν στην ίδια εισαγγελία υπηρετούν περισσότεροι εισαγγελείς,
τη διεύθυνση ασκεί ο αρχαιότερος, στο πρόσωπο του οποίου δεν
συντρέχουν τα κωλύµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 6
του άρθρου 15.
2. Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τον Εισαγγελέα που εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από τις Ολοµέλειες
των οικείων εισαγγελιών, οι οποίες συνέρχονται αυτοδικαίως για
το σκοπό αυτόν ανά διετία την 11η πρωϊνή ώρα του τρίτου Σαββάτου του µηνός Σεπτεµβρίου. Αν κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν
υπάρχει απαρτία, οι Ολοµέλειες συνέρχονται την ίδια ώρα του
επόµενου Σαββάτου και η εκλογή γίνεται από τα µέλη που είναι
παρόντα.
Υποψήφιοι είναι υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι εισαγγελείς σε
αριθµό ίσο µε το ½ κατά σειρά αρχαιότητας από τους υπηρετούντες.
Η εκλογή διενεργείται από τριµελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούµενη από τον νεότερο εισαγγελέα και τους δύο νεότερους
από τους υπηρετούντες αντιεισαγγελείς. Τα ονόµατα των εκλόγιµων αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο
και κάθε µέλος της Ολοµέλειας εκφράζει την προτίµησή του σε
έναν µόνο υποψήφιο µε σταυρό δίπλα στο όνοµά του.
∆ιευθύνων την εισαγγελία εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε
τις περισσότερες ψήφους και ο αµέσως επόµενος σε αριθµό
ψήφων εκλέγεται αναπληρωτής του. Αν υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
3. Η θητεία των ανωτέρω είναι διετής. Αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του έτους της εκλογής και λήγει την 30ή Σεπτεµβρίου του
µεθεπόµενου έτους.
Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις παραπάνω εισαγγελίες δεν
επιτρέπεται να µετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραµένουν στη θέση τους και ασκούν τα
καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους.
Οι ανωτέρω εισαγγελείς εκπίπτουν από τη θέση τους, εάν τους
επιβληθεί πειθαρχική ποινή βαρύτερη της επίπληξης.
Αν οι ανωτέρω εισαγγελείς αδυνατούν προσωρινά να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε
τρόπον εξόδου από την υπηρεσία διενεργείται αναπληρωµατική
εκλογή, στην οποία εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Η θητεία του εκλεγόµενου µε
αναπληρωµατική εκλογή διαρκεί έως το χρόνο λήξης της θητείας
του θανόντος, του παραιτούµενου ή του καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξελθόντος από την υπηρεσία.
4. Η θέση του διευθύνοντος την εισαγγελία είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου δικαστικών ενώσεων.
∆εν µπορούν να είναι υποψήφιοι, όσοι έχουν τα κωλύµατα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του παρόντος.»
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Άρθρο 6
1. Οι Ολοµέλειες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, που
αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, όπως αυτά
αντικαθίστανται µε τον παρόντα νόµο, συνέρχονται αυτοδικαίως
την 11η πρωϊνή ώρα του δεύτερου Σαββάτου µετά τη δηµοσίευσή του, για να εκλέξουν τον πρόεδρο και τα µέλη των νέων
συµβουλίων, καθώς επίσης τους διευθύνοντες τις εισαγγελίες.
Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία εξαιρετέα ή κατά τη συνεδρίαση
αυτή δεν υπάρχει η απαιτούµενη απαρτία, οι Ολοµέλειες συνέρχονται αυτοδικαίως την ίδια ώρα του επόµενου Σαββάτου και τα
µέλη που είναι παρόντα εκλέγουν τα νέα συµβούλια ή τους διευθύνοντες.
2. Οι πρόεδροι και τα µέλη των νέων συµβουλίων των παραπάνω δικαστηρίων και οι εκλεγµένοι διευθύνοντες τις εισαγγελίες, αναλαµβάνουν αµέσως τα καθήκοντά τους, οπότε και λήγει
η θητεία: α) των προέδρων και των µελών των συµβουλίων, που
διευθύνουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου τα πολιτικά Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, το διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, τα πολιτικά και διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιά και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, και β) των εισαγγελέων που διευθύνουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου τις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών
και Θεσσαλονίκης και τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι οποίοι επανέρχονται αυτοδικαίως στις
θέσεις τους.
3. Η θητεία των προέδρων και των µελών των νέων συµβουλίων των δικαστηρίων και των διευθυνόντων τις εισαγγελίες λήγει
στις 30 Σεπτεµβρίου 2012.
Άρθρο 7
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α')
καταργείται.
Άρθρο 8
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως."
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι η
αυριανή συνεδρίαση θα αρχίσει στις 10.30' π.µ., διότι στις 9.15'
π.µ. θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Ολοµέλειας, η εκδήλωση των υπαλλήλων της Βουλής για την εθνική
επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της,
της 19ης Μαρτίου 2010, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο
συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ορίζει για τη σηµερινή συζήτηση ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Νικόλα Καραθανασόπουλο.
Ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Μαυρουδής Βορίδης, ορίζει ως
ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Παύλο Μαρκάκη. Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, ορίζει για τη σηµερινή συζήτηση
ως ειδική αγορήτρια την Βουλευτή κ. Ευαγγελία Αµανατίδου.

Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Παρασκευάς
Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δίνη στην οποία βρίσκεται η
πατρίδα µας και το σοκ των αναγκαστικών και επώδυνων µέτρων
προκάλεσαν αµηχανία σε πολλούς. Την ίδια στιγµή, έφεραν στην
επιφάνεια υπόγεια ρεύµατα της ελληνικής κοινωνίας.
Η κοινωνία είναι ώριµη και αντιλαµβάνεται την αναγκαιότητα
των µέτρων το ίδιο καθαρά όµως απαιτεί και περιµένει δικαιοσύνη και προοπτική. Η νέα γενιά µας δηλώνει απερίφραστα ότι
εδώ επιθυµεί να ζήσει και να δηµιουργήσει. Οι πολίτες, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, απαιτούν να ακούσουν την αλήθεια, την
αλήθεια και τις προτάσεις µας, όχι διαπιστώσεις.
Οποιαδήποτε συζήτηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο που προσπερνά αυτήν την καθολική απαίτηση των πολιτών, στερείται
νοήµατος.
Είναι αλήθεια ότι το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικότερα, όχι µε περαιτέρω περικοπές
µισθών και συντάξεων, αλλά µε αποφασιστική περιστολή της
σπατάλης και σπατάλες υπάρχουν πολλές.
Η διάταξη για το φάρµακο που περιλαµβάνεται στο συζητούµενο νοµοσχέδιο οδηγεί σε ετήσια εξοικονόµηση, περίπου
1.000.000.000 ευρώ. Ανάλογη εξοικονόµηση περίπου 500.000.000
ευρώ θα υπάρξει µε την πλήρη εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που ήδη έχει µπει πιλοτικά σε συγκεκριµένα περιφερειακά υποκαταστήµατα του ΙΚΑ.
Είµαστε σε καλό δρόµο. Η συζήτηση όµως, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στις αρµόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές –γιατί
ήταν τρεις- Παραγωγής και Εµπορίου, Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων που συµµετείχαν στη διαµόρφωση της διάταξης
για το φάρµακο, υπήρξε αποκαλυπτική.
Εµπειρότεροι από εµένα συνάδελφοι, µίλησαν την προηγούµενη Πέµπτη για µια από τις κορυφαίες στιγµές του ελληνικού
Κοινοβουλίου. Ένα και δύο και περισσότερα δισεκατοµµύρια
ευρώ το χρόνο, µπορούν να εξοικονοµηθούν αν µπει τέλος στην
κλεπτοκρατία, γύρω από το δηµόσιο αγαθό της υγείας, αρκεί να
προχωρήσουµε γρήγορα και χωρίς αναστολές αποφασιστικά
στα επόµενα βήµατα. Την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών υγείας, την καθιέρωση της συνταγογράφησης δραστικής
ουσίας αντί της εµπορικής ονοµασίας.
Και τέλος, το άνοιγµα του φακέλου των διαγνωστικών πράξεων, τόσο των µικροβιοπαθολογικών, όσο και των απεικονιστικών.
Είναι αλήθεια, ότι το 80% των πόρων του εθνικού στρατηγικού
πλαισίου αναφοράς του ΕΣΠΑ κατευθύνεται στην ελληνική περιφέρεια. Αυτό, όµως, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν σηµαίνει τίποτα. Σύµφωνα µε τα τελευταία επίσηµα στοιχεία
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2007 στην Αττική αναλογούσε το 50% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας,
49,99% για την ακρίβεια. Στο µέσο κάτοικο, δηλαδή, του Λεκανοπεδίου αντιστοιχεί ακριβώς διπλάσιο ΑΕΠ από το µέσο κάτοικο
της υπόλοιπης χώρας.
Η υπερσυγκέντρωση πλούτου, δύναµης και ανθρώπων στην
πρωτεύουσά µας συναντάται, έχει το ανάλογό της, µόνο σε τριτοκοσµικές χώρες. Και είναι µια πραγµατικότητα, µια κατάσταση,
ένα φαινόµενο που οδηγεί τη χώρα σε µια καταστροφική πορεία,
η οποία πρέπει άµεσα, τάχιστα να ανακοπεί. ∆ιαφορετικά, σε
ορατό χρόνο η Αθήνα θα µετατραπεί σε πρωτεύουσα χωρίς ενδοχώρα και η Ελλάδα σε χώρα µετρίων, καθώς βλέπει να αποδυναµώνονται τα αστικά κέντρα, πλέον, της ελληνικής
περιφέρειας, αφού ζήσαµε πρώτα την αποδυνάµωση της υπαίθρου από τα πιο φιλόδοξα παιδιά της.
Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη που είναι το ζητούµενο
και η απάντηση σε αυτήν την πραγµατικότητα, δεν µπορεί, δυστυχώς, να προκύψει από το ΕΣΠΑ, για ένα πολύ απλό λόγο. Το
ΕΣΠΑ, οι πόροι του ΕΣΠΑ, αντιστοιχούν µόλις στο 1,5% κατ’ έτος
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ένας βράχος µ’ ένα
γρύλο δεν µετακινείται. Απαιτούνται ριζικές τοµές αποκέντρωσης και πλήρης αναδιάταξη λειτουργιών και προτεραιοτήτων µε
επίκεντρό τους το σύγχρονο κράτος. Ένα ζήτηµα που θα το συζητήσουµε στη Σύνοδο της Βουλής τους επόµενους µήνες, µε
αφορµή -και όχι µόνο- το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
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Είναι αλήθεια τέλος -για να µείνουµε και σε κάποιες αλήθειεςπως για το ΕΣΠΑ πρέπει να κρατάµε µικρό καλάθι. ∆ηµιουργήθηκαν, βέβαια, µεγάλες προσδοκίες από την κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας σε πάρα πολλές και κρίσιµες για την ελληνική οικονοµία οµάδες πληθυσµού, όπως είναι οι νέοι αγρότες, οι
µικροµεσαίοι και πολλές άλλες οµάδες. ∆υστυχώς, είµαι υποχρεωµένος να πω ότι η δηµιουργία αυτών των πολύ υψηλών
προσδοκιών έγινε µε τη µέθοδο της υπερδέσµευσης και δυστυχώς, είναι ολότελα απατηλή, είναι µια εικονική πραγµατικότητα,
δεν ανταποκρίνεται στις πραγµατικές δυνατότητες του ΕΣΠΑ.
Μικρό καλάθι, λοιπόν, να κρατήσουµε για το ΕΣΠΑ.
Θέλω να επικεντρώσω την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα στοιχείο. Αν πάρουµε ως κριτήριο αναγωγής
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, για να κάνουµε τίµιους και καθαρούς λογαριασµούς, τότε θα συµφωνήσουµεόλοι µαζί πως το
ΕΣΠΑ είναι ισοδύναµο µε το 38% του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Καταθέτω στα πρακτικά τους σχετικούς πίνακες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παρασκευάς Κουκουλόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες,
οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι ισοδύναµο, ξαναλέω, µε το 38% του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Η βασική αιτία για την εξέλιξη αυτή, για το µικρό δυναµικό του
ΕΣΠΑ, βρίσκεται, κύριοι συνάδελφοι, στην άρνηση πολλών
χωρών και κυρίως της Γερµανίας, πριν από πέντε χρόνια, να δεχθούν αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισµού µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στάση της Γερµανίας στο
πρόβληµα της Ελλάδας σήµερα δεν είναι καινοφανής. Τα φαινόµενα ευρωσκεπτικισµού ξεκίνησαν ακριβώς µε αφορµή και αιτία,
ίσως, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν λάβει συγκεκριµένο χαρακτήρα, που βιώνουµε σήµερα ως δραµατικό
πρόβληµα στην Ελλάδα για το δηµοσιονοµικό µας ζήτηµα.
Όλα τα παραπάνω δεν καθιστούν δευτερεύον ζήτηµα την ανάγκη επιτάχυνσης στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Τουναντίον, στη σηµερινή συγκυρία πρόκειται για ένα πολύτιµο εργαλείο, για τη
στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας που δοκιµάζεται σκληρά και
επιπλέον επειδή το ΕΣΠΑ δεν µας επιβαρύνει δηµοσιονοµικά
είναι -από αυτήν την άποψη- και αναντικατάστατο.
Γι’ αυτό και πρέπει να τρέξει. Ακριβώς αυτό το στόχο υπηρετεί το συζητούµενο νοµοσχέδιο. Η µέθοδος που υιοθετείται στο
νοµοσχέδιο, για να επιτευχθεί ο στόχος της επιτάχυνσης στην
υλοποίηση, είναι η αποκέντρωση στην υλοποίησή του, η απλούστευση των διαδικασιών και η αποµείωση της γραφειοκρατικής
δοµής που έχει δηµιουργηθεί, στην οποία θα αναφερθώ στο
τέλος.
Με το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επέρχονται
πολύ συγκεκριµένες αλλαγές, κυριολεκτικά τοµές. Καταργείται η
χρονοβόρα διαδικασία του συντονισµού, εναρµονίζεται ο προληπτικός έλεγχος για τα έργα και τις πράξεις µε τα όρια που προβλέπουν οι κοινοτικοί κανονισµοί, απλουστεύεται η επικαιροποίηση
των µελετών, αποδεσµεύονται εφ’ άπαξ τα κονδύλια που αφορούν την ωρίµανση των έργων –της λεγόµενης τεχνικής βοήθειας- δίνεται προτεραιότητα στα ώριµα έργα µε τη θέσπιση και
της άµεσης κοντά στη συγκριτική αξιολόγηση, ενισχύονται οι τοµείς υγείας, πρόνοιας, πολιτισµού και τουρισµού -ευαίσθητοι τοµείς για την ανάπτυξή µας- µπαίνει φραγµός στον ασφυκτικό
έλεγχο των Υπουργείων στις περιφέρειες της χώρας, καταργούνται άχρηστες, δαπανηρές και γραφειοκρατικές δοµές, όπως
είναι οι δεκατρείς αναπτυξιακοί οργανισµοί των περιφερειών και
η αµειβόµενη Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, που στερείται κυριολεκτικά νοήµατος. Προβλέπεται, επιπλέον, η διαδικασία για τον
αποφασιστικό περιορισµό των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης,
τίθενται οι βάσεις για την οµαλή µετάβαση στο νέο θεσµικό τοπίο
που δηµιουργείται στον τόπο µας µε το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», γι’ αυτό και ως φυσικό επακόλουθο καταργούνται
τόσο η «ΝΟΜΟΣ ΑΕ», όσο και η «∆ΗΜΟΣ ΑΕ».
Άφησα τελευταία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πιο σηµαντική τοµή που σχετίζεται µε τις επιχειρησιακές συµφωνίες της
υλοποίησης και σχετίζεται βέβαια, άµεσα, είναι το κλειδί, κυριολεκτικά, για το προχώρηµα του προγράµµατος, αφού µε την υπογραφή των επιχειρησιακών συµφωνιών υλοποίησης µε τα
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Υπουργεία, τα τοµεακά δηλαδή προγράµµατα και τις περιφέρειες, τα περιφερειακά δηλαδή προγράµµατα, έχουµε άµεσα τη
ριζική αποκέντρωση του συνόλου των πόρων και των αρµοδιοτήτων ευθύνης υλοποίησης των προγραµµάτων στις επί µέρους
διαχειριστικές αρχές. Είναι το κλειδί, κυριολεκτικά, για να προχωρήσει το πρόγραµµα. Η κρίσιµη αυτή αλλαγή περνάει µέσα
από την υπογραφή των επιχειρησιακών συµφωνιών υλοποίησης.
Σηµειώνω µε έµφαση -γιατί νοµίζω πως έχουµε υποχρέωση ως
εισηγητές να συµπυκνώνουµε και ό,τι συζητήθηκε στη ∆ιαρκή
Επιτροπή, την προηγούµενη εβδοµάδα- ότι εδώ βρίσκεται –συµφωνήσαµε νοµίζω όλοι, πέρα από τις διαφωνίες µας- και το κλειδί
για την επιτυχή έκβαση της όλης προσπάθειας. Οι ΕΣΥ, οι επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης, µέσα στο επόµενο δίµηνο
θα πρέπει να έχουν γρήγορα τρέξει, να έχουν υπογραφεί, όπως
άλλωστε δεσµεύτηκε στην επιτροπή µας η κυρία Υπουργός, που
και σήµερα παρίσταται. Είναι, πραγµατικά, το κλειδί για την επιτυχία του προγράµµατος, της προσπάθειας µάλλον.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ υποχρέωσή µου να κάνω γνωστά στην Εθνική Αντιπροσωπεία κάποια
στοιχεία και γεγονότα, τα οποία είναι, δυστυχώς, αποκαλυπτικά
των προβληµάτων που βιώνουµε σήµερα. Είναι αποκαλυπτικά για
τα έργα και τις ηµέρες της κάποτε αυτάρεσκα αυτοαποκαλούµενης «νέας διακυβέρνησης».
Αναφέρθηκα, ήδη, στο ύψος του ΕΣΠΑ, που είναι ισοδύναµο
µε το 38% του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Με το ν.3614,
αυτόν δηλαδή που τροποποιούµε σήµερα, στήθηκε µια απίστευτη, αδιανόητη κυριολεκτικά, δοµή διαχείρισης του ΕΣΠΑ
από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Προσέξτε να δείτε. Για τη διαχείριση και παρακολούθηση της
υλοποίησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είχαν στηθεί,
είχαν δηµιουργηθεί τριάντα τρείς συνολικά δοµές ή ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες στελεχώθηκαν µε χίλιους εκατόν ενενήντα δύο
ανθρώπους, εργαζόµενους, στελέχη. Για τη διαχείριση του
ΕΣΠΑ, που είναι το 38% του προηγούµενου προγράµµατος, στήθηκε ένας απίστευτος νεοελληνικός λαβύρινθος µε εκατόν είκοσι
µία –παρακαλώ!- δοµές και µε τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα
τρεις ανθρώπους. Αν είναι δυνατόν! Καταθέτω τα σχετικά στοιχεία στα πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παρασκευάς Κουκουλόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα στοιχεία, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι µε φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και όλα τα συναφή, για όποιον αµφισβητεί.
Πώς να χαρακτηρίσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν
την ασύλληπτη πραγµατικότητα Οι αριθµοί, νοµίζω, δείχνουν την
αλήθεια γυµνή και όταν µιλούν οι αριθµοί τα λόγια περιττεύουν.
Κάπως έτσι, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάσαµε
στις µηδενικές, κυριολεκτικά, απορροφήσεις του ΕΣΠΑ, µε όλο
αυτόν το δαίδαλο που δεν µπορούσε να προχωρήσει τίποτα.
Κάπως έτσι το έλλειµµα στον τόπο µας οδηγήθηκε σε πλήρη
εκτροχιασµό.
Κάπως έτσι σήµερα φτάσαµε να βιώνουµε τον εφιάλτη της
χρεοκοπίας.
Με το συζητούµενο νοµοσχέδιο µπαίνει τέλος σ’ αυτόν τον κατήφορο. ∆εν είναι όµως µόνον αυτό. Αν προχωρήσουµε τους
επόµενους µήνες σε εξορθολογισµό της δοµής διαχείρισης του
ΕΣΠΑ -και µας δίνει τα κλειδιά το νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε τους
µετριότερους υπολογισµούς -αν βάλλουµε, δηλαδή, τα ειδικά
επιδόµατα και όλα αυτά που παίρνει όλο αυτό, το περιττό γι’
αυτήν τη δουλειά, ανθρώπινο δυναµικό- οδηγούµαστε σε εξοικονόµηση τουλάχιστον 100.000.000 ευρώ ετησίως. Αναφέροµαι
στα επιδόµατα που λαµβάνουν οι εργαζόµενοι στις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης και στους ενδιάµεσους φορείς. Και νοµίζω,
αν δεν κάνω λάθος, κυρία Υπουργέ, ότι αυτό το ποσό δεν περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μια
τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει στο Πρόγραµµα Σταθερότητας.
Οι θύλακες, θέλω να προσθέσω, µε αδικαιολόγητα υψηλά επιδόµατα στο δηµόσιο είναι δυστυχώς πολλοί. Με συστηµατική και
υπεύθυνη δουλειά µπορούµε κατά την άποψή µου πολύ πιο γρήγορα, απ’ ό,τι νοµίζει κάποιος –απ’ ό,τι φαίνεται κατ’ αρχάς- να
απαλλάξουµε γρήγορα όλους τους χαµηλόµισθους από το
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βρόγχο της µείωσης του δέκατου τέταρτου µισθού. Αρκεί να ψάξουµε µε επιµέλεια αυτούς τους θύλακες των προκλητικών επιδοµάτων που φτάνουν µέχρι και υπερδιπλασιασµό του µισθού.
Είναι σίγουρο ότι η κοινωνία απαιτεί να πληρώσουν όλοι και
πρώτα απ’ όλα, βέβαια, αυτοί που δεν εµφανίζουν τα εισοδήµατά
τους στις δηλώσεις. Αυτό είναι σωστό. Αν πιστεύουµε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να µπει τέλος στην ευηµερία που στηρίζεται σε δανεικά, αν θέλουµε να ανταποκριθούµε
αποτελεσµατικά στο καθολικό αίτηµα της κοινωνίας για δικαιοσύνη, αν πιστεύουµε ότι δεν ήρθε η καταστροφή αλλά το τέλος
µιας εποχής, τότε τίποτα δεν πρέπει να µείνει όπως είναι. Όλα,
κυριολεκτικά, θέλουν µια καινούργια µατιά. Η προσπάθεια στον
τόπο µας πρέπει να είναι συνολική. Ό,τι κάνουµε να το κάνουµε
καλύτερα. Μόνο έτσι θα βγούµε από το σηµερινό αδιέξοδο,
µόνον έτσι θα οικοδοµήσουµε στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη
και την ευηµερία του τόπου. Μόνον έτσι θα δώσουµε τόπο και
πειστικές απαντήσεις στην νέα γενιά που ασφυκτιά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κουκουλόπουλο.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά
θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα
τρεις µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Αλιβερίου Ευβοίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Σταύρος
Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επίσπευση των ρυθµών απορρόφησης των κοινοτικών πόρων είναι στην σηµερινή πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία ιδιαίτερα σηµαντική για την τόνωση
της οικονοµίας. Οι κοινοτικοί πόροι αποκτούν βαρύνουσα σηµασία καθώς, λόγω των σοβαρών δηµοσιονοµικών δυσχερειών,
έχουν περιοριστεί οι διαθέσιµοι εθνικοί πόροι για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. Τα πρόσθετα κυβερνητικά µέτρα για
την µείωση του ελλείµµατος είναι αµιγώς ταµειακού χαρακτήρα.
Προβλέπουν περιορισµό των δηµοσίων δαπανών διά της περικοπής µισθών καθώς και αύξηση των εσόδων διά της επιβολής
νέων µεγάλων φορολογικών επιβαρύνσεων.
Η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει αµέσως µέτρα ανάπτυξης της
οικονοµίας και τόνωσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Κάνει όµως
το αντίθετο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι: πρώτον, το ΕΣΠΑ παραµένει στάσιµο, ουσιαστικά, από τον περασµένο Οκτώβριο. Υπενθυµίζω ότι µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2009, όταν µας εγκαλούσατε,
κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ για καθυστερήσεις, το ΕΣΠΑ ήταν
πέµπτο στις απορροφήσεις των αντίστοιχων προγραµµάτων στο
σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ενεργοποιηµένο
το 50% του προγράµµατος, παρά το γεγονός ότι είχαµε ένα νέο
αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου ενώ παράλληλα έτρεχε και το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ερωτώ:
πόσες προσκλήσεις στο ΕΣΠΑ έχουν γίνει το τελευταίο πεντάµηνο; Η απάντηση είναι µόλις δέκα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
∆εύτερον, η Κυβέρνηση κατήργησε τον αναπτυξιακό νόµο, τον
πλέον πετυχηµένο που είχε η χώρα. Είναι άγνωστο αν και πότε θα
έχουµε νέο νόµο, τι θα περιλαµβάνει αυτός και αν, πράγµατι, θα
στηριχθούν νέες υγιείς επενδύσεις. Υπενθυµίζω ότι τον περασµένο Νοέµβριο η κυρία Υπουργός ανακοίνωνε ότι εντός του
πρώτου τριµήνου του 2010 θα έχουµε τον νέο αναπτυξιακό νόµο.
Το πρώτο τρίµηνο του 2010 λήγει την ερχόµενη εβδοµάδα.
Τρίτον. Έχουν σταµατήσει οι συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι η Νέα ∆ηµοκρατία έχει παρουσιάσει αναλυτικό σχέδιο για την δηµιουργία δικτύου οπτικών
ινών που θα συνδέει δύο εκατοµµύρια σπίτια µέσω Σ∆ΙΤ. Γιατί η
Κυβέρνηση δεν ενεργοποιεί το σχέδιο αυτό;
Τέταρτον. Η Κυβέρνηση ακύρωσε την δηµοπράτηση και κατασκευή µεγάλων έργων υποδοµής τόσο στην Αττική όσο και στην
ελληνική περιφέρεια, έργα τα οποία είχαν δροµολογηθεί από την
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας όπως οι νέοι αυτοκινητόδρο-
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µοι της Αττικής, η επέκταση του λιµανιού της Ηγουµενίτσας, το
αεροδρόµιο στο Καστέλι της Κρήτης και πολλά άλλα.
Πέµπτον. Η Κυβέρνηση πάγωσε επίσης το µέτρο για ένταξη
των νέων αγροτών σε προγράµµατα ενίσχυσης. Εξαιτίας αυτού
οκτώµισι χιλιάδες νέοι αγρότες σε όλη τη χώρα βρίσκονται σήµερα στο χείλος της οικονοµικής καταστροφής. Σταµάτησαν παράλληλα και οι εντάξεις στα σχέδια βελτίωσης και γενικά όλα τα
µέτρα του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε υποτίθεται ότι θα επιταχύνει
τις διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Ο ν.3614/2007 για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την περίοδο 2007-2013 τον οποίο τροποποιεί σήµερα η
Κυβέρνηση ήταν ένας πλήρης νόµος. Είχε στρατηγική στόχευση,
περιφερειακή διάσταση, θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες
και έθετε το πλαίσιο για την οµαλή λειτουργία των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
Παράλληλα µε το νόµο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
παραδώσαµε στην σηµερινή Κυβέρνηση ένα πλήρες, απολύτως
διαφανές και αποδεκτό από τον Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσµικό
πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, την
εκπόνηση µελετών, την κατασκευή δηµοσίων έργων. Βάσει του
πλαισίου αυτού ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το οποίο υπενθυµίζω ότι τον Μάρτιο του 2004, τεσσεράµισι χρόνια µετά την έναρξή του, είχε απορρόφηση µόλις
20%.
Όφειλε, συνεπώς, η Κυβέρνηση
να αξιολογήσει το
ν.3614/2007 και να επέµβει στα σηµεία εκείνα τα οποία η αξιολόγηση θα έδειχνε ότι ο νόµος χρειάζεται βελτίωση. Αυτό, δυστυχώς, δεν έγινε και το νοµοσχέδιο που συζητάµε δεν
ανταποκρίνεται σε καµµία περίπτωση στις προσδοκίες που καλλιέργησε η Κυβέρνηση. Σε καµµία περίπτωση δεν στοιχειοθετεί
αιτία καθυστέρησης προκηρύξεων και προαπαιτούµενο για την
επιτάχυνση των διαδικασιών απορρόφησης κονδυλίων.
Το νοµοσχέδιο δεν επεµβαίνει στην εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραµµάτων, ούτε εισάγει κάποια νέα ρύθµιση για την
επιτάχυνση και την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων του ΕΣΠΑ. Αντί να επέµβει στη βάση, στους δικαιούχους,
όπου συνήθως εµφανίζονται διαχειριστικά προβλήµατα, επεµβαίνει στην κορυφή όπου οι δυσκολίες είναι πολύ λιγότερες.
∆εν ενισχύει η Κυβέρνηση τον τελικό δικαιούχο ο οποίος είναι
βέβαιο ότι χρειάζεται µεγαλύτερη στήριξη τόσο για τον έγκαιρο
σχεδιασµό όσο και για την ωρίµανση των έργων.
Υπάρχουν και ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου για τις οποίες δεν
έχουµε αντίρρηση όπως η κατάργηση της «ΝΟΜΟΣ ΑΕ» αλλά
είναι µη ουσιώδεις και, βεβαίως, δεν αλλάζουν σε τίποτα την
εφαρµογή του ΕΣΠΑ. Στην ουσία το Υπουργείο προχώρησε σε
µια τροποποίηση, µικρή µεν σε µέγεθος αλλά ουσιαστική σε ό,τι
αφορά στην ποιοτική υποβάθµιση του ν. 3614/2007.
Πριν αναφερθώ στις ποιοτικές αυτές εκπτώσεις θέλω για
ακόµη µια φορά να επισηµάνω τις µεγάλες καθυστερήσεις της
Κυβέρνησης στον ορισµό γενικών γραµµατέων περιφερειών,
στον ορισµό γενικού γραµµατέα επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, αλλά και στις µεγάλες καθυστερήσεις στο να δοθούν
αρµοδιότητες στους Υφυπουργούς.
Ποιος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τρέξει το ΕΣΠΑ; Μόνο
ο Υπουργός θα κινεί τα πάντα; Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν
φέρει ακόµα πιο πίσω το πρόγραµµα, ιδίως δε τις επενδύσεις
µέσω του αναπτυξιακού νόµου. Έρχεται, λοιπόν, σήµερα το
Υπουργείο Οικονοµίας, µετά από πέντε µήνες καθυστέρηση, να
προτείνει επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης, µε τις οποίες
όπως αναφέρει το νοµοσχέδιο θα απλοποιηθεί ο σχεδιασµός του
ΕΣΠΑ.
Κατ’ αρχάς, ουδείς γνωρίζει τι ακριβώς είναι οι επιχειρησιακές
συµφωνίες υλοποίησης. Το Υπουργείο δεν διαφώτισε καθόλου
το θέµα αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι εκπρόσωποι των
φορέων που εκλήρησαν σε ακρόαση χαρακτήρισαν τις συµφωνίες αυτές αόριστες και νεφελώδεις.
Αναφέρει ακόµη το σχέδιο νόµου ότι µε τις συµφωνίες αυτές
θα εξειδικευτούν τα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
Όµως, η εξειδίκευση έχει γίνει. Προτείνετε νέα; Προτείνετε τροποποίηση αυτών που έχουν ήδη εξειδικευτεί; Ούτε επ’ αυτού του
θέµατος έχουµε κάποια απάντηση από το Υπουργείο. Το βέβαιο
είναι ότι µέχρι να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, να υπογραφούν οι επι-
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χειρησιακές συµφωνίες, να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις, να
εξειδικευτούν εκ νέου τα προγράµµατα θα χαθεί και η φετινή
χρονιά.
Άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης δεν αποτελούν αποκέντρωση του ΕΣΠΑ,
αλλά επιχειρούν να συγκεντρώσουν τον έλεγχο των προγραµµάτων στο Υπουργείο Οικονοµίας. Εάν µάλιστα τον προσεχή Νοέµβριο έχουµε εκλογές για αιρετό περιφερειάρχη, όπως,
τουλάχιστον, ισχυρίζεται η Κυβέρνηση- είναι βέβαιο ότι οι περιφερειάρχες θα ζητήσουν αλλαγές στις επιχειρησιακές συµφωνίες, διότι είναι λογικό να θέλουν να παρέµβουν στην εξειδίκευση
των προγραµµάτων και κυρίως να µη δεχθούν να δεσµευθούν
για όλη την προγραµµατική περίοδο, όπως αναφέρει το νοµοσχέδιο.
Τι θα γίνει τότε; Προφανώς, θα ανοίξει νέος κύκλος αλλαγών
µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για νέες καθυστερήσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Αναπάντητο µένει ακόµα το ερώτηµα τι θα γίνει µε τις τροποποιήσεις που θα απαιτούν οι επιχειρησιακές συµφωνίες. Θα χρειάζεται κάθε φορά νέα συµφωνία ή θα αρκεί η τροποποίηση της
προηγούµενης; Τίθεται στο σηµείο αυτό επίσης το ερώτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν το Υπουργείο έχει συµφωνήσει
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αλλαγές τις οποίες φέρνει στον
προηγούµενο νόµο.
Υπάρχουν και πολλά άλλα αρνητικά σηµεία στο νοµοσχέδιο,
τα οποία επισηµάναµε κατά τη συζήτηση στη ∆ιαρκή Επιτροπή,
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καµµία απολύτως βελτίωση.
Θα αναφερθώ στο βασικότερο εξ αυτών, καθώς για τα υπόλοιπα θα µιλήσουµε αναλυτικά στη συζήτηση κατ’ άρθρο. Καταργείται ο ελάχιστος προϋπολογισµός των υπό ένταξη στο
ΕΣΠΑ έργων, όπως προβλέπει το άρθρο 9. Με τη ρύθµιση αυτή
είναι βέβαιο ότι θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ πολλά µικρά έργα χωρίς
αναπτυξιακή διάσταση. Όµως, νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε καµµία περίπτωση δεν είναι
αυτός ο στόχος της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου.
Υποβαθµίζεται εντελώς αναιτιολόγητα η επιτροπή δηµοσιονοµικού ελέγχου. Καταργείται η υποχρεωτική επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων σύµφωνα µε το ελληνικό
πρότυπο ΕΛΟΤ 1429. Πρόκειται για µία µεγάλη ποιοτική έκπτωση
που εισάγει το σχέδιο νόµου, τα αποτελέσµατα της οποίας είναι
βέβαιο ότι θα φανούν στο µέλλον. Προβλέπεται ακόµη ότι οι µελέτες των έργων, που πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, αναθεωρούνται και συµπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και
όχι όπως η σχετική νοµοθεσία επιβάλει. Όµως, πλην ίσως της κεντρικής διοίκησης, ουσιαστικά καµµία άλλη αναθέτουσα αρχή
δεν έχει την τεχνική επάρκεια αναθεώρησης σύνθετων τεχνικών
µελετών. Η ρύθµιση αυτή µας γυρίζει δεκαετίες πίσω και θα πρέπει το συγκεκριµένο άρθρο να τροποποιηθεί.
Σε ό,τι αφορά την προτεινόµενη ρύθµιση για τον αναπτυξιακό
νόµο τίθενται πολλά ζητήµατα. Κατ’ αρχάς, είναι λάθος να καθορίζετε όρια συνολικού κόστους επένδυσης σε επενδυτικά σχέδια που οµαδοποιούνται βάσει κριτηρίων και χαρακτηριστικών,
όπως προτείνει το νοµοσχέδιο. Υποτίθεται ότι το Υπουργείο θέλει
να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, αλλά οι οµαδοποιήσεις
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θα προκαλέσουν στρεβλώσεις, αδικίες, ποιοτικές εκπτώσεις.
Είναι γεγονός ότι στο Υπουργείο εκκρεµούν για εξέταση πλέον
των τριών χιλιάδων φακέλων επενδύσεων. Όµως αυτά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τα είχαµε επισηµάνει εγκαίρως, ζητώντας
από τον περασµένο Νοέµβριο άµεση επιτάχυνση των διαδικασιών. Η κυρία Υπουργός Οικονοµίας ήταν πολύ αισιόδοξη και
εκτιµούσε ότι εντός διµήνου θα έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις! Προτείνεται η αξιολόγηση επενδύσεων να γίνεται και από
υπαλλήλους άλλων Υπουργείων καθώς και από εξωτερικούς
αξιολογητές. Πέραν των προβληµάτων που θα δηµιουργηθούν
στο Υπουργείο, ερωτώ και παρακαλούµε να έχουµε µία απάντηση. Ποιες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων έχουν την τεχνογνωσία και το χρόνο σήµερα να ασχοληθούν µε την αξιολόγηση
αυτών των επενδύσεων; Τέλος, για την τιµολόγηση των φαρµάκων. Είναι γεγονός ότι το φάρµακο δεν είναι µόνο καταναλωτικό
αγαθό, αλλά πρωτίστως κοινωνικό αγαθό. Το σύστηµα υπολογισµού της τιµής του αποτελεί το πλέον σύνθετο ζήτηµα της φαρµακευτικής πολιτικής. Το Υπουργείο µετά από απίστευτες
παλινωδίες αναθεώρησε ουσιαστικά όλα όσα είχαν ειπωθεί σε
διαφορετικές ∆ιαρκείς Επιτροπές. Το Υπουργείο ανέτρεψε τα
πάντα και πλέον η τιµή των φαρµακευτικών προϊόντων προκύπτει
από το µέσο όρο των τριών χαµηλότερων αντίστοιχων τιµών του
φαρµακευτικού προϊόντος στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στα οποία ανακοινώνονται επίσηµα στοιχεία από τις αρµόδιες αρχές των χωρών αυτών.
Ποιες είναι οι χώρες αυτές; ∆εν τις προσδιορίζει το νοµοσχέδιο. Το ζητήσαµε επανειληµµένα, αφήνονται κενά που προκαλούν πραγµατικά ερωτηµατικά και παρερµηνείες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την περίοδο 2007-2013 η
Νέα ∆ηµοκρατία εξασφάλισε για τη χώρα µας µία µεγάλη κοινοτική χρηµατοδότηση, συνολικού ύψους 24,3 δισεκατοµµυρίων
ευρώ για την εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Αντί η Κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες εφαρµογής του ΕΣΠΑ, προωθεί τη δηµιουργία νέων νεφελωδών
σχηµάτων, όπως είναι οι επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης,
που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν καθυστερήσεις, καταργεί
την επάρκεια των δικαιούχων, υποβαθµίζει τους ελέγχους, ευνοεί τον κατακερµατισµό των έργων. Κατόπιν αυτών, καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αποστολάτος Βαΐτσης): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Σταύρο Καλογιάννη, εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Έχω την τιµή να κάνω δυο ανακοινώσεις 23.3.2010.
Οι οµοσπονδίες εργαζοµένων ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΟΠΟΚΟΠ
και οι Σύλλογοι και οι Οµοσπονδίες Συνταξιούχων ΟΤΕ, ΕΛΤΑ,
ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρονται
για την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης στον ασφαλιστικό
τους φορέα.
Το ψήφισµα για την οικονοµία του χρόνου κατατίθεται στα
Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό ο ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βαίτσης
Αποστολάτος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αποστολάτος Βαϊτσης): ∆εύτερη ανακοίκωση 23.3.2010.
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο δηλώνει την αντίθεσή της προς τα νέα ασφαλιστικά και φορολογικά µέτρα.
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Το ψήφισµα για την οικονοµία του χρόνου κατατίθεται στα
Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό ο ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βαίτσης
Αποστολάτος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αποστολάτος Βαΐτσης): Ο εξαιρετικός συνάδελφος κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά από του
Βήµατος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και κατά τη διάρκεια της σηµερινής συζήτησης επιβεβαιώνεται
η κριτική, την οποία κάναµε ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
και στην Επιτροπή. ∆ηλαδή, διακρίνει την µέχρι τώρα συζήτηση
ένας βαθύς ανορθολογισµός, µία τεράστια αντεπιστηµονικότητα.
Βεβαίως, δεν είναι µόνο χαρακτηριστικό γνώρισµα της σηµερινής Κυβέρνησης, αλλά ήταν γνώρισµα και της προηγούµενης κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας .
Ερχόµαστε εδώ να συζητήσουµε το πώς θα διαχειριστούµε,
µέσα από ποια πλαίσια και µηχανισµούς, το ΕΣΠΑ, χωρίς η
Βουλή να συζητήσει τι είναι το ΕΣΠΑ, τι προσανατολισµούς έχει,
ποιο είναι το περιεχόµενο, ποιοι είναι οι στρατηγικοί του στόχοι,
γιατί πρέπει να υλοποιηθεί και σε ποια κατεύθυνση; Αυτό, δεν
είναι µία τεράστια αντίφαση, ένας τεράστιος ανορθολογισµός;
Γιατί γίνεται αυτό το πράγµα;
Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγµα.
Κανένα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν έχει συζητηθεί, όπως δεν
έχει συζητηθεί και κανένας απολογισµός Κοινοτικών Πλαισίων
Στήριξης, γιατί έτσι θα αποκαλύπτονταν ότι όλα αυτά τα περί κοσµογονίας, περί τεράστιας επανάστασης η οποία θα συµβεί στην
ελληνική κοινωνία είναι απλά λόγια του αέρα.
Ενώ αντίθετα, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης έχουν ένα συγκεκριµένο και πολύ σαφή προσανατολισµό, ο οποίος είναι ξένος
προς την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αξιοποιούνται τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των
καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, να ισχυροποιηθεί η θέση του
κεφαλαίου στη χώρα µας, αλλά και σε ευρω-ενωσιακό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό ακριβώς, θυσιάζονται οι λαϊκές ανάγκες. Γι’
αυτόν το λόγο ακριβώς, δεν συζητάµε ούτε το περιεχόµενο ούτε
τον απολογισµό των προηγούµενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.
Το µόνο που ενδιαφέρει τα υπόλοιπα κόµµατα, συνολικά τα
υπόλοιπα κόµµατα του ευρωµονόδροµου -πλην του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, που θέτει αυτά τα ζητήµατα- είναι τί;
Είναι το πώς θα διαχειριστούν αυτά τα προγράµµατα, ποια τµήµατα των χρυσοκάνθαρων, κάθε φορά παρατρεχάµενων της πολιτικής εξουσίας θα µπορέσουν να πάρουν ένα µικρότερο ή
µεγαλύτερο κοµµάτι της συγκεκριµένης «πίτας» των προγραµµάτων για να τα διαχειριστούν.
Αυτός είναι ο προβληµατισµός, ο οποίος αναπτύσσεται και
αυτή είναι η ουσία του ζητήµατος. Γιατί τα Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης δεν είναι καµµία φιλανθρωπική ενίσχυση της «λυκοσυµµαχίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τα δίνουν για να βελτιωθεί η θέση των λαϊκών στρωµάτων, ανεξάρτητα το ποιο είναι
το εισαγωγικό τους σηµείωµα, ότι, δηλαδή, θέλουν τάχα, δήθεν
να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και να αντιµετωπίσουν τις
περιφερειακές ανισότητες.
Αυτά όµως, είναι τα «φύκια» και οι µεταξωτές κορδέλες», το
ωραίο περιτύλιγµα ενός περιεχοµένου, βαθύτατα αντιδραστικού
και αντιλαϊκού. Γιατί, ούτε οι κοινωνικές ανισότητες, σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιµετωπίζονται, αντιθέτως διευρύνονται,
οξύνονται, ο κοινωνικά παραγόµενος πλούτος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια,
αδυνατίζει και επιδεινώνεται η θέση των λαϊκών στρωµάτων και
των εργαζόµενων και αντίθετα, έχουµε µε µεγαλύτερη ταχύτητα
όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και ανισοµετριών, και µάλιστα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολύ µεγαλύτερο
ρυθµό απ’ ό,τι στην Ελλάδα.
Τα προβλήµατα, δηλαδή, ότι η ελληνική περιφέρεια αναπτύσσεται µε πολύ λιγότερους ρυθµούς και ότι οξύνονται οι ανισοµετρίες, έχουν να κάνουν απλά και µόνο µε τη όποια
διαχειριστική ανεπάρκεια, όπως είναι το προσφιλές ζήτηµα των
κοµµάτων του ευρωµονόδροµου; Αυτό είναι το πρόβληµά τους,
δηλαδή, και δεν υπάρχει περιφερειακή ισόρροπη ανάπτυξη;
Τότε, αν ήταν έτσι, γιατί στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, οξύνονται µε ακόµη γρηγορότερους ρυθµούς οι περιφερειακές ανισότητες; Μήπως, λοιπόν, είναι άλλο το πρόβληµα; Μήπως,
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λοιπόν, είναι ενδογενές πρόβληµα του ίδιου του καπιταλιστικού
συστήµατος, το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί, γιατί ακριβώς στο κύτταρό του, στον πυρήνα του, είναι η αναρχία στην παραγωγή και ότι δεν µπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη; ∆εν
υπήρξε ποτέ και πουθενά ισόρροπη ανάπτυξη. Πείτε µας ένα παράδειγµα ισόρροπης ανάπτυξης, δεν λέµε περιφερειακής σύγκλισης, εθνοκρατικής σύγκλισης που να υπάρχει ισόρροπη
ανάπτυξη.
Ακόµη και ισχυρά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεράστιες περιφερειακές ανισότητες. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερµανία και πάρα πολλές άλλες, στο σύνολό τους όλες.
Γιατί, λοιπόν, εκεί υπάρχει όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων; Γιατί, ακριβώς, δεν µπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη
σε περιφερειακό επίπεδο, ούτε ακόµη, πολύ περισσότερο, ανάµεσα στους διάφορους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας. Η
ανισοµετρία είναι κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα του συγκεκριµένου συστήµατος.
∆εύτερος µεγάλος µύθος: Ας πούµε ότι υπάρχει περιφερειακή
ανάπτυξη, θα αλλάξει το περιεχόµενό της; Θα είναι φιλολαϊκή
αυτή η περιφερειακή ανάπτυξη ή θα είναι βαθύτατα ταξική,
όπως είναι αναπτυξιολογικά στο καπιταλιστικό σύστηµα, που θα
προϋποθέτει ως ανάπτυξη την επιδείνωση της θέσης του παραγωγού του κοινωνικού πλούτου, του εργαζόµενου; Γιατί αυτό
προϋποθέτει η ανάπτυξη στον καπιταλισµό: Να επιδεινώνεται σε
σχετικό, αλλά και σε απόλυτο βαθµό η θέση του άµεσα κοινωνικού παραγωγού του πλούτου, γιατί ακριβώς τον πλούτο τον κοινωνικά παραγόµενο τον ιδιοποιείται µία χούφτα σφετεριστές.
Άρα, λοιπόν, αντίστοιχη διαδικασία θα υπάρχει και σε περιφερειακό επίπεδο. Θα είναι, λοιπόν, ταξικό το περιεχόµενο της ανάπτυξης και θα επιδεινώσει τη θέση των λαϊκών στρωµάτων, θα
ενισχύσει την κερδοφορία των κεφαλαιοκρατών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τοµείς. Άρα, λοιπόν, θα υλοποιηθούν
µε τέτοιους τρόπους και µέσα, που θα επιταχύνουν τη διαδικασία
του χτυπήµατος των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων
των εργαζόµενων, όπως γίνεται σε πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. ∆ηλαδή, θα έχει άλλο χαρακτήρα αυτή η περιφερειακή ανάπτυξη; Τον ίδιο χαρακτήρα δεν θα έχει;
Στο κάτω-κάτω της γραφής αυτά τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης δεν έχουν σαφή προσανατολισµό; Το Α' Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης γιατί έγινε; Έγινε ακριβώς για να προωθηθεί ενιαία ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και να προετοιµαστεί η Συνθήκη του
Μάαστριχ, που τις συνέπειες τις βιώνουµε ακόµη και σήµερα. Το
Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έγινε για να προετοιµάσει την ΟΝΕ
και το ενιαίο νόµισµα. Το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έγινε για
να προετοιµάσει τις δοµές για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε τα νέα κράτη-µέλη. Και το ∆' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έχει συγκεκριµένο προσανατολισµό, να χρηµατοδοτήσει
την υλοποίηση της αντιδραστικής στρατηγικής της Λισαβόνας,
για µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τον ανταγωνισµό, δηλαδή, που έχουν τα µονοπώλια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα αµερικάνικα, µε τα ιαπωνικά και τα
άλλα των ανερχόµενων καπιταλιστικών οικονοµιών, όπως της
Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας, της Βραζιλίας και άλλων, για να
αποκτήσουν καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας και να εκµεταλλεύονται από καλύτερες θέσεις τους λαούς και να γίνει η
Ευρωπαϊκή Ένωση ένας ακόµη πιο ελκυστικός τόπος για τις
επενδύσεις. ∆ηλαδή, τί σηµαίνει αυτό; Ελκυστικός τόπος στον
καπιταλισµό για τις επενδύσεις, σηµαίνει αφαίρεση οποιωνδήποτε στοιχειωδών εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων.
Να, λοιπόν, πώς συµβιβάζεται µε τα µέτρα ο οδοστρωτήρας,
που φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση, στο όνοµα της αντιµετώπισης
της κρίσης για να αφαιρεθούν οποιαδήποτε δικαιώµατα στα εργασιακά και ασφαλιστικά, ακριβώς για να γίνει πιο ελκυστικός.
Ταυτόχρονα, επειδή θέλουν έναν χειραγωγηµένο εργαζόµενο,
έναν εργαζόµενο χωρίς δικαιώµατα και χωρίς απαιτήσεις, τί κάνουν; Ποδοπατούν το µορφωτικό του επίπεδο. Στη θέση της
έρευνας, της τεχνολογίας της µόρφωσης µεταφέρουν τις δεξιότητες, µερικές δεξιότητες αποσπασµατικού χαρακτήρα, για να
είναι έτοιµος για µια αποσπασµατική απασχόληση, να είναι απασχολήσιµος, δηλαδή. Μερική µόρφωση για µερική δουλειά και
µερική ζωή. Αυτό είναι το τρίπτυχο, το οποίο θέλει να εφαρµόσει
η στρατηγική της Συνθήκης της Λισαβόνας και να υλοποιήσει και
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να χρηµατοδοτήσει το ΕΣΠΑ.
Και σε αυτά τα µέσα δεν βγαίνει απ’ έξω η ελληνική Κυβέρνηση ούτε η προηγούµενη ούτε η σηµερινή. Άλλωστε, το έχει δηλώσει ευθαρσώς η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι θέλει
να αξιοποιήσει το ΕΣΠΑ για να µπορέσει να αναπτυχθεί το ελληνικό κεφάλαιο στις χώρες της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή την αγορά των 160.000.000 και να
µπορέσει από καλύτερη θέση να εκµεταλλευτεί αυτές τις περιοχές. Η πρόταση της Κυβέρνησης ποια είναι για το ΕΣΠΑ, ποια
είναι η στρατηγική της σηµασία; Είναι ίδια µε της Νέας ∆ηµοκρατίας; Γιατί δεν βλέπουµε καµµία διαφοροποίηση στον προσανατολισµό και στο περιεχόµενό του.
Τρίτο ζήτηµα: Είναι ή δεν είναι υπαρκτό το θέµα, ότι απαγορεύεται να ενταχθεί οποιοδήποτε πρόγραµµα που βγαίνει έξω
από τα κριτήρια επιλεξιµότητας του ΕΣΠΑ; Γιατί δεν έχουν ενταχθεί τόσα χρόνια προγράµµατα που αφορούν ικανοποίηση λαϊκών αναγκών, όπως η αντιπληµµυρική προστασία, η αντισεισµική
θωράκιση, που είναι και επίκαιρο ζήτηµα και µάλιστα γιατί η Ελλάδα είναι κατεξοχήν σεισµογενής περιοχή. Γιατί αυτά απορρίπτονται; Γιατί στις σηµερινές συνθήκες δεν είναι ζητήµατα
προτεραιότητας για να τα διαχειριστεί το κεφάλαιο. Θέλει να
επεκταθεί σε άλλους τοµείς και σε άλλη δράση για να έχει µεγαλύτερη κερδοφορία. Και όπου παρ’ ελπίδα πάµε να ικανοποιήσουµε λαϊκές ανάγκες, γιατί το κάνουµε; Το κάνουµε µε σκοπό
να εµπορευµατοποιηθούν ακόµη περισσότερο οι µεγάλοι οδικοί
άξονες, ιδιωτικά έργα, πανάκριβα και στην κατασκευή, αλλά και
στη διαχείρισή τους µετά για τον ελληνικό λαό. Και αυτά για να
κερδίσει το κεφάλαιο και οι κεφαλαιοκράτες. Αυτή είναι η λογική,
αυτή είναι η διαδικασία υλοποίησης των συγκεκριµένων προγραµµάτων και η οποία δεν διαφέρει σε τίποτε και από την σηµερινή Κυβέρνηση, όσον αφορά το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Πρέπει, στο κάτω-κάτω της γραφής, να αποµυθοποιήσουµε
και το ίδιο το ΕΣΠΑ. Τί είναι το ΕΣΠΑ; Είναι 24.000.000.000 ευρώ
σε µία δεκαετία. Και αυτό σηµαίνει τί; Σηµαίνει ότι είναι το 50%
του εµπορικού ελλείµµατος που έχει η Ελλάδα µε τη Γερµανία,
µόνο µε τη Γερµανία. Το εµπορικό έλλειµµα της Ελλάδας µε τη
Γερµανία σε ετήσια βάση είναι 4,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σε µία
δεκαετία είναι 44.000.000.000 ευρώ. Να, λοιπόν, ποιο είναι το µεγάλο ΕΣΠΑ!
Θέλετε να σας πούµε άλλο παράδειγµα, ότι αποτελεί το ΕΣΠΑ
ουσιαστικά το σύνολο των τόκων για δύο χρόνια, που θα πρέπει
να πληρώσει το ελληνικό δηµόσιο για την εξυπηρέτηση του χρέους του; Τα δέκα χρόνια του ΕΣΠΑ είναι τα δύο χρόνια οι τόκοι.
Θέλετε και τρίτο παράδειγµα; Το ΕΣΠΑ δεν είναι τίποτε άλλο
παρά το 55% των τοκοχρεολυσίων που πρέπει να πληρώσει για
το 2010 το ελληνικό δηµόσιο για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου
χρέους. Να, λοιπόν, τι είναι το ΕΣΠΑ: Μια σταγόνα στον ωκεανό.
Και δεν είναι µόνο ότι είναι µία σταγόνα στον ωκεανό, αλλά είναι
ατµοµηχανή για να επιταχυνθούν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, να επιδεινωθεί το βιοτικό και λαϊκό επίπεδο, να χρηµατοδοτήσει και να υλοποιήσει τα αντιεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα.
Γι’ αυτό εµείς το λέµε πάρα πολύ καθαρά: Η θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας είναι αφ’ ενός µεν να κάνουµε
κριτική, αφ’ ετέρου ζητάµε τη λογική της απειθαρχίας απέναντι
σε αυτά.
Μας χρωστάει πάρα πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συνυπεύθυνη των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Άρα, λοιπόν, η διαχείριση των χρηµάτων, που είναι
χρήµατα και του ελληνικού λαού, πρέπει να γίνει προς όφελος
της ικανοποίησης των λαϊκών αυτών στρωµάτων. Άρα, λοιπόν,
να µην πειθαρχήσουµε στα κριτήρια επιλεξιµότητας.
Ταυτόχρονα, µη πειθάρχηση στα κριτήρια επιλεξιµότητας σηµαίνει µη πειθάρχηση στα κριτήρια καπιταλιστικής κερδοφορίας.
Γιατί η κεφαλαιοκρατική και καπιταλιστική κερδοφορία είναι στην
άλλη όχθη, είναι έννοια αντίθετη µε την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών. ∆εν µπορεί να υπάρχει καπιταλιστική κερδοφορία και
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Είναι έννοιες ασύµβατες, έννοιες εχθρικές, έννοιες πολεµικές.
Για αυτό λέµε ότι πρέπει ο λαός να περάσει στην αντεπίθεση,
να πολεµήσει απέναντι στο νέο πόλεµο, που του εξαπολύουν, µε
συνθήκες και όρους απειθαρχίας, αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, από
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αυτές τις λυκοσυµµαχίες, οι οποίες κάνουν µαύρο το µέλλον και
τη ζωή τους σε καθηµερινό επίπεδο. Επιτέλους, ο λαός να αποκτήσει εµπιστοσύνη στη δύναµή του, να πάρει την υπόθεση στα
χέρια του και να περάσει ακριβώς στη αντεπίθεση, διεκδικώντας
όλα αυτά που του κλέβουν τόσα χρόνια και ανοίγοντας το δρόµο
προς την προοπτική, που δεν είναι καµµία άλλη από τη λαϊκή
εξουσία και τη λαϊκή οικονοµία.
Είναι φανερό ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και επί της
αρχής και επί των άρθρων το καταψηφίζουµε συνολικά ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
Έχω να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα, πριν δώσω το
λόγο στον επόµενο οµιλητή.
Οι Υπουργοί, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατέθεσαν σχέδιο
νόµου «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων από τον Εθνικό
Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων
προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ και Βουλευτής Μαγνησίας κ.
Παύλος Μαρκάκης έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μαρκάκη, έχετε το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: «Ξέρεις από ΕΣΠΑ;» Αυτή ήταν η διαφήµιση, κυρία Υπουργέ, πριν από µερικά χρόνια. Κανένας δεν
έµαθε τίποτα. Ο µόνος που επωφελήθηκε ήταν ο ηθοποιός, που
το διαφήµιζε.
Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι η αξιοποίηση των πόρων του
ΕΣΠΑ αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα, για να φύγουµε επιτέλους από αυτήν την κρίση, στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία και να οδηγηθούµε σ’ ένα βιώσιµο πρότυπο
ανάπτυξης. Κυρίως, το ΕΣΠΑ διαφηµίστηκε για το αναπτυξιακό
αυτό εργαλείο, που περιµένει η ελληνική περιφέρεια να εντάξει
έργα και δράσεις για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα, που
έχουν συσσωρευτεί και δεν αντιµετωπίστηκαν µέχρι σήµερα.
Θα επισηµάνουµε και εµείς, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει καθυστέρηση µέχρι σήµερα. Μια καθυστέρηση τραγική, γιατί τα χρονικά περιθώρια µέχρι το 2013 είναι ήδη µικρά για ένα
µακροχρόνιο προγραµµατισµό ανάπτυξης. Επίσης, είναι δεδοµένο ότι θα υπάρξει µείωση των πόρων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µετά το 2013. Πάνω, λοιπόν, από τρία χρόνια µετά την
ένταξη του ΕΣΠΑ και όσο και αν οι δικαιολογίες της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν είναι πιστευτές, υπάρχει αναµφίβολα χαµηλή απορροφητικότητα. Όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές το ποσοστό
απορρόφησης ήταν περίπου 3% και σήµερα µετά από µισό
χρόνο, όταν θεωρητικά υπήρχε ετοιµότητα των έργων, η απορροφητικότητα δεν έχει περάσει το 5%. Αυτή η αύξηση έγινε µε το
ζόρι, για έργα γέφυρες από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Τις ίδιες κατηγορίες για χαµηλή απορροφητικότητα χρησιµοποίησε και η Νέα ∆ηµοκρατία εναντίον του ΠΑΣΟΚ το 2004, για
το επίπεδο προόδου του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και
που η ίδια χρειάστηκε µετά παράταση µέχρι το τέλος του 2009,
διότι υπήρχαν εκκρεµότητες στο φυσικό αντικείµενο και στην παράταση πληρωµών, για να µη χαθούν τα χρήµατα. ∆εν ξέρω αν
χάθηκαν τελικά. Κυρία Υπουργέ, θα περιµένουµε µια αναφορά
σε αυτό το θέµα αν χάθηκαν πόροι από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης.
Εποµένως η ευθύνη, η αδυναµία έγκαιρης αξιοποίησης των
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης αγγίζει και τα δυο µεγάλα κόµµατα. Η σηµερινή προσπάθεια αναθεώρησης των διατάξεων
απλοποίησης των διαδικασιών του ΕΣΠΑ έπρεπε να είναι µια
προτεραιότητα που θα έπρεπε να έχει λήξει πριν από το 2009 και
όχι το πρώτο εξάµηνο του 2010, όπως το προγραµµατίσατε.
Αλλά πώς θα γινόταν αυτό, όταν οι περιφερειάρχες τοποθετήθηκαν το 2010 και ακόµη –δικαιολογηµένα- δεν έχουν βρει το βηµατισµό τους, ανεξάρτητα από την ικανότητα ενός εκάστου, και
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όταν ο γραµµατέας επενδύσεων διορίστηκε πριν από ένα µήνα;
Σήµερα το σχέδιο νόµου δεν θα είχε αυτήν τη ταχύτητα ψήφισης, αν δεν περιείχε το άρθρο 18, δηλαδή την τιµολόγηση των
φαρµακευτικών προϊόντων, που δεν έχουν σχέση, βέβαια, µε το
ΕΣΠΑ, αλλά υπήρξε ανάγκη για τον περιορισµό της φαρµακευτικής δαπάνης. Το λέω αυτό για να µη λέτε ότι δεν βάζετε και
άσχετες διατάξεις στα νοµοσχέδια, τα οποία φέρνετε. Αναγνωρίζουµε ότι και το θέµα αυτό, της λίστας των φαρµάκων, επείγει
αλλά και αυτή εξαγγέλθηκε για το Φεβρουάριο και θα οριστικοποιηθεί τον Απρίλιο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανωµαλία
τροφοδοσίας της αγοράς και της διάθεσης των φαρµάκων.
Εποµένως, επισηµαίνουµε για ακόµη µια φορά τη δυσλειτουργία της Κυβέρνησης να παίρνει γρήγορες αποφάσεις µε
αποτέλεσµα να υπάρχουν επιπτώσεις στην οικονοµία, τη σπατάλη και την ανάπτυξη. Όµως συµφωνούµε µε την επιλογή της
Κυβέρνησης να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να αποκεντρώσει
τη διαχείριση των πόρων και να ενισχύσει αποτελεσµατικά το
ΕΣΠΑ. Θέλουµε να απελευθερωθούν γρήγορα κοινοτικά προγράµµατα και να διευκολυνθεί η ρευστότητα στην αγορά.
Πρέπει να οµολογηθεί σήµερα, κρίνοντας και από το αποτέλεσµα, ότι όταν είχε ιδρυθεί ο ν.1314/2007, είχαν δηµιουργηθεί
υπεράριθµες δοµές, οι οποίες δεν διευκόλυναν την επιτάχυνση
των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ενώ δηµιουργούσαν κόστος και
αδυναµία συντονισµού. Ήταν ένας βαρύς νόµος, που δικαίωσε
και τις δικές µας επιφυλάξεις, όταν τον καταψηφίσαµε στο τέλος
του 2009, αφού κρίναµε ότι θα δηµιουργούσε εµπόδια στη γρήγορη και αποτελεσµατική υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
Άρα, πρέπει να δούµε πάλι τις δοµές και το επίπεδο διοίκησης,
γιατί εκεί είναι το µεγάλο πρόβληµα της µικρής απορροφητικότητας και της αργής αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων.
Ακόµα και όταν υπάρχει πολιτική βούληση, οι εντολές, ο προγραµµατισµός σταµατάει σε επίπεδο σχεδιασµού και υπάρχει
ένα σπασµένο τηλέφωνο µεταξύ της ηγεσίας και των υπηρεσιών
της βάσης.
Σήµερα πληρώνουµε και θα το πληρώσετε και εσείς, όπως συνέβη και µε τα προηγούµενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης το ότι
οι δοµές διαχείρισης συγκροτήθηκαν παράλληλα µε τη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση, αντί να σταθούν µέσα σε αυτή, αξιοποιώντας συστηµατικά άξια στελέχη του δηµόσιου τοµέα µε αντίστοιχα κίνητρα.
Έτσι δεν εξασφαλίστηκαν οργανωµένες και καλά στελεχωµένες,
καλά ενηµερωµένες και αποτελεσµατικές υπηρεσίες βάσης
στους δήµους και στις νοµαρχίες, ακόµη και στις περιφέρειες
και εννοώ τις περιφέρειες στην περιφέρεια.
Και µιλάω, κυρίως, για την ελληνική επαρχία, όπου δεν εξασφαλίστηκε η συνολική αναβάθµιση της διοίκησης και της διοικητικής της ικανότητας, όπου τα πράγµατα µπορεί να είναι
καλύτερα στο Λεκανοπέδιο, όµως στην επαρχία είναι χειρότερα.
Και φυσικά ο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ» δεν αντιµετώπισε καν το θέµα
αυτό και ελπίζω ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» να το επιδιώξει. Αν και όταν
θα υλοποιηθεί και µέχρι να οργανωθεί η νέα δοµή, θα πλησιάζει
το 2011.
Σήµερα, λοιπόν, µπορούµε να πούµε ότι το ΕΣΠΑ είναι ένας
γίγαντας µε πήλινα πόδια. Ένα σοβαρό πρόβληµα που δεν αντιµετωπίζει το σηµερινό σχέδιο νόµου είναι ότι ασχολούνται σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν µε την αποτελεσµατική διαχείριση των
διαδικασιών ένταξης των έργων, µε την παρακολούθηση υλοποίησης χρηµατοδότησης και δεν ασχολείται καθόλου µε την
υποστήριξη των δικαιούχων των προγραµµάτων.
Έτσι έχουµε σηµαντικές καθυστερήσεις ωρίµανσης και υλοποίησης έργων. Όσοι δήµοι –και είναι πολλοί- δεν έχουν την τεχνική υπηρεσία, δεν έχουν πιστοποιηθεί και εποµένως δεν είναι
δυνατόν να θέσουν και να ωριµάσουν και να εντάσσουν έργα.
Ακόµη και όσοι δήµοι, κυρίως στις πρωτεύουσες των νοµών
έχουν πιστοποιηθεί, αυτό δεν σηµαίνει ότι έχουν ουσιαστική
επάρκεια. Ούτε µπορείτε να βασίζεστε στις προγραµµατικές
συµβάσεις φορέων, γιατί υποτίθεται θα εξυπηρετήσουν όµορους
φορείς, γιατί στην ουσία και αυτοί δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τον εαυτό τους. Έτσι πρέπει το νοµοσχέδιο να συνοδεύεται από πρόγραµµα εφαρµογής και να µη θεωρείται
αυτονόητο ότι η εφαρµογή του θα γίνει µε αυτόµατο πιλότο.
Τέλος, υπάρχει και ο προβληµατισµός της συνύπαρξης χρονικά δύο θεσµικών παρεµβάσεων, της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και
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της διοικητικής µεταρρύθµισης. Η σωστή απόδοση του ΕΣΠΑ
προϋπέθετε την υλοποίηση διοικητική µεταρρύθµισης και γι’
αυτό ευθύνεται η Νέα ∆ηµοκρατία που δεν τόλµησε να την ξεκινήσει, ώστε σήµερα οι υπό σύσταση δήµοι και οι περιφέρειες να
είχαν, τουλάχιστον, οργανωµένες διοικητικές και τεχνικές δοµές.
Αυτές οι δοµές είναι σίγουρο ότι θα αργήσουν να υλοποιηθούν
και να οργανωθούν. Και αφού απαιτηθούν µετακινήσεις υπαλλήλων, ανακατατάξεις, που θα δηµιουργήσουν αναστατώσεις και
οργανωτικές ατέλειες.
Εποµένως µετά τις εκλογές της Αυτοδιοίκησης και την ανάληψη των καθηκόντων των νέων αιρετών από 1-1-2011, θα αρχίσει ένας άλλος αγώνας για να εντάξουν έργα και δράσεις,
σύµφωνα µε τα κριτήρια των νέων αιρετών που θα αργήσουν, βέβαια, να βρουν το βηµατισµό τους, αλλά και των νέων αναγκών
που µοιραία θα δηµιουργηθούν από τις συνενώσεις που θα προτείνει ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης.
Και γεννάται το µεγάλο ερώτηµα: Θα µπορούν οι αιρετοί στις
περιφέρειες και οι νέοι δήµαρχοι να εντάξουν έργα ή το σύστηµα
θα είναι κλειστό; Αν θέλουµε να µπούµε και κάπως στην ουσία
του νοµοσχεδίου, θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό που λέει
στο σκοπό του νοµοσχεδίου ότι έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσµατος, δεν επιτυγχάνονται όταν καταργούνται τα κατώτερα όρια ένταξης έργων. Εξυπηρετούν ενδεχοµένως
µικρούς δήµους, δεν µπορεί όµως να θεωρηθεί ότι αυτά αποτελούν και µπορούν να ενταχθούν, σ’ ένα συνολικό σχεδιασµό ανάπτυξης.
Βλέπουµε θετικά την αποκέντρωση, µεταθέτοντας τις αρµοδιότητες και τους πόρους στις ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές
των ΠΕΠ. Όµως, ζητήσαµε να καταθέσετε στη Βουλή κατά την
ψήφιση του νοµοσχεδίου, ένα σχέδιο από τις επιχειρησιακές
συµφωνίες υλοποίησης. ∆ιότι έχει ανησυχήσει η λέξη «εξειδίκευση» µέσα απ’ αυτές τις συµφωνίες τόσο των τοµεακών όσο
και των ΠΕΠ. Και ποιος θα καθορίσει την εξειδίκευση; Μήπως
έχουµε υποβάθµιση του δηµοκρατικού προγραµµατισµού, όταν
µάλιστα η αµεσότητα των τοπικών κοινωνιών και των αυτοδιοικητικών οργάνων, θα είναι πιο επιτακτική και πιεστική, µετά τη
διοικητική µεταρρύθµιση;
Η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου της διαδικασίας ανάθεσης για τις συµβάσεις, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών, διευκολύνει την επιτάχυνση των
διαδικασιών, όµως εµπεριέχει τον κίνδυνο να απενταχθούν έργα
αν διαπιστωθούν σφάλµατα στην ανάθεση πριν από την καταχώρηση στα ΟΠΣ. Και εποµένως, τέτοια λάθη µπορούν να γίνουν
µόνο στους µικρούς δήµους µε µειωµένη στελεχιακή επάρκεια.
Η δυνατότητα να οριστούν σαν ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης
κρατικών ενισχύσεων χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τράπεζες δηλαδή και κάθε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είναι πολύ χαλαρή διατύπωση και πιστεύω ότι πρέπει να µπουν περιορισµοί
και κριτήρια που να διασφαλίζουν την χρηστή διαχείριση και διαφάνεια.
Η κατάργηση των κατωτάτων ορίων προϋπολογισµών για την
ένταξη έργων στα επιχειρησιακά προγράµµατα, σε µια χρονική
συγκυρία που δεν υπάρχει χρηµατοδοτικό πρόγραµµα από τα
εθνικά προγράµµατα, θα ανοίξει την όρεξη για ένταξη πολύ µικρών έργων, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, ξέχωρα και αποσπασµατικά από τους στόχους του προγράµµατος. Αυτή η
δυνατότητα ευνοεί τους πολύ µικρούς δήµους, κυρίως τους ορεινούς και τους νησιωτικούς, για αυτό θα πρέπει να ληφθεί χωριστή πρόνοια και να µη γενικευθεί το µέτρο.
Η απλοποίηση των απαιτήσεων για τη διαχειριστική επάρκεια
των φορέων, µπορεί να διευκολύνει την απορρόφηση και την
ένταξη φορέων στο πρόγραµµα, όµως δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια, ώστε όλοι οι φορείς υλοποίησης και οι τελικοί δικαιούχοι να αποκτήσουν τελικά επάρκεια, ώστε να
διασφαλίζουν την ικανότητα διαχείρισης και τροποποίησης συµβάσεων. Και φυσικά πρέπει να είναι προϋπόθεση χωρίς εξαίρεση
στους νέους δήµους που θα δηµιουργηθούν µετά τη διοικητική
µεταρρύθµιση.
Τέλος, συµφωνούµε µε την κατάργηση των αναπτυξιακών οργανισµών της περιφέρειας και του «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.», αφού δυσχέρανε το σύστηµα και καθίστανται ανενεργοί µετά την κατάργηση
των νοµαρχιών.
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Προτείνουµε όµως –και το είπαµε και στην επιτροπή- την κατάργηση του «∆ΗΜΟΣ Α.Ε.», αφού µέχρι σήµερα µόνο ένα ∆Σ
υπάρχει και µέχρι να φτάσει η ανάπτυξη του «∆ΗΜΟΣ ΑΕ» στην
περιφέρεια και από την περιφέρεια στους νοµούς και µετά τους
νοµούς στους δήµους, θα έχουν περάσει άλλα τέσσερα κοινοτικά πλαίσια στήριξης.
Η αναθεώρηση, ο έλεγχος και η επικαιροποίηση των µελετών
είναι µια ουτοπία αν περιµένετε να γίνονται από τις υπηρεσίες
της αναθέτουσας αρχής. Αυτές δεν έχουν καµµία στελέχωση µελετητική, δεν έχουν καµµιά εµπειρία και το πιο πιθανόν είναι να
προχωρήσουµε σε στρεβλώσεις των µελετών. Άρα, το µόνο σίγουρο είναι ότι θα πάµε σε αναθέσεις έργων σε ιδιωτικά γραφεία.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, για την τιµολόγηση των φαρµάκων. Το
ξέρετε ότι η περιστολή της φαρµακευτικής δαπάνης δεν περιορίζεται µόνο στον καθορισµό της τιµής του φαρµάκου. Κατ’
αρχάς θα έπρεπε η Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει το θέµα της δαπάνης της υγείας µε ένα χωριστό νοµοσχέδιο που θα περιλάµβανε όλες τις παραµέτρους που επιβαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισµό. Το φάρµακο µόνο συµµετέχει στην υγειονοµική
δαπάνη κατά το 1/5. Στο προτεινόµενο σύστηµα δεν λαµβάνεται
πρόνοια για τα παλιά καλά φθηνά φάρµακα που θα µειωθούν και
θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία και θα αντικατασταθούν µε
ακριβότερα φάρµακα. Οι χαµηλές τιµές έχουν σαν αποτέλεσµα
να γίνονται παράλληλες εξαγωγές, µε αρνητικές επιπτώσεις στην
επάρκεια της αγοράς. ∆εν µπορούν, λοιπόν, οι Έλληνες ασθενείς να έχουν τα φάρµακά τους τότε. Και πώς θα αντιµετωπίσετε
εσείς την επάρκεια της ντόπιας αγοράς; Καθυστερεί πολύ το σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της συνταγογραφίας.
Από το Σεπτέµβριο το ετοίµαζε η Νέα ∆ηµοκρατία και εσείς προγραµµατίζετε να το κάνετε µέχρι τέλος του έτους. Για αυτό και
η φαρµακευτική δαπάνη µε στοιχεία του πρώτου διµήνου πάλι
είναι αυξηµένη. Υπάρχει και πλήρης ατιµωρησία. Κάθε µέρα γράφονται και ανακοινώνονται µε βιβλιάρια και µαϊµού φάρµακα και
σε κανέναν δεν επιβάλλονται ποινές. Και όταν επιβάλλονται, δεν
εισπράττονται και δεν υπάρχουν κυρώσεις ή αυτές είναι τόσο
ελαφριές µπροστά στα κέρδη που γίνονται µετά από την κοµπίνα.
Σταµατήστε επιτέλους τις διαρροές φαρµάκων στις γειτονικές
χώρες όπως είναι η Αλβανία και η Τουρκία. Έχουµε στην ουσία
εξασφαλίσει την περίθαλψη του αλβανικού λαού στα φάρµακα.
Μαύρες τσάντες σκουπιδιών γεµάτες από φάρµακα περνούν
κάθε µέρα τα σύνορα για την Τουρκία. ∆εν βλέπετε, λοιπόν, ότι
η φαρµακευτική δαπάνη στην περιοχή της Κοµοτηνής είναι αυξηµένη;
Τέλος, δεν διεκδικείτε την έκπτωση του 4% που έγινε 3% για
την οφειλή των φαρµακευτικών εταιρειών στο δηµόσιο. Ξέρετε
γιατί; Το είπαµε και στην επιτροπή. Γιατί το δηµόσιο, κύριοι συνάδελφοι, είναι ανίκανο να ξεχωρίσει τα στοιχεία, πόσα δηλαδή
φαρµακευτικά σκευάσµατα κάθε εταιρείας πουλήθηκαν στα
ασφαλιστικά ταµεία. Και γι’ αυτό δεν εισπράττεται το τέλος.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο θα ψηφίσουµε
παρών. Και ξέρετε πολύ καλά και θέλουµε να διευκρινιστεί, ότι θα
παρακολουθήσουµε την εξέλιξη του ΕΣΠΑ, διότι µας ενδιαφέρει
η απορροφητικότητα. Όµως πρέπει να διευκρινιστεί εάν αυτές
οι συµβάσεις, οι υποχρεώσεις που θα υπογράψετε µε τις περιφέρειες θα δεσµεύσουν τους αιρετούς περιφερειάρχες που θα
προκύψουν µετά τις εκλογές. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει, να το
διευκρινίσετε, διότι υπάρχει ανησυχία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
να µη δεσµευθούν σε έργα και µέτρα τα οποία δεν θα µπορούν
να αλλάξουν όταν θα αναλάβουν αυτοί τα καθήκοντά τους το
2011.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Παύλο Μαρκάκη, Βουλευτή Μαγνησίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ως ειδικό αγορητή.
Η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ειδική αγορήτρια, έχει το
λόγο για δεκαπέντε λεπτά επίσης.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µέρες που
διανύουµε έχουν ιστορική σηµασία και σίγουρα θα χρησιµοποιηθούν στο µέλλον για αναλύσεις πεπραγµένων και των αποτελεσµάτων τους. Αναφέροµαι φυσικά στις ραγδαίες οικονοµικές
εξελίξεις στη διαχείριση της κρίσης από την Κυβέρνηση.
Επειδή ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πολλές φορές µε τη
φράση «µας έχουν κάνει πειραµατόζωα της Ευρώπης», εγώ θα
πω µήπως, τελικά, η Κυβέρνηση πειραµατίζεται στις αντοχές και
ανοχές του λαού και των εργαζοµένων.
Καταθέτοντας αύριο και το τελικό, σκληρό φορολογικό σχέδιο νόµου, µετά και από το πακέτο αντιλαϊκών µέτρων για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, που έχει ήδη ψηφιστεί και είναι σε
εφαρµογή -και βεβαίως µην ξεχνάµε ότι ψηφίστηκε µε τη µορφή
κατεπείγοντος από την σοσιαλιστική Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ- ο
Πρωθυπουργός όλα αυτά θα τα έχει σ’ ένα χαρτοφυλάκιο και µε
αυτά θα πάει την 25η Μαρτίου να διαπραγµατευθεί το δανεισµό
και το µέλλον της χώρας; Αυτά θα είναι τα όπλα του; Και µετά
πώς θα έρθει η οικονοµική ανάκαµψη, πετσοκόβοντας µισθούς,
συντάξεις και δηµόσιες επενδύσεις, για την πραγµατική οικονοµία; Οι στρόφιγγες είναι κλειστές, διότι κάποιοι τη στραγγάλισαν
µε τους χειρισµούς τους και, δυστυχώς, δεν είναι αυτοί που θα
πληρώσουν την κρίση.
Εδώ, ακριβώς, θα µπορούσαν να έχουν εφαρµογή οι προεκλογικές σας εξαγγελίες για αναδιανοµή του πλούτου µε δίκαιο
τρόπο, αν τελικά δεν ήταν απλά ευχολόγια. ∆εν γνωρίζατε την
οικονοµική κατάσταση της χώρας; Και η συνάντηση που είχε
γίνει, του κυρίου Πρωθυπουργού προεκλογικά µε τον κ. Προβόπουλο, τι νόηµα είχε; Εκτός και αν ο κ. Προβόπουλος δεν σας
είπε την αλήθεια. Και η ανάπτυξη; Και η «πράσινη ανάπτυξη» και
τα χρήµατα που υπήρχαν, όλα αυτά τι ήταν; «Πυροτεχνήµατα»
ήταν ή µία συγκεκριµένη στρατηγική;
∆εν µπορούµε να αναβιώνουµε παλιές, δακρύβρεχτες ελληνικές ταινίες τύπου Ξανθόπουλου, κάτι το οποίο χθες το βράδυ
το ζήσαµε µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Ο ελληνικός λαός
έδωσε µία εντολή στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει. Ο
ελληνικός λαός απαιτεί και δεν επαιτεί. Η ηττοπάθεια και η µοιρολατρία δεν έχουν θέση στην πολιτική. Εδώ θέλει δυναµικές και
συγκρουσιακές κατευθύνσεις, όχι µε το λαό, αλλά µε τα µονοπώλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών αγορών. Την
Πέµπτη δεν θέλει άλλη µια αναδίπλωση, αλλά θέλει µια δυναµική
διεκδίκηση, µε σθένος. Τα σκληρά µέτρα να παίρνονται σ’ αυτήν
την κατεύθυνση κι όχι στο εσωτερικό της χώρας. Αλλιώς θα
έχουµε την «επανάσταση του 2010» από τη σηµερινή κοινωνία
την ηµέρα της Εθνικής Επετείου του 1821!
Περνώντας τώρα στο σχέδιο νόµου για την αποκέντρωση, την
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς θα επαναλάβω ό,τι ακριβώς αναφέραµε και στην επιτροπή για την
πολυπλοκότητα, αναποτελεσµατικότητα και γραφειοκρατία του
ν. 3614/2007, που τον είχαµε καταψηφίσει επί Νέας ∆ηµοκρατίας, και σήµερα συζητούµε το σχέδιο νόµου του ΠΑΣΟΚ, που
όµως δεν θα λύσει το γόρδιο δεσµό όπως αναφέρει στον τίτλο
του, αλλά ούτε θα εξαλειφθεί το πελατειακό καθεστώς, που είναι
χαρακτηριστικό και του ν. 3614/2007.
Τα αποτελέσµατα είναι γνωστά. Η απορροφητικότητα του
ΕΣΠΑ είναι στο 3,5% για έργα-γέφυρες από το Γ' ΚΠΣ. Βέβαια
χθες, κυρία Υπουργέ, µας αναφέρατε ότι πλησιάζουµε στο 6%
περίπου, µε έναν στόχο της τάξεως του 15% µέχρι το τέλος του
2010. Φαντάζοµαι, κυρία Υπουργέ, ότι το επιπλέον ποσοστό της
τάξεως του 2% -σε δέκα µέρες από το 3,5% φθάσαµε σχεδόν
στο 6%- θα οφείλεται σε εκταµίευση χρηµάτων για εγκεκριµένα
προγράµµατα και θα σας παρακαλούσα όταν µετά θα µιλήσετε
να µας αναφέρετε αν αυτά τα έργα είναι του Γ' ΚΠΣ ή ήδη έχουν
ξεκινήσει τα έργα της ∆' Προγραµµατικής Περιόδου. Γιατί νοµίζω ότι θα είµαστε πάλι κολληµένοι στο ν+2 και σ’ εκείνα τα
έργα του Γ' ΚΠΣ. Έχουν παρέλθει δυόµισι χρόνια µετά την ψήφιση του ν. 3614 για το ΕΣΠΑ και τόσο το ΕΣΠΑ όσο και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 δεν έχουν ακόµη
αρχίσει. Η έλλειψη δηµοσίων εσόδων και η κατασπατάληση του
δηµόσιου χρήµατος, µαζί µε την σκόπιµη αδρανοποίηση των ελεγκτικών και εισπρακτικών µηχανισµών, την πολιτική επιλογή των
χαριστικών φορολογικών, ασφαλιστικών ρυθµίσεων για το χώρο
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των µεγάλων επιχειρήσεων και οµίλων έχουν προκαλέσει το κλείσιµο των προγραµµάτων της ∆' Προγραµµατικής Περιόδου πριν,
βέβαια, ανοίξουν.
Ταυτόχρονα, η κατάσταση των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης
του ΕΣΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι
τραγική και δύο χρόνια µετά την επίσηµη έναρξή του ουσιαστικά
τίποτα δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστική εκτέλεση έργων. Θα
µου πείτε για την προηγούµενη κυβέρνηση. Βεβαίως. Βλέπουµε
όµως και την πορεία. Είµαστε έξι µήνες µετά, έχει µετακινηθεί το
ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας
και Ανταγωνιστικότητας κι όλα αυτά έχουν καθυστερήσει. Γιατί;
Ο εξαιρετικά χαµηλός βαθµός απορρόφησης έχει προκαλέσει
και την έντονη ανησυχία της ίδιας της Κοµισιόν. Το είχα αναφέρει και στην Επιτροπή. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, ο αρµόδιος για τα κοινοτικά προγράµµατα
και για τη χώρα µας και για την Κύπρο, ο κ. Πονσέ, έχει επανειληµµένα επισηµάνει το ιδιαίτερα πολύπλοκο διαχειριστικό πλαίσιο που έχει δηµιουργηθεί, µε βάση τον εκτελεστικό νόµο της ∆'
Προγραµµατικής Περιόδου, και βέβαια, αναφέρει –µάλιστα είναι
κι Ευρωπαίος- ότι θα χρειαστεί να διπλασιάσουµε τις προσπάθειες για να υλοποιήσουµε την περίοδο προγραµµατισµού και
είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα. Γιατί; Γιατί υπάρχει
περίπτωση να µείνουν έργα στη µέση, τα οποία θα κληθούµε µε
εθνικούς πόρους να τα τελειώσουµε. Κι εδώ δεν έχουµε να πληρώσουµε µισθούς, συντάξεις, υπάρχουν προβλήµατα µε τον
ΟΑΕΕ, µε το ΤΕΒΕ, µε το ΙΚΑ, µε το Ταµείο δηµοσίων! Τι γίνεται;
Συνεχώς βουλιάζουµε.
Επιπλέον, γιατί η χαµηλή απορρόφηση των κοινοτικών πόρων
δεν είναι άσχετη µε τα ανεπαρκή προγράµµατα επενδύσεων των
τελευταίων ετών, αλλά ούτε και µε την καταβαράθρωση της
ανταγωνιστικής οικονοµίας. Κι όλα αυτά συµβαίνουν ενώ η ελληνική οικονοµία βιώνει τη χειρότερη µεταπολεµική κρίση και οι
δηµόσιες επενδύσεις είναι η µοναδική µας ελπίδα για να βγούµε
από την ύφεση που βυθιζόµαστε µέρα µε την ηµέρα.
∆υστυχώς, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να κάνει περαιτέρω µειώσεις µέσα από το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τη χώρα µας. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
είναι πάρα πολύ φτωχό και τα αποτελέσµατά του θα είναι ακόµη
χειρότερα απ’ αυτά που έχουµε µέχρι τώρα. Και συνεχίζει, βέβαια, η επιδείνωση της οικονοµίας και συνεχώς έτσι θα πηγαίνουµε. Θα βουλιάζουµε κι άλλο, αν «δεν χτυπήσετε το χέρι στο
τραπέζι» στους Ευρωπαίους και στις διεθνείς αγορές και να βάλετε επιτέλους ένα φρένο στην κερδοσκοπία του τραπεζικού συστήµατος και του δικού µας, αλλά και του ευρωπαϊκού και του
παγκόσµιου. «Να χτυπήσετε το χέρι» και να πείτε: «εµείς, επιτέλους, θέλουµε να δανειστούµε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα άµεσα κι όχι µέσω των εµπορικών τραπεζών µε 6,5%
και 7%».
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, όχι µόνο δεν αντιµετωπίζει τις
υπάρχουσες δυσλειτουργίες, αλλά επιπλέον βαραίνει περαιτέρω
το σύστηµα, εισάγοντας νέους θεσµούς και διατάξεις και µη καταργώντας αυτές που πάσχουν, µε εξαίρεση, βέβαια, τους ΑΟΠ
και τη «Νοµός ΑΕ», οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν ήθελαν εκ των
πραγµάτων να ενεργοποιηθούν και θα καταργούνταν στα πλαίσια
εφαρµογής της διοικητικής µεταρρύθµισης, δηλαδή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Τρία βασικά σηµεία του νοµοσχεδίου είναι τα εξής: Πρώτον,
Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης. ∆εύτερον, διαχειριστική
επάρκεια τελικών δικαιούχων και τρίτον, έλεγχος σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων.
Το νοµοσχέδιο υποστηρίζει ότι οι προτεινόµενες επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης αποτελούν βασικό εργαλείο αποκέντρωσης και βεβαίως, ότι θα παταχθεί η γραφειοκρατία. Εµείς
θεωρούµε ότι οδηγούν σε επιπλέον γραφειοκρατία, περαιτέρω
καθυστερήσεις, υψηλότερο κόστος και να δούµε την πορεία του,
γιατί πάντα µε την πορεία βλέπουµε και τα αποτελέσµατα.
Ένα από τα ελάχιστα σηµεία του προτεινόµενου νόµου είναι η
υποχρέωση για πιστοποιήσεις επάρκειας των τελικών δικαιούχων του ΕΣΠΑ. Όπως έχει επισηµανθεί επανειληµµένως από πολλούς εµπλεκόµενους φορείς, από την ίδια τη δηµόσια διοίκηση,
από το Τεχνικό Επιµελητήριο και από άλλους, η ανεπαρκής ικανότητα πολλών δικαιούχων και φορέων υλοποίησης είναι µία από
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τις κυριότερες αιτίες για τη χαµηλή απορρόφηση και τον ανεπαρκή σχεδιασµό και τη χαµηλή προστιθέµενη αξία των έργων
σε όλα τα προηγούµενα ΚΠΣ. Το θετικό µέτρο της πιστοποίησης
των δικαιούχων έχει ήδη καταργηθεί στην πράξη µε εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονοµικών για απλούστευση των διαδικασιών κατά
το µεταβατικό στάδιο, µέχρι τη θέση σε ισχύ των προτύπων
επάρκειας του ΕΛΟΤ. Εµείς θεωρούµε ότι δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί το πρότυπο επάρκειας του ΕΛΟΤ, το οποίο θα πρέπει
να εφαρµοστεί πιλοτικά σε µερικούς τελικούς δικαιούχους και,
ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, να εφαρµοστεί υποχρεωτικά
στους υπόλοιπους σε βάθος χρόνου.
Ο ρόλος των τραπεζών είναι συνεχώς ενισχυµένος, όποια και
αν είναι, τελικά η κυβέρνηση είτε είναι το ΠΑΣΟΚ είτε είναι η Νέα
∆ηµοκρατία, ένα και το αυτό. Και το λέω αυτό, γιατί στο πρόγραµµα για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων
µέσω των Επιχειρησιακών Περιφερειακών Προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορούν τις θεµατικές ενότητες Τουρισµός, Εµπόριο, Υπηρεσίες, εµπλέκονται ενεργά οι τράπεζες και
µάλιστα µε καθοριστικό τρόπο για την επιτυχία του προγράµµατος.
Και, βέβαια, τα ερωτήµατα που γεννιούνται από αυτήν την
εµπλοκή είναι πολλά και έχουν να κάνουν µε θέµατα διαφάνειας
και αντικειµενικότητας. Πώς γίνεται, οι φορείς υποδοχής, οι τράπεζες δηλαδή, να είναι παράλληλα και φορείς διεκπεραίωσης παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών ως προς την κατάρτιση µιας
εκπαιδευτικής πρότασης, δηλαδή να συντάσσουν και οι ίδιες φακέλους υποβολής; Πώς µπορεί να διασφαλιστεί η αντικειµενικότητα, η διαφάνεια του προγράµµατος, όταν οι ίδιες θα
συντάσσουν, οι ίδιες θα ελέγχουν, οι ίδιες θα αξιολογούν; Πώς
γίνεται, στο κοµµάτι των ελέγχων πιστοποίησης του έργου των
εγκεκριµένων επενδύσεων -άρα και επιχειρήσεων- να εµπλέκονται συµβουλευτικές εταιρείες που συνεργάζονται µε τις τράπεζες στο κοµµάτι του ελέγχου εγκεκριµένων προτάσεων; Πώς
διασφαλίζεται η ακεραιότητα των ελέγχων από τις συµβουλευτικές εταιρείες; Πώς διασφαλίζεται το να µην ελέγχουν δικές τους
επιχειρήσεις, που έχουν συντάξει τους φακέλους υποβολής,
άρα, να υπάρχει υποψία για παραποίηση στοιχείων, τιµολογίων
επένδυσης και µη τήρηση απαιτήσεων επενδυτικής πρότασης;
Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήµατα και τα τονίσαµε και στη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή. Εξάλλου, υπάρχουν και καταγγελίες από ιδιώτες και από φορείς ότι στην τελευταία προκήρυξη
η άµεση εµπλοκή των τραπεζών σε πολλές περιπτώσεις ήταν
τόσο µεροληπτική, ώστε επιχειρήσεις που συνεργάστηκαν µαζί
τους, περιήλθαν σε αδιέξοδο και δεν µπόρεσαν τελικά να ωφεληθούν από το πρόγραµµα. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει
υπερβολική και παράλογη γραφειοκρατία που απαιτείται για τη
σύνταξη προγραµµάτων και αυτό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα και
συχνά ανασταλτικός παράγοντας, ακόµα και για την υποβολή
φακέλου αίτησης, επιδότησης. Αναφέροµαι, βεβαίως, στις µικρές
και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Και ακριβώς αυτόν τον γραφειοκρατικό λαβύρινθο έρχονται να εκµεταλλευθούν οι διάφορες
συµβουλευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις
αποτελούν το µεγάλο κερδισµένο των προγραµµάτων.
Εµείς, λέµε ότι θα µπορούσε ένα µέρος αυτών των χρηµάτων
να ήταν έσοδα του δηµοσίου, εάν οι υπηρεσίες είχαν τη ικανότητα να υποστηρίζουν τους επιχειρηµατίες που επιθυµούν να καταθέσουν πρόταση για ένταξη σε δράση του ΕΣΠΑ. Προηγουµένως,
αναφέρθηκα στην απαξίωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ότι η πλήρης πρόσβασή τους στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και στους ρυθµούς υλοποίησης αυτών,
στερεί την όποια αναπτυξιακή πολιτική από ένα ακόµα εργαλείο.
Η επιχειρηµατικότητα και το επιχειρείν αποτελούν τα νέα συνθήµατα των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και των επενδύσεων και
δείχνουν προσανατολισµό για ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μιλάω για τους µεγάλους επιχειρηµατικούς και κατασκευαστικούς οµίλους.
Το µεγάλο τµήµα των ενισχύσεων περνάει ακόµα µία φορά
από την ενίσχυση και τη διαχείριση των τραπεζών, όπως προανέφερα, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του τραπεζικού συστήµατος να αυξήσει δηµόσια δαπάνη τον κύκλο εργασιών του και
παρά την όλη αρνητική εµπειρία του Γ’ Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης και τη µεροληψία και αναποτελεσµατικότητα που τα τρα-
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πεζικά ιδρύµατα επέδειξαν, συνεχίζεται στην ίδια λογική.
Οι ίδιες οι κρατικές ενισχύσεις, οι ανειληµµένες υποχρεώσεις
από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που µεταφέρθηκαν σε µία
νύχτα στο ΕΣΠΑ και µε δεδοµένη την πτώση της παραγωγής
λόγω µειωµένης ζήτησης, θα µετατραπούν σε απλές κεφαλαιακές και εισοδηµατικές ενισχύσεις των ίδιωτικών επιχειρήσεων.
Παράλληλα, η επιλογή για ευρεία χρήση των Σ∆ΙΤ, των Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα σε υποδοµές, όπως
σχολεία, νοσοκοµεία και λοιπές κοινωνικές υποδοµές, αυξάνει
το κατασκευαστικό κόστος των δηµοσίων επενδύσεων, ευνοεί
παγιωµένες και από το νέο θεσµικό πλαίσιο της µειοδοτικής προσφοράς µονοπωλιακές καταστάσεις στον κατασκευαστικό
τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και αποτελεί κρυφό δανεισµό, αφού µετατρέπει το αρχικό κατασκευαστικό κόστος σε µελλοντικές χρηµατοροές, δηλαδή ενοίκια προς τον ιδιωτικό τοµέα.
Στο βάθος της τριακονταπενταετίας θα επιστρέψει στο ελληνικό δηµόσιο τα πλήρως απαξιωµένα και πεπαλαιωµένα πάγια
στοιχεία. Τα έργα δηµοσιότητας χρησιµοποιήθηκαν για κοµµατικές φιέστες. Οι αξιολογήσεις -για άλλη µία φορά- τα βρήκαν
όλα καλώς καµωµένα. Έχουµε τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης,
αλλά τελικά τα σχολεία της χώρας λειτουργούν σε µεγάλο βαθµό
σε διπλοβάρδια, πολλά µε στέγες αµιάντου, χωρίς βιβλιοθήκες,
χωρίς υποδοµές και όλα τελικά βουλιάζουν.
Εγώ, θέλω να πω, ότι κάνατε τροποποιήσεις. Καταργήσατε
Ανώνυµες Εταιρείες, όπως είναι η ΝΟΜΟΣ ΑΕ και οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Περιφερειών. Περιµένω ακόµη µία απάντηση από
την επιτροπή. ∆εν καταργήσατε τις διατάξεις που η Νέα ∆ηµοκρατία πέρασε σε µία νύχτα περί σύστασης ΑΕ Αναπτυξιακός
Οργανισµός της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύµφωνα µε το οποίο
η Εκκλησία της Ελλάδος αναλαµβάνει να εκτελέσει έργα του
ΕΣΠΑ που αφορούν την Εκκλησία και µάλιστα, χρηµατοδοτείται
όλος οι διοικητικός µηχανισµός αυτής της ΑΕ από επιχορήγηση
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Από την επιτροπή,
το έθεσα, δεν έχω πάρει απάντηση, Και είναι σε όλους γνωστό
ότι στο ΕΣΠΑ δεν υπάρχουν ονοµατισµένα έργα. Και ποια είναι,
λοιπόν, τα έργα της Εκκλησίας;
Πώς νοµιµοποιείστε, εσείς, ως Κυβέρνηση να διατηρείτε
άρθρα νόµου, τα οποία υφαρπάζουν αρµοδιότητες από την ελληνική διοίκηση, τις χορηγείτε στην Εκκλησία; Άρα, θα πρέπει να
τροποποιήσετε και να καταργήσετε εκείνο το κοµµάτι του ν. 3763
στο άρθρο 40. Εκτός, βέβαια, αν η πίεση της Εκκλησίας -τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- για τη µη φορολόγησή της, είναι ένα ακόµα
παράθυρο για να διαχειρίζεται χρήµατα, χωρίς να προκαλεί το
κοινό αίσθηµα, διότι οι πολίτες το πιο πιθανό είναι να µην το γνωρίζουν, αν και αρκετοί το υποπτεύονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Αµανατίδου,
έχουµε πενήντα Βουλευτές.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Εµείς, θεωρούµε ότι η
πραγµατική ανάπτυξη έρχεται µόνο όταν χρηµατοδοτούνται
δοµές, που τα αποτελέσµατά τους είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και βέβαια, συνδεδεµένες µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Κι εκεί πρέπει να είναι η άµεση εφαρµογή του
ΕΣΠΑ.
Καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου. Τα υπόλοιπα θα τα πούµε
στη συζήτηση επί των άρθρων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Ερχόµαστε στον κύκλο των αγορητών επί της αρχής, µε πρώτο
Βουλευτή τον κ. Έκτορα Νασιώκα.
Παράκληση να τηρηθεί ο συµφωνηθείς χρόνος των επτά λεπτών από όλους. Είναι, ήδη, εγγεγραµµένοι πενήντα συνάδελφοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Μέχρι ποια ώρα θα πάµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Είναι πενήντα ακριβώς οι οµιλητές.
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Ορίστε, κ. Νασιώκα, έχετε το λόγο.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, µε την
ευκαιρία της συζήτησης στην Εθνική Αντιπροσωπεία του νοµοσχεδίου για το ΕΣΠΑ για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την
απορρόφηση, νοµίζω, ότι µπορούµε και πρέπει να αξιολογήσουµε τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση της χώρας µας, που
βρίσκεται σε ύφεση –να δούµε πού θα κλείσει το 2010 ο δείκτηςκαι βεβαίως, δυστυχώς µε δειλές τάσεις ανόδου και του πληθωρισµού. Παράλληλα, να δούµε όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες που υπάρχουν σήµερα για τη χώρα µας. Και αυτές δεν
είναι πολλές.
Η χώρα µας βρίσκεται στην 127η θέση στον κόσµο, σε προσέλκυση επενδύσεων, µε κατάρρευση της θέσης µας στην ανταγωνιστικότητα και µε το χειρότερο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
σε περίοδο ύφεσης 11% του ΑΕΠ. ∆εν µιλάω για τα χρέη και δεν
µιλάω και για τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Ζούµε την πιο µεγάλη κρίση, βρισκόµαστε στην πιο δύσκολη κατάσταση.
Άρα, η ανάπτυξη έχει ως βασικό ονοµατεπώνυµο το ΕΣΠΑ.
Ίσως είναι το µόνο διαθέσιµο σηµαντικό αναπτυξιακό πρόγραµµα. Ένα πρόγραµµα που τρέχει φέτος τον τέταρτο χρόνο
της υλοποίησής του. Ξεκίνησε το 2007, βρισκόµαστε στο 2010
και δυστυχώς, κυρία Υπουργέ, η προηγούµενη κυβέρνηση σάς
το παρέδωσε απροετοίµαστο, µε βαριές δοµές, πολλαπλές, δύσκολες, πολυποίκιλες διαδικασίες και σχεδόν µε µηδενική απορρόφηση.
Σύµφωνα µε όλα αυτά που είπατε χθες στην Εθνική Αντιπροσωπεία, η απορρόφηση έτρεχε περίπου µε 3% όταν το παραλάβατε, τρέχει τώρα περίπου µε 6% και προσδοκάται να φτάσει στο
15% στο τέλος του χρόνου. Μιλάµε, βεβαίως, για σωστή απορρόφηση, καλά προετοιµασµένη και αποτελεσµατική εκτέλεση
των έργων και των προγραµµάτων.
Και υπάρχουν, βεβαίως, και ερωτήµατα. Αλήθεια, µε το συντελεστή ν+3, διασφαλίστηκαν όλοι οι πόροι και στο τέλος του
2009 δεν είχαµε καµµία απώλεια; Θέλω σ’ αυτό να µας απαντήσετε. ∆ιασφαλίζονται οι πόροι για το 2010 ή κινδυνεύουµε να χάσουµε; Γιατί είναι ένα οξύµωρο σχήµα, να έχουµε ένα µεγάλο
πρόγραµµα, να µην υλοποιείται, αλλά να χάνουµε και πόρους.
Το να τους κρατούµε και να τους µεταφέρουµε έχει µια αξία,
αλλά εάν χάνουµε, είναι χειρότερο. Και αυτό και για ένα ακόµα
λόγο, γιατί το ΕΣΠΑ -όπως είπα και νωρίτερα- µπορεί και πρέπει
να συµπληρώσει αναπτυξιακά στο βαθµό που µπορεί, ένα δύσκολο σταθεροποιητικό πρόγραµµα, που εκ των πραγµάτων
αυτό που έχουµε στην πατρίδα µας, είναι περιοριστικό.
Πριν τοποθετηθώ επί της ουσίας, θα ήθελα να κάνω τέσσερις
παρατηρήσεις. Η πρώτη: Έχω την εντύπωση, ότι πρέπει να σταµατήσουµε να µιλάµε όλοι στην Ελλάδα, για πιθανή προσφυγή
της χώρας µας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Να φύγει αυτό
από το λεξιλόγιό µας, θα είναι τραγικό να συµβεί, εάν συµβεί.
Και όσοι το τονίζουν, το προτείνουν, το συστήνουν στην Κυβέρνηση και στη χώρα ή δεν γνωρίζουν τι σηµαίνει -δηλαδή τι δεινά
θα φέρει στη χώρα µας και στο λαό µας- ή το γνωρίζουν και το
αποκρύπτουν. Σε κάθε περίπτωση …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η Κυβέρνηση το είπε.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε,
ξέρω ποιοι το πρότειναν. Αν µίλησαν κάποιοι για ενδεχόµενο,
ήταν διαφορετικό από την Κυβέρνηση. Ξέρω ποιοι το πρότειναν
µέσα και έξω από την Ελλάδα. Και επειδή κύριε συνάδελφε,
έχετε τεράστια ευθύνη για την κατάσταση της χώρας, αυτό που
έπρεπε να πείτε ήταν ότι είναι αναγκαία τα µέτρα και τα στηρίζουµε και να µην αρχίζετε να ψάχνετε για να βρείτε αφορµές
«αυτό δεν µου άρεσε εάν ήταν φόρος στα καύσιµα και αν δεν
ήταν το ΦΠΑ, µα και αν...». Γι’ αυτό, σας παρακαλώ πολύ, να στηρίξετε τη χώρα να βγει από την κρίση. Και βεβαίως, µ’ ένα τέτοιο
πιθανό ενδεχόµενο, οδηγεί αναπόφευκτα σε έξοδο της χώρας
από το ευρώ µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Το δεύτερο. ∆εν χρειάζεται και δεν µπορεί ποτέ κάποιος να µιλάει, να αναφέρεται και να προβλέπει πτώχευση της ελληνικής
οικονοµίας. Και µακριά από συµβουλές οικονοµολόγων, πολλοί
εκ των οποίων είναι νοτιο-αµερικανοθρεµένοι, δεν πίστεψαν ποτέ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συµφωνούσαν µε το ευρώ, δεν συµφωνούν και τώρα. Και συστήνουν ότι µπορεί η χώρα µέσα από
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πτώχευση να πάει σε ανάπτυξη µετά την πτώχευση και την χρεοκοπία. Αυτό µακριά από το λεξιλόγιό µας, όχι µόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και από τη χώρα.
Τρίτη παρατήρηση. Η λύση στο µεγάλο µας πρόβληµα βρίσκεται µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γνωρίζουµε τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναµίες και τα ελλείµµατα πολιτικής ενοποίησης, αλλά και αλληλεγγύης, τα κρατικά
συµφέροντα, τις ιδιαιτερότητες λόγω εκλογών και όλα τα άλλα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, είµαστε στο ευρώ και η τύχη είναι
κοινή. Είναι κοινή γαρ η τύχη και το µέλλον ορατόν για όλους
µας.
Η τέταρτη παρατήρηση. Το πρόβληµα είναι δικό µας, είναι
της πατρίδας µας. Η λύση είναι δική µας, είναι του λαού µας. Κανένας δεν σώζεται, εάν δεν θέλει να σωθεί κι εµείς θέλουµε να
σωθούµε. Και αποφασίσαµε και πήραµε σκληρά µέτρα. Πήραµε
δύσκολα µέτρα, µέτρα σταθερότητας και προσπαθούµε. Θέλουµε εδώ τη στήριξη όλων των κοµµάτων, όλου του Κοινοβουλίου, αλλά και όλου του λαού, για να τα υλοποιήσουµε.
Λένε κάποιοι «φτάσατε να κάνετε µειώσεις µισθών». Μα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν λέµε την αλήθεια; Εάν η
χώρα ήταν σε εθνικό νόµισµα, δεν ήταν στο ευρώ και δεν ήταν
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι µέτρα θα έπαιρνε στη σηµερινή δύσκολη -πέρα από την τραγική κατάσταση που θα ήταν
από την πολεµική των συµφερόντων του κόσµου- κατάσταση;
∆εν λέω, όµως, αυτό. Ποιο θα ήταν το βασικό εργαλείο αντιµετώπισης της κρίσης;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κάθε µέρα υποτίµηση.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Μια τραγική υποτίµηση, µια µεγάλη
υποτίµηση. Όλοι θα έπαιρναν ονοµαστικά τον ίδιο µισθό, αλλά η
αξία του µισθού θα ήταν στο ποσοστό σχεδόν της υποτίµησης,
για να µην πω ακριβώς της υποτίµησης.
Άρα, αυτά είναι τα µέτρα. Γιατί ο λαός τα στηρίζει; Τα στηρίζει, γιατί θέλει να στηρίξει την Κυβέρνηση του και να βγει η χώρα
από την κρίση. Που είναι το πρόβληµα και οι ενστάσεις του ή ο
φόβος του; Εάν είναι αποτελεσµατικά και επαρκή, εάν υλοποιηθεί το πρόγραµµα και εάν τα κοινωνικά βάρη, µοιράζονται ισότιµα σε αυτή την προσπάθεια.
Εµείς, λοιπόν, η Κυβέρνησή µας, ο Πρωθυπουργός µας, οι
επαφές µας µε το εξωτερικό, οι προσπάθειές µας, λέµε ότι αυτό
το πρόγραµµα θέλουµε να το φέρουµε σε πέρας, αλλά θέλουµε
και τη στήριξη όλων. Γιατί αύριο θα κληθείτε και θα κληθούµε
όλοι να απαντήσουµε, τι κάναµε στη µεγάλη κρίση και πως απαντήσαµε.
Υπάρχουν και άλλα πολύ σηµαντικά πράγµατα, κύριε Πρόεδρε, κυρίως η παρέµβαση για το φάρµακο, αλλά γι’ αυτό θα µιλήσω αύριο στην κατ άρθρον συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Έκτορα Νασιώκα.
Το λόγο έχει, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι υποχρεωµένος να αρχίσω, ύστερα από την εισήγηση του
προλαλήσαντος συναδέλφου κ. Νασιώκα, διαφορετικά απ’ ό,τι
σκόπευα.
∆εν κατάλαβα σε ποιόν απευθυνόταν, όταν είπε ότι η «Χώρα
δεν θα χρεοκοπήσει» και ότι «η Χώρα δεν θα πάει στο ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο». ∆εν ήταν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και
ο Αντώνης Σαµαράς από την πρώτη µέρα που έλεγαν, ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει και ότι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
πρέπει να αποκλειστεί πάση δυνάµει, γιατί αποτελεί καταστροφή
ως επιλογή;
Άλλοι ήταν, όµως, εκείνοι οι οποίοι µέχρι πρότινος -και αφού
προεκλογικά διέσυραν τη Χώρα µε κάθε ευκαιρία- µίλησαν «για
Χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας», «για Χώρα που είναι στην
εντατική», µίλησαν για «Τιτανικούς». Και µε συγχωρείτε πάρα
πολύ, εµείς όπου πρέπει βάζουµε πλάτη για την Ελλάδα στις επιλογές εκείνες που η Κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Άρα, τι µας λέτε λοιπόν, να στηρίξουµε, όταν στην εθνική σας
συνδιάσκεψη κύριε συνάδελφε, οι κριτικές περί µαθητευόµενων
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µάγων του οικονοµικού επιτελείου της Κυβέρνησης προέρχονται
από εσάς τους ιδίους; Κοιτάξτε, λοιπόν, να στηρίξετε εσείς τον
Τόπο και την Κυβέρνησή σας. Συµβουλές σ’ εµάς δεν χρειάζονται, γιατί έχουµε περισσότερο έννοια για τον Τόπο από µια Κυβέρνηση, που ως Αντιπολίτευση -την ώρα που δινόταν η µάχη
της Ελλάδα στην παγκόσµια κρίση- δεν είπε ποτέ και πουθενά
ένα «ναι». Εάν µου βρείτε ένα «ναι» του ΠΑΣΟΚ τα δύο χρόνια
της κρίσης, ελάτε να µου το πείτε. Και ελάτε να µου πείτε εάν ο
κ. Παπανδρέου αναγνώριζε καν, ότι υπάρχει παγκόσµια κρίση
την εποχή εκείνη. Συµβουλές λοιπόν, όχι στην Παράταξη αυτή,
αλλού ίσως.
Έρχοµαι στην ουσία του θέµατος. Ξέρετε -για ν’ αποκαθιστούµε την αλήθεια- ότι το ∆' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, είναι µια τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης Καραµανλή. Γιατί σας θυµίζω ότι πήραµε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση την εποχή εκείνη 21.000.000.000
ευρώ, που µαζί µε την εθνική συµµετοχή και την ιδιωτική πρωτοβουλία, αγγίζουν τα 39,5 κοντά περίπου 40.000.000.000 ευρώ.
Όταν ο πήχης που είχε βάλει ο κύριος Παπανδρέου –τότε που ο
κ. Καραµανλής διαπραγµατευόταν το ΕΣΠΑ- από πλευράς κοινοτικών πόρων, ήταν γύρω στα 15.000.000.000 ευρώ!
Τρέξαµε ταχύτατα, ψηφίσαµε το ν. 3614 και είναι βέβαιο ένα ό,τι και εάν θέλει να πει κανείς και όσο και αν θέλουν κάποιοι να
µηδενίσουν το έργο της προηγούµενης Κυβέρνησης- ότι το ελληνικό ΕΣΠΑ, όπως είχε εξειδικευθεί και δροµολογηθεί, ήταν το
πέµπτο σε απορροφητικότητα µεταξύ των προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης! Αυτά µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Eurostat και όποιος θέλει τα βλέπει. Και, το τονίζω
πάλι, ήταν στοιχεία αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από την ηµέρα κατά την οποία ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση τη
διακυβέρνηση του Τόπου, το πρόγραµµα αυτό βάλτωσε, στην
κυριολεξία. Βάλτωσε εξαιτίας των ελλείψεων σε στελέχωση σηµαντικών θέσεων Γενικών Γραµµατέων και του αναπροσανατολισµού τον οποίο -λέει- ήθελε να κάνει. Το αποτέλεσµα είναι ότι
από τον Οκτώβρη που έπρεπε, τώρα έρχεται ο νόµος. Ένας
νόµος στρεβλός, που αντί να ολοκληρώνει τον ν. 3614 -όπου ο
νόµος αυτός µπορεί να είχε προβλήµατα- ο νόµος αυτός επιδεινώνει τα προβλήµατα, εκείνα τουλάχιστον που υπήρχαν.
Και το λέω φέρνοντας χαρακτηριστικά παραδείγµατα, διότι το
ΕΣΠΑ -το ξέρετε όλοι και το ξέρετε καλύτερα από εµένα οι οικονοµολόγοι εξ ηµών- είναι πολύ ιδιόµορφο πλαίσιο, αφού πλέον
πρώτα αξιολογείσαι γι’ αυτό που κάνεις και ύστερα έχεις την κοινοτική συµµετοχή. Αυτή είναι η βασική διαφορά, που σηµαίνει
ότι οι τελικοί δικαιούχοι πρέπει να έχουν την τεχνογνωσία και αντί
να βοηθήσουµε αυτούς, πηγαίνουµε από την κορυφή. Το τόνισε
αυτό και ο κύριος Καλογιάννης, ο εισηγητής µας.
Το αποτέλεσµα είναι να καταργείται η «Νοµός ΑΕ» και να αποδυναµώνεται η «∆ΗΜΟΣ ΑΕ». Και να δω, εάν κάνετε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και περάσει ένα κοµµάτι του ΕΣΠΑ στις περιφέρειες,
ποιους τελικούς δικαιούχους θα έχετε για να διασφαλίσετε τη
δυνατότητα της απορροφητικότητας; ∆ιότι, κύριοι συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ –και σας είπα ότι θα υπερασπιστούµε το έργο που
έχει γίνει από τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας κάνοντας
την αυτοκριτική, όπου πρέπει να την κάνουµε, αλλά δεν θα το
µηδενίσετε αυτό το έργο- έχετε βαρύ παρελθόν στα Κοινοτικά
Πλαίσια, τα οποία τα χειριστήκατε κατά το µεγαλύτερο µέρος
εσείς.
Τα ΜΟΠ, η µεγαλύτερη ιστορική ευκαιρία, κυρίως για τον
αγροτικό κόσµο, δεν ξέρουµε πραγµατικά πού πήγαν και πώς χάθηκαν; Μπορείτε να µιλάτε εσείς για απορροφητικότητα και ορθό
προσανατολισµό ειδικά µε τα ΜΟΠ; Το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στην κυριολεξία δεν κατέρρευσε κι αν δεν γίνονταν -και
µε τη δική µας ανοχή την εποχή εκείνη- απευθείας αναθέσεις την
τελευταία στιγµή, δεν επρόκειτο να απορροφηθεί και θα χάναµε
τεράστια κοινοτικά κονδύλια;
∆εν είναι γνωστό ότι, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Καραµανλή
τη διακυβέρνηση του Τόπου το Μάρτη του 2004, είχατε χειριστεί
το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σαράντα οκτώ µήνες, ναι ή όχι;
Παίρνω τον τοµέα που χειρίστηκα εγώ εν µέρει, τον τοµέα των
δεκατριών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Η
απορροφητικότητα στους σαράντα οκτώ µήνες επί ΠΑΣΟΚ ήταν
15,6%. Και µέχρι να τελειώσει, είχαµε εξασφαλίσει, χωρίς απευ-
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θείας αναθέσεις, µε πλήρη διαφάνεια το 100% και παραπάνω της
απορρόφησης τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα 13 Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα.
Μαθήµατα τώρα σε επίπεδο απορροφητικότητας πρόκειται να
µας δώσετε; Και σας λέω: Κάνετε πάλι λάθος. Έχετε χάσει έξι
ολόκληρους µήνες σ’ ένα δροµολογηµένο ΕΣΠΑ και πάτε να το
αποπροσανατολίσετε ψάχνοντας να βρείτε στόχους αυτή τη
στιγµή και πώς; Όταν το 2013 είναι µπροστά µας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ δύο λεπτά µόνο, όχι παραπάνω, κύριε Πρόεδρε,
απ’ αυτή τη στιγµή που µιλάµε.
Θα πάρω ένα βασικό και χαρακτηριστικό παράδειγµα, που το
έζησα εγώ ο ίδιος. Για πρώτη φορά, η Ελλάδα στο ΕΣΠΑ απέκτησε ειδικό επιχειρησιακό για τη δηµόσια διοίκηση. Ποτέ προηγουµένως, και ιδίως στο Γ' ΚΠΣ, δεν είχε διεκδικήσει η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να πάρουµε ειδικό επιχειρησιακό για τη
δηµόσια διοίκηση, προκειµένου να χρηµατοδοτήσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση προγράµµατα, τα οποία αφορούν τη πάταξη της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, θέµατα ισότητας κλπ.. Το πετύχαµε
και είµαστε µία από τις λίγες χώρες που το πετύχαµε. Μικρό µεν,
αλλά ιδιαιτέρως ικανό για να καλύψει τις ανάγκες µας: Εξακόσια
τριάντα ένα εκατοµµύρια ευρώ, το Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση».
Μπορεί να µου πει η κυρία Υπουργός πού βρίσκεται αυτό; Γιατί
αν δει κανείς την απάντηση που πήρα, όταν έκανα προσφάτως
ερώτηση, είναι να προβληµατίζεται κανείς πώς σκέφτονται οι
Υπουργοί σήµερα γι’ αυτό το θέµα. Το παραδώσαµε 85%, εξειδικευµένο και µε την απάντηση, που αποδέχεται το ίδιο το
Υπουργείο Εσωτερικών, ο προϋπολογισµός των εντάξεων ήταν
ήδη 170.000.000, ο προϋπολογισµός των προσκλήσεων ήταν
67.000.000, ο προϋπολογισµός των προκηρύξεων είχε φθάσει τα
37.000.000 και ο προϋπολογισµός των συµβασιοποιηµένων
έργων ήταν ήδη 22.000.000 ευρώ τον Οκτώβριο που µας πέρασε.
Τώρα έχει βαλτώσει, δεν έχει γίνει καµµία ενέργεια και στην απάντησή σας λέτε «θα το αναπροσανατολίσουµε»! Με τι; Πώς; Θα
το αναπροσανατολίσουν για να χρηµατοδοτήσουν –λέει- µέχρι
και δράσεις για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», για τη διοικητική µεταρρύθµιση!
Έχουν καταλάβει, κυρία Υπουργέ, σ’ αυτό το ακριβώς το πλαίσιο τι σηµαίνει πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» κι αν επιτρέπεται η απορρόφηση κονδυλίων αυτού του είδους στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της λογικής του; Και πάνε και λένε στους
δηµάρχους, από εδώ και από εκεί, ότι θα κάνουν τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µε πόρους του προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», όταν είναι πόροι που δεν είναι επιλέξιµοι για τέτοια
πράγµατα και πάµε να χάσουµε χρήµατα κοινοτικά, που είναι πολύτιµα για το µεγάλο αγώνα κατά της γραφειοκρατίας και της
διαφθοράς; Είναι δυνατόν να έχουµε πάρει τόσα χρήµατα για να
µπορέσουµε να χρηµατοδοτήσουµε προγράµµατα ισότητας, που
ποτέ δεν τα είχαµε πάρει προηγουµένως –που είναι οριζόντια η
δράση, γιατί τέµνει οριζόντια αυτή η δράση του προγράµµατος
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση»- και πήγαν τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, όπου δεν υπάρχει ∆ιαχειριστική αρχή! Με αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή να µην µπορεί να
απορροφηθεί ούτε 1 ευρώ εξαιτίας αυτών των γραφειοκρατικών
ελλείψεων; Και αυτό δεν το διορθώνει ούτε καν το νοµοσχέδιο το
οποίο φέρνετε.
Αυτό είναι το «όχι» που λέµε, συνάδελφε και φίλε κύριε Νασιώκα. Το λέµε το «όχι», ξέρετε γιατί; Γιατί όπως ήταν ανέτοιµο
το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης –και ευτυχώς έγινε από τη Νέα
∆ηµοκρατία η τελική προσπάθεια- κι ενώ ήταν δροµολογηµένο
το µεγαλύτερο πλαίσιο που µπορούσαµε να έχουµε υπό τις δεδοµένες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης –της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των είκοσι επτά, το τονίζω-...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Παυλόπουλε,
σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …πάµε να χάσουµε σηµαντικότατους πόρους. Όταν ξέρουµε σε αυτή την παγκόσµια κρίση
ότι δεν έχουµε δικαίωµα να χάσουµε ούτε 1 ευρώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Πολατίδης να
ετοιµάζεται παρακαλώ.
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ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Πλάτη θα βάλουµε», αλλά για
να κάνουµε καλύτερη την Ελλάδα και καλύτερο το ΕΣΠΑ.
«Πλάτη» δεν πρόκειται «να βάλουµε», όµως, σε λάθη τα οποία
αυτή τη στιγµή διαφαίνονται και τα οποία είναι καιρός η Κυβέρνηση τούτη την ώρα...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Παυλόπουλε,
πάµε στα δέκα λεπτά, ενώ µου ζητήσατε δύο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ...διορθώνοντας το νοµοσχέδιο, να τα επανορθώσει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ.
Ο κ. Πολατίδης Βουλευτής του ΛΑΟΣ από το Νοµό Σερρών,
έχει το λόγο.
Τηρείστε, σας παρακαλώ, το επτάλεπτο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητώντας για το ΕΣΠΑ δεν µπορούµε να ξεφύγουµε από το
ερώτηµα το τι είναι ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτηµα. Εδώ έχουµε να µιλήσουµε για το παραγωγικό µοντέλο, το
οποίο είπε η Υπουργός στην Επιτροπή, ότι πρέπει να αλλάξει και
το λέει τακτικά. Βέβαια, είχαµε ένα πρόγραµµα εκατό ηµερών
του ΠΑΣΟΚ, εκεί δεν είδαµε τίποτα και τώρα έρχεται ένα νοµοσχέδιο το οποίο, κατ’αρχάς, είναι διαχειριστικό.
Θέλω να αναφερθώ σε αυτά που ακούστηκαν, πρώτα απ’ όλα,
για την ΟΝΕ και την καταστροφή, η οποία θα υπάρξει αν φύγουµε από την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Έζησε η Ελλάδα χωρίς την ΟΝΕ επί εκατόν εβδοµήντα- εκατόν ογδόντα
χρόνια. Θα ζήσει η Ελλάδα –να είστε βέβαιοι- ακόµα και αν αναγκαστεί ή αν επιλέξει να φύγει από την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. «∆εν θα πέσει ο ουρανός κάτω», δεν θα συµβεί το
παραµικρό. Υπάρχουν άλλες χώρες που ζουν εκτός ΟΝΕ και
είναι µια χαρά. Μπορεί η Ελλάδα να επιλέξει να φύγει από την
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Τι θυσίες θα πρέπει να κάνουµε, προκειµένου να παραµείνουµε εκεί;
Μέχρι στιγµής τι έχουµε κάνει; Να κάνουµε έναν απολογισµό;
Έχουµε πουλήσει τις κρατικές επιχειρήσεις στους Γερµανούς
κυρίως. Έχουµε πουλήσει ιδιωτικές επιχειρήσεις, στους Γερµανούς, όσες δεν έχουν κλείσει. Τώρα, µας δηλώνουν οι Γερµανοί
ότι πρέπει να πουλήσουµε και την Ακρόπολη –µάλιστα την έχουν
αποτιµήσει στα 100.000.000.000 ευρώ- και µας προτείνουν να
πουλήσουµε τα νησιά κ.λπ..
Τι ακριβώς θα κάνουµε, προκειµένου να ζήσουµε αυτή την
πλαστή ευηµερία του ευρώ; Γιατί περί µιας πλαστής ευηµερίας
µιλάµε, διότι παραγωγή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Έχει καταστραφεί και πρέπει να κάνουµε κάτι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Μπορεί να αλλάξει µε το ΕΣΠΑ; Όχι. Τα οικονοµικά
δεδοµένα είναι τέτοια, που πρέπει να ληφθούν πάρα πολλά άλλα
µέτρα. Ένα µέτρο βασικό, που το έχουµε προτείνει είναι: ∆ιαφορετική φορολογική αντιµετώπιση των επιχειρήσεων που κάνουν παραγωγή απ’ αυτές που είναι παρασιτικές. ∆εν µπορεί,
όταν ένας άνθρωπος θέλει να κάνει µία επένδυση, παραδείγµατος χάριν, και να βγάλει αυτοκίνητα στην Ελλάδα να αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζεται το υποκατάστηµα
ενός γερµανικού σούπερ µάρκετ. Αυτή είναι µία πραγµατικότητα.
Πώς ακριβώς θα γίνει η παραγωγή;
Υπάρχει τώρα και η νοοτροπία των δηµάρχων, των νοµαρχών
–βέβαια, δεν θα υπάρχουν εντός ολίγου- που όλα θα γίνουν από
το ΕΣΠΑ. Θα αναφερθώ µόνο στο Νοµό Σερρών, γιατί αυτά τα
γνωρίζω καλύτερα. Παραδείγµατος χάριν, ο δρόµος Ε61 από
Σέρρες-Καβάλα θα γίνει µέσω του ΕΣΠΑ, ή ο δρόµος Σέρρες∆ράµα –που δεν υπάρχει- θα γίνει µέσω του ΕΣΠΑ ή ο καθαρισµός του Λέοντα της Αµφιπόλεως, ο οποίος χρειάζεται 200.000
ευρώ και αυτός θα γίνει µέσω του ΕΣΠΑ. Όλα θα γίνουν, τέλος
πάντων, µέσω του ΕΣΠΑ. Φυσικά, όλο το ΕΣΠΑ, αν ξοδευτεί στο
Νοµό Σερρών, αµφιβάλλω αν µπορούν να γίνουν όλα αυτά τα
έργα, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Προτείνετε τις επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης. Γιατί
υπάρχουν αυτές οι επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης, εφόσον ο γραµµατέας της περιφέρειας είναι ένας γραµµατέας του
Υπουργείου Εσωτερικών; ∆ηλαδή, χρειάζονται αυτές οι συµφωνίες, ούτως ώστε να συνεννοηθεί το Υπουργείο Οικονοµίας µε το
Υπουργείο Εσωτερικών; ∆ηλαδή, τι ακριβώς προσφέρουν αυτές

5372

οι επιχειρησιακές συµφωνίες; Θέλουν να δεσµεύσουν τους περιφερειάρχες αυτούς, που θα εκλεγούν; Και αν εκλεγεί σε κάποια περιοχή κάποιος περιφερειάρχης –είναι πιθανόπροσκείµενος στη Νέα ∆ηµοκρατία, δεν θα θελήσει για αντιπολιτευτικούς λόγους ή και για πραγµατικούς, να αµφισβητήσει τη
σκοπιµότητα των έργων, τα οποία έχουν ενταχθεί στην επιχειρησιακή συµφωνία; Εκεί τι ακριβώς θα κάνετε; Εδώ θα έπρεπε να
είχατε ένα ξεκάθαρο στόχο.
Και παρεµπιπτόντως, αφού µιλάµε για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
πόσο ακριβώς θα κοστίζει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»; Το γνωρίζει κανείς
να µας το δώσει; Γιατί έχουµε ακούσει εκτιµήσεις από
5.000.000.000 έως 10.000.000.000 ευρώ.
Στη δύσκολη αυτή οικονοµική συγκυρία, δεν είναι πολυτέλεια
για την Ελλάδα να ξοδέψει αυτά τα χρήµατα; Έτσι δηλώνει ο
Πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ, ο διάδοχος του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ.
Απάντηση, φυσικά, δεν πρόκειται να πάρουµε. Μπορεί να έχει
και µια διαφορετική προσέγγιση το νυν Υπουργείο.
Ένα θέµα, επίσης, που τίθεται είναι ότι έχουµε όλοι µπει σε
µια µανία παρακολουθήσεως του ρυθµού απορροφήσεως. ∆εν
θα πρέπει κάποτε να γίνει και µία αποτίµηση του έργου και του
κοινωνικού οφέλους από τα έργα που έγιναν µέχρι στιγµής;
Κυρία Υπουργέ, στο σηµείο αυτό κάνω µία πρόταση, να υπάρχει κάθε χρόνο µία έκθεση, η οποία να κοινοποιείται στη Βουλή,
ούτως ώστε να γνωρίζει και η Βουλή σε ποιο στάδιο βρίσκεται
µε επίσηµα στοιχεία και να δούµε, αλλά στο τέλος των έργων και
ακόµα, αν είναι δυνατόν, να αποτιµηθούν και τα έργα τα οποία
έγιναν στο παρελθόν, για να δούµε πόσο άξιζε ο σχεδιασµός ο
οποίος έχει γίνει. ∆ιότι, δυστυχώς, αυτό που βλέπουµε είναι, µε
τη διαφήµιση κάποιοι καναλάρχες να καρπώνονται τα κεφάλαια,
να γίνεται και µία εξαγορά συνειδήσεων, ποιες τοπικές εφηµερίδες βλέπουν σε δύο και τρεις σελίδες τους διαφηµίσεις περί
ΕΣΠΑ, περί Κοινοτικού Πλαισίου παλαιότερα, ξαφνικά θα είναι
κριτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε οποιαδήποτε πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον εν πολλοίς στηρίζουν την επιβίωσή τους σε αυτούς ακριβώς τους πόρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θα αναφερθώ, στο ένα λεπτό που µένει, στο θέµα του φαρµάκου. Τα µέτρα είναι άτολµα, γιατί γνωρίζουµε πολύ καλά ότι
υπάρχει µια διαπλοκή ανάµεσα στον κόσµο των φαρµακευτικών
εταιρειών και στον ιατρικό κόσµο. Έχει βγει µέσω ορισµένων τηλεοπτικών εκποµπών η επιδότηση που γίνεται σε κάποια ταξίδια,
η επιδότηση σε κάποια συνέδρια και όλα αυτά γίνονται εις βάρος
των ασφαλιστικών ταµείων.
Υπάρχει, επίσης κι ένα µεγάλο θέµα -αναφέρθηκε και ο εισηγητής µας, ο κ. Μαρκάκης- µε τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που υπάρχει σε όλους τους λαθροµετανάστες, ένα
θέµα, δηλαδή, βαρύτατου ρατσισµού του ελληνικού κράτους
έναντι στους Έλληνες. ∆ιότι όποιος Έλληνας, παραδείγµατος
χάριν, στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών,
έστω και αν έχει είκοσι και τριάντα χρόνια ανελλιπούς πληρωµής, δεν µπορεί να πληρώσει για κάποιο χρονικό διάστηµα τις
υποχρεώσεις του, πετιέται στο δρόµο. Απεναντίας, ένας λαθροµετανάστης έχει δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Και σύµφωνα µε αυτά που έλεγε ο κ. Παπαδόπουλος, ο Υπουργός του ΠΑΣΟΚ επί Κυβερνήσεως Σηµίτη, δέκα ασθενείς µε AIDS
εµφανίζονται κάθε µήνα στα ελληνικά νοσοκοµεία, οι οποίοι
έχουν πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Είναι και όλα αυτά,
όπως και η διαφθορά η οποία υπάρχει, γιατί τα φθηνά φάρµακα
µε επιλεκτική συνταγογράφηση αντικαθίστανται από ακριβά.
Φάρµακα της τάξεως του ενός ευρώ αντικαθίστανται µε φάρµακα των 65 ευρώ, προκειµένου να καταληστεύονται τα ασφαλιστικά ταµεία και να ζουν κάποιοι µέσα σε µία χλιδή.
Γενικώς, εµείς δεν πιστεύουµε ότι το νοµοσχέδιο θα αλλάξει
κάτι σηµαντικό, γι’ αυτό και όπως ανέφερε ο εισηγητής µας, ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Βουλευτή Σερρών του ΛΑΟΣ κ. Ηλία Πολατίδη.
Μέχρι να φθάσει στο Βήµα ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής δεκαεννέα µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Νέου Αγιονερίου του Κιλκίς.
Καλώς ήλθατε παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Τσούκαλης έχει το λόγο
για επτά λεπτά, επίσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση επιδιώκει µε το παρόν νοµοσχέδιο να τροποποιήσει, αναθεωρήσει το ν. 3614/2007 της Νέας ∆ηµοκρατίας. Το
ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται και πρέπει να µας απασχολήσει
είναι στο κατά πόσον επιδιώκει να υλοποιήσει µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τις αναφορές και τις αιτιάσεις που είχε τότε
κατά του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Να θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στο νοµοσχέδιο
εκείνο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ήταν ο κ. Παπακωνσταντίνου, η δε
κ. Κατσέλη έκανε καθοριστική παρέµβαση προς την κατεύθυνση
διαµόρφωσης ολοκληρωµένα, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις του
νοµοσχεδίου αυτού.
Έτυχε να είµαι ειδικός αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς εγώ τότε, Προεδρεύων ο κ. Μπούρας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Το καταψηφίσαµε εκείνο το νοµοσχέδιο από κοινού, κύριε
Υφυπουργέ, µπορώ να πω σχεδόν µε πανοµοιότητες αιτιάσεις.
Αξίζει να θυµίσουµε κάποιες από αυτές και αξίζει να τις υπενθυµίσουµε, προκειµένου να δούµε στο κατά πόσον πολλά από αυτά
που τότε υποστηρίζαµε περιλαµβάνονται, περικλείονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Οι λόγοι, εκτός από το συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό, δυσκίνητο και πολυδάπανο, που ήταν κοινή µας διαπίστωση, ήταν
ότι δεν επιδιώκει την ουσιαστική σύγκλιση µεταξύ των περιφερειών, εξοβελίζει, επιφέρει χαριστική βολή στους περιφερειακούς εταίρους, στρεβλώνει την εταιρική σχέση, παρακάµπτει το
δηµοκρατικό προγραµµατισµό και υπερδεσµεύει από τα τοµεακά Υπουργεία, χωρίς καµµία δικλίδα µεταφοράς των πόρων
κατά 80% µε 82% στην περιφέρεια.
Είχαµε επιµείνει τότε στις προτάσεις µας, οι οποίες ήταν σχεδόν κοινές προτάσεις: Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης, εξειδίκευση των έργων, γεωγραφική κατανοµή µε άρση των
ανισοτήτων, διαφάνεια, δηµοσιότητα, ενηµέρωση, επιχειρησιακή,
προγραµµατική επάρκεια των κοινωνικών εταίρων.
Απ’ όλα αυτά, θα σταθώ σε δύο µόνο σηµεία. Όσον αφορά την
ενίσχυση της εταιρικής σχέσης, πρώτον, ειδικότερα στο κατά
πόσον προωθείται ή αποκαθίσταται η διαδικασία δηµοκρατικού
προγραµµατισµού και στο κατά πόσον ενισχύεται η επάρκεια των
κοινωνικών εταίρων των τελικών αποδεκτών στα πλαίσια του δηµοκρατικού προγραµµατισµού, του σχεδιασµού, αλλά και της
υλοποίησης.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να πω, κύριε Υφυπουργέ, ότι τα πράγµατα είναι σαφή. Επιφυλάσσετε µόνο διεκπεραιωτικές αρµοδιότητες στους φορείς, αυτές της απλής υλοποίησης των ήδη
ειληµµένων αποφάσεων κατά νοµών. Μας µένει µόνο µία απορία, εάν αυτό είναι συγκεκριµένη πολιτική επιλογή σας ή επιβλήθηκε από τις ασφυκτικές προθεσµίες και από το πλαίσιο το οποίο
αυτή τη στιγµή έχετε να διαχειριστείτε. Ελπίζω στην τοποθέτησή
σας να το διαλευκάνετε, να το διευκρινίσετε.
Όσον αφορά το δεύτερο, επιδίωξη ουσιαστικής σύγκλισης
τόσο µεταξύ των περιφερειών, αλλά και των ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων, το ανέφερε η κυρία Υπουργός και στην επιτροπή ότι
στόχος σας είναι το ΕΣΠΑ να «κουµπώσει» µε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ώστε να επιτευχθεί η συνοχή, η άρση των
ανισοτήτων ανάµεσα στις περιφέρειες και µέσα σε κάθε περιφέρεια. ∆ιαφαίνεται κάτι τέτοιο στο νοµοσχέδιό σας;
Ας δώσουµε στο σηµείο αυτό κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία
-φαντάζοµαι έγκυρα, επειδή είναι της EUROSTAT, δεν είναι της
δικής µας Στατιστικής Υπηρεσίας- που δόθηκαν στη δηµοσιότητα
µόλις στις 18-2-2010. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει µια αξιολόγηση της
διαδικασίας σύγκλισης από το 1995 µέχρι το 2007. Εκεί, λοιπόν,
προκύπτει ότι διογκώθηκε η συµµετοχή της Αττικής στο συνολικό ΑΕΠ από το 38,1% το 1995 στο 49,9%-50% το 2007.
Αποτέλεσµα των ανακατατάξεων αυτών ήταν η µεγάλη ανισό-
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τητα στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε µονάδες αγοραστικής δύναµης,
που υπήρχε το 1995, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί ακόµη περισσότερο το 2007 ο σχετικός δείκτης. Από 19,8% το 1995, αυξήθηκε στο 46,4% το 2007, µε αποτέλεσµα τη µεγάλη µείωση της
συνοχής των περιφερειών. Ο σχετικός δείκτης -τον γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά- χειροτέρεψε κατά 64%.
Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά η παταγώδης αποτυχία της όποιας
πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης που εφαρµόστηκε στη χώρα
µας στη δωδεκαετία 1995-2007. Είµαι βέβαιος ότι τα στοιχεία
αυτά επιδεινώθηκαν από το 2007 µέχρι σήµερα, όσον αφορά τις
αποκλίσεις.
Απαιτείται, λοιπόν, η κατάρτιση ενός µακροπρόθεσµου προγράµµατος οικονοµικής ανάπτυξης που θα πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα για τη µείωση, όχι µόνο των κοινωνικών, αλλά και
περιφερειακών ανισοτήτων.
Ερχόµαστε τώρα µε αυτό το νοµοσχέδιο -και φαντάζοµαι, σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της Κυβέρνησης- να αναστρέψουµε αυτή
την πορεία. Η πορεία, όµως, συνιστά µία ιλιγγιώδη, δυστυχώς,
απόκλιση µεταξύ των περιφερειών και θέλω να γίνω επ’ αυτού
σαφής, σαφέστερος, πιο συγκεκριµένος. Σύµφωνα µε τα πιο
πάνω στοιχεία και όλους αυτούς τους αρνητικούς δείκτες που
προανέφερα, ολόκληρος ο δυτικός άξονας της χώρας -µε τις
εσωτερικές του, βεβαίως, διαφοροποιήσεις- αποκλίνει ιλιγγιωδώς από τον ανατολικό.
Απαξιώνεται όλος ο άξονας, υποαναπτύσσεται, σε ορισµένους
τοµείς καταρρέει.
Πώς αντιµετωπίζεται αυτό το γεγονός από το νοµοσχέδιο και
ό,τι αυτό περιλαµβάνει; Πώς θα ανατραπεί αυτή η συγκεκριµένη
σχέση; Με ποιο εθνικό σχέδιο και ποια επισυναπτόµενα περιφερειακά, όταν αυτήν τη στιγµή, προβλέπεται µετά το 2020 να φτάσει ο Σιδηρόδροµος στην Πάτρα, στην βιοµηχανική της περιοχή
και στο λιµάνι, όταν δεν προβλέπεται επέκταση φυσικού αερίου,
όταν οι υποδοµές «Βιοµηχανική Περιοχή ΒΙΟΠΑ» όλης της περιοχής είναι τριτοκοσµικές; Πώς θα συγκλίνει;
Εξαγγείλατε χρηµατοδότηση των ειδικών αναπτυξιακών σχεδίων για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολύ καλά κάνετε. Για αυτό το
πολυπόθητο ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο ανασυγκρότησης
Αχαΐας – Ηλείας, δύο νοµών πολύπαθων, οι οποίοι καταστράφηκαν στην κυριολεξία από τις πυρκαγιές του 2007 και από το σεισµό του 2008, που το ζητάνε όλοι οι φορείς και µάλιστα, οι δικοί
σας φορείς, προκειµένου να βελτιωθεί κάπως η σχέση µε τον
Ανατολικό Άξονα, µέχρι στιγµής δεν έχει ακουστεί κουβέντα.
Και γνωρίζετε, κύριε Υφυπουργέ -δυστυχώς, αυτά είναι τα
στοιχεία και εδώ βεβαίως, είναι η εγκληµατική πολική της Νέας
∆ηµοκρατίας, η οποία στην κυριολεξία ουσιαστικά ανέτρεψε τα
πάντα- ότι έχουµε µία υπερδέσµευση του ΕΣΠΑ σε τέτοια επίπεδα που ουσιαστικά ακυρώνεται κάθε προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης των δεικτών της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε
∆εν χρειάζεται να σας πω ότι µόνο για το Περιφερειακό Πρόγραµµα της ∆υτικής Ελλάδας, οφείλονται κάποιες δεκάδες εκατοµµύρια και συνολικά τα έργα-γέφυρες κατατρώγουν όλο το
ΕΣΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχει ένα ερώτηµα -και τελείωσα, κύριε Πρόεδρε- το οποίο
καλείστε να απαντήσετε, µε ποιο τρόπο, εσείς θα το κρίνετε.
Πόσα έργα, εκτός από τις γέφυρες, από το 3ο ΠΕΠ, τα οποία
δεν έχουν πληρωθεί σχεδόν καθόλου και άρχισε η υλοποίησή
τους από 1-1-2007 και µετά, θα ενταχθούν εξ ολοκλήρου στο
ΕΣΠΑ, για να ξέρουµε και σε περιφερειακό επίπεδο ποια είναι η
τύχη µας;
Πάντως, ένα είναι βέβαιο, ότι δυστυχώς, η επίτευξη του στόχου της σύγκλισης που επιτάσσει αντιστροφή, αναστροφή πλήρως της πορείας απόκλισης των δύο αξόνων, απαιτεί εθνικά και
περιφερειακά σχέδια υψηλών προδιαγραφών, τα οποία, δυστυχώς, δεν διαθέτει η χώρα.
Ελπίζω και ελπίζουµε σαν Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αυτές οι προβλέψεις µας να είναι προβλέψεις «Κασσάνδρας», να µην υλοποιηθούν.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Βρεττός να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση πήρε δύσκολα και, σε
πολλές περιπτώσεις, σκληρά µέτρα. Το πρόβληµά µας είναι πώς
αυτά τα µέτρα θα µπορέσουµε να τα φέρουµε εις πέρας, πώς θα
τα λειτουργήσουµε σωστά. Είναι ένα µεγάλο θέµα, µια µεγάλη
πρόκληση, που πιστεύω ότι θα καταφέρουµε να τη φέρουµε εις
πέρας.
Μην περιµένουµε, φίλοι και φίλες συνάδελφοι, να µας βοηθήσει κανένας. Μόνοι µας θα τα καταφέρουµε. Γιατί προφανώς,
όπως είπε η κ. Αµµανατίδου, δεν πρέπει να επαιτήσουµε, δεν είµαστε επαίτες.
Όµως, δεν µπορούµε ούτε και να απαιτούµε, κ. Αµµανατίδου.
Ποιος θα απαιτήσει; Να απαιτήσουµε εµείς που δώσαµε κακά
δείγµατα στους εταίρους µας, εµείς που είµαστε οι τελευταίοι
στην παραγωγικότητα, εµείς που τους δίναµε ψεύτικα στοιχεία,
εµείς –προσέξτε- που άλλα λέµε κι άλλα κάνουµε; ∆εν είναι εύκολο να απαιτήσεις από εκείνους. Εκείνο που µπορείς να κάνεις,
όµως, είναι να δουλέψεις και να τους πείσεις. Και αυτό κάνουµε.
Προσπαθούµε να τους πείσουµε.
Αυτό που έκανε ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σηµαντικό. Τους έπεισε, κατά την άποψή µου,
ότι είναι προς το δικό τους συµφέρον να προστατεύσουν την Ευρωζώνη. Τους έπεισε ότι είναι προς το δικό τους συµφέρον να
µπορέσουν να αποφύγουν τους κερδοσκόπους. Συνεπώς, αν µας
στηρίξουν την Πέµπτη ή δεν ξέρω κι εγώ πότε µας στηρίξουν,
δεν θα οφείλεται στο γεγονός ότι µας αγαπούν. Θα οφείλεται
στο ότι έχουν πειστεί ότι πρέπει να προστατεύσουν τους ίδιους
τους εαυτούς τους. Και αυτό είναι το µεγάλο και σηµαντικό έργο
που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου, σαν πρωθυπουργός της Ελλάδας, αυτές τις δύσκολες µέρες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, χτες και ο κ. Σαµαράς και ο κ. Τσίπρας
είπαν σωστά πράγµατα από θεωρητική άποψη, σε σχέση µε την
ύφεση που µπορεί να προέλθει από το Πρόγραµµα Σταθεροποίησης. Πράγµατι, έτσι είναι. Και ο παρονοµαστής του χρέους είναι
επικίνδυνο αν δεν ανέβει, αλλά και ένας κύκλος ύφεσης µπορεί
να δηµιουργηθεί, αν δεν πάρουµε τα ανάλογα µέτρα. Όµως και
οι δύο δεν πρόσεξαν δύο πράγµατα.
Το πρώτο είναι ότι έπρεπε να µας δώσουν πιο ουσιαστικές
προτάσεις γι’ αυτήν την περίοδο και δεύτερον, ότι έχουν γίνει και
γίνονται στη συνέχεια πάρα πολλά ουσιαστικά βήµατα προς την
κατεύθυνση της ανάπτυξης. Να σας αναφέρω ορισµένα, πρώταπρώτα, από την ίδια την κυρία Υπουργό, το Υπουργείο της.
Ο νόµος που έφερε για το δανεισµό είναι κατά βάσιν αναπτυξιακός νόµος. Να πάµε πιο πέρα, επειδή βλέπω τον κ. Παυλόπουλο. Ο νόµος που έφερε το Υπουργείο Εσωτερικών για την
αξιοκρατία και για τη διαφάνεια είναι νόµος στην ουσία αναπτυξιακός. Οι νόµοι που έρχονται για το νέο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο είναι αναπτυξιακοί νόµοι. ∆εν είναι; Απ’ ό,τι βλέπω έρχονται
κι άλλα νοµοσχέδια, τα οποία είναι προς αυτήν την κατεύθυνση.
Και το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο για την ανάπτυξη. ∆ιότι τι λέει το νοµοσχέδιο; Λέει ότι αυτά τα χρήµατα που
έχουµε στη διάθεσή µας από το ΕΣΠΑ θα τα απορροφήσουµε
πιο γρήγορα και πιο σωστά. Αυτό λέει.
Και βεβαίως, άκουσα τον κ. Παυλόπουλο να επιτίθεται εναντίον
του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, εγώ για πολλούς και διάφορους λόγους δεν
θέλω να ανταποκριθώ σ’ αυτήν την επίθεση.
Όµως, πρέπει να παραδεχθούµε ότι από το 2007 µέχρι σήµερα, µέχρι χθες µάλλον, απορροφήσατε σαν Κυβέρνηση, 3,5%.
Ε, κάτι πρέπει να γίνει τώρα, κάτι πρέπει να αλλάξει. Και πιστεύω
ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό, φαίνεται ότι αλλάζουν πολλά πράγµατα, ώστε να απορροφήσουµε πολύ περισσότερα χρήµατα.
∆εν φτάνουν µόνο αυτά, προφανώς και θα συµφωνήσω απόλυτα και µε την κυρία Αµανατίδου και µε τον εισηγητή της Νέας
∆ηµοκρατίας, τον κ. Καλογιάννη, ότι πρέπει να δούµε τα έργα
του δηµοσίου. Είναι πολύ σοβαρό θέµα, για να µπορέσουµε να
στηρίξουµε την ανάπτυξη.
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Κατ’ αρχάς τα έργα, τα οποία είχε δηµοπρατήσει ο κ. Σουφλιάς, ήταν και µετέωρα, αλλά και παράτυπα και καλώς, το αρµόδιο Υπουργείο δεν τα προχώρησε. Εκείνο που πρέπει τώρα να
κάνει το αρµόδιο Υπουργείο, είναι να φέρει ένα καινούριο νόµο,
ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε τα έργα σε πολλούς κι όχι σε
λίγους, γιατί δύο είναι αυτοί οι εργολάβοι που κηδεµονεύουν
όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, να κάνουµε έναν καινούριο
νόµο, ώστε να δοθούν τα έργα σε πολλούς, για να µπορούν να
απορροφηθούν, να γίνουν και γρήγορα και πιο σωστά.
∆εύτερον, όσον αφορά τα Σ∆ΙΤ, για τα οποία µιλήσατε, τα Σ∆ΙΤ
πρέπει να προχωρήσουν σίγουρα. ∆εν το συζητάµε. Εκείνο που
έχω διαπιστώσει -και το διαπίστωσα προχθές- έχοντας µια επαφή
στα πλαίσια του Συµβουλίου της Ευρώπης µε τον Πρόεδρο τη
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είναι ότι η Κυβέρνηση έχει
κάνει καλές επαφές, ώστε να χρηµατοδοτηθούν τα Σ∆ΙΤ για να
µπορέσουν να προχωρήσουν.
Να τα προχωρήσετε, κυρία Υπουργέ. Είχα την επαφή µε τον
Πρόεδρο, που είναι στο Παρίσι. Βεβαίως, πρέπει να ληφθούν και
άλλα µέτρα. Έχουµε τις καλές ειδήσεις από το Υπουργείο του
ΠΕΧΩ∆Ε ότι προχωρούν οι αδειοδοτήσεις για τα νέα σπίτια, τις
νέες οικοδοµές πολύ πιο γρήγορα και ότι έρχεται νέος νόµος για
τη ρύθµιση των ηµιυπαίθριων χώρων. Άρα και η οικοδοµή έχει
προοπτικές, να κινηθεί γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς την
οικοδοµή, δεν µπορούµε να οικοδοµήσουµε µία καλή ανάπτυξη,
τουλάχιστον στη χώρα µας.
Συνεπώς, γίνονται πολλά και σοβαρά βήµατα για την ανάπτυξη
και επαφίεται σε µας να δουλέψουµε σωστά, αποτελεσµατικά,
µε πάθος, ώστε να βελτιώσουµε την κατάσταση.
Κοιτάξτε, εδώ γίνονται πολλά πράγµατα. ∆εν φτάνουν µόνο τα
νοµοσχέδια. ∆εν φτάνουν µόνο τα µέτρα που πήραµε. Εδώ γίνεται µία ελληνική επανάσταση σε όλους τους τοµείς. Αλλάζουµε
πολλά πράγµατα, αγαπητοί συνάδελφοι.
Επειδή έχουµε και την 25η Μαρτίου µεθαύριο και αύριο κάνουµε και γιορτή εδώ, ήθελα να θυµηθούµε αυτούς τους αθάνατους ήρωες, τους ταλαίπωρους, αυτά τα µπουλούκια των
ρακένδυτων, µε τα πολλά ελαττώµατα, αλλά και τα µεγάλα προτερήµατα, τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και µας έδωσαν
την ελευθερία µας. Αυτούς που έκαναν τη µεγάλη επανάσταση
του Γένους.
Είναι ευκαιρία να τους πούµε ότι κι εµείς εδώ κάνουµε τη δική
µας µικρή επανάσταση, για να αλλάξουµε κάποια πράγµατα στη
χώρα µας. Σ’ αυτήν την επανάσταση, πάλι ο λαός είναι µπροστά
–οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι, σήµερα είναι η Κυβέρνηση
Παπανδρέου- πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Μπορεί να έχουµε
µία καινούρια Ελλάδα, καλύτερη, σε λίγα χρόνια.
Είναι µία ευκαιρία, µέσα απ’ αυτήν την κρίση, να κάνουµε τη
δική µας επανάσταση, αγαπητοί συνάδελφοι και να φέρουµε κάτι
καλύτερο για τη χώρα µας, πέρα από κόµµατα, πέρα από ιδεολογίες. Η Ελλάδα είναι για όλους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βρεττό. Ιδιαίτερη αξία βρήκα στην καταλυτική φράση του, η
οποία ήταν απόδοση µνήµης και σεβασµού στους ήρωες του
1821. Και ήταν θεµιτός ο συσχετισµός µε το σήµερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι τιµή να το λέτε εσείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς είµαστε στο µέσο µίας πολύ µεγάλης οικονοµικής
κρίσης, εµείς από την πλευρά µας ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση
οφείλουµε να κάνουµε –και το κάναµε ήδη και πριν από τις εκλογές- την αυτοκριτική µας για τα λάθη και τις παραλείψεις µας,
να αντιµετωπίσουµε όλα τα ζητήµατα της διαχείρισης της οικονοµικής κρίσης µε το µέγιστο δυνατό ρεαλισµό και να στηρίξουµε, θα έλεγα, ακόµα περισσότερο κάθε εκσυγχρονιστική
προσπάθεια.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι θα πρέπει
να συµπράξουµε στην απαξίωση του έργου της Κυβέρνησης της
Νέας ∆ηµοκρατίας ούτε πολύ περισσότερο να συµπράξουµε σε
µία επικοινωνιακή προσπάθεια για ωραιοποίηση του έργου της
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Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο νόµος για το ΕΣΠΑ δεν ήταν σε
όλα του τα σηµεία τέλειος ούτε ότι η διαχείριση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δεν θα µπορούσε να ήταν ακόµα καλύτερη. Νοµίζω ότι δεν µπορούµε να συνεχίζουµε στην εποχή του
µαύρου και του άσπρου, εµείς να τα κάνουµε όλα καλά και εσείς
όλα χάλια ή το αντίστροφο. Νοµίζω ότι οι πολίτες κλείνουν τα
αυτιά τους όταν ακούν τέτοιες προσεγγίσεις.
Ωστόσο, είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –µιλούν
τα στοιχεία και τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα- ότι στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είχαµε απορρόφηση πάνω από 100%! ∆εν
χάσαµε ούτε ένα ευρώ! Αυτό µπορεί να µην ταιριάζει µε την προπαγάνδα του κυβερνώντος κόµµατος, αλλά είναι αλήθεια και δεν
µπορεί να αµφισβητηθεί από κανέναν.
Επίσης, είναι αλήθεια και δεν µπορεί να αµφισβητηθεί από κανέναν ότι στο ΕΣΠΑ, όταν σας παραδώσαµε την εξουσία τον
Οκτώβριο, ήµασταν πέµπτοι στις απορροφήσεις ανάµεσα στις
είκοσι επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στέκεστε στο απόλυτο ποσοστό, αλλά κρύβετε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι
η Ελλάδα ήταν µεταξύ των πρώτων χωρών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Στους µήνες που το ΠΑΣΟΚ είναι στην Κυβέρνηση, το
µόνο το οποίο έχει συµβεί είναι ότι έχει κατέβει παρακάτω στις
θέσεις του πίνακα.
Μετά τις εκλογές, στις προγραµµατικές δηλώσεις, είχατε
έρθει εδώ λέγοντας ότι έχετε δύο βασικές προτεραιότητες στο
ΕΣΠΑ, αφού κατακεραυνώσατε εµάς. Η πρώτη προτεραιότητα
ήταν η αναθεώρηση της φιλοσοφίας του ΕΣΠΑ και η δεύτερη
προτεραιότητα ήταν ο καινούριος νόµος για το ΕΣΠΑ.
Σε σχέση µε την αναθεώρηση της φιλοσοφίας, δεν είδαµε τίποτα. Είδαµε απλώς µία δήλωση του Γενικού ∆ιευθυντή Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είπε ότι
αναθεώρηση για το 2010 δεν θα συµβεί. ∆εν τάσσοµαι προφανώς υπέρ της αναθεώρησης ούτε θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει
οπωσδήποτε φέτος, αλλά το λέω για να καταδείξω ότι η πρώτη
από τις δύο προτεραιότητες της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ δεν τηρείται.
Η δεύτερη προτεραιότητα ήταν ο νόµος για το ΕΣΠΑ. Ακούγοντας κανείς τον εισηγητή της Πλειοψηφίας προηγουµένως, θα
νόµιζε ότι εδώ πλέον έχουµε µία κοσµογονία, ότι έχουµε ένα καινούριο νοµικό πλαίσιο, το οποίο αλλάζει εκ βάθρων το σχεδιασµό του ΕΣΠΑ.
Στην πραγµατικότητα –και εδώ µπορείτε να ανατρέξετε στον
ισχύοντα νόµο για να το δείτε- κρατάτε το 80%-85% του ισχύοντος νόµου. ∆εν λέω ότι πράττετε κακώς, αλλά δεν µπορείτε την
ίδια στιγµή να κατακεραυνώνετε εµάς ότι ψηφίσαµε αυτό το
νόµο. ∆εν µπορεί να ισχύουν και τα δύο. ∆εν µπορεί να είναι τόσο
λάθος ο νόµος και να τον κρατάτε.
Κάνατε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, κάποιες περιορισµένης κλίµακας αλλαγές. ∆εν ισχυριστήκαµε ότι έχετε σύνδροµο καταστροφής και θέλετε να φέρνετε µόνο λανθασµένες διατάξεις.
∆εν ισχυριζόµαστε ότι όλες οι διατάξεις που είναι στο νοµοσχέδιό σας είναι λανθασµένες. Ωστόσο, δεν µπορείτε να µας παρουσιάζετε ως µείζονος κλίµακας πρωτοβουλία την εθνική
συµφωνία υλοποίησης. Αυτή ήταν η µεγάλη ιδέα την οποία περιµέναµε τόσα χρόνια για να προχωρήσει το Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης, όταν µάλιστα είναι υποχρεωτική για να ισχύσει η προσυµφωνία ανάµεσα στις περιφέρειες και στο Υπουργείο; Αν δεν
υπάρξει αυτή η συµφωνία, θα καθυστερήσει ακόµα περισσότερο
το ΕΣΠΑ.
Επίσης, δεν είναι πια τόσο µεγάλη πρωτοβουλία το ότι καταργείτε τη «ΝΟΜΟΣ ΑΕ». Μα, εδώ καταργείτε τους ίδιους τους νοµούς µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Προφανώς, είναι η αυτονόητη
συνέπεια. Πολύ δε περισσότερο, η «ΝΟΜΟΣ ΑΕ.» που καταργείται και είναι δήθεν το µεγάλο γραφειοκρατικό βάρος, δεν είχε
λειτουργήσει µέχρι σήµερα. ∆εν υπήρχε αυτός ο θεσµός εν λειτουργία.
Να προσθέσω και κάτι άλλο. Μέσα στις αλλαγές που φέρνετε,
έχετε και µία αλλαγή η οποία οδηγεί στην «κολλυβοποίηση» του
ΕΣΠΑ. Επιτρέπεται πια να µπαίνουν στο ΕΣΠΑ και πολύ µικρά
έργα, γεφυράκια και πλατείες στα χωριά. Αυτό δεν είναι σύµφωνο µε την ίδια τη φιλοσοφία και την αντίληψη που πιστεύω ότι
είχαµε και τα δύο κόµµατα εδώ και χρόνια, βλέποντας τα λάθη
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που είχαν γίνει στο Α' και στο Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Θέλαµε τα έργα του ΕΣΠΑ να έχουν µία προστιθέµενη αξία για την
ανάπτυξη. Και νοµίζω ότι έχετε ακόµα καιρό να δείτε ξανά αυτή
τη διάταξη.
Εν πάση περιπτώσει, από την πλευρά µου πιστεύω ότι πρέπει
να δώσετε έµφαση στην ουσία. Θα κριθείτε από την εφαρµογή
του ΕΣΠΑ, από την ταχύτητα υλοποίησης. Και αυτό να ξεκινήσει
κατ’ αρχάς από το να δώσετε αρµοδιότητες στο Γενικό Γραµµατέα, ο οποίος καθυστέρησε –για λόγους ανεξήγητους για µένανα τοποθετηθεί εδώ και πέντε µήνες και ο άνθρωπος µέχρι και
χθες το βράδυ τουλάχιστον δεν είχε ακόµα αρµοδιότητες. ∆εν
µπορεί να µιλάµε για έµφαση στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις
και ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων να µην έχει ακόµα αρµοδιότητες!
Στη συνέχεια, πρέπει να προχωρήσετε µε όσα προγράµµατα
είναι ώριµα κατ’ αρχάς. Και υπάρχουν αρκετά τέτοια προγράµµατα. Όσον αφορά το Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον», το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής χρειάστηκε
να περάσουν πέντε µήνες για να καταλάβει ότι υπήρχε προεργασία και µπορούσε να ξεκινήσει. Το Πρόγραµµα «ΕΠΙΧΕΙΡΩ»,
µε τα επιµέρους υποπρογράµµατά του, ήταν ώριµο πρόγραµµα
και είχαν βγει και οι σχετικοί οδηγοί για να προχωρήσει. Στην κοινοτική πρωτοβουλία «JEREMIE» είχε υπάρξει όλη η σχετική προεργασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει να προχωρήσετε, λοιπόν, χωρίς καθυστερήσεις. ∆εν
θα κριθείτε από τη θεωρία ούτε από την επικοινωνία, αλλά από
την πράξη. Και βεβαίως, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ακόµα µία
φορά κι εσείς κι εµείς ότι όσο καλά και να τα πάτε στο ΕΣΠΑ,
αυτό δεν φθάνει. Χρειάζεται η αναπτυξιακή προσπάθεια της Κυβέρνησης να συνδυαστεί και µ’ έναν καλό αναπτυξιακό νόµο,
αλλά και µε ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που θα στείλουν
ένα αναπτυξιακό σινιάλο στις διεθνείς αγορές ότι στην Ελλάδα
γίνεται πραγµατικά µία σοβαρή προσπάθεια για την ανάπτυξη,
µε άνοιγµα των αγορών, µε άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, µ’ ένα µήνυµα θετικό και ευρωπαϊκό, εκεί που πραγµατικά
απαιτείται.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν πάση περιπτώσει, το ΕΣΠΑ είναι ένας αγώνας αντοχής, ο
οποίος θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα-πέντε χρόνια από τώρα. Και
το έργο είναι µετρήσιµο. Εποµένως, κρίνεστε εσείς γι’ αυτά που
κάνετε ή δεν κάνετε κι εµείς για την κριτική την οποία σάς
ασκούµε. Γι’ αυτό το λόγο και οι δύο πλευρές πρέπει να είµαστε
πάρα πολύ προσεκτικοί σ’ αυτά τα οποία λέµε. Πρέπει να είµαστε
ακόµα πιο προσεκτικοί φυσικά, λόγω της συγκυρίας, την οποία
ζούµε.
Γενικότερα, για να παραµείνω στη θεωρία του αγώνα αντοχής,
θα έλεγα ότι σ’ αυτόν τον αγώνα αντοχής αυτό που µετράει λόγω
και της κρίσεως τώρα δεν είναι ο εντυπωσιασµός, αλλά η συνολική προσπάθεια που θα κάνουµε όλοι.
Και πρέπει σε αυτόν τον αγώνα να επενδύσουµε και να επιµείνουµε στη σοβαρότητα, στην υπευθυνότητα και στην ουσία. Εκεί
θα κριθούµε. Τότε θα έχει και η Κυβέρνηση θετικές επιδόσεις,
τότε θα µπορέσει και η Ελλάδα να βγει κατά το δυνατόν αλώβητη απ’ αυτήν τη µεγάλη κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωστή Χατζηδάκη.
Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη, καλείται να λάβει το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την οµιλία µου, θα ήθελα να καταθέσω στο Σώµα, κάποιες
τροποποιήσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κάναµε µετά
από την πολύ εποικοδοµητική συζήτηση που είχαµε στην Επιτροπή µας.
Η πιο σηµαντική την οποία θα ήθελα και να πω, είναι ότι µετά
από τη συζήτηση καταργούµε και προχωρούµε σε λύση και εκκαθάριση και της εταιρείας ∆ΗΜΟΣ Α.Ε.
Καταθέτω τις τροποποιήσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλείται µαζί µε
την κατάθεση των νοµοτεχνικών αυτών βελτιώσεων στα Πρακτικά να µεριµνήσετε να διανεµηθούν και στους συναδέλφους.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έπρεπε να τις είχαµε στην αρχή,
κυρία Υπουργέ.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα αποτελεί προτεραιότητα, τόσο για την ενεργοποίηση
των δηµοσίων πόρων που διαθέτουµε ως χώρα, σε δράσεις που
θα στηρίξουν την αγορά και θα συνδράµουν στην ανάκτηση της
χαµένης ανταγωνιστικότητάς της, όσο και για την εξοικονόµηση
δηµοσίων πόρων µε τα όσα προβλέπονται στη ρύθµιση για τα
φάρµακα στο άρθρο 14.
Το 2010 καλούµεθα να υλοποιήσουµε µε αποτελεσµατικό
τρόπο ένα πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ύψους 9,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή για την οικονοµία µας. ∆εν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και δεν θα χαθεί,
αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε ένα ευρώ, γι’ αυτό να είστε σίγουροι.
Αυτό όµως, σηµαίνει όχι µόνο να απορροφήσουµε τα διαθέσιµα κονδύλια, αλλά κυρίως να τα αξιοποιήσουµε σωστά. Αυτά
τα κονδύλια να πιάσουν τόπο, να µπορέσουµε να ενισχύσουµε
την παραγωγή στον τόπο µας, να µπορέσουµε να στηρίξουµε την
εξωστρέφεια, να υλοποιήσουµε ώριµα έργα για την προστασία
του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη, την εξοικονόµηση
ενέργειας, τη βελτίωση της προσπελασιµότητας, την πραγµατική
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης,
µέσα από ένα αναµορφωµένο πρόγραµµα κρατικών ενισχύσεων,
να ολοκληρώσουµε κοινωνικές υποδοµές, µε ιδιαίτερη σηµασία
στην υγεία. Τέλος, να επενδύσουµε στον ανθρώπινο παράγοντα
και ναι, κύριε Παυλόπουλε που δεν είσαστε εδώ, πραγµατικά να
προωθήσουµε τη διοικητική µεταρρύθµιση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε
προωθεί ουσιαστικά δέκα βασικές αλλαγές, µε τις οποίες κάνουµε τρία πράγµατα. Αποδεσµεύουµε τους πόρους στις περιφέρειες, αποκεντρώνουµε δηλαδή πόρους προς την ελληνική
περιφέρεια η οποία πια µπορεί αποτελεσµατικά να υλοποιήσει
τον προγραµµατισµό της, απλουστεύουµε διαδικασίες και αυξάνουµε την αποτελεσµατικότητα στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
Ποιες είναι αυτές οι δέκα βασικές ρυθµίσεις που προωθούνται
µετά από µία εκτενή διαβούλευση, όπου είχαµε τις απόψεις πάνω
από είκοσι δύο τουλάχιστον φορέων, αλλά και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Πρώτον, συνάπτονται επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης
µεταξύ του Υπουργείου και όλων των περιφερειών, των γενικών
γραµµατέων δηλαδή των περιφερειών αλλά και των Υπουργείων.
∆εν πρέπει να υπάρχει καµµία ανησυχία σε σχέση µε το «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», µε τη µεγάλη νοµοθετική παρέµβαση και τη µεγάλη
διοικητική µεταρρύθµιση. Ακριβώς αυτές οι επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης, δίνουν κίνητρα στην περιφέρεια από σήµερα
πραγµατικά, να συντονίσουν το σχεδιαστικό τους ρόλο, να προωθήσουν τον προγραµµατισµό ενεργειών, να εντάξουν µεγάλα
ώριµα έργα που θα έχουν υψηλό αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Είναι
µια συµφωνία πλαίσιο η οποία θα µας επιτρέψει και να αποδεσµεύσουµε πόρους και να παρακολουθήσουµε την υλοποίηση
αυτού του προγράµµατος.
∆εύτερον, καταργείται ο ασφυκτικός, µέχρι σήµερα συντονισµός της κεντρικής διοίκησης σε όλα τα στάδια υλοποίησης των
έργων.
Τρίτον, απλοποιούνται οι προκηρύξεις και οι διαδικασίες ένταξης έργων. Μικρά έργα µπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσµατικά και αναπτυξιακά και ουσιαστικά, όχι µόνο στηρίζουµε την
ανάπτυξη αλλά βασικά καταργούµε τις υπερκοστολογήσεις που
γίνονταν προκειµένου να ενταχθούν έργα στα πλαφόν που υπήρχαν.
Τέταρτον, διασφαλίζεται ότι οι δηµόσιοι πόροι διατίθενται στοχευµένα στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα.
Πέµπτον, καταργείται η υποχρεωτική διπλή επιβεβαίωση της
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ που δυσκόλευε όλες τις διαδικασίες.
Έκτον, προβλέπονται αποκλειστικές προθεσµίες για τις διαδι-
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κασίες προληπτικών ελέγχων δηµοσίων συµβάσεων.
Έβδοµον, καταργείται ο προληπτικός έλεγχος για συµβάσεις
που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων.
Όγδοο, επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης πορισµάτων ελέγχου από την αρµόδια αρχή.
Ένατο, επιταχύνεται η επικαιροποίηση των µελετών δηµοσίων
έργων καθώς θα µπορεί να γίνεται και από τις αρµόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής.
∆έκατο, καταργούνται όλοι οι περιττοί οργανισµοί, που όπως
είπατε και εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν λειτούργησαν όπως οι αναπτυξιακοί οργανισµοί
περιφέρειας, η ανώνυµη εταιρεία «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.» και η Επιτροπή
Εµπειρογνωµώνων -και µε τις σηµερινές µας τροποποιήσεις- και
η «∆ΗΜΟΣ Α.Ε.»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που αύριο πρόκειται να ψηφιστεί, αποτελεί µία µόνο, από µία σειρά σηµαντικών
παρεµβάσεων που υλοποιεί το Υπουργείο απέναντι στη σοβαρή
κρίση που διέπει την ελληνική οικονοµία, απέναντι στην απειλή
της ύφεσης. Έχουµε ήδη προχωρήσει και συνεχίζουµε µε ακόµη
γρηγορότερο ρυθµό, µε αναπτυξιακά, αντισταθµιστικά µέτρα και
πολιτικές.
Άκουσα και σε αυτήν την Αίθουσα και ακούω µονότονα τους
συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να επικρίνουν
την Κυβέρνηση, λέγοντας ότι το ΕΣΠΑ είναι στάσιµο, ότι ο αναπτυξιακός νόµος έχει σταµατήσει, ότι υπάρχουν δήθεν µεγάλες
καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αναπτυξιακών µέτρων. Πρόκειται δυστυχώς και για ανακρίβεια και για παραπλάνηση.
Αυτό που αποκρύπτετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ότι δυστυχώς παραλάβαµε το
ΕΣΠΑ τον Οκτώβριο του 2009 µε απορρόφηση περίπου 3,2%
µετά από τρία ολόκληρα χρόνια από την έναρξή του. Σήµερα,
µέσα σε µόλις πέντε µήνες φτάσαµε το πραγµατικό ποσοστό
απορρόφησης να είναι σχεδόν στο 6%. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και επειδή όταν µιλάµε, πρέπει να µιλάµε µε στοιχεία θα καταθέσω στη Βουλή έναν πίνακα που αποτυπώνει συγκριτικά την
κατάσταση σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ, την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας και τους πέντε
µήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Οι εντάξεις έργων έχουν κατά µέσο όρο οκταπλασιαστεί σε
µηνιαία βάση, το τελευταίο πεντάµηνο σε σχέση µε την περίοδο
που ήταν κυβέρνηση η Νέα ∆ηµοκρατία. Αντίστοιχα, οι νοµικές
δεσµεύσεις έχουν τετραπλασιαστεί και η απορρόφηση έχει τριπλασιαστεί.
Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε το ΕΣΠΑ, όχι µόνο δεν έχει βαλτώσει, αλλά επιταχύνεται
καθηµερινά. Με το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητάµε θα επιταχύνουµε -και αυτό θέλουµε- ακόµα περισσότερο την υλοποίησή του, κάνοντας πράξη ταυτόχρονα την αποκέντρωση των
πόρων, την απλούστευση διαδικασιών και την αποτελεσµατική
χρήση των πόρων.
Καταθέτω στα Πρακτικά τον πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λουκία-Ταρσίτσα Κατσέλη καταθέτει για τα
Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επειδή επανέρχεσθε και επαναλαµβάνετε συνεχώς, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι δήθεν απουσιάζουν από την οικονοµία
αναπτυξιακά µέτρα, ας τελειώνουµε µια για πάντα µε αυτόν τον
µύθο.
Πρώτον, τριπλασιάσαµε –όπως ανέφερα- σε πέντε µόλις µήνες
την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Είναι ή δεν είναι αυτό αναπτυξιακό
αποτέλεσµα;
Ψηφίσαµε τον Ιανουάριο τον ν. 3816/2010, µε τον οποίο χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελµατίες ρυθµίζουν τις
οφειλές τους προς τις τράπεζες και βγαίνουν από τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», εφόσον αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Είναι ή όχι αυτή
µία ανάσα ρευστότητας, σε µία αγορά που λόγω της πιστωτικής
ασφυξίας βρίσκεται στο κόκκινο;
∆ίνουµε τη δυνατότητα σε χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις
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να εξοφλήσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και να αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση σε πιστώσεις, µέσω
προγράµµατος του ΤΕΜΠΜΕ, ύψους 1.000.000.000 ευρώ. Είναι
κάτι που ζητούσαν όλοι οι παραγωγικοί φορείς και ανταποκριθήκαµε. Είναι αυτό ή όχι µία ουσιαστική ενίσχυση εν µέσω κρίσης;
Προχωρήσαµε και σε ένα ακόµη πρόγραµµα µέσω του ΤΕΜΠΜΕ προϋπολογισµού 1.000.000.000 ευρώ, το οποίο καλύπτει
δαπάνες για την αγορά πρώτων υλών, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών. Είναι µήπως και αυτό δείγµα της
δήθεν ακινησίας της Κυβέρνησης;
Ανακοινώνουµε την άλλη εβδοµάδα δράσεις του ΕΣΠΑ, µε τις
οποίες διοχετεύονται στην αγορά 275.000.000 ευρώ για τη στήριξη και ενίσχυση περισσότερων από πεντέµισι χιλιάδων µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων, πρωτίστως στον κλάδο της µεταποίησης που έχει δεχθεί µεγάλο πλήγµα. ∆εν θα τονωθούν έτσι οι
κλάδοι που σήµερα βρίσκονται σε πολύ κρίσιµη κατάσταση;
Και να έρθω τώρα στον αναπτυξιακό νόµο, που αντί να απολογείστε στην επενδυτική και επιχειρηµατική κοινότητα για την
απραξία και τη συσσώρευση τεράστιων οφειλών, επιχειρείτε να
βγείτε και από πάνω. Σας διαφεύγει ότι αφήσατε πίσω σας, περίπου, 1.000.000.000 ευρώ οφειλές προς επιχειρήσεις; Θέλετε
µήπως να σας απαριθµήσω συγκεκριµένες περιπτώσεις εγκεκριµένων για χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία
είχαν ολοκληρωθεί, αλλά για άγνωστο λόγο βρίσκονταν στα συρτάρια των υπηρεσιών, χωρίς να δοθούν τα οφειλόµενα προς τους
επενδυτές;
Γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε στο
Υπουργείο, κατακλειστήκαµε από αιτήµατα επενδυτών, οι οποίοι
προσπαθούσαν εδώ και χρόνια να ξεµπλοκάρουν οφειλές για
έργα που έχουµε ολοκληρώσει;
Βάζουµε, επιτέλους, µία τάξη. Ξεκινήσαµε να αποπληρώνουµε
οφειλές προς επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που είχαν ολοκληρωθεί, καθώς και για ώριµα επενδυτικά σχέδια. Από τον ∆εκέµβριο του 2009 µέχρι σήµερα, έχουµε καταβάλει οφειλές
ύψους 440.000.000 ευρώ. Σε λιγότερο από τέσσερις µήνες,
440.000.000 ευρώ!
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τι ποσά καταβάλατε για ολόκληρο το 2008; Περίπου
500.000.000ευρώ Εµείς, σε λιγότερο από τέσσερις µήνες, καταβάλαµε σχεδόν το 80% απ’ ό,τι εσείς σε έναν χρόνο και θα ξεπληρωθούν όλες οι οφειλές µέχρι το τέλος του Μαΐου.
Αφήσατε να εκκρεµούν προς αξιολόγηση πάνω από τρεις χιλιάδες επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους πάνω από
10.000.000.000 ευρώ, µε συνολικό ύψος ενίσχυσης σχεδόν
4.000.000.000 ευρώ. Όταν σήµερα µιλάτε για αναπτυξιακά
µέτρα, πείτε µας τί έγινε τα πέντε τελευταία χρόνια; Γιατί αφήσατε να βαλτώνουν στα συρτάρια των υπηρεσιών 10.000.000.000
ευρώ παραγωγικές επενδύσεις;
Εµείς µε το άρθρο 13 του σχεδίου νόµου επιταχύνουµε τις
αξιολογήσεις των εκκρεµών επενδυτικών σχεδίων και τα οµαδοποιούµε µε βάση κριτήρια και όρια συνολικού κόστους επένδυσης, ακριβώς για να προχωρήσουµε γρήγορα στις αξιολογήσεις.
Όσο δε για τους αξιολογητές, κύριε Καλογιάννη, να σας θυµίσω
ότι οι αξιολογητές υπήρχαν και µε βάση τον ν. 3299/2004. Προβλεπόταν τότε ότι υπάλληλοι και άλλων υπηρεσιών του δηµοσίου, καθώς και εξωτερικοί αξιολογητές µπορούν να αξιολογούν
επενδυτικά σχέδια. Αυτό υπήρχε στο νόµο, αυτό δεν το αλλάξαµε. Αυτό που κάνουµε είναι ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης των
εκτός αρµοδίας υπηρεσίας, θα υποβάλλονται απ’ ευθείας στη
γνωµοδοτική επιτροπή. Γιατί; Για να µη χρειάζεται µία ακόµη
άσκοπη εµπλοκή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου µας.
Απέναντι σε αυτή την επενδυτική µιζέρια που κληρονοµήσαµε,
προωθούµε µέχρι τον Μάιο έναν νέο αναπτυξιακό νόµο. Και παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ας µην αναφερθούµε ξανά σε καθυστερήσεις του αναπτυξιακού νόµου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι
το 2010, όλο το 2010, χρηµατοδοτούµε προγράµµατα επενδυτικά που έχουν ενταχθεί στον προηγούµενο αναπτυξιακό νόµο.
Οφειλές για έργα που υλοποιούνται και για έργα που είναι αξιολογηµένα θετικά ή που αξιολογούνται αυτή την περίοδο και θα
ενταχθούν στο δεύτερο ήµισυ του 2010.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό να το επαναλάβετε, κυρία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργέ, γιατί ο Τύπος, τα κανάλια, εµφανίζουν ότι το Υπουργείο σας πέντε µήνες δεν κάνει τίποτε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να το επαναλάβετε ότι εφαρµόζεται ο αναπτυξιακός νόµος.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Γι’ αυτό το επαναλαµβάνω κάθε φορά, ότι
όλο το 2010 χρηµατοδοτούνται αναπτυξιακά προγράµµατα του
προηγούµενου αναπτυξιακού νόµου.
Ο καινούργιος αναπτυξιακός νόµος που κατατίθεται και θα κατατεθεί τον Μάιο θα χρηµατοδοτήσει επενδυτικά προγράµµατα
από το 2011 και µετά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Έτσι έγινε και µε τον προηγούµενο
νόµο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ωραία. Άρα, συµφωνείτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι λογικό αυτό. Γιατί κοντεύουµε
να τρελαθούµε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Μπούρα, εξηγώ κάτι το οποίο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Μην
το θεωρείτε επίτευγµα ότι κάνατε κάτι το τροµερό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μην διακόπτετε. Ας συνεχίσει η κυρία Υπουργός.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Πολύ ωραία. Ευχαριστώ που συµφωνείτε
και αυτό το σηµείο, το οποίο είναι πολύ σηµαντικό ξεκαθαρίστηκε.
Με τον καινούργιο αναπτυξιακό νόµο, θα διαφοροποιήσουµε
τα παρεχόµενα κίνητρα για να στηρίξουµε, επιτέλους, την εγχώρια προστιθέµενη αξία στον τόπο µας, την εξωστρέφεια, την καινοτοµία, τις θέσεις εργασίας. Όχι άλλα κίνητρα για εισαγωγές
κλιµατιστικών. Όχι κίνητρα για αυτοκίνητα υψηλού κυβισµού.
Αλλά ναι, κίνητρα για προστιθέµενη αξία στον τόπο, για παραγωγή, παραδείγµατος χάριν, εξοπλισµού για ανανεώσιµες πηγές,
για τη στήριξη του αγροτοδιατροφικού µας τοµέα, για µετεγκατάσταση σε αναβαθµισµένες ΒΙΠΕ, για τα λιµάνια µας και για την
µεταποίησή µας.
Αυτά σηµαίνουν πρωτοβουλίες, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Αυτά σηµαίνουν µέτρα για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. Πρωτοβουλίες όπως το επενδυτικό πρόγραµµα του ΟΛΠ,
πρωτοβουλίες όπως το ειδικό αναπτυξιακό του Πειραιά και του
∆ήµου Περάµατος, της δυτικής Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η
θετική έκβαση µε τον Σκαραµαγκά, η συνεργασία µε την Κυβέρνηση των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, η πρώτη µεγάλη επένδυση που ξεµπλοκάρισε ύψους 900.000.000 ευρώ στην Κοζάνη
και στην Φλώρινα για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η υποβολή
µετά το Πάσχα σχεδίου νόµου για την απλούστευση διαδικασιών
ίδρυσης επιχειρήσεων. Σηµαίνει πρωτοβουλίες όπως το Παρατηρητήριο Τιµών που λειτουργεί, επιτέλους, µετά από δέκα χρόνια, είναι µεγάλες αναπτυξιακές τοµές. Πρέπει να γίνουν πολλές
περισσότερες.
Και κλείνω µε το παρατηρητήριο για τις τιµές φαρµάκων που
έγινε σε ελάχιστο χρόνο, µε ελάχιστο κόστος και µας επιτρέπει,
επιτέλους, µε τη ρύθµιση που φέρνουµε σήµερα και για την
οποία θα µιλήσουµε αύριο εκτενώς, να µειώσουµε την τιµή των
φαρµάκων πάνω από 20% σε µεσοσταθµική βάση και να εξοικονοµήσουµε πάνω από 1.000.000.000 ευρώ για τους Έλληνες φορολογούµενους και για τα ασφαλιστικά µας ταµεία. Αυτή είναι
µία µεγάλη αναπτυξιακή και κοινωνική τοµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τόπος χρειάζεται πραγµατικά
µεγάλες και τολµηρές τοµές. Η Κυβέρνηση υλοποιεί, χωρίς καθυστερήσεις, πολιτικές και δράσεις, ώστε η χώρα όχι µόνο να
επανέλθει σε τροχιά δηµοσιονοµικής σταθερότητας, αλλά κυρίως για να µπορέσει να πετύχει βιώσιµους ρυθµούς ανάπτυξης.
Τις πολιτικές αυτές υπηρετεί το Υπουργείο µας. Στις πολιτικές
αυτές ανταποκρίνεται και το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα. Γι’ αυτό και σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
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κυρία Υπουργό.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, περίµενα διαφορετική τοποθέτηση και
ανάλυση των προσπαθειών από την αρµόδια Υπουργό. Περίµενα,
δηλαδή, περισσότερες αλήθειες και λιγότερη εκµετάλλευση του
αυτονόητου το οποίο παρουσιάστηκε ως επίτευγµα.
Κυρία Υπουργέ, δεν µπορείτε να λέτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι είναι επίτευγµα της Κυβέρνησής σας -ενδεχοµένως
και προσωπικό σας- το γεγονός ότι συνεχίζεται η χρηµατοδότηση ήδη εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων. Βρισκόµαστε σε
µια συνταγµατικά κατοχυρωµένη χώρα, δηµοκρατική, µε στοιχειώδη συνέχεια της διακυβέρνησης. Ήταν δυνατόν ποτέ σε µια
χώρα ευνοµούµενη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταµατήσει η
χρηµατοδότηση ήδη υπαρχόντων σχεδίων; Και γι’ αυτό το λόγο
θέλετε να σας χειροκροτήσουµε; Νοµίζω ότι υποτιµάτε την ίδια
την λειτουργία του Υπουργείου σας.
Χθες ο αξιότιµος Πρωθυπουργός απ’ αυτό το έδρανο είπε ουσιαστικά στην οµιλία του –και παρακαλώ πολύ να το δείτε στα
Πρακτικά- ότι «ναι, θα υπάρχει επενδυτικός νόµος ο οποίος θα
χρηµατοδοτήσει από το 2011». Πείτε λοιπόν καθαρά ότι ως Κυβέρνηση αποφασίσατε για τους δικούς σας λόγους να αφαιρέσετε από τον πολιτικό χρόνο το 2010. ∆ιότι αν εσείς κάνετε τον
επενδυτικό νόµο τον Μάιο του 2010, υπάρχουν οι ανάλογες προκηρύξεις, τα ανάλογα σχέδια, οι εγκρίσεις, οι θολοί αξιολογητές
τους οποίους θα βάλετε µε τους δικούς σας όρους, το 2011 θα
βγάλετε χρήµατα στην αγορά. Πείτε το, δεν είναι κακό. Το να
χαθεί ένας ακόµα χρόνος απ’ αυτήν τη διαδικασία δεν είναι και
τόσο τραγικό. Τραγικό όµως είναι, κυρία Υπουργέ, πρώτον ότι
γελάτε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Αντιφάσκετε. ∆εν έχει σχέση µε αυτό που
είπατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε µε. Πρέπει να
µάθει να ακούει η Κυβέρνηση. ∆εν είναι κακό να ακούει η Κυβέρνηση και κάτι που δεν το έχει κάνει καλά. Είναι καλό πράγµα
να ακούτε. Και είναι καλό πράγµα να ακούτε και την αγορά. Να
αντιληφθείτε ότι αυτό το οποίο κάνετε, ότι η έλλειψη και το σταµάτηµα του επενδυτικού νόµου -ο οποίος νόµος είναι συµπληρωµατικός του ΕΣΠΑ, διότι καταλαβαίνετε την αξία της
συνεργασίας των δυο- αποτελεί το µεγαλύτερο λάθος στην εποχούµενη και αναπτυσσόµενη ανεργία που έρχεται. Περί αυτού
πρόκειται. Πώς θα υπηρετήσετε τον ανταγωνισµό της ελληνικής
οικονοµίας και των επιχειρήσεων, πώς θα αντιµετωπίσετε αυτό
που έρχεται όταν θα αρχίσετε να βγάζετε χρήµατα το 2011 και τα
έργα ουσιαστικά θα παράγουν θέσεις εργασίας στο τέλος του
2011; Εσείς θα τα λουστείτε και η ελληνική κοινωνία. Αλλά εσείς
έχετε την ευθύνη ως Κυβέρνηση.
∆εύτερον, κυρία Υπουργέ, δεν µπορείτε να λέτε εδώ ότι ανακαλύψατε και φτιάξατε παρατηρητήριο τιµών. Εσείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση σ’ αυτήν την Αίθουσα και οι δηµοσιογράφοι,
που έκαναν την δουλειά τους, κάθε ∆ευτέρα είχαν τις τιµές των
καυσίµων από το παρατηρητήριο καυσίµων και τις τιµές των
προϊόντων από το παρατηρητήριο τιµών. Ξεκίνησε από το 2005
µε ευρωπαϊκά χρήµατα, εγκαινιάστηκε τον Νοέµβριο του 2008
και σε τελική ανάλυση εσείς το χρησιµοποιούσατε και ως αντιπολιτευτικό όπλο.
Να σας πω τι κάνατε. Το εξαφανίσατε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα και θα το εµφανίσετε εσείς όταν πιστεύετε ότι µπορείτε
να πείσετε ότι είναι δικό σας έργο ή όταν νιώσετε ότι σταµάτησε
η αύξηση του πληθωρισµού από τους έµµεσους φόρους, από το
ΦΠΑ που ανέβηκε, απ’ όλα τα µέτρα που έχουν προκύψει για να
εµφανίσετε µια οικονοµία ή µια τιµολογιακή κατάσταση η οποία
είναι περίπου ίδια.
Αλλά δεν µπορείτε σε τελική ανάλυση να λέτε όλα αυτά µέσα
στην Αίθουσα γιατί εκτίθεστε. Και δεν κάνει να εκτίθεστε. ∆ιότι
κανείς δεν έχει αµφιβολία για τις καλές προθέσεις. Κανείς δεν
έχει αµφιβολία για την αγωνία που έχουµε όλοι. Αλλά να µιλάµε
την ίδια γλώσσα.
∆εν µπορείτε να λέτε εσείς αυτό που θέλετε και εµείς οπωσδήποτε να σας χειροκροτούµε. ∆εν θα το κάνουµε. Θα σας χει-
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ροκροτήσουµε για µερικά απ’ αυτά που κάνετε. Θα σας πούµε
ναι, κάποια απ’ αυτά που πάτε να περάσετε, µέσα σ’ αυτό το σχέδιο νόµου ενδεχοµένως να µπορεί και να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Καµµιά αµφιβολία. Αλλά θα σας βάλουµε και ορισµένα
ερωτήµατα.
Πρώτο ερώτηµα. Μιλάτε για ανακατανοµή των πόρων. Όπως
ξέρετε το ΕΣΠΑ πρώτα λειτουργεί και ύστερα εγκρίνεται. Έχετε
εξασφαλίσει την σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Την
έχετε εξασφαλίσει γι’ αυτή την αλλαγή των κεφαλαίων, την αλλαγή της κατεύθυνσης; Ή θα βρεθούµε ως κράτος ενώπιον τετελεσµένων γεγονότων άρνησης; Ήδη βρισκόµαστε στο ν+3.
Μετά το ν+3 –και παρακαλώ µε διαψεύδετε- δηλαδή, µετά τον
τρίτο χρόνο δεν µπορείτε να κάνετε αλλαγές. Άρα, πρέπει να τις
κάνετε µέχρι το 2010. Το έχετε προγραµµατίσει; Τι σκέφτεστε να
κάνετε; Μήπως µπορούµε να µάθουµε το µυστικό; Αν δεν έχετε
σκεφτεί τι να κάνετε σας λέµε ότι έχετε αργήσει. Και σας λέµε
επίσης ότι βάζετε σε κίνδυνο το µεγαλύτερο χρηµατοδοτικό
πρωτόκολλο της περιόδου.
Και δεύτερον, βάζετε σε πολύ µεγάλο κίνδυνο την δική σας
αξιοπιστία, προσωπικά.
Τρίτον, δεν µπορείτε να λέτε ότι εµφανίσατε εδώ ένα πρόγραµµα για την πράσινη ενέργεια. Είναι το πρόγραµµα «ΕΠΙΧΕΙΡΩ». Το είχε υπογράψει ο κ. Χατζηδάκης. Αλλάξατε τους
τίτλους και εµφανίσατε ακριβώς το ίδιο πρόγραµµα. ∆εν µπορείτε να λέτε ότι αυξάνετε τις επενδύσεις, διότι άλλα µας παρουσιάσατε στον προϋπολογισµό του ∆εκεµβρίου και στην
συνέχεια, µετά το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
αφαιρέσατε 400.000.000. Από πού τα αφαιρέσατε; Από τις δηµόσιες επενδύσεις. ∆ηλαδή; ∆ηλαδή, από τα χρήµατα που είχε
το κράτος για να προωθήσει αναπτυξιακά έργα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πείτε ότι βρισκόµαστε σε µια διαδικασία κρίσης της ελληνικής οικονοµίας. Ναι, βρισκόµαστε. Αλλά πείτε αλήθεια σ’ αυτήν
την Αίθουσα. Μην προσπαθείτε να εξωραΐσετε τα πράγµατα. ∆εν
οδηγεί πουθενά αυτή η ιστορία.
Κυρία Υπουργέ, εµφανίσατε ως µεγάλο επίτευγµα το επιχειρησιακό σύµφωνο υλοποίησης. Εγώ θα σας πω ότι θα µπορούσε
να λειτουργήσει. Μπορείτε όµως να µας πείτε αν αυτό το επιχειρησιακό σύµφωνο υλοποίησης θα τρέξει µε την συµφωνία όλων
των φορέων και µετά τις εκλογές και τους καινούργιους γραµµατείς περιφέρειας που πιθανώς θα φέρει το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» από 1/1/2011; Είστε δηλαδή, σίγουρα δεσµευµένοι και
µπορείτε να δεσµεύσετε τα εκλεγµένα περιφερειακά συµβούλια,
ή ό,τι εν πάση περιπτώσει προκύψει που ακόµα δεν ξέρουµε, ότι
θα θέλουν να ακολουθήσουν αυτό που θα συµφωνήσετε µε τους
κοµµατικά τοποθετηµένους δικούς σας γραµµατείς περιφέρειας;
Πώς δεσµεύετε την ίδια σας την Κυβέρνηση. Αποφασίστε. Ή ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα αλλάξει σ’ αυτό το σχέδιο ή αυτό το σχέδιο
θα αλλοιώσει τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Αλλά δεν µπορούν να γίνουν
και τα δυο.
∆εύτερον. Μας εµφανίζετε ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης οι
οποίοι µπορεί να είναι και ιδιώτες αλλά κυρίως κερδοσκοπικές
εταιρείες. ∆ιότι µέχρι τώρα υπήρχαν ιδιώτες αλλά µη κερδοσκοπικές. Μιλάµε για ένα πρόγραµµα 39,5 δισεκατοµµυρίων. Πόσο
είναι περίπου αυτό το οποίο κερδίζουν οι ενδιάµεσοι διαχειριστικοί φορείς; Να συµφωνήσουµε ότι είναι γύρω στο 15%; Η εκτίµησή µας είναι τόση. Μιλάµε για 6.000.000.000 ευρώ. Και
αναλαµβάνετε την ευθύνη να πάνε σε κερδοσκοπικές εταιρείες;
Με ποιες διαδικασίες; Με ποια αξιολόγηση; Με ποια κριτήρια θα
είναι αυτές οι εταιρείες; Αναλαµβάνετε την πολιτική ευθύνη να
στείλετε 6.000.000.000 σε κερδοσκοπικές εταιρείες, σε συµβούλους µετά από ευρωπαϊκό διαγωνισµό που εσείς έχετε δηλώσει;
Και που θα πάνε αυτά τα χρήµατα; Άρα, δεν θα πέσουν το µεγαλύτερο ποσοστό τους µέσα στην αγορά. Βεβαίως θα πάει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, δεν θα πέσει στην ελληνική αγορά. Παρακαλώ να µε διαψεύσετε ή να πάρουµε τις απαντήσεις που χρειαζόµαστε. Εµείς βάζουµε τα ερωτήµατα. Βάζουµε όµως και την
ανησυχία.
Τρίτο. Μειώνετε το ελάχιστο ποσό των έργων. Εγώ δεν θα πω
ότι ένα γεφύρι ή µια βρύση είναι ένα κακό έργο για µια κοινότητα. Εκλέγοµαι στην επαρχία και µπορώ να αντιληφθώ πολύ
καλά την µεγάλη αξία αυτών των µικρών έργων που δεν τα υποστήριξε ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας αυτό που κατόρθωσε
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να κάνει είναι να θυσιάσει στην κυριολεξία τις ελπίδες και τα οράµατα των µικρών δηµοτικών διαµερισµάτων. Ας πούµε ότι είναι
καλό. Πρέπει να το κάνουµε µέσα από το ΕΣΠΑ ή πρέπει να το
κάνουµε µέσα από τις δηµόσιες επενδύσεις µε ταχύρυθµες διαδικασίες;
Γιατί πρέπει να παγιδεύσουµε το µεγαλύτερο χρηµατοδοτικό
πρωτόκολλο των τελευταίων ετών µ’ αυτά τα µικρά εργάκια. Και
µάλιστα µέσα από φορείς διαχείρισης οι οποίοι δεν θα είναι και
πιστοποιηµένοι. ∆ηλαδή, µάλιστα µέσα από δήµους του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που δεν θα έχουµε προλάβει να αποκτήσουν τεχνικούς
συµβούλους, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν έργα, την δυνατότητα να τα επαναδιαπραγµατευθούν ή να τα επανατοποθετήσουν οικονοµικά. Αναλαµβάνετε αυτήν την ευθύνη;
Αναλαµβάνετε, δηλαδή, στο τέλος αυτής της πορείας να έρθει η
Ευρωπαϊκή Ένωση στον δειγµατοληπτικό έλεγχο και να αρνηθεί
να πληρώσει; Ποιος θα πληρώσει τότε τους εργολάβους; Ποιος
θα πληρώσει τα οράµατα και τις ελπίδες της ελληνικής περιφέρειας απ’ αυτά τα µικρά έργα, των οποίων δεν υποτιµώ την αξία
αλλά σαφέστατα αντιτιθέµεθα στο να τοποθετηθούν στο ΕΣΠΑ;
Γιατί η κεντρική αρχή συντονισµού αντί να κάνει συντονισµό
κάνει και αξιολόγηση; Έχει την τεχνογνωσία, κύριε Υπουργέ;
Μέχρι τώρα δεν την είχε. Τι άλλαξε για να την αποκτήσει;
Και τέλος µε όλα αυτά τα οποία περιέγραψα και τα ερωτήµατα
που έβαλα για λογαριασµό της Νέας ∆ηµοκρατίας, πως εσείς
µπορείτε να δεσµευθείτε για την αύξηση της ταχύτητας και της
αποτελεσµατικότητας του ΕΣΠΑ;
∆εν θα σας πω ότι δούλευε εξαιρετικά. Ναι, υπήρχαν προβλήµατα. Σε καµµία περίπτωση δεν θα πούµε ότι δεν υπάρχουν
πάντα κακώς κείµενα και δεν υπάρχει πάντα το καλύτερο. Αλλά
πείστε µας ότι αυτά που κάνετε, θα κάνουν το καλύτερο στην
ποιότητα των έργων, θα µειώσουν την όποια διαφορά που θα
µπορούσε να υπήρχε, γιατί µιλήσατε για υπερτιµολογήσεις. Σας
υπενθυµίζω ότι υπερτιµολογήσεις δεν περνάνε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση -και το ξέρετε ότι δεν περνάνε- οι υπερτιµολογήσεις περνάνε στα άλλα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι υπερτιµολογήσεις δεν
περνάνε στο δειγµατοληπτικό έλεγχο και το γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά αυτό.
Θα θέλαµε να µας πείσετε πάρα πολύ και για το πρόγραµµα
των ενισχύσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Θέλω να σας
υπενθυµίσω ότι σταµατήσατε ένα έργο ένα 1.000.000.000 ευρώ
από το οποίο ήταν: 250.000.000 ευρώ για την µεταποίηση,
250.000.000 ευρώ για τον τουρισµό, 250.000.000 για το εµπόριο,
250.000.000 ευρώ για τις υπηρεσίες και 50.000.000 ευρώ για τις
εταιρείες franchise. Όλες αυτές οι διαδικασίες αφορούσαν την
ελληνική αγορά, τίποτα εισαγόµενο.
Ήταν ένα έργο για εταιρείες µέχρι σαράντα εννέα εργαζόµενους µε εξαιρετικό bonus για την περίπτωση που αυξανόταν ο
αριθµός των εργαζοµένων. ∆εν υπάρχει πια, υπήρχαν άνθρωποι
που είχαν ετοιµάσει σχέδια γι’ αυτό. Αυτό είχε ανακοινωθεί
πρώτη φορά το Μάϊο. Αναλαµβάνετε την υποχρέωση απέναντι σ’
αυτούς τους ανθρώπους, που περίµεναν ενδεχοµένως αυτή τη
χρηµατοδότηση, να το επαναλάβετε σ’ αυτήν την κατεύθυνση;
Εγώ σας ανέφερα και τα ποσά και τις υπηρεσίες; Η δεν θα κάνετε
τίποτα ή θα µειώσετε τα κονδύλια αυτά;
Τέλος, κυρία Υπουργέ, θέλω να σας πω ότι πράγµατι η χώρα
βρίσκεται σε οικονοµική κρίση. Η κρίση είναι το πρόβληµα της
χώρας, ας µη γίνει και η πολιτική κοµµάτι του προβλήµατος. Ας
µην γίνει, δηλαδή, η διάθεσή µας να τα αλλάζουµε όλα µόνο για
να λέµε ότι αλλάζουµε, να σταµατάµε µία πορεία των πραγµάτων και αντί να τη διορθώνουµε προς τις σωστές κατευθύνσεις,
να επιχειρούµε µία παρθενογένεση ενός σχεδιασµού, που το
µόνο που θα φέρει είναι µία τροµακτική καθυστέρηση, πραγµατική καθυστέρηση για την οποία τελικά όλοι θα χάσουµε σ’ αυτόν
τον τόπο.
Και δεν το λέω από την αντιπολιτευτική διάθεση, το λέω για
την ουσία και για να συµβάλουµε. Και το λέω αυτό διότι αυτά τα
οποία έχουµε δει µέχρι τώρα και αυτά τα οποία είδαµε τους
πέντε µήνες που είσαστε στην Κυβέρνηση µε παράδειγµα το «INTERREG», δηλαδή τις διακρατικές συνεργασίες σε επίπεδο
ΕΣΠΑ, όπου ήταν 300.000.000 ευρώ και είχαν υποβληθεί διακόσιες εξήντα επτά προτάσεις, από τον Οκτώβριο µήνα σας ζητούν
την κοινή τεχνική γραµµατεία και απαντήσατε τον Φεβρουάριο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Και απαντήσατε τον Φεβρουάριο γιατί τότε καταλάβατε περί
τίνος πρόκειται. Να, όµως, που από πρώτοι στο «INTERREG»,
στη διακρατική συνεργασία, όταν τέθηκαν τα πρώτα ερωτήµατα
είµαστε τελευταίοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ξέρετε πολύ
καλά παρά το µικρό ποσό, τι σηµαίνει αυτή η διακρατική συνεργασία για τη διπλωµατία µας και για τη θέση µας ιδιαίτερα στα
Βαλκάνια.
∆εν προχωρώ περαιτέρω στα λεπτά ζητήµατα της εξωτερικής
πολιτικής. Σας λέω µόνο τούτο. Είχαµε την ελπίδα ότι θα είχατε
τη δυνατότητα να αντιληφθείτε το επείγον της ιστορίας και να
µην τα αλλάξετε όλα. Να ξέρετε ότι αναλαµβάνετε πολύ µεγάλη
ευθύνη για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος, θα ελέγχεστε καθηµερινά από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση γι’ αυτά τα
προγράµµατα. Αυτός ο έλεγχος θα είναι δηµόσιος, θα είναι κοινοβουλευτικός και θα είναι πολύ αυστηρός γιατί είναι αυστηροί
οι καιροί, κυρία Υπουργέ, και είναι αυστηρές οι απαιτήσεις των
πολιτών αλλά και η αγωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Υπουργός για µία σύντοµη παρέµβαση. Ελπίζω να έχει επιλέξει τα σηµεία που θα απαντήσει,
γιατί κατά την κοινοβουλευτική τάξη έχει ζητήσει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
Έχετε το λόγο για µία σύντοµη παρέµβαση να απαντήσετε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα απαντήσω πάρα πολύ σύντοµα.
Κοιτάξτε, πρέπει να αποφασίσουµε ή τα αλλάζουµε όλα, όπως
είπατε τώρα ή αλλάζουµε µόνο το 80%, που είπε ο κ. Χατζηδάκης. Πρέπει να αποφασίσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Είπα ότι κρατάτε το 80%.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ωραία, ακόµα καλύτερα για το επιχείρηµα
που θέλω να κάνω.
Άρα, ή κρατάµε το 80% ή τα αλλάζουµε όλα. Ένα από τα δύο
µπορεί να συµβαίνει, δεν µπορούν να συµβαίνουν και τα δύο
µαζί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Τα υπόλοιπα είναι ποιοτικές
εκπτώσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μην διακόπτετε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Γιατί ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι τα αλλάζουµε όλα. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό.
∆εύτερον, η επιχειρηµατολογία σας δείχνει ότι η προτροπή
του Προέδρου του κ. Κακλαµάνη ήταν πάρα πολύ σωστή γιατί
επαναφέρατε το επιχείρηµα, µε το οποίο ο κ. Μπούρας µας
έλεγε ότι πραγµατικά δεν καταλαβαίνει γιατί το τόνισα όσο
έπρεπε στην οµιλία µου.
Μέσα στο 2010 υλοποιούνται επενδυτικά προγράµµατα, άρα
δεν υπάρχει καµµία καθυστέρηση. ∆εν σταµατούµε χρηµατοδοτήσεις, δεν σταµατούµε καµµία…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγκεκριµένα;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Είναι και εγκεκριµένα, τα οποία υλοποιούνται ή και καινούργια, τα οποία ήταν µε τον παλιό -αυτό σας
εξήγησα στην οµιλία µου- µε τον προϋπάρχοντα αναπτυξιακό
νόµο.
Το δεύτερο εξάµηνο θα υλοποιηθούν χρηµατοδοτικά προγράµµατα που αξιολογούνται τώρα και είναι στον αναπτυξιακό
νόµο που καταργήθηκε. Γι’ αυτό έχει σηµασία να ξεκαθαρίσουµε
αυτό το θέµα. Άρα, δεν σταµατούµε καµµία χρηµατοδότηση.
Το παρατηρητήριο τιµών ήταν κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει
δέκα χρόνια, είχε επιταχυνθεί επί κ. Χατζηδάκη και εµείς θέλουµε
να κτίσουµε σε πράγµατα που έχουν γίνει µέχρι τώρα. Αλλά ουσιαστικά όταν το παραλάβαµε είχε µόνο εκατό προϊόντα, για τα
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οποία είχε σχεδιαστεί, το λειτουργήσαµε –αυτό είπα- το ∆εκέµβριο του 2009…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είπατε αυτό.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): … τώρα έχουµε πάνω από χίλια προϊόντα,
σε πάνω από οκτακόσια σηµεία σε όλη την Ελλάδα. Νοµίζω ότι
είναι µία αναπτυξιακή τοµή.
Το παρατηρητήριο τιµών καυσίµων λειτουργούσε πριν από
τέσσερις µήνες µε διακόσιους περίπου πρατηριούχους, σήµερα
έχουµε πάνω από χίλιους εξακόσιους και αυτό είναι θετικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Ήταν χίλιοι και…
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι ….
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μην διακόπτετε.
ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ας µην υποτιµούµε θετικά βήµατα που γίνονται.
Οι προτεραιότητες που είπατε για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και για
τις επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης. Η αναθεώρηση, κύριε
Μαρκόπουλε, θα γίνει το 2011 µε βάση τους κοινοτικούς κανονισµούς. Ακριβώς µε το επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης προετοιµάζουµε την περιφέρεια, για να µπορεί να ασκήσει το
προγραµµατικό της έργο και εάν θέλουν οι καινούργιες Αυτοδιοικήσεις να αναθεωρήσουν κάποιο κοµµάτι του προγραµµατικού
πλαισίου, θα µπορέσουν να το κάνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Τελειώνω µε ένα σηµείο για τις ιδιωτικές
εταιρείες που είπατε. Ως κερδοσκοπικές εταιρείες, εγώ δεν τις
ονόµασα ποτέ κερδοσκοπικές εταιρείες, αλλά ας µην ξεχνάµε
ότι στον υπάρχοντα νόµο οι µόνες «κερδοσκοπικές» εταιρείες
που υπάρχουν, ήταν οι τράπεζες.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ονοµατισµένες.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Προβλεπόταν οι τράπεζες να είναι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης.
Εµείς λέµε ότι µε κριτήρια και προϋποθέσεις θα µπορούσαν
και άλλα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, όπως παραδείγµατος χάριν µια αναπτυξιακή εταιρείας ενός ΟΤΑ να παίξει αυτό
το ρόλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω πραγµατικά …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ίσχυε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): … γιατί θέλετε να µπορούν προνοµιακά
µόνο οι τράπεζες να ορίζονται ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν σας είπα αυτό, αυτό
είναι δικό σας συµπέρασµα.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ωραία, εµείς πιστεύουµε..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν σας είπα αυτό. Μέχρι
τώρα ήταν µη κερδοσκοπικές.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μα, οι τράπεζες είναι κερδοσκοπικές. ∆εν
είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε µου το καινούργιο
που εισάγετε, διότι εδώ εισάγετε κάτι καινούργιο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μα, κύριε Μαρκόπουλε σας απαντώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν µου απαντάτε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Σας απαντώ.
Επεκτείνουµε σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, όπως µία
αναπτυξιακή εταιρεία ενός ΟΤΑ, που να µπορεί και εκείνη να αναλάβει το ρόλο ενός ενδιάµεσου φορέα.
Τέλος, όλοι οι µεγάλοι δήµοι είναι πιστοποιηµένοι και εάν
υπάρχει κάποιος που δεν έχει µία τέτοια πιστοποίηση, µπορεί βεβαίως να κάνει σύµβαση µε άλλο φορέα που έχει διαχειριστική
επάρκεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλές ήταν οι παρα-
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τηρήσεις της κυρίας Υπουργού, κυρίως ως προς το κλίµα και το
χρώµα της συγκαταβατικότητας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν και οι ερωτήσεις
καλές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ τον κ. Χρήστο Παπουτσή να
λάβει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εισηγητής µας ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος και η Υπουργός η κ.
Κατσέλη αναφέρθηκαν διεξοδικά στο νοµοσχέδιο και κυρίως
στους στόχους αυτού του νοµοσχεδίου.
Βασική µας επιδίωξη είναι η βελτίωση της λειτουργίας και της
αποτελεσµατικότητας του διαχειριστικού µηχανισµού, µέσα από
τον οποίο θα διοχετευτούν στην αγορά και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις όλα τα απαραίτητα κονδύλια για την υλοποίηση των
επενδυτικών τους προγραµµάτων. Εντάσσεται και αυτό µέσα στη
µεγάλη µας προσπάθεια για να θέσουµε ξανά τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά, έτσι ώστε σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέτρα
δηµοσιονοµικής πολιτικής, να µπορέσει να εξέλθει η χώρα από
τη δεινή θέση που την οδήγησαν οι διεθνείς κερδοσκόποι, αλλά
και οι εγχώριοι πολιτικοί καιροσκόποι που διαχειρίστηκαν τις
τύχες της χώρας µας τα τελευταία έξι χρόνια.
Παρά το γεγονός ότι στην πολιτική πολλές φορές οφείλουµε
να στεκόµαστε και αυτοκριτικά και να αναγνωρίζουµε τα πράγµατα, έτσι όπως ακριβώς εξελίσσονται, οι συνάδελφοι της Νέας
∆ηµοκρατίας επιµένουν, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις -όπως
και µόλις προηγουµένως η κυρία Υπουργός αναφέρθηκε στο τί
ακριβώς γίνεται αυτούς τους τελευταίους πέντε µήνες- συνεχίζουν να επιµένουν ότι αυτούς τους τελευταίους πέντε µήνες δεν
απορροφώνται κονδύλια. Η πραγµατικότητα είναι ότι έχουν
απορροφηθεί τόσα κονδύλια, όσα ακριβώς τα τρία τελευταία
χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Παρά, λοιπόν, τις αγκυλώσεις, τις καθυστερήσεις και τα προσκόµµατα που δηµιούργησε η αναπτυξιακή πολιτική της Νέας
∆ηµοκρατίας, η απορροφητικότητα αυτή τη στιγµή κυµαίνεται
στο 6% και ο στόχος είναι 15% µέχρι το τέλος του έτους. Και δεν
είναι µόνο απλά η απορρόφηση των κονδυλίων, αλλά είναι η διοχέτευσή τους σε πρωτοβουλίες και έργα που θα έχουν το µεγαλύτερο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να µιλούµε
τη γλώσσα της αλήθειας και δεν έχουµε κανένα απολύτως δικαίωµα να επιτρέπουµε τη συλλογική αυταπάτη µιας ψευδούς
ευηµερίας, πίσω από την οποία υπάρχουν δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ που ξοδεύτηκαν ασυλλόγιστα, πολλά εξ αυτών από
τα ευρωπαϊκά κονδύλια, χωρίς να έχουµε απολύτως καµµία βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας.
Πίσω από την αυταπάτη της ψευδούς ευηµερίας καλύπτονται
πολιτικές επιλογές µε δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις που διόγκωσαν το κράτος και οδήγησαν στη λεηλασία του δηµοσίου
πλούτου. Κρύβονται επίσης, και οι σειρήνες των τραπεζών, που
οδήγησαν σε ένα πρωτοφανή αποπροσανατολισµό των πολιτών,
προσφέροντας δανεισµό για κατανάλωση χωρίς εγγυήσεις.
Σήµερα πληρώνουµε όλοι µαζί τη δική µας ανεύθυνη συµπεριφορά των τελευταίων χρόνων. Πληρώνουµε την αδυναµία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης –τουλάχιστον µέχρι στιγµής- να αντισταθεί
στις αγορές, οι οποίες επιχειρούν να γίνουν ρυθµιστές της µοίρας των λαών της.
Στην ελληνική κρίση -µη γελιόµαστε- υπάρχουν δυο όψεις: Η
µια αφορά το παραγωγικό πρότυπο της χώρας, αφορά τις παθογένειες του διοικητικού και πολιτικού συστήµατος, αφορά την
έλλειψη οράµατος, ικανότητας και τόλµης της διακυβέρνησης
της Νέας ∆ηµοκρατίας, που παρέλαβε την εξουσία σε υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης. Η άλλη όψη όµως, της ελληνικής κρίσης
είναι η κρίση της Ευρώπης. Είναι η δοκιµασία της συλλογικής
βούλησης των λαών να έχουµε µια Ευρώπη αξιόπιστη και αποτελεσµατική. Και από την άποψη αυτή, δεν είναι µόνο οικονοµική
η κρίση, αλλά είναι βαθύτατα πολιτική.
Για το λόγο αυτό απαιτούνται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσαρµογές στη νέα πραγµατικότητα, αναπτύσσοντας κοινές πολιτικές, ιδιαίτερα όµως, στο θέµα της οικονοµικής
διακυβέρνησης. Γι’ αυτό και οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού του κ. Γιώργου Παπανδρέου και η ελπίδα όλων µας να βρουν
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πρόσφορο έδαφος τις επόµενες µέρες στο Συµβούλιο Κορυφής,
έτσι ώστε η Ευρώπη να µπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής και των καιρών, στις απαιτήσεις των λαών της
Ευρώπης, όχι το ελληνικού λαού µόνο και να δοθεί η δυνατότητα
για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήµατος υποστήριξης
της Ευρωζώνης, του ευρώ, του κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος
σε περιόδους ύφεσης. Μέχρι τότε όµως, εµείς ας συνεχίσουµε
τις προσπάθειες µας.
Ας συνεχίσουµε τις προσπάθειες µας για το νοικοκύρεµα της
ελληνικής οικονοµίας. Μέσα, όµως, σε αυτές τις προσπάθειες,
όπου απαιτείται η µέγιστη δυνατή συναίνεση και συνάντηση όλων
των υπευθύνων δυνάµεων της ελληνικής κοινωνίας, δεν µπορούµε να επιµένουµε στους µύθους µε τους οποίους πολιτευθήκαµε τα προηγούµενα χρόνια. Γιατί ήταν µύθος ο ισχυρισµός
της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι για όλα τα σηµερινά δεινά της ελληνικής οικονοµίας φταίει η διεθνής κρίση.
Σας θυµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ήταν εµφανής η
αβεβαιότητα στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον τα τελευταία
τρία χρόνια. Η θωράκιση της οικονοµίας µας προέβαλε ως αδήριτη ανάγκη, µε γενναίες πρωτοβουλίες αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα. Αυτό έπρεπε να ήταν η βασική πρωτοβουλία, το
βασικό µέληµα της κυβέρνησης του κ. Καραµανλή. ∆εν ήταν,
όµως. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ακολουθούσε ακριβώς την αντίθετη πορεία: Συρρίκνωσε τις δηµόσιες επενδύσεις
και αδιαφόρησε για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Οι δηµόσιες επενδύσεις, όπως αποτυπώνεται στη διαχρονική
πορεία του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µειώθηκαν
από 5% του ΑΕΠ το 2004 στο 3,4% του ΑΕΠ το 2009, στο χαµηλότερο δηλαδή ποσοστό από το 1996 και µετά. Αυτό δεν ήταν
τυχαίο, ήταν το αποτέλεσµα των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης του κ. Καραµανλή, αλλά και της ανικανότητας της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας να αξιοποιήσει την υπεραξία των
Ολυµπιακών Αγώνων και τη µεγάλη προίκα, την οποία παραλάβατε µαζί µε την κυβέρνηση το 2004, δηλαδή τα 3/4 του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που είχατε στη διάθεσή σας.
Ας θυµηθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορισµένα στοιχεία των επιλογών της νεοδηµοκρατικής διακυβέρνησης. Η δηµοσιονοµική απογραφή δεν καταρράκωσε µόνο την αξιοπιστία
της ελληνικής οικονοµίας, αλλά οδήγησε σε µια άδικη περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική. ∆εν ήταν µόνο η συρρίκνωση των
δηµοσίων επενδύσεων, που αποτελούν έτσι κι αλλιώς για όλες
τις χώρες του κόσµου την ατµοµηχανή της ανάπτυξης. Ήταν και
η µείωση των δαπανών µε αναπτυξιακό και κοινωνικό όφελος, ιδιαίτερα στους κρίσιµους τοµείς, όπως της έρευνας, της παιδείας,
της υγείας, της πρόνοιας. Ήταν επίσης, η παντελής απουσία των
διαρθρωτικών παρεµβάσεων στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών.
Και βέβαια ήταν και η διόγκωση του δηµοσίου χρέους σε απόλυτα µεγέθη. Επιπλέον, η αλλαγή της διάρθρωσης του δηµόσιου
δανεισµού µε επιλογές περισσότερο κοστοβόρες και περισσότερο επισφαλείς.
Ποιο ήταν το ποσοτικό και ποιοτικό αποτέλεσµα αυτής της επιβράδυνσης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν η ανακοπή της οικονοµικής σύγκλισης
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η ακύρωση στην πράξη της
ουσίας και του στόχου όλων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης,
όλων των πρωτοβουλιών περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της ευρωπαϊκής πορείας για τη σύγκλυση
της χώρας µας.
Η διαφορά του ρυθµού ανάπτυξης της Ελλάδας, σε σχέση µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι επτά χωρών, µειώθηκε από 4,3
µονάδες το 2003 σε 1,1 µονάδα το 2007. Προσέξτε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, σας µιλώ για το 2007, δηλαδή πριν το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης! Η Ελλάδα τότε, το 2007, ως
προς το ρυθµό ανάπτυξης, έπεσε από την τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν το 2003 και βρέθηκε το 2007 στη δέκατη τέταρτη θέση. Αυτό ήταν το αποτέλεσµα της Νεοδηµοκρατικής
διακυβέρνησης. Αντί να πετύχετε την οικονοµική σύγκλιση, βάλατε την Ελλάδα στο δρόµο της απόκλισης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, δηλαδή στην πραγµατικότητα και µε απλά λόγια βάλατε
την Ελλάδα στο περιθώριο, απροστάτευτη, αθωράκιστη, µπροστά στη επερχόµενη χρηµατοπιστωτική κρίση που αντιµετωπίσαµε όλοι µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα ένα είναι βέβαιο: Είµαστε υποχρεωµένοι και πρέπει να
καταβάλλουµε πολύ σκληρές προσπάθειες για να επανέλθουµε
στο δρόµο της σύγκλισης. Γιατί στις σηµερινές συνθήκες ύφεσης, στην οποία διαχειρίζεται η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τις τύχες
της χώρας, αναµένεται -και είναι απολύτως λογικό- να µειωθεί
σε σχέση µε το κοινοτικό µέσο όρο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες ισοδύναµης αγοραστικής δύναµης, που αποτελούν και το
δείκτη της πραγµατικής οικονοµικής σύγκλισης.
Τα λέω αυτά και τα τονίζω για να µην µας έρθετε µετά –επειδή
άκουσα τον κ. Μαρκόπουλο ότι θα κάνετε και αυστηρή κριτικήνα µας πείτε ότι η δική µας πολιτική είναι αυτή που έβαλε την Ελλάδα στο δρόµο της απόκλισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο
δρόµο αυτό έχουµε µπει εδώ και τρία χρόνια και αυτό να µην το
ξεχνάµε, να το έχουµε καθαρά στο µυαλό µας στη σκέψη µας
και να έχουµε και την ειλικρίνεια να το παραδεχθούµε.
Γι’ αυτό, λοιπόν -επειδή είδα πέρα από τον προσεκτικό λόγο
του κ. Μαρκόπουλου, είχαµε και τον πιο επιθετικό τόνο του αγαπητού φίλου και συνάδελφου κ. Προκόπη Παυλόπουλου πριν
από λίγο- αποποιηθείτε της ευθύνης κα της ευκαιρίας να µας ζητήσετε τα ρέστα.
Έλεος πια! Γιατί σας υπενθυµίζω ότι πέραν των άλλων έχουµε
και την υλοποίηση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο
οποίο αναφέρθηκε τόσο πολύ και ο αγαπητός συνάδελφος κ. Χατζηδάκης, αλλά και ο κ. Μαρκόπουλος. Ξεχάσατε όµως να µας
πείτε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία αναλώθηκε αναλύοντας τη συρρίκνωση του προγραµµατικού έργου και την κακοδιαχείριση των
κονδυλίων µέσα από απεντάξεις, µέσα από µαταιώσεις, από λογιστικές αλχηµείες περικοπών του προϋπολογισµού και µεταφοράς έργων, µε µοναδικό στόχο την εικονική αύξηση της
απορρόφησης, χωρίς ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό
αποτέλεσµα.
Το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης του 2000-2006 µε προϋπολογισµό δηµόσιας δαπάνης 32,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, από τα
οποία τα 22,7 αντιστοιχούν σε κοινοτική συµµετοχή, µετά από
τέσσερις αναθεωρήσεις και δύο παρατάσεις, εδέησε να ολοκληρωθεί την 31η ∆εκεµβρίου 2009.
Ακούµε ότι έχουµε σηµαντική καθυστέρηση. Μας είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι είχαµε 100% απορρόφηση. Λάθος κάνετε, 103,4%
απορρόφηση είχαµε, αλλά στα χαρτιά, µε δεσµεύσεις, οι οποίες
ακόµα δεν έχουν πιστοποιηθεί και για τις οποίες είναι το Υπουργείο τώρα υποχρεωµένο να δανείζεται από το µέλλον, από τους
ελληνικούς προϋπολογισµούς, τους εθνικούς ή τους κοινοτικούς
προϋπολογισµούς του µέλλοντος, για να µπορέσει να καλύψει
τις δικές σας προεκλογικές δεσµεύσεις. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Έχουµε λοιπόν καθυστέρηση στην υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων; Έχουµε. Έχουµε χαµηλότερη απορροφητικότητα από όσο θα έπρεπε να είχαµε; Ενδεχοµένως. Πού
οφείλεται αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι που γνωρίζετε και τα κοινοτικά θέµατα; Οφείλεται, πρώτον, στον πολύπλοκο επιχειρησιακό σχεδιασµό του ΕΣΠΑ που επιλέχθηκε και υποστηρίχθηκε
θεσµικά από τη Νέα ∆ηµοκρατία µε το ν. 3614/2007, τον οποίο
τώρα τροποποιούµε.
∆εύτερον, οφείλεται στη µεγάλη καθυστέρηση προετοιµασίας
και ωρίµανσης των έργων, αλλά και στις πολυσύνθετες ρυθµίσεις για τις µελέτες προετοιµασίας. Ξεχάσατε τις µελέτες προετοιµασίας, που κωλυσιεργούσαν επί µήνες και χρόνια µέχρι να
φτάσουµε στην ωρίµανση και στην έγκριση. Τώρα έρχεται ο κ.
Μαρκόπουλος και λέει: «Μα, τι είναι αυτά τα έργα που χρηµατοδοτείτε;». Αυτά είναι τα έργα για τα οποία κάνατε δύο και τρία
χρόνια µελέτες ωρίµανσης.
Τρίτον, οφείλεται στα νέα δεδοµένα της περιόδου, που είναι οι
πολύπλοκοι και αυστηροί κοινοτικοί κανονισµοί για τη διαχείριση
των προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013, που, όµως, είναι
υποχρεωµένη η Κυβέρνηση να τις λάβει υπ’όψιν της. Και, τέταρτον, οφείλεται σε κάτι άλλο, ότι πέντε ελληνικές περιφέρειες ξεπέρασαν τα τότε προκαθορισµένα επίπεδα ανάπτυξης και έχουν
εισέλθει, πλέον, σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µην έχετε καµµία αµφιβολία. Για
την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το ΕΣΠΑ αποτελεί βασικό εργαλείο
στήριξης της οικονοµίας, τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, ενίσχυσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Είναι προφανές
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ότι χρειάζεται η αναθεώρηση των επιµέρους επιχειρησιακών
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να ενσωµατωθούν οι προτεραιότητες της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής στον επιχειρησιακό σχεδιασµό της χώρας, µε τις σηµερινές συνθήκες ύφεσης
και για να διατεθούν οι διαθέσιµοι πόροι µε στοχευµένο και αποδοτικό τρόπο. Αυτή είναι η υποχρέωσή µας, αυτή είναι η υποχρέωση της Κυβέρνησης. Σ’ αυτό αναφέρθηκε και η κυρία
Υπουργός, σ’ αυτό συζητά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη, το
γνωρίζω, ούτως ή άλλως και η ίδια έχει αναφερθεί επανειληµµένως σ’ αυτό. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούµε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αγαπητέ κύριε Χατζηδάκη, όπως γνωρίζετε
πολύ καλά, επειδή φέρνετε και ξαναφέρνετε το θέµα, είναι υποχρεωµένη σ’ αυτές τις κρίσιµες συνθήκες να αποδεχθεί τις νέες
προτάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης και την αναθεώρηση των
επιχειρησιακών προγραµµάτων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Εγώ είπα ότι δεν θα γίνει
φέτος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε θα γίνει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Τώρα!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπουτσή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Θα ήθελα ακόµα ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με συγχωρείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Όλες αυτές οι διαδικασίες θα γίνουν,
έτσι και αλλιώς, µέσα στο 2010, γιατί δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Γι’ αυτό υπάρχει η επιτάχυνση, γι’ αυτό υπάρχουν όλες οι
πρωτοβουλίες. Από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο µας ενδιαφέρει
είναι ότι πρέπει να επιταχύνουµε τη διαδικασία της αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου, για την απλούστευση των διαδικασιών, γιατί είµαστε σε µια φάση επαναστατικών αλλαγών, όσον
αφορά την περιφερειακή διοίκηση και γι’ αυτό τα βήµατά µας
πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ συντονισµένα.
Και θα είναι συντονισµένα. Μην έχετε καµµιά απολύτως αµφιβολία ότι το στοίχηµα της ανάπτυξης θα το κερδίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εµείς ευχαριστούµε.
Εγώ θέλω να σας πω, όχι ως προεδρεύων, αλλά ως συνδιαβουλευόµενος µαζί σας, ότι συζητώντας για το ΕΣΠΑ συντελείται µια αδικία διά παραλείψεως. Παραδείγµατος χάριν δεν
σηµειώνεται η εξαιρετική επιτυχία του Καραµανλή στη βασική
κατανοµή των κονδυλίων των ΕΣΠΑ, παρά πάσαν προσδοκίαν
επιτυχία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα είπαµε αυτά πριν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Απολογούµαι αν το είχατε αναφέρει, κύριε Καλογιάννη.
Η συζήτηση και η καλή εισήγηση του κ. Παπουτσή, όπως και η
αγόρευση της κυρίας Υπουργού και του κ. Μαρκόπουλου, θα
ήταν πληρέστερη και πιο δίκαιη, εάν εγένετο αυτή η αναφορά,
που αποτελεί την αφετηρία όλου του πολιτικού και οικονοµικού
συλλογισµού.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα απολογηθούµε εµείς για τα ελλείµµατα του κ. Καραµανλή;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, αλλά προ των
ελλειµµάτων στη συζήτηση περί ΕΣΠΑ, θεωρώ ότι είναι δίκαιο να
γίνει αυτή η καταγραφή.
Ο κ. Ροντούλης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Πάντως η καταγραφή στα Πρακτικά
έγινε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αρχίσω µε ένα άλλο θέµα, εν πρώτοις, το οποίο θέλω να
αφιερώσω στον κ. Παπουτσή. Και για να µην τον αιφνιδιάσω θα
καταθέσω στα Πρακτικά ένα δηµοσίευµα για να λάβει γνώση ο κ.
Παπουτσής, την άποψη του οποίου θα ακούσω στη συνέχεια µε
µεγάλη προσοχή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
είπε στον ελληνικό λαό να κάνει θυσίες. Περιορίζει µισθούς,
κόβει επιδόµατα για να βγούµε από την οικονοµική κρίση. Κάποιος καλοπροαίρετα, κύριε Παπουτσή, θα πει βεβαίως «δεκτόν».
Πείτε µου όµως τώρα εσείς η µεγάλη «µασαµπούκα» στον
ΟΠΑΠ θα συνεχίζεται; ∆ιότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχετε προσλάβει στον ΟΠΑΠ έναν Πρόεδρο και ένα διευθύνοντα σύµβουλο
-ακούστε κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, που σας κατηγορούσαν
για γαλάζια golden boys- που θα λαµβάνει ο καθένας 15.500
ευρώ. Τότε οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τριάντα τον αριθµό, στηλίτευαν την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για τον κ. Χατζηεµµανουήλ που είχε τη θέση και του Προέδρου και του
∆ιευθύνοντος συµβούλου και έπαιρνε 15.000 ευρώ και για τις
δύο θέσεις.
Τώρα, λοιπόν, κύριε Παπουτσή, δεν ξέρετε ότι υπάρχουν πράσινα golden boys; Και πώς τολµάτε να λέτε στον ελληνικό λαό
να κάνει θυσίες, να κάνει περικοπές και η «µασαµπούκα» στον
ΟΠΑΠ από το ΠΑΣΟΚ να συνεχίζεται; Τότε οι Βουλευτές σας πώς
ζητούσαν -και σωστά ζητούσαν- κοινοβουλευτικό έλεγχο στον
ΟΠΑΠ;
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Να τα αφήσετε αυτά και να ενηµερώνεστε πρώτα και µετά «να
το κάνετε γαργάρα». Είπατε στον κ. Σαχινίδη και κουνήσατε και
το χέρι σας, εάν ξέρει σε ποια κυβέρνηση βρίσκεται. Τώρα θα
κουνήσετε στην Κυβέρνηση το χέρι σας, κύριε Παπουτσή για τον
ΟΠΑΠ; Άρα λοιπόν όχι δύο µέτρα και δύο σταθµά. Ο ελληνικός
λαός µπορεί να υποβληθεί σε θυσίες, µπορεί να ανεχθεί τα πάντα
αλλά όχι την κοροϊδία µπροστά στα µάτια του.
Άρα, λοιπόν, εγώ περιµένω από τον Παπουτσή, έναν άνθρωπο
εγνωσµένης κοινοβουλευτικής αξίας, να πάρει το λόγο µόλις κατέλθω του Βήµατος. Και να τοποθετηθείτε επ’ αυτού, κύριε Παπουτσή. Εκτός αν το κάνετε και εσείς γαργάρα τώρα.
Έρχοµαι τώρα στα του ΕΣΠΑ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με συγχωρείτε. Αυτό
που συζητείτε, κύριε Ροντούλη, φέρει τον τίτλο «µασαµπούκα
του ΟΠΑΠ»; ∆εν άκουσα καλά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μπράβο. Έτσι όπως ακριβώς το
λέτε, κύριε Πρόεδρε. Μασαµπούκα του ΟΠΑΠ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: (∆εν ακούστηκε)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Κουτσούκο, αν σε πειράζει,
θα ακούσεις τον κ. Παπουτσή στη συνέχεια. Υπάρχει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Αν θα κόψετε τη «µασαµπούκα», περιµένω να το πείτε τώρα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αφήστε τα εσείς τώρα, έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Να κόψουµε...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Καλά, κύριε Αµοιρίδη, ξέρουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Αµοιρίδη, παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµένα δεν µε ενοχλεί καθόλου, αλλά να κρατηθεί ο χρόνος µου. Να ακούσω και
τον κ. Κουτσούκο, να ακούσω και τον κ. Αµοιρίδη, να ακούσω και
τον κ. Παπουτσή τώρα. Αλλά εγώ περιµένω να µου κρατήσετε το
χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα τον κρατήσω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Αµοιρίδη, µην
διακόπτετε τον κ. Ροντούλη, γιατί είναι ο κατ’ εξοχήν συνάδελφος που µπορεί να διακόπτει πολύ πιο εύκολα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, για να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία γρήγορα, αφήστε τον να πει και να αναλύσει αυτά που πιστεύει και
ο ίδιος και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πέρασαν δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα το λάβω υπ’ όψιν
µου. Συνεχίστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έρχοµαι τώρα στα του ΕΣΠΑ.
Άκουσα τις τοποθετήσεις των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης.
Η θέση του ΚΚΕ συµποσούται στο εξής επιχείρηµα. Το είπε ο κ.
Καραθανασόπουλος, άκουσα µε µεγάλη προσοχή. Βέβαια, δεν
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περίµενα µία άλλη τοποθέτηση από τον κ. Καραθανασόπουλο,
από το ΚΚΕ, διότι η θέση του είναι να βγούµε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το κατανοώ κ.λπ..
Είπε, όµως: Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ωραία, εγώ να το
δεχτώ. Όταν, όµως, κύριε Καραθανασόπουλε, δεν έχω τον ωκεανό, δεν µπορώ να κρίνω τη σταγόνα. Να το πω διαφορετικά.
Όταν έχω επενδυτική ξεραΐλα, έρηµο επενδυτική, τότε µου είναι
χρήσιµη και η σταγόνα. Όταν έχω τον ωκεανό, τότε έχω την πολυτέλεια να πω «σταγόνα στον ωκεανό». Αν δεν έχω την πολυτέλεια αυτή, τότε και η σταγόνα είναι πολύτιµη.
Έρχοµαι τώρα στο κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Άκουσα
χθες, αγαπητοί συνάδελφοι, τον κ. Σαµαρά µε µεγάλη προσοχή.
Τι είπε ο αξιότιµος Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας; Είπε, εµείς
θα βάλουµε πλάτη στην Κυβέρνηση. Ή να το αναδιατυπώσω, για
να µην τον αδικώ, είπε, «θα βάλουµε πλάτη, όχι στην Κυβέρνηση,
αλλά στην Ελλάδα για να προχωρήσουν κάποια πράγµατα». Και
πριν αλέκτωρα φωνήσαι, τρις…, έρχονται σήµερα εδώ οι κύριοι
της Νέας ∆ηµοκρατίας και επιτίθενται µε σφοδρότητα στην Κυβέρνηση, καταπολεµώντας και καταψηφίζοντας δύο πράγµατα,
τον επενδυτικό νόµο και το ΕΣΠΑ.
Και εγώ ρωτώ: Από πού περιµένει αυτή η έρηµη Ελλάδα να δει
τώρα λίγο ρευστότητα στην αγορά; Υπάρχουν εναλλακτικές,
κύριε Υπουργέ, και δεν το ξέρουµε; Εάν υπήρχαν εναλλακτικές,
θα καταψηφίζαµε και εµείς, να είστε βέβαιοι. Υπάρχουν εναλλακτικές; Άρα, λοιπόν, όταν εγώ έρχοµαι εδώ και λέω ελαφρά τη
καρδία, καταψηφίζω τις προβλέψεις για τον επενδυτικό νόµο, καταψηφίζω τις προβλέψεις του ΕΣΠΑ, βάζω πλάτη στην Ελλάδα;
Νοµίζω ότι οι τοποθετήσεις που έγιναν από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας, πρωτίστως αδικούν τη
χθεσινή τοποθέτηση που έκανε ο αξιότιµος Πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας.
∆εν βάζουν πλάτη στην Ελλάδα. Στα λόγια το πράττουν. Στα
έργα, µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, όπου κρινόµεθα
όλοι για την υπευθυνότητά µας, κάνουν ακριβώς τα αντίθετα από
τα λεχθέντα. Και διατυπώνουν το επιχείρηµα το οποίο το ακούω
από τη Νέα ∆ηµοκρατία: Μα, στην πορεία θα έχουµε το λεγόµενο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια, θα έχουµε αιρετά
περιφερειακά συµβούλια. Άρα, ποια θα είναι η παρέµβασή τους
στις επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης; Αν θέλουν να τις αλλάξουν;
Μην «µασάτε», κύριε Υπουργέ. Μια χαρά απαντήσατε. Το 2011
θα υπάρξει αναδιάρθρωση του προγράµµατος βάσει κοινοτικών
οδηγιών. Θα γίνει ούτως ή άλλως. Αλλά εµένα µε ενοχλεί κάτι
άλλο. Είναι σαν να σας λένε τι, οι της Νέας ∆ηµοκρατίας; Περιµένετε να γίνει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», να εκλεγούν τα αιρετά περιφερειακά συµβούλια, να ξαναρχίσουµε τη διαβούλευση και αφού
ξαναρχίσουµε τη διαβούλευση, να φθάσουµε στα µέσα του 2011
και να θέλουµε ενάµιση χρόνο ακόµη µέχρι το 2013 και να τελειώσει το ΕΣΠΑ.
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα φύλλο συκής για να οδηγηθούµε
από αναβολή σε αναβολή. Προχωρήστε, είναι σωστή η ενέργεια
αυτή. Και είναι σωστή αυτή η ενέργεια, διότι δεν έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε χρόνο. Πρέπει να κινηθούµε ταχύτατα.
Αυτό είναι το µυστικό, η ουσία όλη της ενέργειας που γίνεται.
Εγώ να συµφωνήσω µαζί σας, κύριε Μαρκόπουλε, στα διαδικαστικά κ.λπ., να συµφωνήσω. Μπορείτε να µου πείτε, αν η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια του χρόνου, δηλαδή την πολυτέλεια
των αναβολών. Πάτε να βάλετε µικρόψυχες τρικλοποδιές. Πού;
Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Ποσώς µας αφορά. Στην Ελλάδα πάτε να βάλετε
µικρόψυχες τρικλοποδιές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σοβαρευτείτε λίγο, τώρα!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άρα, λοιπόν, να µην λέει µεγάλα
λόγια ο κ. Σαµαράς. Να τιµάει αυτά που λέει στην Αίθουσα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σοβαρευτείτε λίγο!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Καλά, θα µας τα πείτε µετά!
Έρχοµαι τώρα, κύριε Υπουργέ, να θέσω ένα ευρύτερο ερώτηµα. Και πρέπει να πω το εξής, για να ενηµερωθούν και οι συνάδελφοι. Εδώ και είκοσι χρόνια πόσα χρήµατα, πόσα κοινοτικά
κονδύλια πήρε η Ελλάδα από το Α' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης; Σταµατάω εδώ στα τρία. Πήρε 44.000.000.000 ευρώ. Να σας
τα πω και αναλυτικά. Πήρε 7,5 δισεκατοµµύρια στο Α' Κοινοτικό
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Πλαίσιο Στήριξης, 14,2 δισεκατοµµύρια στο Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Και έρχοµαι στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης µε
τα 24.000.000.000, αν αφαιρέσουµε και τα πρόστιµα, φθάνουµε
στα 22,6 δισεκατοµµύρια. Αν τα αθροίσουµε όλα αυτά, έχουµε
44.000.000.000.
Έρχεται, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνει µία µελέτη για
το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και λέει ότι κατά κεφαλήν η Ελλάδα πήρε το µεγαλύτερο ποσοστό κοινοτικών κονδυλίων, αξιολογώντας το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Και έρχεται, προς
επίρρωση της µελέτης αυτής, έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λέει ότι οι ελληνικές περιφέρειες εντάσσονται
µέσα στις τριάντα καλύτερα πληρωµένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά µε µεγάλο δείκτη απόκλισης, όσον
αφορά τη σύγκλιση. Τουτέστιν, τα εισοδήµατα που έπαιρναν οι
πολίτες και οι επιχειρήσεις, αντί να αυξηθούν, µειώθηκαν. Και το
ερώτηµα είναι: Πού πήγαν τα 44.000.000.000 ευρώ; Αυτό είναι
το µεγάλο ερώτηµα που πραγµατικά αποτελεί ταφόπλακα για το
πολιτικό µας σύστηµα, όταν το θέτουµε.
Εξεταστική Επιτροπή, λοιπόν, κύριε Παπουτσή, θα άξιζε τον
κόπο ειλικρινά να κάνουµε για το πού πήγαν τα 44.000.000.000
και όχι την περίοδο αυτή που είµαστε Εξεταστική Επιτροπή για
στατιστικές αλχηµείες που κάνουν όλοι. Όλοι έκαναν στατιστικές αλχηµείες, αλλά εµείς θα τα βγάλουµε και στη φόρα.
Αλλά εγώ να σας πω, εγώ ως πολίτης –αφήστε το Βουλευτής
και το ΛΑΟΣ κατά µέρος- θέλω να µάθω, αυτά τα 44.000.000.000
ευρώ που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν µία άλλη αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα, ποια λαµόγια, ποια τρωκτικά, τα
έφαγαν;
Και τέλος πάντων, κύριε Υπουργέ, δεν µπορούµε να κάνουµε
ένα πόθεν έσχες σε κάτι έτσι υπεργολάβους, σε κάτι διάφορους
περίεργους κ.λπ., να δούµε τι έχουν αυτοί; Πού τα βρήκαν αυτοί,
που ο άλλος ξεκινούσε µε ένα καλέµι από τη Λάρισα, ο επονοµαζόµενος «καλεµτζής» του τάδε κόµµατος και σήκωσε δύο πολυκατοικίες; Πώς έγιναν αυτά τα πράγµατα;
Άρα, διερωτάται ο Έλληνας πού πήγαν τα 44.000.000.000
ευρώ των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης;
Και έρχοµαι τώρα, να θέσω ένα ερώτηµα. ∆εν θα καταχραστώ
το χρόνο, κύριε Πρόεδρε, αν και κάποιοι τον καταχράστηκαν εις
βάρος µου. Αλλά επειδή εµείς είµαστε µεγαλόψυχοι στο Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερµό, δεν θα καταχραστώ το χρόνο συναδέλφων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Καταχραστές του χρόνου!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άντε πάλι ξανά ο Αµοιρίδης!
Έρχοµαι, λοιπόν, να θέσω ένα ερώτηµα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό
που µας ανησυχεί εµάς πάρα πολύ είναι το εξής. Γιατί εµείς δεν
θα βάλουµε τρικλοποδιά. Θα δηλώσουµε «παρών». ∆ηλώσαµε
«παρών» δια του εισηγητού µας κ. Μαρκάκη. ∆ηλαδή, αυτό σηµαίνει ανοχή προς την Κυβέρνηση, προκειµένου να εκδιπλώσει
τον προγραµµατισµό της. Εδώ είµαστε. Θα έλθει η ώρα, αν έλθει,
να ασκήσουµε δριµεία κριτική, αφού κριθείτε εν τοις πράγµασι,
όχι φιλολογίες στον αέρα. Έχω, όµως, ένα ερώτηµα: Λέτε –και
αυτό είναι ένας ευσεβής πόθος ή πραγµατικότητα, θα το δούµε
από την απάντηση που θα δώσετε στο ερώτηµα που θα σας
θέσω- το 2007, το 2008 και το 2009, πόσα απορροφήθηκαν από
τη Νέα ∆ηµοκρατία; Απορροφήθηκαν 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό είναι το ποσό.
Έρχεται, λοιπόν, το Υπουργείο τώρα και λέει: Εµείς φιλοδοξούµε –και µπράβο, καλά κάνετε- µόνο το 2010 να απορροφήσετε γύρω στα 10.000.000.000 ευρώ. Πείτε µου, όµως, υπάρχει
η ωριµότητα των έργων που θα επιτρέψει αυτό το στόχο; ∆ιότι
θέλω να πληροφορήσετε την Αίθουσα και εµένα, εάν η άποψη
των κοινοτικών είναι διαφορετική, δηλαδή εάν σας είπαν ότι είναι
άπιαστο όνειρο αυτό και δεν πρόκειται να φθάσετε απορροφητικότητα 10.000.000.000, διότι δεν υπάρχει κατάλληλη ωριµότητα
των έργων. Και εδώ έρχοµαι να συνδράµω το επιχείρηµα που
ακούστηκε από διάφορες πλευρές, αλλά και από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Η ωριµότητα των έργων έχει να κάνει και µε την επάρκεια των τελικών δικαιούχων.
Άρα, λοιπόν, εγώ θέτω το ερώτηµα: Υπάρχει η επάρκεια των
τελικών δικαιούχων; Είναι πιστοποιηµένη κατάλληλα, ώστε να
ωριµάζουν τα έργα τα οποία θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα της
απορρόφησης των 10.000.000.000, που θα είναι µια µεγάλη
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ανάσα ρευστότητας για την ελληνική οικονοµία;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι αυτή τη στιγµή πρέπει να βλέπουµε τον εθνικό στόχο. Και ο εθνικός στόχος είναι να
σταθεί η αγορά, να σταθεί ο παραγωγικός ιστός της ελληνικής
οικονοµίας. ∆εν µας ενδιαφέρει αν σταθεί το ΠΑΣΟΚ, αν σταθεί
η Κατσέλη, αν σταθεί η Νέα ∆ηµοκρατία. Επιτέλους, να φύγουµε
απ’ αυτές τις ταµπέλες και να δούµε κατάµατα την Ελλάδα!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
Θα αφήσετε µε το παράπονο τον κ. Ροντούλη;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Παπουτσή, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Μια και ο κ. Ροντούλης απευθύνθηκε
σ’ εµένα και µου έθεσε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εκ του θεσµικού σας ρόλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ναι, εκ του θεσµικού µου ρόλου.
Μια λοιπόν που απευθύνθηκε σ’ εµένα και µου έθεσε το ερώτηµα, δεν έχω καµµία απολύτως δυσκολία να σας πω ότι όχι µόνο
για όλους µας, τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τον
Πρωθυπουργό είναι εξαιρετικά αδιανόητο, σε µια περίοδο κρίσης, σε µια περίοδο που όλοι µας, όλοι οι συνάδελφοι όλων των
πτερύγων της Βουλής αποφασίζουµε για αυστηρότατες περικοπές των δικών µας αποζηµιώσεων, σ’ αυτή την περίοδο ακριβώς
εκείνοι οι οποίοι ορίζονται µε βάση την κοινοβουλευτική δύναµη,
ορίζονται από την Κυβέρνηση µε πολιτικές αποφάσεις, να λαµβάνουν µισθούς οι οποίοι είναι δύο και τρεις φορές περισσότεροι απ’ αυτόν τον οποίο λαµβάνουν οι Βουλευτές, ο
Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί. Γι’ αυτόν το λόγο, λοιπόν,
θεωρώ ότι εάν το δηµοσίευµα αυτό είναι αληθές, αν είναι ακριβές, -γιατί δεν το γνωρίζω και γιατί µέχρι στιγµής µπορεί να έχει
υπάρξει κάποια διάψευση, για την οποία δεν έχουµε λάβει
γνώση- είναι οπωσδήποτε ένα προβληµατικό γεγονός µε το
οποίο είµαι απόλυτα βέβαιος ότι η Κυβέρνηση θα ασχοληθεί επισταµένως και θα δώσει την απαραίτητη και τη δέουσα λύση.
Μέχρι τότε όµως να είστε εσείς, κύριε Ροντούλη, απολύτως βέβαιος ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αυτά τα οποία λέµε και τα εννοούµε και τα πιστεύουµε και επιµένουµε στην εφαρµογή τους
και να µην έχετε καµµία απορία. Στην περίπτωση που ίσχυε κάτι
τέτοιο, δεν θα δίσταζαν κάποιοι εκ των συναδέλφων µας να ασκήσουν και κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Κυβέρνηση, εάν για τον
οποιονδήποτε λόγο ήταν αληθές αυτό το γεγονός.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπουτσή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Θα ήθελα, κύριοι συνάδελφοι, να σκέπτεσθε αν θα πρέπει να
µειώσουµε µετά λίγο το χρόνο, για να προλάβουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. ∆εν είναι δυνατόν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λέω γιατί αύριο
είναι δύσκολη ηµέρα. Είναι παραµονή επετείου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: ∆εν πειράζει. Να µην υποβαθµίζουµε πάντα το Βουλευτή!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Λαφαζάνη,
έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα είναι πάρα πολύ σηµαντικό και δυστυχώς έχει περιθωριοποιηθεί το τελευταίο διάστηµα γιατί όλοι συζητάµε για το
δηµοσιονοµικό πρόβληµα και µάλιστα µε ένα είδος δηµοσιονοµικής τροµοκρατίας, τη στιγµή που το κεντρικό θέµα για τη χώρα
και την προοπτική της και αυτό που είναι η βαθύτερη αιτία του
δηµοσιονοµικού προβλήµατος είναι το αναπτυξιακό πρόβληµα, η
απουσία ενδογενούς αναπτυξιακής δυναµικής απ’ αυτή τη χώρα.
Είναι το παραγωγικό πρόβληµα, η παραγωγική «έρηµος», η
οποία έχει εξαπλωθεί στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες και
η οποία δυστυχώς κλιµακώνεται. Είναι το κοινωνικό πρόβληµα,
διότι πάνω στην ανυπαρξία ενδογενούς αναπτυξιακής δυναµικής
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και στην παραγωγική «έρηµο» δυστυχώς κάποιοι πλουτίζουν και
υπερπλουτίζουν και ένα όλο και σηµαντικότερο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας πένεται.
∆υστυχώς όµως γι’ αυτά τα πράγµατα δεν συζητάµε, δεν
υπάρχει προσανατολισµός για να συζητήσουµε. Και το βλέπουµε
από τη συζήτηση που γίνεται σ’ αυτή την Αίθουσα σήµερα. Υπάρχει πάρα πολύ µικρό ενδιαφέρον, πάρα πολύ µικρή προσήλωση
στις ανάγκες τις σηµερινές και αυτές που απαιτούν οι περιστάσεις για να ανοίξουµε θετικούς δρόµους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος στη χθεσινή ετήσια Έκθεση για τη νοµισµατική πολιτική είπε ότι η ανάπτυξη για το 2010 θα είναι -2%.
Και παρά την ανάπτυξη του -2%, προβλέπει πληθωρισµό 3%.
Στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο ερήµην της Βουλής ενέκρινε η Κοµισιόν, προβλέπεται µείωση της
ανάπτυξης κατά 0,3%. Η Τράπεζα της Ελλάδας την πάει στο 2%
και η DEUTSCHE BANK προβλέπει πτώση του ΑΕΠ κάτω από 4%.
Αυτό είναι το πρόβληµα σήµερα και αυτό δείχνει το πραγµατικό
ζήτηµα για την ελληνική οικονοµία.
Μην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας. Πέρυσι είχαµε ένα
έλλειµµα της τάξης των 30.000.000.000 ευρώ. Τριάντα δισεκατοµµύρια δανείστηκε το δηµόσιο, το κράτος, για να τα φέρει
βόλτα µε τον προϋπολογισµό του, και είχαµε ανάπτυξη -2%. Αντιλαµβάνεστε τη «µαύρη τρύπα» που υπάρχει στην ελληνική οικονοµία. Όταν δανείζεσαι 30.000.000.000, 12,7% του ΑΕΠ, για να
έχεις ανάπτυξη αρνητική, -2%, αντιλαµβάνεστε ότι αυτή η χώρα
δεν έχει µέλλον πλέον.
Τι θα συµβεί φέτος; Θα έχουµε ένα έλλειµµα του προϋπολογισµού ίσως γύρω στα 20.000.000.000 και µία αρνητική ανάπτυξη, η οποία µπορεί να ξεπεράσει το 4%, δηλαδή «µαύρη
τρύπα» κανονική. Και συζητάµε εδώ για το ΕΣΠΑ, λες και δεν
συµβαίνει τίποτα και συζητάµε µε όρους, οι οποίοι δεν απαντούν
στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
Εγώ άκουσα µε έκπληξη να συνεχίζετε, λες και δεν υπάρχουν
οι αριθµοί, τα δεδοµένα. Όταν δανείζεσαι 30.000.000.000 ως δηµόσιο, για να έχεις αρνητική ανάπτυξη -2%, χώρια τα δάνεια των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, µικρά βεβαίως για το 2009,
αλλά σηµαντικό το 4% πιστωτική επέκταση, όταν γίνεται αυτό το
πράγµα δεν µπορεί το επιχείρηµά µας να είναι «απορροφήθηκε
το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, προβλέπεται τριπλασιασµός
της απορρόφησης στο τελευταίο πεντάµηνο έναντι της απορρόφησης της Νέας ∆ηµοκρατίας». Τι να την κάνετε την απορρόφηση; ∆ηλαδή ο αγώνας δρόµου που κάνουµε είναι να
απορροφούµε κάθε φορά τα κοινοτικά πακέτα;
Εδώ αυτό το οποίο θα περίµενε κάποιος να ακούσει είναι για
την ποιότητα των δαπανών, τον προσανατολισµό τους, το αναπτυξιακό και παραγωγικό τους αντίκρισµα, τι αφήνουν σ’ αυτή
τη χώρα, ποιες προοπτικές και ποιο πλαίσιο χαράσσουν. Ως προς
αυτό όµως, εγώ τόσα χρόνια εδώ πέρα, περνάνε οι Υπουργοί και
δεν έχω ακούσει τίποτε. ∆εν ακούω τίποτα. Βλέπω ότι όλα τα Κοινοτικά Πλαίσια είναι κοινοτικά πλαίσια «τσιµέντου και ασφάλτου»
και επιδοµάτων που δίδονται, προκειµένου να στηριχθούν εισοδήµατα χωρίς καµµία προοπτική. Παραγωγικό αποτέλεσµα δεν
υπάρχει. Τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια βαδίζουµε και ενώ είναι
«τσιµέντου και ασφάλτου», προχθές πήγαινα Αθήνα- Λαµία και
σχεδόν κάθε πέντε χιλιόµετρα πλήρωνα διόδια. Και δεν φθάνει
που πληρώναµε τα διόδια, αλλά κι οι λωρίδες ήταν µισές. Στο
µισό δρόµο η λωρίδα ήταν µισή, διότι γίνονται έργα. Πώς γίνεται
να γίνονται συνεχώς έργα, τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια όλα στους
εργολάβους, όλα για την άσφαλτο, και να µην έχει ολοκληρωθεί
ένας αυτοκινητόδροµος στην Ελλάδα; Ακόµα και η Αθηνών- Κορίνθου σχεδόν δεν είναι ολοκληρωµένη. Η Αθηνών-Θεσσαλονίκης είναι προβληµατική. Τι γίνεται; Αυτό είναι το πρόβληµα της
Ελλάδας.
Αυτό πρέπει να συζητήσουµε τώρα για όσα χρήµατα έχουν
αποµείνει να διατεθούν για το ΕΣΠΑ, πλην αυτών, που ήταν ήδη
και στην ουσία συµπληρώνουµε ως γέφυρα στο Γ' Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. Ελάχιστα χρήµατα έχουν αποµείνει. Ποιο θα
είναι το παραγωγικό τους αντίκρισµα;
Και το λέω αυτό, διότι την ίδια ώρα που κάνουµε αυτήν τη συζήτηση εδώ, ο Σκαραµαγκάς βουλιάζει, µια από τις µεγαλύτερες
παραγωγικές µονάδες που έχουν αποµείνει. Μετά από χρόνια
συρρίκνωση, κινδυνεύει να οδηγηθεί στο κλείσιµο, µε τις αλλε-
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πάλληλες αυτές αποτυχίες των κυβερνήσεων και τον δρόµο που
έχουν ακολουθήσει. Θα παραµείνει ο αµυντικός βραχίονας, µονάχα στον Σκαραµαγκά, µε κρατικές παραγγελίες και τίποτε
άλλο και ο εµπορικός θα πάει για κλείσιµο. Εδώ τι κάνει το ΕΣΠΑ
για να στηρίξει µια εθνική ναυπηγική πολιτική; Μπορείτε να µου
πείτε; Τι κάνει για να στηρίξει; Θάλασσα έχουµε, µεγάλη ναυτική
παράδοση έχουµε υποτίθεται ότι έχουµε το στόλο, τη ναυτιλία.
Τι κάνουµε; Γιατί εγκαταλείψαµε; Και γιατί δεν έχουν κανένα µέλλον, πλέον, και αυτά που έχουν αποµείνει ως ναυπηγεία; Ενωµένα Κλωστήρια. Για τί συζητάµε;
Ξέρετε, λέει, τον τάδε επαρχιακό δρόµο. Ο τάδε επαρχιακός
δρόµος έπρεπε να γίνει από τον πλούτο που παράγει η χώρα.
Μη νοµίζουµε ότι θα κάνουµε το δρόµο και θα παράγουµε
πλούτο από το δρόµο. ∆εν αµφιβάλλω, ότι έχει και αυτό µια αναπτυξιακή διάσταση. Αλλά δεν είναι δυνατόν ένα επενδυτικό πρόγραµµα που είναι και αυτό πάρα πολύ ισχνό και ένα πρόγραµµα,
το οποίο είναι κοινοτικό, επενδυτικό να το χρησιµοποιούµε µε τέτοιο αντιπαραγωγικό τρόπο. Τα «Ενωµένα Κλωστήρια», κλείνουν.
Τα «Ενωµένα Κλωστήρια», είχαν δυνατότητες, είχαν παραγγελίες
στο εξωτερικό. Είχαν δυνατότητα εξαγωγών. Είχαν καινοτοµικά
προϊόντα τα οποία ήταν µοναδικά για την Ελλάδα. Εγκαταλείφθησαν όµως. Εγκαταλείφθησαν στον κ. Λαναρά, µε τις απάτες
που έκανε. Εγκαταλείφθησαν στις τράπεζες, στα νύχια των τραπεζών, οι οποίες πήραν µε εγγυήσεις του δηµοσίου δάνεια, αλλά
δεν είχαν κανένα αντίκρισµα. Εγκαταλείφθησαν από την ίδια την
Κυβέρνηση η οποία δεν βλέπει ότι αν δεν στηριχτούν αυτοί οι τοµείς, δεν µπορεί να προχωρήσει η χώρα. ∆υστυχώς, αυτό, γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια και φοβάµαι ότι αυτές οι λογικές
παρατείνονται και συνεχίζονται. Νοµίζουµε ότι το πρόβληµα της
χώρας είναι οι τράπεζες, ο τουρισµός -όπως είναι ο τουρισµός
βεβαίως- και οι πολυεθνικές, εµπορικές αλυσίδες. ∆εν µπορεί να
προχωρήσει όµως η χώρα µε αυτόν τον τρόπο.
Η κυρία Υπουργός, είπε ότι γίνονται δέκα αλλαγές µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, οι οποίες θα βοηθήσουν να γίνει µια
αποτελεσµατικότερη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Εγώ, δεν αµφισβητώ
τις προθέσεις της. ∆εν αµφισβητώ και την προσπάθεια που γίνεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο, µάλλον, απ’ ό,τι
φαίνεται θα γίνει νόµος. Το θέµα είναι το εξής όµως. Τα βασικά
θέµατα, θα αλλάξουν; Οι προσανατολισµοί θα αλλάξουν µε
αυτές τις δέκα αλλαγές; Μια ∆ηµόσια ∆ιοίκηση η οποία δυστυχώς µε ευθύνη των κυβερνήσεων, µε τις ρουσφετολογικές, πελατειακές πολιτικές και τα παράπλευρα κέντρα στη δηµόσια
διοίκηση που έχουν διαµορφωθεί τα οποία επιτείνουν τη γραφειοκρατία, µπορούν να αντιµετωπίσουν κεντρικά προβλήµατα,
σαν και αυτά, στη διαχείρισή τους;
Αυτό είναι το θέµα. Και φοβάµαι ότι αυτές οι αλλαγές είναι παρωνυχίδες, προκειµένου να δώσουν ώθηση, στη λογική που προανέφερα, να έχουµε µια αναπτυξιακή, παραγωγική διαχείριση
του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να έχουµε αντίκρισµα παραγωγικό και αναπτυξιακό. Φοβούµαι, λοιπόν, ότι όχι µόνο αυτό θα συµβεί, φοβούµαι ότι και στην προσπάθεια να αντιµετωπίσουµε τα
προβλήµατα, να αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση τα προβλήµατα, διολισθαίνει σε µια ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
Στο Υπουργείο Οικονοµίας µεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, ως
σύµβουλοι, παρευρίσκονται σε όλες τις αποφάσεις και έχουν
υποκαταστήσει, σχεδόν, τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τα στελέχη
της. Εδώ, βλέπουµε ότι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, πλέον,
µπορεί να είναι ιδιωτικές εταιρείες. Και να αναλαµβάνουν αυτές
κρίσιµους ρόλους στη διαχείριση του ΕΣΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όχι µόνο οι τράπεζες, αλλά και πέρα από τις τράπεζες. Και το
ερώτηµα είναι: Με την ιδιωτικοποίηση θα αντιµετωπιστούν τα ελλείµµατα και προβλήµατα που πραγµατικά υπάρχουν, σήµερα,
στο δηµόσιο τοµέα; Με την ΚΜNG και την ICAP ; Τους συµβούλους όλους αυτούς οι οποίοι δεν υπάρχει σύσκεψη που να µη
συµµετέχουν; Με αυτούς θα πάµε µπροστά; Αµφιβάλλω, πάρα
πολύ, αν αυτή είναι η κατεύθυνση που θα δώσει την παραµικρή
ώθηση στα προβλήµατα. Το αντίθετο πιστεύω, ότι οι τράπεζες
όπως έχουν παίξει το ρόλο τους µέχρι σήµερα και είναι αρνητικός για την ανάπτυξη, το ίδιο και οι ιδιωτικές εταιρείες, το ίδιο και
αυτοί οι δήθεν, ας πούµε, γνώστες των υποθέσεων δεν µπορούν
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να συνεισφέρουν, διότι µόνο ένας ισχυρός δηµόσιος τοµέας,
αποτελεσµατικός αντιγραφειοκρατικός, ο οποίος θα µπορέσει
να σταθεί στο ύψος του αυτήν τη στιγµή, µπορεί να ανοίξει δρόµους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή την ώρα, η χώρα πρέπει να επικεντρωθεί στο αναπτυξιακό, παραγωγικό και κοινωνικό της έλλειµµα. ∆υστυχώς βλέπουµε ότι αυτή η Κυβέρνηση ακολουθεί όχι απλώς λαθεµένο,
αλλά ένα δρόµο παράδοσης της χώρας στις διεθνείς αγορές και
στους δανειστές. Αυτός ο δρόµος είναι αδιέξοδος, απολύτως
αδιέξοδος και θα προσέθετα ότι είναι και επικίνδυνος.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εγώ, ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος, για έξι λεπτά
για να ολοκληρωθεί ο κύκλος όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, είναι κατανοητό, η αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης συνοδεύεται -εκτός από το καρότο της τροµοκράτησης του
λαού περί του κινδύνου χρεοκοπίας- και µε το µαστίγιο. ∆εν είναι
τυχαίο, ότι µόλις σήµερα εκδηλώθηκε αυτεπάγγελτα δίωξη από
εισαγγελέα ο οποίος «ενεδύθει» την εισαγγελική τήβεννο του
αδέκαστου, ενάντια σε συνδικαλιστές στη Ζάκυνθο, ποινικοποιώντας το δικαίωµα στην απεργία, το δικαίωµα της περιφρούρησης της απεργίας και µάλιστα, µε κατηγορίες κακουργηµατικού
χαρακτήρα. ∆εν είναι τυχαίο ότι σήµερα το απόγευµα συνελήφθη συνδικαλιστής στην Πάτρα και µάλιστα, πάλι µε αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέµβαση. Κρατήθηκε στην αυτόφωρη
διαδικασία και αν δεν υπήρχαν πολύπλευρες πιέσεις και πρώτα
απ’ όλα από την αγωνιστική άµεση απάντηση των εργαζόµενων
και της νεολαίας της Πάτρας, θα παρέµεινε στα κρατητήρια ως
υπόδικος του κοινού ποινικού δικαίου, ο συνδικαλιστής.
Απ’ αυτήν, λοιπόν, την άποψη είναι φανερό ότι συνεχίζεται µια
διαδικασία η οποία δεν έχει αλλάξει σε τίποτα από προηγούµενες κυβερνητικές διαχειρίσεις, αλλά αντίθετα συνεχίζεται η επέλαση ενάντια στα εργασιακά, ασφαλιστικά, δηµοκρατικά και
συνδικαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων, της νεολαίας και
του λαού της χώρας µας. ∆ιότι βεβαίως, υπάρχει ένα ερώτηµα.
Από πού και ως πού τα συµφέροντα της Ελλάδας, είναι ενιαία
και αδιαίρετα; ∆ηλαδή, τα ίδια συµφέροντα έχει ο κεφαλαιοκράτης µε τον εργαζόµενο; Τα ίδια συµφέροντα έχει το µονοπώλιο
µε τον αγρότη, µε τον επαγγελµατία, µε τον αυταπασχολούµενο,
µε τον µικρό επαγγελµατία, µε τον µικροέµπορο; Όχι. Ίσα-ίσα,
που τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών, που τα συµφέροντα
των µονοπωλιακών οµίλων, βρίσκονται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τα συµφέροντα του εργαζόµενου. Τα δικά του
συµφέροντα -των µονοπωλίων- είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών και της ικανοποίησής τους. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν,
δεν υπάρχει ουδέτερο αναπτυξιακό πρόβληµα για την Ελλάδα,
γιατί βεβαίως γνωρίσαµε πάνω από δεκαπέντε χρόνια στην Ελλάδα µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Πού βασίστηκαν, όµως,
αυτοί οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης; Στον περιορισµό των εργασιακών, ασφαλιστικών δικαιωµάτων, στη συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου, στην ασύδοτη δράση του κεφαλαίου και των
µονοπωλίων και στη συσσώρευση του κοινωνικά παραγόµενου
πλούτου σε όλα και λιγότερα χέρια.
Άρα, λοιπόν, το πρόβληµα είναι ο χαρακτήρας, το περιεχόµενο
της ίδιας της ανάπτυξης, που αυτή ακριβώς η ανάπτυξη λόγω
της υπερσυσσώρευσης κερδών και κεφαλαίων οδήγησε στην καπιταλιστική κρίση και στη χώρα µας αλλά και σε παγκόσµιο καπιταλιστικό επίπεδο.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη τα προηγούµενα Κοινοτικά
Πλαίσια Στήριξης όχι µόνο δεν θωράκισαν την ελληνική οικονοµία και τις οικονοµίες της ευρωζώνης από τις κρίσεις, αλλά αντίθετα διευκόλυναν την κρίση. Γιατί ξέρουµε πολύ καλά που πήγαν
τα χρήµατα από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Πήγαν ακριβώς
στο να εξυπηρετηθούν πρώτ’ απ’ όλα οι ανάγκες των κεφαλαιοκρατών, των µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων, καθώς επίσης για
να εξαγοραστεί µέσω των προπαγανδιστών ένα στρώµα των ερ-
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γαζόµενων και των λαϊκών στρωµάτων προς όφελος της «λυκοσυµµαχίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πήγαν!
Και δεν θα µπορούσε να υπάρξει κανένα αποτέλεσµα, όσον
αφορά την κοινωνική σύγκλιση και την περιφερειακή αντιµετώπιση των ανισοµετριών και των ανισοτήτων, όχι γιατί υπήρχε λανθασµένη ή αδύναµη διαχείριση, αλλά γιατί είναι η ίδια η φύση
του συστήµατος, γιατί πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
υπάρχει κοινωνική συνοχή και κοινωνική σύγκλιση.
Ένα παράδειγµα σας ζήτησα. Και εκεί όλοι ανίκανοι είναι; Ένα
παράδειγµα ζήτησα περιφερειακής σύγκλισης, δεν υπάρχει. Ένα
παράδειγµα ισόρροπης ανάπτυξης σε τοµείς, κλάδους και περιφέρειες. Μα δεν υπάρχει κανένα; Όλοι, παντού είναι ανίκανοι;
Όχι, είναι έτσι, αυτό το καπιταλιστικό, εκµεταλλευτικό σύστηµα
που τον παραγόµενο πλούτο τον συσσωρεύει σε λιγότερα χέρια
και χτυπάει, αδυνατίζει, ρίχνει ακόµη περισσότερο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και χειροτερεύει σε σχετικό και απόλυτο επίπεδο τη θέση των πλατιών λαϊκών στρωµάτων.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, το πρόβληµα δεν είναι εάν θα
πάρει η Κυβέρνηση αναπτυξιακά µέτρα. Και, λοιπόν; Είναι το περιτύλιγµα τα αναπτυξιακά µέτρα. Γιατί βάζουµε ένα πολύ σοβαρό
ερώτηµα. Υπάρχουν, δηλαδή, χρήµατα για τους κεφαλαιοκράτες, για τα «τρωκτικά» του δηµόσιου χρήµατος και δεν υπάρχουν
χρήµατα για να χρηµατοδοτηθούν τα ασφαλιστικά ταµεία, όχι
πλεονάζων, αλλά αυτά που χρωστάει το δηµόσιο, το κράτος στα
ασφαλιστικά ταµεία.
Και πρέπει να περικοπούν οι πενιχρές συντάξεις; ∆εν υπάρχουν χρήµατα για να πληρωθούν οι µισθοί φτώχειας και εξαθλίωσης της συντριπτικής πλειονότητας των εργαζόµενων στον
δηµόσιο τοµέα; Και υπάρχουν χρήµατα για τους κεφαλαιοκράτες, για τους «κηφήνες», για τους σφετεριστές του κοινωνικού
πλούτου, για να µπορούν να διασφαλίσουν ακόµη περισσότερο
τα κέρδη τους;
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι καθαρό ότι στο βασικό
ερώτηµα το οποίο τίθεται της αντιυφεσιακής πολιτικής -που ανεξάρτητα του χαρακτήρα και της µορφής που θα έχει αυτή είτε
στήριξη µε δηµοσιονοµική πολιτική είτε µέτρα για το κεφάλαιο,
που είναι και τα δύο αντιλαϊκού χαρακτήρα και περιεχοµένου- η
Κυβέρνηση απαντάει πολύ καθαρά. Ταξικά απαντάει η Κυβέρνηση. Ποια είναι η απάντηση; Να παρέχει γη και ύδωρ στους κεφαλαιοκράτες, όχι µόνο σε ρευστό και σε χρήµα, αλλά και να
εξαθλιώσει την εργατική τάξη, να συµπιέσει την τιµή της εργατικής δύναµης και το βιοτικό της επίπεδο, να αφαιρέσει οποιεσδήποτε εργασιακές και ασφαλιστικές κατακτήσεις και
δικαιώµατα.
Αυτή, λοιπόν, η πολιτική µε πιστότητα υλοποιείται και στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό εµείς
λέµε πολύ καθαρά, ότι ο ελληνικός λαός και οι εργαζόµενοι, δεν
πρέπει να τρέφουν καµµία απολύτως αυταπάτη για την εξέλιξη
και την τάση των πραγµάτων, ανεξάρτητα την επάρκεια ή όχι της
διαχειριστικής πολιτικής και των µηχανισµών διασπάθισης του
δηµόσιου χρήµατος προς όφελος των κεφαλαιοκρατών, προς
όφελος των «τρωκτικών».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι θα παρατείνουµε τη συνεδρίαση τουλάχιστον µέχρι τη µία η ώρα.
Θα ήθελα τη συναίνεση του Σώµατος, για να κάνουµε µία
µικρή περικοπή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν το Προεδρείο ήθελε να κάνει κάποια περικοπή θα έπρεπε να είχε φροντίσει να τηρηθούν οι χρόνοι, να µη γίνει κατάχρηση του
Κανονισµού της Βουλής από τους αξιωµατούχους της Βουλής,
ώστε να προχωρήσουµε πιο γρήγορα. ∆εν δεχόµαστε συµφωνία
εις βάρος των Βουλευτών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Συµφωνώ µε τον κ. Γείτονα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το Προεδρείο, λοιπόν,
δεν έχει κανένα πρόβληµα να τηρήσει τον συµφωνηµένο χρόνο.
Επειδή, όµως, είναι πάρα πολλοί οµιλητές και είναι συνάδελφοι
από την Περιφέρεια και έχουν πρόβληµα για αύριο το απόγευµα,
θα συνεχίσουµε µε την παράταση του χρόνου της συνεδρίασης,
τουλάχιστον µέχρι τη µία η ώρα.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Αµοιρίδης, Βουλευτής Πιερίας του
ΠΑΣΟΚ. Ορίστε, κύριε Αµοιρίδη, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούω συνεχώς τους συναδέλφους της
Νέας ∆ηµοκρατίας και των άλλων κοµµάτων να λένε «Τί κάνατε
πεντέµισι µήνες τώρα»; Εγώ θα τους ζητούσα άλλους δύο µήνες,
να πάµε στους επτά και θα έλεγα ότι τα βήµατα που κάνει αυτή
η Κυβέρνηση, ξεκινώντας από τη διαφάνεια πάνω στην οποία θέλουµε να στήσουµε το νέο οικοδόµηµα και της οικονοµίας και
του κράτους, είναι! Στατιστική Υπηρεσία, νοµοσχέδιο. Προσλήψεις, διαφάνεια, νοµοσχέδιο. Αξιολόγηση προσωπικού υπηρεσιών, νοµοσχέδιο, διαφάνεια. Λίγο µετά το Πάσχα και το «πόθεν
έσχες», διαφάνεια.
Ας δούµε το οικονοµικό κοµµάτι. Αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός όταν συµπληρώσει και το νέο ΤΕΜΠΜΕ, θα συµπληρώσει και
το νέο αναπτυξιακό νόµο, το ΕΣΠΑ, την ρευστότητα της αγοράς,
την προστασία των νοικοκυριών που κινδυνεύουν από χρεοκοπία. Όλα αυτά έχουν αναφορά στην οικονοµία και την ανάπτυξη.
Για το κράτος. Στο τέλος του Μάη έχουµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Έχουµε τέσσερις µεγάλες αλλαγές. ∆ιαφάνεια, οικονοµία, ανάπτυξη και κράτος. Και αυτά σε επτά µήνες. Τι θα έχετε να πείτε;
Τι κάναµε στους επτά µήνες; Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει
πρώτα εσείς να µας πείτε τι κάνατε πεντέµισι χρόνια. Απορροφητικότητα 2,8%, 800.000.000 ευρώ από το Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης, την ώρα που η χώρα περνάει µία µεγάλη κρίση;
Παραδώσαµε εµείς, βέβαια, το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
το 2004 µε 22% σ’ ένα διπλάσιο πρόγραµµα. Έρχεστε σήµερα
απ’ αυτό το Βήµα να λέτε ότι δεν υπάρχει απορρόφηση, ότι δεν
προχωρήσαµε. Το 2,5% εµείς το κάναµε 5% και µέχρι τον Μάιο,
τον Ιούνιο θα γίνει 7% και µέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύω, ότι
θα γίνει παραπάνω από το 15%, εάν τρέξουν και συντονιστούν οι
υπηρεσίες. Και θα σας εξηγήσω πώς µπορεί να γίνει αυτό, κυρία
Υπουργέ.
Πείτε µου ποιο δηµοκρατικό προγραµµατισµό ακολουθήσατε,
αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, στα πεντέµισι χρόνια ή στα τελευταία χρόνια για το ΕΣΠΑ; Συζητήθηκε πουθενά, σε
κανένα δηµοτικό συµβούλιο, σε κανένα νοµαρχιακό συµβούλιο,
σε κανένα περιφερειακό συµβούλιο ο σχεδιασµός των έργων για
την ανάπτυξη κάθε περιοχής; Θυµίστε µου ένα.
Εγώ είµαι ακόµη ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κύριοι συνάδελφοι,
και τέτοιο θέµα δεν συζητήσαµε ποτέ. Ποτέ και πουθενά. Έχει
να γίνει περιφερειακό συµβούλιο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εδώ και τέσσερα, πέντε χρόνια. Άρα, ποιον προγραµµατισµό είχατε; Πώς θα ήξερε ο καθένας, ο κάθε φορέας τί έργο
χρειάζεται και απαιτείται στην περιοχή του;
Και βέβαια, είχατε ανακοινώσει και τον Καποδίστρια ΙΙ, σε συνδυασµό µε το ΕΣΠΑ, το ξεχάσατε και µετά ξεχάσατε και το
ΕΣΠΑ. Όπως και τα Σ∆ΙΤ -5.000.000.000 για τα Σ∆ΙΤ- ξεκίνησε
κανένα έργο; ∆εν θυµάµαι. Αυτά τα έργα νοµίζω έχουν συµβάσεις για την οδοποιία, εάν ξεκινήσει κάποιο έργο. Λέγατε για
5.000.000.000 για τα Σ∆ΙΤ, αλλά δεν ξεκίνησε κανένα έργο.
Θα σας πω τι γίνεται σήµερα. Για εµένα κορυφαίο είναι ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός. Εδώ έχω αποφάσεις, προτάσεις
όλων των δηµοτικών συµβουλίων του Νοµού Πιερίας. Είναι προτάσεις δεκατριών δήµων. Υπάρχει πρόταση από την ∆ιεύθυνση
∆ασών, από το Τεχνικό Επιµελητήριο, από το Εµπορικό Επιµελητήριο και βέβαια από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο µε όλες τις
αποφάσεις, µε αξιολόγηση έργων, παρουσία όλων των φορέων,
µε ώριµες µελέτες από το µικρότερο µέχρι το µεγαλύτερο έργο.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αµοιρίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για να ξέρετε πώς δουλεύουµε και πώς θα προχωρήσουµε.
Αυτό το δικαίωµα µάς το έδωσε αυτό το νοµοσχέδιο, να υπάρξει
δηµοκρατικός προγραµµατισµός, ώστε να είµαστε έτοιµοι να
ενταχθούµε. Γιατί µελέτες υπήρχαν, ωριµότητες υπήρχαν, συντονισµός δεν υπήρχε. ∆ικαίωµα δεν δίνατε στην Περιφέρεια να
µπορεί να συντονίσει.
Τι κάνατε; Όταν ανέβαινε ο τότε Πρωθυπουργός στην Έκθεση
το 2008, ψάξατε να βρείτε κάποια έργα από την Περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας, να τα εντάξετε. Και εντάξατε δύο, τρια
έργα από τα οποία κάποια έγιναν, κάποια γίνονται, αλλά το απο-
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τέλεσµα δεν αντικατοπτρίζει το στόχο. Είναι περιορισµένου µεγέθους.
Θα σας πω ότι σε µία αγροτική οδοποιία από τα 21.000.000 τα
8.000.000 είναι ασφαλτικά. Σε ένα έργο αρδευτικό τα 8.000.000
είναι ασφαλτικά των δρόµων, που είναι ασφαλτοστρωµένοι οι
δρόµοι. Γιατί εκείνο το έργο βρήκατε, «έχουµε τη µελέτη, να δώσουµε τα χρήµατα». Έτσι λειτουργήσατε όλα αυτά τα χρόνια.
Κυρία Υπουργέ, πρέπει να πάµε γρηγορότερα και το νοµοσχέδιο νοµίζω το προχωράει µε την πιστοποίηση όλων των φορέων. Και επειδή κάποιοι ρωτούν: «Με ποιους φορείς θα
προχωρήσετε;», οι πιστοποιηµένοι σήµερα δήµοι είναι πάνω από
διακόσιοι πενήντα. Κύριε Κουκουλόπουλε, Πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ
ήσασταν. Πάνω από διακόσιοι πενήντα δήµοι είναι πιστοποιηµένοι, ότι µπορούν να κάνουν έργο. Άρα, σε λίγο θα έχουµε τριακόσιους εβδοµήντα δήµους, που θα συνενωθούν. Άρα, έχουµε
έτοιµους διακόσιους εβδοµήντα φορείς. Σε κάθε νοµό της Ελλάδας υπάρχει πιστοποιηµένος φορέας, πολλοί φορείς. Άρα, θα
προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα.
Βέβαια, το νοµοσχέδιο δίνει το δικαίωµα και αυτοί που δεν
είναι πιστοποιηµένοι, µε µία απόδειξη της Περιφέρειας να πιστοποιηθούν και όχι να ψάχνουν να βρουν το ΕΛΟΤ και να κάνουν µία χρόνια διαδικασία.
Είκοσι µέρες για να γνωµοδοτήσει η ∆ιαχειριστική Αρχή. Πολλές φορές µένει στα συρτάρια και όπως την έχετε διαµορφώσει
τη ∆ιαχειριστική Αρχή, «χάνει η µάνα το παιδί και το παιδί τη
µάνα». Έχετε γεµίσει τον τόπο υπαλλήλους. Σε είκοσι µέρες, αν
δεν απαντήσει, τότε πραγµατικά το έργο προχωράει. Οι µελέτες
επικαιροποιούνται από την ίδια την υπηρεσία. ∆εν χρειάζεται να
πληρώνει η υπηρεσία έξω κάποιους για να επικαιροποιήσουν τις
µελέτες και καταργούνται βέβαια και οι ενδιάµεσοι φορείς, όπου
εκεί θα φορτώνατε κόσµο: «Νοµός Α.Ε.», «∆ήµος Α.Ε.», αναπτυξιακοί φορείς. ∆υόµισι χιλιάδες άτοµα θα βάζατε επιπλέον, χωρίς
ΑΣΕΠ και το ξέρετε. Αυτός ήταν ο στόχος, οι µεγάλες περιφέρειες. Και θα ψάχναµε να βρούµε πότε θα εγκριθούν τα έργα,
αλλά, βέβαια, θα είχατε τακτοποιήσει και τους δικούς σας ανθρώπους, όπως κάνατε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα.
Κυρία Υπουργέ, θα πρέπει να αξιοποιήσουµε το δυναµικό που
υπάρχει σήµερα και πρέπει να δείτε λίγο τη διάκριση των αρµοδιοτήτων, να ενισχύσετε την ένταση λειτουργίας των φορέων.
Έχετε µία ΜΟ∆, η οποία σήµερα δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά
εκτιµώ ότι πρέπει να αποκεντρωθεί, να πάει και στην περιφέρεια,
να πάει και στις ∆ιαχειριστικές Αρχές. ∆ηλαδή, σήµερα οι µόνοι
φορείς που πρέπει να µείνουν είναι οι ∆ιαχειριστικές Αρχές, κανένας άλλος. Οι άλλοι φορείς δεν χρειάζονται. Πρέπει να συγκεντρωθούν και να µεταφερθεί και το προσωπικό.
Και βέβαια το νοµοθετικό πλαίσιο, η νοµοθεσία σήµερα στους
δήµους ακόµη είναι µε το προεδρικό διάταγµα του 28/80 και βέβαια, µε τον ΕΚΠΟΤΑ γίνονται οι προµήθειες. Όσο για τις δηµοπρατήσεις, αυτή τη στιγµή εκτιµώ ότι, µόλις ψηφιστεί το
νοµοσχέδιο, πρέπει να δηµοπρατήσουν οι φορείς έργα και να
υπογράψουν µετά το κλείσιµο, όταν θα γίνει από το περιφερειακό συµβούλιο. Να δηµοπρατηθούν αύριο το πρωί. Βέβαια, οι
µονάδες που είναι εκεί, το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα θα τους συντάξει µετά. Να δηµοπρατηθούν αύριο το πρωί,
να κερδίσουµε δύο µήνες και ας µην υπογραφεί η σύµβαση,
απλά, όταν ψηφιστεί το ΕΣΠΑ, την επόµενη µέρα υπογράφουµε
τη σύµβαση και ξεκινάει το έργο. Μην χάσουµε χρόνο, δεν
έχουµε χρόνο.
Και βέβαια, για τα Σ∆ΙΤ θα ήθελα να πω δύο κουβέντες.
Κύριε Πρόεδρε, έχω χρόνο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχετε ένα λεπτό
ακόµη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ένα λεπτό ακόµη θα µου δώσετε,
κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω για τα Σ∆ΙΤ ότι πρέπει να αλλάξουν και από κοινωνικές υποδοµές που πάµε να κάνουµε για παιδικούς σταθµούς
και σχολεία και κτήρια της Αστυνοµίας, τα οποία σε τριάντα χρόνια δεν ξέρουµε τι παιδεία θα έχουµε και αν χρειάζονται, να πάµε
σε υποδοµές αναπτυξιακές, λιµάνια, δρόµοι, τα οποία θα µείνουν
και στους πολίτες και θα έχουν αξία σε βάθος χρόνου.
Αγαπητή κυρία Υπουργέ, στην περιφέρεια η ανεργία έχει ξεπεράσει το 25% και στο Νοµό µου, στην Πιερία, αυτή τη στιγµή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι µεγαλύτερη και έχουµε ένα τεράστιο πρόβληµα µε το κλείσιµο των Τεµπών. Η περιοχή της νότιας Πιερίας, η οποία είναι
καθαρά τουριστική και παράγει περίπου το 70% του τουριστικού
προϊόντος, όπερ σηµαίνει το 40% του ΑΕΠ του νοµού, αυτή τη
στιγµή είναι «γονατισµένη». Σας κατέθεσα µία πρόθεση πώς µπορούµε να ανακουφίσουµε λίγο αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζω
να την πάρετε υπ’ όψιν σας, να κάνουµε µία συνάντηση µε τους
τοπικούς φορείς, να βρούµε µία λύση να ανακουφίσουµε, έστω
λίγο, αυτήν την αγωνία που έχουν οι άνθρωποι του νότου της
Πιερίας, αλλά και όλης της Πιερίας.
Θα ήθελα να καταθέσω, κύριε Πρόεδρε και προτάσεις για θέµατα πλαισίου, οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης των
υπηρεσιών. Έχω εννέα προτάσεις, τις καταθέτω στα Πρακτικά,
να τις πάρετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αµοιρίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα το ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς, ευχαριστούµε τον Γιάννη Αµοιρίδη.
Ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Κωνσταντίνος Γείτονας έχει το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πραγµατικά δεν κατανοώ -µε εκπλήσσει- η αρνητική στάση της
Νέας ∆ηµοκρατίας και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο που αφορά την
ανάπτυξη.
Από αυτό το Βήµα, µια µέρα πριν, ο κ. Σαµαράς µιλούσε για
την ανάγκη να πυροδοτήσουµε την αναπτυξιακή δυναµική, να πάρουµε αναπτυξιακά µέτρα και έρχεται σήµερα η Νέα ∆ηµοκρατία, που η Κυβέρνηση φέρνει το νοµοσχέδιο αυτό για το ΕΣΠΑ
και στέκεται αρνητικά. «Αι χείρες Ησαύ, η δε φωνή Ιακώβ»! Αυτή
είναι η στάση σας. ∆ιπρόσωπη.
Είστε ευχαριστηµένοι πραγµατικά από αυτό που κάνατε µε το
ΕΣΠΑ; Ερωτώ, να µου απαντήσετε µε το χέρι στην καρδιά. Είστε
ευχαριστηµένοι, όταν στα τρία χρόνια η απορροφητικότητα των
πόρων ήταν µόλις στο 3%, όταν το πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ
ήταν αναποτελεσµατικό, γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό,
όταν από την αρχή είχε ελλείµµατα σε σχέση µε τον σχεδιασµό;
Μας παραδώσατε εκρηκτικά, δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, αλλά
τα παραγωγικά ελλείµµατα που παραδώσατε είναι εκείνα που
«πονούν» ακόµα περισσότερο και είναι αυτά που πρέπει να καλύψουµε. Μπορεί και σωστά η Κυβέρνηση να δίνει την έµφαση
στο δηµοσιονοµικό ζήτηµα, γιατί είναι θέµα αποτροπής της χρεοκοπίας της χώρας, αλλά το στοίχηµα θα κερδηθεί µε την ανάπτυξη.
Παραλάβατε 5% την ανάπτυξη στην Ελλάδα και µας ρίξατε
στην ύφεση. Αναξιοποίητοι οι πόροι του ΕΣΠΑ επί τρία χρόνια
και σήµερα έρχεστε και αρνείστε ένα νοµοσχέδιο το οποίο, αν
µη τι άλλο, τι κάνει; Παρεµβαίνει στους αδύνατους κρίκους του
συστήµατος διαχείρισης-αδύναµους κρίκους τους οποίους είχαµε επισηµάνει, δεν τους λέµε τώρα και δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαµε- όταν ψηφιζόταν ο ν.3614/2007 που αντικατέστησε το
ν.3860. Και σας είχαµε πει τότε ότι κάνετε ένα σηµαντικό λάθος.
∆εν αξιοποιείτε την εµπειρία που προέκυψε από την εφαρµογή
του προηγούµενου νόµου, του 3860 και τουναντίον, µε το σύστηµα που συγκροτείτε, γεννάτε νέα προβλήµατα. Και τα βρήκαµε µπροστά µας.
Έρχεται, λοιπόν, σήµερα το νοµοσχέδιο αυτό και αντιµετωπίζει το θέµα του συγκεντρωτισµού µε αποκέντρωση, αποκέντρωση κυρίως µέσα από την εκχώρηση αρµοδιοτήτων και
πόρων σε ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές, των ΠΕΠ, αλλά και
µέσα από τις συµφωνίες µε τους Περιφερειάρχες, συµφωνίες
υλοποίησης. Έρχεται και παρεµβαίνει στο θέµα της γραφειοκρατίας. Αντιµετωπίζει τη γραφειοκρατία και το πολυδαίδαλο του
συστήµατος µε την απλοποίηση διαδικασιών και την κατάργηση
ενδιάµεσων φορέων. Τρίτον, παρεµβαίνει για να ενισχύσει την
αποτελεσµατικότητα, διευκολύνοντας όλες τις διαδικασίες ένταξης, αλλά και υλοποίησης των προγραµµάτων.
Είναι δυνατόν να αρνείστε εσείς την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου και από την άλλη µεριά, να κόπτεσθε για να προχωρή-
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σουν τα προγράµµατα που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη της
χώρας και την έξοδο από την ύφεση; Πραγµατικά δείχνει και η
σηµερινή στάση σας ότι δεν έχετε διδαχθεί τίποτα. Και η «πλάτη»
που λέτε ότι βάζετε στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της
χώρας είναι ουσιαστικά µια φενάκη.
Κυρία Υπουργέ, είναι ορισµένα ζητήµατα τα οποία συζητήσαµε
και στην επιτροπή και θέλω σ’ αυτά να αναφερθώ στο λίγο χρόνο
που έχω. Όσον αφορά τις συµφωνίες υλοποίησης συµφωνούµε,
είναι ένα βήµα. Όµως, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα αλλάξει ρόλους
στην περιφέρεια και πρόσωπα. Τι λέω εγώ απλά και µε την εµπειρία µου, µετά λόγου γνώσεως. Έχω χειριστεί ουσιαστικά το Β'
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Πρέπει να ληφθούν από τώρα πρόνοιες, ώστε µε την αλλαγή αυτή να αποφύγουµε τυχόν νέες
εµπλοκές και καθυστερήσεις. ∆εν έχουµε κανένα περιθώριο χρόνου. Άρα, όλο το θέµα των συµφωνιών υλοποίησης θα πρέπει να
ιδωθεί και µε αυτήν την προοπτική, ότι θα έχουµε πια εκλεγµένους Περιφερειάρχες. Ένα το κρατούµενο.
∆εύτερη επισήµανση: Καταργείτε τον προσυµβατικό έλεγχο
στις συµβάσεις προϋπολογισµού κάτω από τα όρια των κοινοτικών οδηγιών. Καλώς. Βάζετε και εικοσαήµερη προθεσµία για
συµβατικό έλεγχο στις άλλες συµβάσεις, µεγαλύτερου προϋπολογισµού. Και λέτε, αν σε είκοσι µέρες δεν υπάρξει έλεγχος, θεωρείται ότι έγινε.
Ακούσαµε τον εκπρόσωπο της ΜΟ∆ στη ∆ιαρκή Επιτροπή, ο
οποίος είπε ορισµένα πράγµατα τα οποία έχουν αξία: Πρώτον,
ότι η καθυστέρηση δεν είναι τόσο στον προσυµβατικό έλεγχο,
όπου υπάρχει βέβαια, αλλά προέρχεται κυρίως από ανωριµότητα
έργων -µέχρι τώρα αυτό λέει και η εµπειρία- και από προβλήµατα, αδυναµίες που έχουν οι δικαιούχοι. Και είπε ότι ο προσυµβατικός έλεγχος µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε τριάντα
πέντε-σαράντα µέρες. Εάν αυτό είναι σωστό, εγώ θα πρότεινα
το εξής.
Να αφήσετε τη διάταξη, όπως είναι, για τις συµβάσεις που
είναι κάτω από τα όρια των κοινοτικών οδηγιών και για τις πάνω,
το είκοσι ηµέρες να το κάνετε τριάντα –δεν χάλασε ο κόσµος για
δέκα µέρες- έτσι ώστε να µην υπάρχει το άλλοθι ότι δεν είχαν
χρόνο και να αποφεύγεται έτσι ο προσυµβατικός έλεγχος. Πιστεύω ότι, αν πραγµατικά γίνεται προσυµβατικός έλεγχος, έλεγχος κανονικότητας, όπως µας ειπώθηκε από τον εκπρόσωπο των
εργαζοµένων, –θυµάστε τις ερωτήσεις που του έκανα στην επιτροπή- µπορεί αργότερα να κερδίσουµε αυτόν τον χρόνο στην
υλοποίηση των συµβάσεων.
Κύριε Πρόεδρε, είναι σωστή η διάταξη για τη δυνατότητα επικαιροποίησης µελετών –και αυτή την αρνήθηκε η Νέα ∆ηµοκρατία, άκουσα τον εισηγητή σας να την αρνείται- από τις αρµόδιες
υπηρεσίες. Αλίµονο αν δεν µπορούν οι υπηρεσίες του κράτους
σε συνεργασία και µε ιδιωτικά γραφεία να επικαιροποιήσουν
πραγµατικά τις µελέτες. Αυτό θα συµβάλει στην ταχύτερη ωρίµανση έργων. Αν θα κολλήσει το πρόγραµµα µελλοντικά, θα κολλήσει στην έλλειψη ώριµων έργων. Άρα, οποιαδήποτε διαδικασία
–και εδώ γίνεται ένα σωστό βήµα για την ωρίµανση των έργωνείναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τέλος, η ρύθµιση που καταργεί το κατώτερο όριο προϋπολογισµού είναι και αυτή σωστή γιατί πραγµατικά, όπως είπατε,
κυρία Υπουργέ –σας άκουσα στην οµιλία σας- µπορεί και µικρά
έργα να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Προσέξτε, όµως. Πρέπει
να βάλετε όλες εκείνες τις ρήτρες ασφάλειας να µην υπάρξει κατακερµατισµός έργων και προγραµµάτων. Να το εξασφαλίσετε
µέσα από τις συµφωνίες υλοποίησης, για να µην υπάρχει τέτοιο
ενδεχόµενο.
Κύριε Πρόεδρε, για τα φάρµακα έχουµε τοποθετηθεί στην επιτροπή και θα τοποθετηθώ για το άρθρο 14 στη συζήτηση επί των
άρθρων. Θέλω µόνο κλείνοντας, να πω ότι η ταχύτερη κινητοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ µέσα από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου σε συνδυασµό, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, µε την
προώθηση των επενδυτικών προγραµµάτων του αναπτυξιακού
νόµου και τη σε νέα βάση –όπως επιχειρείται τώρα- αξιοποίηση
των Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, των Σ∆ΙΤ δηλαδή, σίγουρα θα δώσουν µία νέα αναπτυξιακή δυναµική που
έχει ανάγκη η χώρα. Το µεγάλο ζητούµενο είναι –µην το ξεχνάµεη ανταγωνιστική οικονοµία και η παραγωγή πλούτου και θέσεων
εργασίας. Και σε αυτό συµβάλλει το νοµοσχέδιο.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής στο
Νοµό Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµήτρης Κουσελάς, έχει το
λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών
για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης πρέπει να πιάσουν τόπο. Για να γίνει αυτό πρέπει να ξαναβάλουµε την οικονοµία στην αναπτυξιακή της τροχιά και µάλιστα την ανάπτυξη σε
νέες υγιείς και βιώσιµες βάσεις.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο κάνει αυτό το νοµοσχέδιο είναι να απαντά στην άµεση και την αδήριτη ανάγκη να επιταχύνουµε τις διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ για να δώσουµε στην οικονοµία
την αναπτυξιακή ανάσα την οποία χρειάζεται. Στόχος µας δεν
είναι µόνο να βγάλουµε την οικονοµία από τη δηµοσιονοµική
κρίση, αλλά και να κερδίσουµε τα µεγάλα στοιχήµατα της ανάπτυξης µε ποιότητα, µε σύγχρονη ανταγωνιστικότητα, µε καινοτοµία. Από την προηγούµενη κυβέρνηση, όπως είπαν και οι
προλαλήσαντες συνάδελφοι, παραλάβαµε ένα ΕΣΠΑ βαλτωµένο
µε απορρόφηση γύρω στο 3% µε 3,2%, σε µία περίοδο που και
η πραγµατική οικονοµία, αλλά και η αγορά είχαν ανάγκη περισσότερο από ποτέ τους χρηµατοδοτικούς πόρους για επενδυτική
ώθηση, αλλά και για δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Είχαµε ωστόσο έγκαιρα προειδοποιήσει τους συναδέλφους
της Νέας ∆ηµοκρατίας, όταν έφερε προς ψήφιση τον ν.3614 για
τα όργανα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, πως µέσα από τον νόµο αυτό
εγκαθίδρυε δοµές συγκεντρωτικές, γραφειοκρατικές και αναποτελεσµατικές. Και πώς να αποδώσουν αυτές οι δοµές όταν, όπως
σηµείωσε και ο εισηγητής µας, δηµιουργήθηκαν για το ΕΣΠΑ τριπλάσιες δοµές διαχείρισης σε σύγκριση µε το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, καθώς και τριπλάσιο και υψηλού κόστους
προσωπικό.
Ναι, κύριοι συνάδελφοι. Ενώ το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
το διαχειρίστηκαν είκοσι τέσσερις ∆ιαχειριστικές Αρχές µε οκτακόσια πενήντα άτοµα προσωπικό, το ΕΣΠΑ καλούνταν να το διαχειριστούν εβδοµήντα εννιά ∆ιαχειριστικές Αρχές και ενδιάµεσοι
φορείς διαχείρισης µε δυόµισι χιλιάδες περίπου προσωπικό. Με
στόχο –υποτίθεται- η προηγούµενη κυβέρνηση να µειώσει το συγκεντρωτισµό, επέβαλε τον ασφυκτικό έλεγχο στο σύνολο των
πράξεων των ΠΕΠ από τα αρµόδια Υπουργεία. Εισήγαγε και γραφειοκρατικές, αλλά και κοστοβόρες διαδικασίες πιστοποίησης
της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων χωρίς να
διασφαλίζει, ούτε τη διαφάνεια ούτε την αποτελεσµατικότητα.
Σήµερα η απορροφητικότητα, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, βρίσκεται περίπου στο 6%. ∆ηλαδή, η νέα Κυβέρνηση κατάφερε µέσα σε πέντε µήνες, ουσιαστικά από τον Οκτώβρη µέχρι
σήµερα, να απορροφήσει τόσα κονδύλια όσα απορρόφησε σε
όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα για το ΕΣΠΑ η κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Για να πιαστεί όµως, ο στόχος της απορρόφησης του 15% για
το τρέχον έτος χρειάζονται άµεσες και δραστικές αλλαγές για
να αρχίσει, επιτέλους, όχι να κινείται αλλά –επιτρέψτε µου την
έκφραση- να «σπριντάρει» το ∆' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Χρειάζεται, λοιπόν, ένα πλαίσιο ενίσχυσης του ΕΣΠΑ, που να
απλοποιεί και να αποκεντρώνει διαδικασίες και να διευκολύνει
την αναγκαία άµεση δηµοπράτηση των ώριµων έργων. Ε, λοιπόν,
µε το σηµερινό νοµοσχέδιο –αυτό το θεσµικό πλαίσιο στήριξηςερχόµαστε να διαµορφώσουµε αυτές τις σηµαντικές αλλαγές.
Κάθε περιφέρεια αποκτά ουσιαστικό λόγο και ρόλο. Ενισχύεται η αποκέντρωση, αφού µε τις επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης που ορίζεται ότι θα συνάπτει το Υπουργείο Οικονοµίας
και Ανάπτυξης µε τις περιφέρειες αποκεντρώνονται άµεσα και
πόροι και αρµοδιότητες διαχείρισης, ενώ απλοποιούνται δραστικά οι διαδικασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι µε βάση το δικό
µας θεσµικό πλαίσιο απαιτείται µία υπουργική απόφαση αντί των
εκατόν είκοσι που απαιτούνταν µε το παλιό πλαίσιο για τις κατά
περίπτωση εκχωρήσεις αρµοδιοτήτων.
∆εύτερον παρέχεται η δυνατότητα ένταξης και µικρότερων,
αλλά ουσιαστικών για τις τοπικές κοινωνίες έργων, αφού καταργείται το ελάχιστο όριο των 500.000 ευρώ για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 300.000 ευρώ για
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ένταξη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Και µη µου πείτε, κύριοι συνάδελφοι ότι ο δρόµος, για παράδειγµα, στην ιδιαίτερη πατρίδα µου Καλαµάτας-Πύλου είναι ήσσονος σηµασίας από τα µεγάλα οδικά δίκτυα, τα οποία έχουµε
διαµορφώσει από τη στιγµή που εκεί δροµολογείται µία πολύ σηµαντική ανάπτυξη και για να πάει σήµερα κανείς από την Καλαµάτα στην Πύλο θέλει µία ώρα.
Αίρεται, επίσης, η ετήσια υποχρεωτική πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ µε απλοποίηση
της διαδικασίας και πιστοποίηση της επάρκειας των τελικών δικαιούχων από τις ∆ιαχειριστικές Αρχές. Καταργείται το πρωτοφανές πλήθος των ενδιάµεσων διαχειριστικών φορέων. Εκατόν
ογδόντα ενδιάµεσοι διαχειριστικοί φορείς. Σας τα είχαµε πει τότε
για τις αναπτυξιακές επιτροπές σε περιφερειακό επίπεδο, τη
«ΝΟΜΟΣ Α.Ε.» και όλες τις άλλες που είχατε δηµιουργήσει.
Τέλος, καταργείται και ο προληπτικός έλεγχος, ο οποίος δηµιουργούσε καθυστερήσεις στην ένταξη εφαρµοζόµενος σε συµβάσεις για τις οποίες δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο από την
κοινοτική νοµοθεσία.
Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο κάνει το νοµοσχέδιο, αγαπητοί
συνάδελφοι, είναι να αξιοποιεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο
την εµπειρία διαχείρισης που αποκτήσαµε από το Γ' Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης. Βάζει τέλος στη γραφειοκρατία και στη διόγκωση του συστήµατος διαχείρισης του ΕΣΠΑ από το πλήθος
των ενδιάµεσων φορέων που εσείς είχατε δηµιουργήσει. Εξοικονοµεί σηµαντικούς πόρους και αποκεντρώνει ουσιαστικά και
πόρους και διαδικασίες και έργα αλλά, πάνω απ’ όλα, αυτό που
εµάς ενδιαφέρει ως Βουλευτές της περιφέρειας είναι ότι δίνει
ουσιαστικό ρόλο και λόγο στην ίδια την περιφέρεια.
Για όλους, λοιπόν, αυτούς τους λόγους εµείς στηρίζουµε αυτό
το νοµοσχέδιο και αισιοδοξούµε και ευελπιστούµε να δώσει την
αναπτυξιακή ώθηση και στην περιφέρεια και στην πατρίδα µας,
όχι µόνο για να ξεπεράσουµε την κρίση, αλλά για να µπούµε στην
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο τόπος µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ. Βασίλης Κεγκέρογλου έχει το λόγο να µας
µεταφέρει τις απόψεις της Κρήτης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχουν κατανοήσει πλέον όλοι οι πολίτες σ’ αυτόν τον τόπο, τις
τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης Καραµανλή για τα αδιέξοδα
και την πολύπλευρη κρίση που βιώνουµε.
Ξεκινάω µ’ αυτήν την επισήµανση, όχι γιατί µου αρέσει να παρελθοντολογώ, αλλά γιατί τελευταία, ορισµένα στελέχη της
Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά και ο ίδιος ο Αρχηγός της, προσπαθούν
να «θολώσουν» τα νερά και να µεταφέρουν τις ευθύνες σε µεταφυσικές δυνάµεις, σε τυχαία γεγονότα ή ακόµα και στο 1821.
Βέβαια, η αντιµετώπιση της κρίσης είναι πλέον ευθύνη του
ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνιόµαστε και κυρίως, για να µην
παίρνουν θάρρος -που πολλές φορές µετατρέπεται σε πολιτικό
θράσος- αυτοί που µας οδήγησαν σ’ αυτήν την κατάσταση.
Με την πραγµατική οικονοµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µετέωρη, µε τα δηµόσια ελλείµµατα σε έκρηξη, ασφαλώς και
έχουµε περιορισµούς στην άσκηση οικονοµικής πολιτικής. Το
ΠΑΣΟΚ, εκτός από τον απαξιωµένη οικονοµία παρέλαβε και µια
αφερέγγυα χώρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου έβαλε ως πρώτη προτεραιότητα την αλλαγή της εικόνας και του κλίµατος για την Ελλάδα. Πήγε και µίλησε παντού, στην Ευρώπη, σε όλον τον κόσµο.
Αγωνίστηκε, πέτυχε και συνεχίζει. Ανέτρεψε την αρνητική κατάσταση που είχε διαµορφωθεί λόγω της αδράνειας και της αδιαφορίας των αποτυχηµένων του χθες.
Ταυτόχρονα µε την εργώδη αυτή προσπάθεια, η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε πρωτοβουλίες και αναγκαίες αποφάσεις, ακόµη και επώδυνες, προκειµένου να αντιµετωπιστούν και
να «νοικοκυρευτούν» τα δηµοσιονοµικά.
Έπρεπε να προλάβουµε την κατάρρευση και το πετυχαίνουµε.
Αυτό, όµως, παρ’ ότι είναι προϋπόθεση δεν αρκεί. Η όποια απόδοση των περιοριστικών µέτρων θα εξανεµιστεί γρήγορα, αν δεν
αντιµετωπιστεί το βασικό πρόβληµα της οικονοµίας, η µείωση
της ανταγωνιστικότητας της.
Γνωρίζαµε από τη πρώτη µέρα ότι αν δεν επανακινήσουµε την
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οικονοµία και δεν βάλουµε σε µια νέα τροχιά ανάπτυξης τη χώρα,
δεν θα ξεφύγουµε από το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Γι’ αυτό πήραµε πρωτοβουλίες τόνωσης της πραγµατικής οικονοµίας και
ρευστότητας της αγοράς, πληρωµή οφειλών του Αναπτυξιακού
Νόµου που χρωστούσατε για χρόνια, ρυθµίσεις οφειλών επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και αγροτών προς τις τράπεζες, αλλαγές στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ΤΕΜΠΕ για πληρωµή οφειλών στα ασφαλιστικά
ταµεία, στο δηµόσιο και στους προµηθευτές. Έρχεται το νοµοσχέδιο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Ταυτόχρονα, έχουν δροµολογηθεί όλες εκείνες οι µεγάλες αλλαγές στους θεσµούς και στο κράτος, προκειµένου να δούµε ένα
αξιόπιστο δηµόσιο που να λειτουργεί υπέρ του πολίτη, που θα
ωθεί την ανάπτυξη για µια διαφανή διαχείριση των δηµοσίων
υποθέσεων και µια χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση των
διαθέσιµων πόρων, εθνικών και ευρωπαϊκών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηµαντικό ζήτηµα στην κατεύθυνση αυτή, είναι το µοντέλο διαχείρισης του ΕΣΠΑ, που αποτελεί ίσως και τους µόνους σίγουρους πόρους για ανάπτυξη.
Κατά τη συζήτηση του ν.3614/2007 σ’ αυτήν την Αίθουσα, αλλά
και στις επιτροπές, είχαµε επισηµάνει και είχαµε καταγγείλει σε
όλους τους τόνους ότι το νοµοσχέδιο αυτό σ’ ένα πράγµα µπορεί µόνο να πετύχει, στο να µην απορροφηθεί ούτε 1 ευρώ για τα
επόµενα δύο-τρία χρόνια. Και το πέτυχε το νοµοσχέδιο αυτό.
Είναι σίγουρο ότι δεν ήταν άχρηστα όλα τα στελέχη της Νέας
∆ηµοκρατίας, όµως, φτιάξατε ένα νοµοσχέδιο πολύ βαριά συγκεντρωτικό, ένα πολυδαίδαλο, αδιαφανές, εξουσιαστικό σύστηµα που ήθελε όλα να περνάνε από την Πλατεία Συντάγµατος,
από τον Υπουργό. Αυτό ήταν το µοντέλο που είχατε θεσπίσει. Γι’
αυτό αποτύχατε. Και ενώ «έτρεχε» η βέσπα -θυµάστε τη σχετική
διαφήµιση- το ΕΣΠΑ δεν πήγαινε ούτε ως χελώνα!
Έχουµε δικαιωθεί τρία χρόνια µετά, αλλά δεν χαιρόµαστε. Και
δεν χαιρόµαστε, γιατί αν αντί του 5% που έχει απορροφηθεί
µέχρι σήµερα, είχε απορροφηθεί το 50% που έπρεπε, τότε µόνο
από το ΦΠΑ του οικονοµικού τζίρου που θα είχε προκληθεί στη
χώρα, θα είχαµε πάνω από 5.000.000.000 ευρώ και θα είχαµε µια
ελάφρυνση σε σχέση µε τη δραµατική κατάσταση που είµαστε.
Γι’ αυτό δεν πρέπει να γελάτε, γι’ αυτό πρέπει να προσέξετε
αυτά που σας είπε προηγουµένως ο κ. Γείτονας, ότι δεν δικαιούστε να µην ψηφίζετε νοµοσχέδια που έρχονται να διορθώσουν
τα «εγκλήµατα», τα οποία έχετε κάνει σε αυτή τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε, η Κυβέρνηση σωστά στοχεύει στην επιτάχυνση και την
καλύτερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Μειώνει το ογκώδες γραφειοκρατικό µόρφωµα διαχείρισης. Αποκεντρώνει πόρους και αρµοδιότητες. Περιορίζει το συγκεντρωτικό και ασφυκτικό έλεγχο.
Απλοποιεί διαδικασίες και καταργεί πλεονάσµατα στις δοµές.
Είναι σίγουρο ότι αν διαµορφώναµε από µηδενική βάση αυτό
το σύστηµα διαχείρισης για το ΕΣΠΑ, θα είχαµε ακόµη πιο απλές
και αποτελεσµατικές δοµές. Θα είχαµε βάλει µια άλλη φιλοσοφία. Όµως, ερχόµαστε σήµερα να διορθώσουµε µια υπάρχουσα
κατάσταση µε δεσµεύσεις και συµφωνίες του παρελθόντος, κάτι
που καθιστά πιο δύσκολη την προσπάθειά µας.
Παρ’ όλα αυτά, είναι παραπάνω από σίγουρο ότι τα πράγµατα
θα αλλάξουν άρδην προς το καλύτερο. Βέβαια, πρέπει να πούµε
καθαρά ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα, σε σχέση µε τα
απαραίτητα έργα που, όµως, δεν έχουν ώριµες µελέτες. Γι’ αυτό
είναι πάρα πολύ σωστή η απόφαση, µε την οποία δίνεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες τις ίδιες να επικαιροποιούν και να προετοιµάζουν τις µελέτες για τη δηµοπράτηση των έργων.
Ένα από αυτά τα έργα είναι οι οδικοί άξονες της Κρήτης, που
όπως µας ενηµέρωσε χθες ο Υπουργός κ. Ρέππας, µόνο οκτώ χιλιόµετρα από τα τριακόσια είναι ώριµα για άµεση δηµοπράτηση.
Ούτε ένα χιλιόµετρο του ΒΟΑΚ δεν είναι ώριµο για άµεση δηµοπράτηση, παρ’ ότι υπάρχουν τα χρήµατα.
Κύριε Υπουργέ, θα κλείσω την τοποθέτησή µου µε ένα θέµα
της περιφέρειας µας. Γνωρίζετε, εξάλλου, είστε εποπτεύων
Υπουργός, ότι στην Κρήτη λειτουργούν δύο οργανισµοί δηµόσιου συµφέροντος, δύο οργανισµοί µε µεγάλη προσφορά στη
ανάπτυξη του νησιού, αλλά ταυτόχρονα και µε σηµαντικά προβλήµατα.
Όσον αφορά τον ΟΑΝΑΚ στην ανατολική Κρήτη, είχαµε υποβάλλει προτάσεις, όταν συζητιόταν στη Βουλή νοµοσχέδιο που
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περιέλαβε ρυθµίσεις για τους οργανισµούς αυτούς, προκειµένου να βελτιωθεί το θεσµικό πλαίσιο και ως προς τη δυνατότητα
για συµβάσεις µε συνεργάτες και εργαζόµενους και ως προς την
επιλεξιµότητα του οργανισµού για έργα. Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν
τις αποδέχθηκε τότε, ψήφισε κάτι «θολές» ρυθµίσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, σήµερα συνεχίζονται ακόµα οι αντιφάσεις. Η ∆ιαχειριστική Αρχή της Κρήτης αρνείται να δώσει τη διαχειριστική επάρκεια στον ΟΑΝΑΚ, επειδή δεν έχει εγκεκριµένο οργανόγραµµα.
Όµως, την ίδια ώρα ο οργανισµός έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονοµίας -από τότε που ονοµαζόταν Εθνικής Οικονοµίας, από το
2004- για έγκριση το οργανόγραµµα.
Βρείτε το, κάπου θα το έχουν καταχωνιάσει οι προηγούµενοι.
Βρείτε το, να το εγκρίνετε, να προχωρήσει ο οργανισµός. Προχωρήστε στη στήριξη των οργανισµών. Να το κάνετε. Θα είναι
προς όφελος της ανάπτυξης και των πολιτών. Μην εγκλωβιστείτε
στις όποιες συντεχνιακές σκοπιµότητες. Αν πάλι κρίνετε ότι δεν
χρειάζεται κάποιος οργανισµός, τότε πραγµατικά να τον καταργήσετε ή να τον συγχωνεύσετε µε τη νέα εταιρεία που εξήγγειλε
ο Υπουργός Υποδοµών στην Κρήτη χθες. Θα είναι προσφορά
στον τόπο. Όµως, µην τους αφήνετε µετέωρους. Το χειρότερο
πράγµα είναι αυτό που συµβαίνει εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια,
ο αργός θάνατος οργανισµών και δοµών που µπορούν να προσφέρουν στον τόπο. Γι’ αυτό µελετήστε το θέµα και προχωρήστε σε αποφάσεις.
Εµείς είµαστε εδώ για να στηρίξουµε τις πολιτικές που θα πάνε
τον τόπο µπροστά µε τόλµη, µε µόνο γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον, το συµφέρον του πολίτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Α' Περιφέρειας Πειραιά,
∆ηµήτρης Καρύδης.
Τώρα είναι κουραστικό να επαναλαµβάνω ότι πρέπει να τηρούµε τους χρόνους, αλλά πρέπει να το κάνω.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα αποτελεί µια
ουσιαστική παρέµβαση της Κυβέρνησης στον τοµέα της οικονοµικής ανάπτυξης.
Το ΕΣΠΑ θεωρείται πολύ σωστά ως ένα σηµαντικό εργαλείο
για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µε εξασφαλισµένους
κοινοτικούς πόρους που εγγυώνται την οµαλή πορεία και υλοποίηση των έργων, των δράσεων και των επιµέρους προγραµµάτων.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί ότι πολύ σύντοµα θα
έρθει στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόµος, ο οποίος θα δώσει
µια νέα δυναµική στην επιλογή και χρηµατοδότηση επενδύσεων,
στην «πράσινη» ανάπτυξη, την καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες.
Αυτά τα βασικά εργαλεία, δηλαδή το ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ο νέος αναπτυξιακός νόµος, όπως επίσης
και µία σειρά από αποφάσεις όπως η ρύθµιση χρεών των επαγγελµατιών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, το Πρόγραµµα
ΤΕΜΠΜΕ, νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, αποτελούν µία ολοκληρωµένη και συγκροτηµένη πρόταση της Κυβέρνησης, για να βγει
η χώρα πιο δυνατή από τη σηµερινή κρίση. Αυτό ακριβώς είναι
σήµερα το διακύβευµα, δηλαδή εργασία για όλους, αύξηση του
εθνικού εισοδήµατος, ανάπτυξη στην «πράσινη» οικονοµία και τις
νέες τεχνολογίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση
έριξε, κατά προτεραιότητα, το βάρος της στην εξυγίανση των
δηµοσίων οικονοµικών, στον περιορισµό του δηµόσιου ελλείµµατος, στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό, µε λίγα λόγια στην αντιµετώπιση µιας επαπειλούµενης
χρεοκοπίας της χώρας. Ο αγώνας είναι συνεχής, σκληρός και
δύσκολος, αλλά απόλυτα αναγκαίος. Τώρα έχουµε µπροστά µας
να κερδίσουµε τη µάχη για την ανάπτυξη της χώρας, αυτή που
έχασε πανηγυρικά η Νέα ∆ηµοκρατία τα προηγούµενα πεντέµισι
χρόνια.
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Τα στοιχεία, άλλωστε, είναι αποκαλυπτικά. Τα έχουν πει πάρα
πολλοί συνάδελφοι και η ίδια η Υπουργός προηγουµένως. Μετά
από τρία χρόνια εφαρµογής του ΕΣΠΑ µέχρι σήµερα, πέτυχαν
το απίστευτο ρεκόρ ποσοστού απορρόφησης 3,5% µε συµβασιοποιηµένα έργα που ανέρχονται στο 9,25% του Προγράµµατος.
Συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αυτή η αποτυχία σας οφείλεται κύρια στο γεγονός ότι ψηφίσατε και προσπαθήσατε να
εφαρµόσετε ένα νόµο πολύπλοκο, γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό, αναποτελεσµατικό, στήνοντας ένα διαχειριστικό πλαίσιο
που οδηγούσε µε µαθηµατική ακρίβεια σε αδιέξοδο. Αν σε όλα
αυτά προστεθεί και το γεγονός ότι από το 2004 µέχρι την έναρξη
του ΕΣΠΑ το 2007 δεν φροντίσατε έγκαιρα να προετοιµάσετε την
ωρίµανση έργων και την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών, γίνονται αντιληπτά το µέγεθος και οι λόγοι της αποτυχίας.
∆υστυχώς, δεν φροντίσατε να εκµεταλλευτείτε τις επιτυχίες
από την εφαρµογή του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και να
διορθώσετε τα τυχόν λάθη και τις αστοχίες του, όπου έπρεπε να
γίνει αυτό. Θέλατε ένα νέο σύστηµα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, αγνοώντας επιδεικτικά τις εµπειρίες του παρελθόντος, το οποίο όµως
πληρώνει σήµερα η χώρα µας. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι οι
υπεύθυνοι των επιχειρησιακών προγραµµάτων και οι Υπουργοί
και οι Γενικοί Γραµµατείς στάθηκαν ανίκανοι να ξεπεράσουν τα
εµπόδια που οι ίδιοι δηµιούργησαν. Τρία χρόνια τώρα πατάτε
διαρκώς στα πόδια σας και όλα βρίσκονται σε ακινησία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι επιτακτική η τροποποίηση και
απλοποίηση του ν. 3614/2007. Πρέπει χωρίς καθυστέρηση να
αντιστρέψουµε άµεσα αυτή τη φθίνουσα πορεία. Έχουµε στηρίξει τις ελπίδες µας στις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση των µεγάλων έργων
υποδοµής στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, στην ανάπτυξη
της υπαίθρου, την υγεία, τον πολιτισµό, την παραγωγή, τη γεωργία και τη βιοµηχανία, τον τουρισµό, την απασχόληση και άλλους κοινωνικούς τοµείς.
Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι αγρότες, οι επαγγελµατίες, οι τοµείς στην υγεία και την παιδεία, όπως και οι πολίτες στην περιφέρεια και τα νησιά έχουν µεγάλες προσδοκίες
από τη γρήγορη προώθηση του ΕΣΠΑ. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε πόρους λόγω αναποτελεσµατικών διαδικασιών
εφαρµογής που ισχύουν σήµερα. Είµαστε στη µέση της χρονικής διάρκειας του ΕΣΠΑ. Λέµε «όχι», λοιπόν, σε πειραµατισµούς
όπως στο παρελθόν. Πρέπει να γίνει το απολύτως αναγκαίο και
αυτό που είναι απαραίτητο για να απελευθερωθεί το πρόγραµµα
από τις πολύπλοκες και αντιπαραγωγικές διαδικασίες.
Υπάρχει και µία ακόµα διάσταση την οποία όλοι πρέπει να λάβουµε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν µας. Το Πρόγραµµα Σταθερότητας
και Ανάπτυξης που έχουµε καταθέσει στους Ευρωπαίους εταίρους µας και έχει εγκριθεί, προβλέπει έσοδα 1,4 δισεκατοµµύρια
ευρώ, δηλαδή 0,6% του ΑΕΠ από την υλοποίηση του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης, όπως το ΕΣΠΑ. Συνεπώς η επιτάχυνση της
πορείας υλοποίησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έχει για
το 2010 άµεσο αντίκτυπο στην επιτυχία του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον µέτρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απέναντι στο σηµερινό υπερβολικά συγκεντρωτικό σύστηµα διαχείρισης που όλα αρχίζουν
και τελειώνουν στο Υπουργείο Οικονοµίας, πραγµατοποιούνται
αποφασιστικής σηµασίας τοµές που αναµφισβήτητα βελτιώνουν
το πλαίσιο διαχείρισης και το καθιστούν πιο ευέλικτο. Μεγάλη
καινοτοµία αποτελεί η υιοθέτηση επιχειρησιακών συµφωνιών
υλοποίησης ανάµεσα στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τα επιµέρους Υπουργεία και τις περιφέρειες. Επιτυγχάνεται έτσι ο προγραµµατικός συντονισµός όλων
των φορέων, εισάγεται η διαφάνεια στον αριθµό των ενταγµένων έργων και, ταυτόχρονα, αποκεντρώνονται οι πόροι προς την
περιφέρεια, γεγονός που ενισχύει την αποτελεσµατικότητα στη
διαχείριση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, στο σηµείο αυτό θέλω να πω ότι είναι µία µοναδική ευκαιρία να σταθούµε αλληλέγγυοι και στην ιδιαιτερότητα του νησιωτικού µας χώρου. Γι’ αυτό θεωρώ χρήσιµο –και ειδικά για την
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Αττική- να προβλέπουµε στο σχετικό άρθρο και επιχειρησιακές
συµφωνίες για τα νησιά, κύριε Υφυπουργέ που είστε παρών. Τα
επενδυτικά σχέδια του ΟΛΠ –τα ανέφερε η Υπουργός προηγουµένως- το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ στον Πειραιά και οι ανακοινώσεις που έγιναν
για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις στο Σκαραµαγκά, αποτελούν ιδιαίτερα θετικές ενέργειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Σαµαράς υποστηρίζει
συχνά ότι θα στηρίξει κάθε θετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Αν πράγµατι αυτά που λέει τα εννοεί, είναι σήµερα η ευκαιρία να το αποδείξει αυτό στην πράξη. Εµείς σας καλούµε να
ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί απλοποιεί ουσιαστικά το διαχειριστικό πλαίσιο και µας δίνει µία δυνατότητα προοπτικής στα
αδιέξοδα που είχαν δηµιουργηθεί µέχρι σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είµαι βέβαιος ότι αυτή η προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνησή µας θα στεφθεί µε επιτυχία. Και την επιτυχία αυτή τη
χρειαζόµαστε για το καλό της πατρίδας µας, για να πάει ο τόπος
µας µπροστά, για να πάνε οι νέες γενιές µπροστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Καρύδη και για την τήρηση του χρόνου.
Ο Βουλευτής στο Νοµό Ηλείας κ. Ιωάννης Κουτσούκος έχει το
λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι συζητάµε ένα
σοβαρό νοµοσχέδιο εν µέσω µίας µεγάλης κρίσης και πολλαπλών ελλειµµάτων µε τα οποία βρίσκεται αντιµέτωπη η χώρα
µας. Είναι κρίση δηµοσιονοµική, στην πραγµατική οικονοµία και
στο θεσµικό εποικοδόµηµα. Νοµίζω, επίσης, ότι όλοι γνωρίζουµε,
όπως γνωρίζει και ο ελληνικός λαός, ποιος ευθύνεται γι’ αυτήν
την κρίση. Και χθες, µου προξένησε µεγάλη εντύπωση µία αποστροφή της οµιλίας του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που προσπαθούσε να µας χρεώσει την ύφεση για τους
λίγους µήνες που είµαστε Κυβέρνηση, όταν είναι γνωστό τι παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα ∆ηµοκρατία, δηλαδή 30.000.000.000
ευρώ έλλειµµα, 300.000.000.000 ευρώ χρέος, αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης, ενώ είχε παραλάβει τους υψηλότερους στην
Ευρώπη και, βέβαια, ελλείµµατα που παράγει ένα σπάταλο και
διεφθαρµένο κράτος.
Η Κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, δίνει έναν αγώνα δρόµου
µε σκληρά µέτρα που πήρε, τα οποία δεν ταιριάζουν στη φυσιογνωµία της, µε την προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός της
χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου, έναν διαρκή µαραθώνιο σ’ όλον
τον κόσµο, προκειµένου να ανατάξει τη χαµένη αξιοπιστία της
χώρας. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, εφόσον και οι Ευρωπαίοι εταίροι µας αναλάβουν τις ευθύνες τους για να βρεθεί µία
λύση απέναντι στην επίθεση των κερδοσκόπων, προκειµένου να
µην οδηγηθούµε –ή να µη µας οδηγήσουν αναγκαστικά- σε απευκταίες επιλογές, όπως είναι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο που
δεν τις αντέχει ο τόπος, δεν τις αντέχει η Ελλάδα, δεν τις αντέχει ο λαός µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απέναντι σ’ αυτήν την κατάσταση, η Κυβέρνηση έχει προτάξει το να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα στην πραγµατική οικονοµία και
το ζήτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κάλυψης των ελλειµµάτων µέσα από το φορολογικό. Βεβαίως πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα και έχει να κάνει µε την αλλαγή
της διαδικασίας των δοµών και του τρόπου υλοποίησης του
ΕΣΠΑ, είναι κάτι που το περιµένει η αγορά, η πραγµατική οικονοµία, όπως επίσης περιµένει το ΤΕΜΠΜΕ την υλοποίηση του νοµοσχεδίου για τους δανειολήπτες και του Προγράµµατος των
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Επιτρέψτε µου να κάνω µία µικρή παρένθεση για να πω, ότι τα
ζητήµατα της οικονοµίας, δεν είναι ζητήµατα που συνδέονται
µόνο µε τους αριθµούς, δεν είναι ζητήµατα που συνδέονται µόνο
µε τις αποφάσεις που έχουν ένα στενό οικονοµικό περιεχόµενο.
Είναι ζητήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που συνδέονται
µε το συνολικό οικοδόµηµα, το κοινωνικό, οικονοµικό οικοδόµηµα. Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ και να συνδέσουµε τις µεγά-
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λες αλλαγές που επιχειρεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε τα ζητήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η οικονοµία. Αλλαγές που έχουν
να κάνουν µε το να αντιµετωπίσουµε τη λογική της ήσσονος προσπάθειας, να επιβάλουµε κανόνες αξιοκρατίας και διαφάνειας
στη λειτουργία του δηµόσιου βίου. Να πείσουµε –και πιστεύω το
έχουµε καταφέρει- τον ελληνικό λαό, ότι αυτή η Κυβέρνηση ναι,
παίρνει σκληρά µέτρα αλλά έχει ένα πρόταγµα, το πρόταγµα
είναι να σώσει τη χώρα. Αυτός είναι ο σκοπός και αυτό το σκοπό
τον αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα αρκετούς συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας, που εκφράζονται αρνητικά
για το συζητούµενο νοµοσχέδιο κι αναρωτιόµουν, τι πράγµατι
υπερασπίζονται. Αν υπερασπίζονται δηλαδή, ένα σύστηµα το
οποίο µας οδήγησε σε απορροφητικότητα του 3% και σε κινδύνους απώλειας των πόρων. Γιατί η Νέα ∆ηµοκρατία µέσα στη λογική που διαχειρίστηκε την οικονοµία και την εξουσία που είχε
στα χέρια της, δηµιούργησε ένα συγκεντρωτικό σύστηµα, ένα
σύστηµα κεντρικού ελέγχου, ένα σύστηµα το οποίο ήταν πολυδαίδαλο και γραφειοκρατικό, το οποίο αδυνατούσε να το κατανοήσει ένας απλός άνθρωπος και ο µόνος που το είχε στα χέρια
του ήταν ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και ο αντίστοιχος γενικός γραµµατέας που «κράταγε» τα κλειδιά. Κανένας
δεν µπορούσε να έχει προσβασιµότητα, να είναι προσπελάσιµο
και αποδοτικό.
Όπως είπε, ο εισηγητής µας, το προηγούµενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που ήταν πολύ
µεγαλύτερο, είχε τριάντα τρεις δοµές και απασχολούσε χίλιους
εκατόν ενενήντα δύο υπαλλήλους-στελέχη. Το συγκεκριµένο είχε
εκατόν είκοσι ένα δοµές και απασχολούσε τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία στελέχη.
Έρχεται η Κυβέρνηση λοιπόν, µε ένα νοµοσχέδιο να µειώσει τη
γραφειοκρατία, να καταργήσει διαδικασίες και συγκεντρωτικές
δοµές, να περάσει σε νέες αντιλήψεις, γύρω από τη συµµετοχή
και τη διαδικασία υλοποίησης του δηµοκρατικού προγραµµατισµού µε τις επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης, οι οποίες
προφανώς θα αποτελέσουν ένα πεδίο το οποίο θα αξιοποιηθεί
και από τη νέα αυτοδιοίκηση, την ενισχυµένη περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Έρχεται να δώσει προτεραιότητα στα ώριµα έργα,
να κάνει οικονοµία σε ό, τι αφορά τη διαχείριση του συστήµατος
µε εξοικονόµηση δαπανών, να διευκολύνει διαδικασίες πιστοποίησης και ούτω καθ’ εξής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουµε ότι αυτά είναι απολύτως απαραίτητα µαζί µε την επίσπευση του όλου συστήµατος
λειτουργίας, που πιστεύουµε ότι είναι στην προτεραιότητα της
Κυβέρνησης, ώστε πράγµατι να επιταχυνθούν οι ρυθµοί απορρόφησης µέσα στο 2010, που µαζί µε τις άλλες ενέργειες της
Κυβέρνησης θα δώσει µία ανακούφιση στην αγορά η οποία σήµερα αντιµετωπίζει τεράστια προβλήµατα από έλλειψη ρευστότητας, από τη µείωση της ζήτησης.
Είναι φανερό, όπως ειπώθηκε νωρίτερα, ότι η ύφεση που θα
υπάρξει το 2010 δεν µπορεί να χρεωθεί στην Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ γιατί έρχεται µία πολιτική η οποία δηµιούργησε αυτήν
την ύφεση τα προηγούµενα χρόνια και είναι ξεκάθαρο ότι το
2010 είναι ένας µεταβατικός χρόνος και θα γίνει αγώνας δρόµου
να δηµιουργήσουµε τις βάσεις για µία αναπτυξιακή πορεία τα
επόµενα χρόνια.
Και επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε µία αναφορά
στον τρόπο µε τον οποίο υλοποιήθηκε το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης, ήθελα να θυµίσω στην Αίθουσα ότι, αν δεν είχαν γίνει
οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλεία και στην Πελοπόννησο
το 2007, δεν θα είχαµε ένα σοβαρό λόγο για να ζητήσουµε παράταση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αυτή η καταστροφή λοιπόν, ήταν η αφορµή που έδωσε τη δυνατότητα να
παρατείνουµε το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και να µην
έχουµε απώλεια πόρων.
Και µιας και µίλησα για τις καταστροφικές πυρκαγιές, επιτρέψτε µου κυρία Υπουργέ, αφού αναφερθήκατε σε διάφορα
ολοκληρωµένα προγράµµατα που έχει ετοιµάσει και έχει παρουσιάσει το Υπουργείο σας, σε διάφορες περιοχές της χώρας,
να θυµίσω ότι, αποτελεί δέσµευση της Κυβέρνησης µας και δέσµευση του Πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου, το ολοκληρωµένο αναπτυξιακό πρόγραµµα για τις πυρόπληκτες
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περιοχές και παρακαλώ, στο αµέσως επόµενο διάστηµα, να δω
και τις ανακοινώσεις σας γύρω απ’ αυτό το θέµα γιατί είναι η µοναδική ελπίδα για µια περιοχή η οποία είναι η φτωχότερη στην
Ελλάδα, η Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας και για ένα νοµό ο
οποίος έχει τους χαµηλότερους δείκτες ανάπτυξης, είναι ο τελευταίος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Παναγιώτης Ρήγας, Βουλευτής Νοµού Κυκλάδων, του ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτή
τη µεγάλη τιτάνια εθνική προσπάθεια, για την ανάταξη της οικονοµίας και την έξοδο της χώρας από την κρίση, ο ελληνικός λαός
παρακολουθεί και καταγράφει «λιποτάκτες» και υπονοµευτές και
τους καταγράφει µε αυστηρότητα και µε προσοχή και δεν µπορεί να κατανοήσει πώς είναι δυνατόν ένα κόµµα που επί πεντέµισι
χρόνια, µε την καταστροφική του πολιτική, οδήγησε τη χώρα σε
αυτά τα αδιέξοδα, συνεχίζει και σήµερα -σαν να µην έχει λάβει
κανένα µήνυµα- από τα έδρανα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
να υπονοµεύει µε τρόπο πρωτοφανή την προσπάθεια την οποία
στηρίζει το σύνολο του ελληνικού λαού, να απαντάει αρνητικά
σε όλες τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για τη
διαφάνεια, για την επίσπευση των ρυθµών υλοποίησης των
έργων και κυρίως να απορρίπτει, ελαφρά τη καρδία, ένα νοµοσχέδιο το οποίο κάνει αυτό που σήµερα έχει ανάγκη η οικονοµία. Απλοποιεί τις διαδικασίες και επανακινεί την οικονοµία.
Είναι διαπιστωµένο, ότι έτσι όπως είχε ψηφιστεί ο νόµος για
το ΕΣΠΑ δεν µπορούσαµε να έχουµε ούτε υλοποίηση έργων ούτε
απορροφητικότητα ούτε επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα.
Ήταν ένα ΕΣΠΑ, το οποίο θα το διαχειριζόµαστε, αν εφαρµόζαµε το συγκεκριµένο νόµο, µε τρόπο απόλυτα συγκεντρωτικό,
µε τις πέντε αναπτυξιακές περιφέρειες, µε τις πολυάριθµες γραφειοκρατικές ενδιάµεσες αρχές, µε δοµές αναποτελεσµατικές
και τα αποτελέσµατα τα είχαµε ήδη δει.
Θυµάµαι, τις περίφηµες συζητήσεις για αυτά τα global grants,
τα οποία µε τρόπο αδιαφανή είχε η Νέα ∆ηµοκρατία εγκρίνει.
Πού είναι άραγε αυτά, τι γίνεται µ’ αυτές τις ιστορίες; Μεγάλοι
µύθοι, παραµύθια τα οποία φτιάχτηκαν εδώ και µερικά χρόνια
και τα οποία σήµερα δεν έχουν καµµία εφαρµογή και κανένα
αποτέλεσµα.
∆εν είπατε, κύριε Υφυπουργέ, ότι πόρους από το ΕΣΠΑ, η Νέα
∆ηµοκρατία, όχι αξιοποίησε, φρόντισε ήδη να τους µοιράσει και
είναι οι πόροι του ΕΚΤ, οι πόροι του κοινωνικού ταµείου, τα προγράµµατα του κοινωνικού ταµείου έχουν δοθεί. Και ξέρετε πολύ
καλά ότι η κ. Πετραλιά, είχε φροντίσει και τα έχει µοιράσει σε
όλα τα Εθνικά Κέντρα Κατάρτισης, τα προγράµµατα της κατάρτισης έχουν ήδη δοθεί, δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι αυτή τη
στιγµή, ήδη τα έχουν µοιράσει αυτά που µπορούσαν να προεξοφλήσουν, τα προεξόφλησαν και µας άφησαν ένα δυσλειτουργικό
µηχανισµό για να υλοποιήσουµε εµείς στη συνέχεια, αυτό το
πρόγραµµα.
Πώς; Χωρίς δηµοκρατικό προγραµµατισµό, µε επιτροπές παρακολούθησης, οι οποίες στα 2/3 ήταν από κρατικούς υπαλλήλους χωρίς την παραµικρή συµµετοχή ούτε στο σχεδιασµό ούτε
στον έλεγχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αυτό ήταν ένα σχέδιο «κοµµένο και ραµµένο» στα µέτρα της
λογικής και της φιλοσοφίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, για να µπορέσει να διαχειριστεί συγκεντρωτικά και µε αδιαφάνεια τους κοινοτικούς πόρους. Αλλά πέρα απ’ αυτά τα πολύ θετικά που κάνει
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κύριε Υφυπουργέ, ξέρετε πολύ
καλά ότι υπάρχει ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα, το οποίο οφείλουµε να ξεπεράσουµε.
Στην Ελλάδα, εκτός από το ΕΣΠΑ έχουµε και ένα σηµαντικό
πρόβληµα, είναι το πρόβληµα της ωρίµανσης και της παραγωγής των δηµοσίων έργων συνολικά.
Ξέρετε ότι, εκτός από τη γραφειοκρατία του ΕΣΠΑ, το µεγάλο
πρόβληµα, που το ζούµε εµείς στην περιφέρεια, είναι οι καθυστερήσεις των φορέων αδειοδότησης και εγκρίσεων.
Εκεί, λοιπόν, θα πρέπει να δώσουµε τη µάχη µας και θα πρέπει η αλλαγή να γίνει συνολικά στο δηµόσιο χώρο.
Όταν, λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισµού, όταν απαρχαιωµένες
χωροταξικές µελέτες δεν επιτρέπουν τη χωροθέτηση έργων της
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«πράσινης» ανάπτυξης, δηλαδή στα νησιά µας οι ΖΟΕ που υπάρχουν σήµερα δεν επιτρέπουν τη χωροθέτηση αφαλατώσεων, δεν
επιτρέπουν τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ήπιων µορφών ενέργεια, όλα αυτά εάν δεν ξεπεραστούν, εάν δεν προχωρήσουµε
γρήγορα στον παραµερισµό αυτών των εµποδίων, εάν δεν σταµατήσουµε αυτή τη γραφειοκρατία, που για ένα λιµενικό έργο να
χρειάζεσαι δέκα επτά εγκρίσεις, µεταξύ των οποίων –ακούστεείναι και η έγκριση της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας για αλιευτικό καταφύγιο -ότι το αλιευτικό καταφύγιο δεν είναι γη υψηλής παραγωγικότητας, θέλουµε τέτοια έγκριση!- εάν, λοιπόν, όλα αυτά τα
εµπόδια της γραφειοκρατίας δεν φύγουν από τη µέση, πολύ σύντοµα θα χρειαστεί να κάνουµε κι εµείς την αυτοκριτική µας, για
τις δυσκολίες που θα έχουµε στην απορρόφηση του προγράµµατος.
Και θα ήθελα να προσθέσω άλλο ένα πρόβληµα που οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε και αφορά στο νησιώτικο χώρο. Ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα δηµιουργήσει πιο δυνατούς ΟΤΑ, εποµένως
πιο ισχυρούς φορείς υλοποίησης. Στο νησιώτικο χώρο, όµως, τα
όρια ενδυνάµωσης είναι πεπερασµένα. Ένα νησί εξακολουθεί να
είναι ένα νησί. Θα πρέπει, λοιπόν, να δηµιουργήσουµε δοµές,
όπως αυτές που δηµιουργείτε στη Κρήτη –απ’ ότι έµαθα- µε τη
µορφή της Εγνατίας, που θα αναλάβουν για το νησιώτικο χώρο
να υλοποιήσουν το πρόγραµµα ανάπτυξης, κυρίως των µικρών
νησιών.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν –και ξέρω ότι είναι πολιτική σας βούληση να το κάνετε- θα πρέπει να οδεύσουµε το ταχύτερο δυνατόν, για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε σωστά
αυτό το ευέλικτο θεσµικό πλαίσιο, µε το οποίο καλούµαστε να
υλοποιήσουµε το ΕΣΠΑ.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι είµαστε προς τη σωστή κατεύθυνση,
ήταν αναγκαία αυτά τα µέτρα και αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία που παίρνουµε, χρειάζεται όµως να τη συµπληρώσουµε µε
σηµαντικές θεσµικές αλλαγές, έτσι ώστε το ΕΣΠΑ πραγµατικά
να αποτελέσει τον «εµβρυουλκό» της ανάπτυξης, να αποτελέσει
τον επιταχυντή της πορείας µας για την έξοδο από την κρίση.
Στηρίζουµε, λοιπόν, αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία και καλούµε τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας, έστω και την
ύστατη στιγµή, να κατανοήσουν ότι έστω και τώρα στην Αντιπολίτευση που βρίσκονται, ας προσφέρουν τις υπηρεσίες που έχει
σήµερα ανάγκη ο λαός και η χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελος
Κολοκοτρώνης, από την Α' Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, έχει
το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγκράτησα µια αποστροφή
από τις παρεµβάσεις της κυρίας Υπουργού, σύµφωνα µε την
οποία το να είναι επενδυτής κάποιος σήµερα στην Ελλάδα, αυτό
ισοδυναµεί µε ηρωισµό! Έχει δίκιο η κυρία Υπουργός, διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι έχει µπροστά της ένα γραφειοκρατικό
«τέρας», το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπίσει.
Σε µια άλλη αποστροφή της είπε, ότι υλοποιούνται τα επενδυτικά προγράµµατα. Ο κ. Ροντούλης, που είναι φιλόλογος, ξέρει
ότι η φράση αυτή στο συντακτικό χαρακτηρίζεται ως ενεστώς
διαρκείας, µιας διάρκειας όµως της οποίας δεν γνωρίζουµε το
πραγµατικό µάκρος, ακριβώς γιατί η Κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να αντιµετωπίσει το χρόνο. Και θα σας εξηγήσω στο χρόνο
που έχω πώς συµβαίνει αυτό, γιατί οι αµείλικτοι αριθµοί µπορούν
και τα αποκαλύπτουν όλα.
Αναφέρθηκε πολλές φορές, ότι µέχρι και το 2009, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είχαν αξιοποιηθεί µόνο 800.000.000 ευρώ, τα
οποία αντιστοιχούν στο 3,6% του συνολικού προϋπολογισµού
του προγράµµατος, που ανέρχεται σε 24,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι πολύ φιλόδοξος και δύσκολος, όπως η ίδια η Υπουργός παραδέχεται. Στο τέλος του 2010
προσδοκά η Κυβέρνηση η απορροφητικότητα των πόρων του
ΕΣΠΑ να φτάσει το 15%. Με τους ρυθµούς αυτούς, εάν δεν επιταχυνθούν, δεν θα καταφέρουµε να απορροφήσουµε ούτε το
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50% των κονδυλίων µέχρι το 2013, οπότε και λήγει το πρόγραµµα. Αυτό σηµαίνει ότι πάνω από 12.000.000.000 ευρώ πάνε
χαµένα, 12.000.000.000 ευρώ τα οποία κινδυνεύει να στερηθεί η
αγορά και οι ελληνική οικονοµία, τη στιγµή που η Κυβέρνηση
εξαναγκάζεται να περικόψει το δέκατο τέταρτο µισθό.
Πολλοί επενδυτές είναι εγκλωβισµένοι, επειδή παραµένουν σε
εκκρεµότητα περίπου τρείς χιλιάδες τριακόσια επενδυτικά σχέδια, συνολικού κόστους 10,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ και επιµένει
σε επιχορηγήσεις 3,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Βέβαια, για να στεκόµαστε µε ειλικρίνεια απέναντι στα γεγονότα, πρέπει να πούµε ότι η πρόθεση της Κυβέρνησης να απλοποιήσει τις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραµµα, να προωθήσει
έργα για την ανάπτυξη της περιφέρειας, να συνδέσει τη χορηγούµενη ενίσχυση µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, να
απλοποιήσει τις διαδικασίες επικαιροποίησης των µελετών και
ωρίµανσης των έργων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όµως, υπάρχει πολύ κακό προηγούµενο µε την κατασπατάληση και καταστρατήγηση των χρηµατοδοτήσεων. Ελπίζουµε να
µην δούµε πάλι επιχορηγήσεις να γίνονται βίλες και πολυτελή
αυτοκίνητα, αντί να διοχετεύονται στην παραγωγική διαδικασία
και ανάπτυξη. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στον έλεγχο
των επενδύσεων, µε αδιάβλητους ελεγκτικούς µηχανισµούς και
µε θεσµοθέτηση αυστηρών ποινών για τους παραβάτες είτε
αυτοί είναι επενδυτές, είτε ελεγκτές.
Φτάσαµε στο σηµείο να λέµε σκωπτικά σ’ αυτήν τη χώρα, ότι
χρειάζεται ένας νόµος που να λέει ότι θα πρέπει να εφαρµοσθούν οι νόµοι. Γνωρίζουµε όλοι που κατέληξαν οι χρηµατοδοτήσεις προηγούµενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, όπως
γνωρίζουµε όλοι ότι κανείς δεν τιµωρήθηκε. Αλλά για να αξιώνουµε από τους πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είναι
συνεπείς και έντιµοι απέναντι στο κράτος, θα πρέπει και το κράτος να είναι έντιµο απέναντί τους.
∆ιότι δεν µπορεί το ελληνικό κράτος να χρωστά σε επενδυτές,
που ενώ είχαν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόµο και είχαν κάνει
τις επενδύσεις τους, το ίδιο το κράτος δεν τους εξοφλούσε. Αποτέλεσµα ήταν οι επενδυτές αυτοί –και είναι πολλοί- να προβούν
σε αγορές, να κάνουν επεκτάσεις των επιχειρήσεων τους, βασιζόµενοι στη χρηµατοδότηση χρεώθηκαν σε προµηθευτές, αλλά
η χρηµατοδότηση ποτέ δεν ήλθε. Χρήµατα δεν πήραν ποτέ και
έτσι πολλοί από αυτούς έχουν χρεοκοπήσει.
Προτείνεται, απ’ αυτούς που έχουν περάσει των παθών τους
τον τάραχο, να τηρηθεί µε ρήτρα το χρονοδιάγραµµα πληρωµής
των επιχειρήσεων. ∆εν είναι δυνατόν, όπως υποστηρίζουν, επιχείρηση που ολοκλήρωσε την επένδυσή της το Μάρτιο του 2009,
ελέγχθηκε τον Απρίλιο του ιδίου έτους και µέχρι τα τέλη του
Μαΐου του 2009 είχε τακτοποιήσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωµής και περιµένει ακόµα τα χρήµατα της επιδότησης. Έτσι, λοιπόν, γίνεται η µάχη µε το χρόνο.
Προτείνεται, απ’ αυτούς τους επενδυτές, για κάθε µήνα καθυστέρησης πληρωµής της επιχείρησης τόκος υπερηµερίας από
εθνικούς πόρους. ∆ιότι θα πρέπει κάποτε να σταµατήσει το µεν
κράτος να µην επιστρέφει τόκους υπερηµερίας, ενώ δε τους
ζητεί από τους πολίτες.
Επειδή θέλω να είµαι συνεπής στο χρόνο µου, το ΕΣΠΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιβάλλεται να προχωρήσει γρήγορα. Η Κυβέρνηση φαίνεται ότι το αντιλαµβάνεται, θέλοντας και
µη, διότι τα γεγονότα την εξωθούν, ώστε να συµπεριφερθεί απέναντι σ’ αυτά µε ταχύτητα και επιµονή.
Όµως, πέρα από την άµεση αξιοποίηση των κονδυλίων του
ΕΣΠΑ και τη διοχέτευσή τους σε επενδύσεις και αναπτυξιακά
έργα, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση και τον έλεγχο ότι αυτά τα κονδύλια θα φθάσουν στην
πραγµατική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε για την ακρίβεια του χρόνου.
Η Βουλευτής του Νοµού Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ κ. Αικατερίνη
Φαρµάκη-Γκέκη έχει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάταξη της οικονοµίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας απαιτεί προσπάθεια σε πολλά επίπεδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή την προσπάθεια, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τη δίνει από τις
πρώτες µέρες του περασµένου Οκτωβρίου ξεδιπλώνοντας µια
σειρά από πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αφ’ ενός µεν να επιτύχει την αλληλεγγύη των ευρωπαίων εταίρων µας και την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας µας και αφ’
ετέρου δε για να επιφέρει µια σειρά από αλλαγές στην οικονοµία,
στη φορολογία και στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός της χώρας ο Γιώργος Παπανδρέου, επιδόθηκε σ’ έναν διπλωµατικό µαραθώνιο, προκειµένου να καταστήσει σαφές ότι σε περίοδο κρίσης, όπως η
σηµερινή, είναι ανάγκη να υπάρχει ένας µηχανισµός στήριξης και
προστασίας των χωρών της Ευρωζώνης από ανεξέλεγκτες κερδοσκοπικές κινήσεις.
Παράλληλα σύσσωµη η Κυβέρνηση επιδεικνύει µια µεγάλη κινητικότητα, προκειµένου αφ’ ενός µεν να επιλύσει χρόνιες παθογένειες και αµαρτίες του παρελθόντος και αφ’ ετέρου δε να
προωθήσει βασικές πολιτικές µας δεσµεύσεις, όπως είναι η διαφάνεια και η αξιοκρατία στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, όπως είναι η
«πράσινη» ανάπτυξη και εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και το φιλόδοξο νοµοσχέδιο για τη φορολογική ισότητα και τη διεύρυνση
της φορολογικής βάσης.
Το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
όπως ανέπτυξε σήµερα, η κυρία Υπουργός η κ. Λούκα Κατσέλη
χρηµατοδοτεί αναπτυξιακά προγράµµατα µε βάση το ΕΣΠΑ,
αλλά και προβαίνει σε νοµοθετικές πρωτοβουλίες, µε σκοπό την
στήριξη των φυσικών προσώπων και την διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά. Η στρατηγική του Υπουργείου δεν θα µπορούσε
παρά να περιλαµβάνει και τη βελτίωση του βασικού αναπτυξιακού εργαλείου που διαθέτει, δηλαδή του ΕΣΠΑ, προκειµένου να
επιταχύνει ακόµα περισσότερο τις διαδικασίες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ΕΣΠΑ έτσι όπως το είχε
εµπνευστεί και προσπαθήσει να το διαχειριστεί η προηγούµενη
κυβέρνηση απέτυχε. Το θεσµικό του πλαίσιο ήταν τόσο δυσκίνητο, γραφειοκρατικό και κοστοβόρο σχεδιασµένο ώστε να ελέγχεται άµεσα προς χάριν µικροκοµµατικών και πελατειακών
σκοπιµοτήτων που ποδηγέτησε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της
χώρας και οδήγησε, όπως είπε η Υπουργός απόψε, σε επενδυτική µιζέρια.
Τρία χρόνια µετά η απορροφήσεις ήταν πάρα πολύ µικρές
µέχρι τον Οκτώβριο µετά δυσκολίας 3,2%. Σήµερα µπορέσαµε
να είναι στο 6%. Ένα πρόγραµµα πραγµατικά που σ’ αυτές τις
δύσκολες συγκυρίες είναι σε «χειµερία νάρκη». Σήµερα µε δεδοµένη την εµπειρία αυτή, µε δεδοµένα τα τεράστια δηµοσιονοµικά προβλήµατα η ανάγκη άµεσης ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ
είναι επιτακτική. Το αναθεωρούµε, λοιπόν, πάνω σε τρεις άξονες.
Πρώτος άξονας. Απλοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης, ένταξης των έργων και διαχείρισης. Ο στόχος µας αφ’ ενός
να απαλλαχθούµε από ενδιάµεσους φορείς που προβλέπονταν
και είχαν αλληλοκαλυπτόµενες αρµοδιότητες µε άλλους, ώστε
να αποφύγουµε σύγχυση και γραφειοκρατία και αφ’ ετέρου να
καταργήσουµε τις υπερβολικές διαδικασίες πιστοποίησης, ώστε
να πετύχουµε µεγαλύτερη ευελιξία.
∆εύτερος άξονας. Αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων.
Στόχος µας να εγκαταλείψουµε το παρωχηµένο σύστηµα της συγκεντρωτικής διαχείρισης των πόρων που εφαρµοζόταν µέχρι
σήµερα από την κεντρική εξουσία. Η κάθε περιφέρεια καθίσταται αποκλειστικά αρµόδια στην διαχείριση του συνόλου των
πόρων µέσω της σύναψης επιχειρησιακής προγραµµατικής συµφωνίας που θα εξειδικεύει τις στρατηγικές προτεραιότητες κάθε
ΕΠΕ, ενώ το Υπουργείο παρακολουθεί στενά, συντονίζει και εποπτεύει την ορθή εκτέλεση και την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων.
Τρίτος άξονας. Αποτελεσµατικότητα και επιτάχυνση των διαδικασιών. Προβλέπουµε στοχευµένα µέτρα, όπως η κατά προτεραιότητα διάθεση πόρων στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα,
όπως η δυνατότητα επικαιροποίησης των έργων από τις αναθέτουσες αρχές, καθώς και η άρση των περιορισµών για την ένταξη
έργων, προκείµενου να εκµεταλλευθούµε άµεσα τους συγκεκριµένους κοινοτικούς πόρους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση γνώριζε από τις 4
Οκτωβρίου ότι είχε µπροστά της ένα µακρύ και δύσκολο δρόµο.
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Στη χώρα µας έχουν εισρεύσει τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.
Κάνοντας, όµως, σήµερα τον απολογισµό µας είναι φανερό ότι
δεν τα αξιοποιήσαµε και µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ο καθένας στην περιφέρειά του µπορεί να απαριθµήσει έργα
που ναι µεν ολοκληρώθηκαν αλλά είτε δεν λειτουργούν αποδοτικά, διότι δεν πραγµατοποιήθηκαν τα απαραίτητα συµπληρωµατικά έργα και δεν αποδόθηκαν προς χρήση, είτε εγκαταλείφτηκαν
και δεν ενσωµατώθηκαν στη λειτουργία των φορέων τους.
Φράγµατα χωρίς επαρκή αρδευτικά δίκτυα, όπως είναι το
φράγµα ∆όξα στο Νοµό Κορινθίας. Αποσπασµατικά πολιτιστικά
έργα µε πανάκριβους προϋπολογισµούς αµφίβολης χρησιµότητας, όπως ο φωτισµός του Ακροκόρινθου. Μεγάλα έργα πληροφορικής που δεν βελτίωσαν όµως, ούτε την ποιότητα ούτε την
ταχύτητα των παρεχοµένων υπηρεσιών στο νοµό µας.
Σήµερα στο Νοµό Κορινθίας πρέπει να κερδίσουµε το χαµένο
χρόνο. Πρέπει να εντάξουµε τα έργα για τα οποία έχουµε ώριµες
µελέτες και παράλληλα να χρηµατοδοτήσουµε µελέτες σε εκείνα
τα έργα που θα αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του
νοµού µας και θα επιτρέψουν να φυσήξει ούριος άνεµος για τη
τοπική µας οικονοµία και ανάπτυξη.
Σε κατάσταση έκτακτων συνθηκών, όπως οι σηµερινές, βάζουµε τον πήχη ψηλά σε όλους τους τοµείς και στην ανάπτυξη
επιδιώκοντας τον τολµηρό στόχο της απορρόφησης του 15%
στο τέλος του 2010.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό.
Αλλά και στην περιστολή των κρατικών δαπανών στον ευαίσθητο τοµέα των φαρµάκων, του οποίου όµως οι υπέρογκες, αν
όχι, ανεξέλεγκτες δαπάνες έχουν οδηγήσει τα ασφαλιστικά ταµεία κυριολεκτικά σε οικονοµική κατάρρευση.
Στην κατεύθυνση αυτή επαναφέρουµε τη λίστα των φαρµάκων, προσαρµόζουµε τις τιµές τους στο µέσο όρο των τριών χαµηλότερων αντίστοιχων τιµών στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που ανακοινώνουν επίσηµα στοιχεία, µειώνουµε τις
τιµές των προτύπων φαρµακευτικών προϊόντων και υποχρεώνουµε τις φαρµακευτικές εταιρείες να παρέχουν στις αρµόδιες
υπηρεσίες τα απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισµό της τιµής
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε τις νοµοθετικές
της πρωτοβουλίες αποδεικνύει ότι έχει την πολιτική βούληση να
ξεπεράσει τις υπάρχουσες αγκυλώσεις, αλλά και να µετατρέψει
τις καλές προθέσεις σε συγκεκριµένους και εφικτούς στόχους, οι
οποίοι θα παράγουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και όφελος για την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλώ να υπερψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Β' Περιφέρεια Αθηνών κ. Γιώργος Χαραλαµπόπουλος έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε απόψε το νοµοσχέδιο για την αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των
διαδικασιών του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς του
ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ όπως όλοι συµφωνούµε είναι ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία που έχουµε σήµερα, εργαλεία ανάπτυξης
που διαθέτει η χώρα αυτή την κρίσιµη στιγµή.
Γι’ αυτό και το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί µια από τις βασικές
προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Γιατί;
Γιατί είναι βασική προτεραιότητα. Γιατί το ΕΣΠΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε θαφτεί µε τον ν.3614/2007 της προηγούµενης κυβέρνησης κάτω από ένα πολυδάπανο γραφειοκρατικό
και αναποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο.
Το ΕΣΠΑ αντί να λειτουργεί, ήδη, ως καταλύτης για την παραγωγή έργων υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσµατος, είχε επιβαρυνθεί µε κάθε λογής γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Αγκυλώσεις, που ελάχιστα εξυπηρετούσαν την αποτελεσµατική υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Απόδειξη
είναι η χαµηλότατη απορρόφηση που σηµείωσε µέχρι το περα-
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σµένο φθινόπωρο.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση εισάγει κρίσιµες ρυθµίσεις για την απεµπλοκή των πόρων του ΕΣΠΑ και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Πρώτα και κύρια να αναφέρουµε τη
µεγάλη καινοτοµία του νοµοσχεδίου αυτού, τις επιχειρησιακές
συµφωνίες υλοποίησης. Οι συµφωνίες αυτές, λειτουργώντας ως
ένα διαχειριστικό πλαίσιο, προσφέρουν τη δυνατότητα ενός συλλογικού και ορθολογικού σχεδιασµού και συντονισµού των
έργων σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο.
∆εύτερον, επιτυγχάνεται η αποκέντρωση των πόρων, αλλά και
της ευθύνης µε την εκχώρηση των πόρων σε ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές, µετά την υπογραφή των συµφωνιών και την κατάργηση του συντονισµού σε κάθε στάδιο από το κράτος των
Αθηνών. Είναι αναγκαίο βέβαια, οι συµφωνίες αυτές να καταρτισθούν εξαρχής µε συστηµατικό τρόπο και να αποτελέσουν πράγµατι ένα σταθερό και δεσµευτικό πλαίσιο για τους εµπλεκόµενους.
Με µια σειρά, τέλος, άλλων στοχευµένων ρυθµίσεων που εισάγουµε σε όλα τα στάδια των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, καταπολεµούµε τις καθυστερήσεις, µειώνουµε τη γραφειοκρατία,
αυξάνουµε την απορρόφηση και επιτυγχάνουµε τον τριπλό
στόχο του νοµοσχεδίου, την απλοποίηση δηλαδή, την αποκέντρωση και την αποτελεσµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασική δέσµευση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων, η προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου µε αιχµή την πράσινη
ανάπτυξη και η υλοποίηση στοχευµένων παρεµβάσεων, οι οποίες
θα δηµιουργήσουν τις βάσεις και για τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Τώρα είναι η ώρα να αποδείξουµε ότι το κράτος δεν αποτελεί
εµπόδιο, αλλά αρωγό της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας. Για
το λόγο αυτόν, πρέπει άµεσα να προχωρήσουµε τις γενικότερες
θεσµικές αλλαγές που εντάσσονται στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας, όπως ο νέος αναπτυξιακός νόµος, η κατάργηση
της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης στις διαδικασίες ίδρυσης
αλλά και λειτουργίας των επιχειρήσεων, ο χωροταξικός και περιβαλλοντικός σχεδιασµός και οι διαδικασίες αδειοδότησης.
Στόχος µας είναι η δηµιουργία ενός συνολικού και οργανωµένου προγράµµατος για την ανάπτυξη της χώρας. Η διέξοδος από
την κρίση θα έρθει µόνο µέσα από την ανάπτυξη. Γι’ αυτό είναι
λάθος να αντιµετωπίζουµε το ΕΣΠΑ απλά σαν ένα µηχανισµό
απορρόφησης κονδυλίων για δηµόσια έργα, τα οποία ξεχάσαµε
να υλοποιήσουµε στο παρελθόν.
Το ΕΣΠΑ είναι µοχλός ανάπτυξης και πρέπει να κατευθυνθεί
µε ποιοτικά κριτήρια στις επενδύσεις αυτές, που µπορούν να δηµιουργήσουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα, όσον αφορά την
ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα της χώρας, γιατί
εκεί είναι το κλειδί. Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς µας πρέπει να επιδιώκεται παντού, αλλά πρωτίστως
στους τοµείς όπου η χώρα µας έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα,
όπως παραδείγµατος χάριν, στον πολιτισµό και στον τουρισµό.
Αναφέροµαι ιδιαίτερα σε αυτούς τους χώρους, τους έξοχα δυναµικούς χώρους, διότι πρέπει να τονίσουµε ότι µέσα σε αυτούς
υπάρχει µία µεγάλη δραστηριότητα, ένα νεφέλωµα πολλών
επαγγελµάτων, που σήµερα στην Ευρώπη τους ονοµάζουµε «τα
πολιτιστικά και δηµιουργικά επαγγέλµατα» ή εν συντοµία «πολιτιστικές βιοµηχανίες».
Στις 10 Απριλίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε
ένα ψήφισµα για τις πολιτιστικές βιοµηχανίες, µε το οποίο αναγνωρίζει τη σηµαντική συνεισφορά αυτών στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς αποτελούν πόλο έλξης τουριστικών
επενδύσεων, δηµιουργούν νέες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών τοπικού χαρακτήρα και νέες θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης.
Με το ψήφισµα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα
κράτη-µέλη να θέσουν ως προτεραιότητα τη θέσπιση πολιτικών,
που θα εστιάζουν, όχι µόνο στην επιχειρηµατική καινοτοµία αλλά
και στην καινοτοµία των πολιτιστικών δράσεων και των δηµιουργικών οικονοµιών.
Καταθέτω το ψήφισµα αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Χαραλαµπόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Ήδη µε το παρόν νοµοσχέδιο αναγνωρίζεται ο αυξηµένα αναπτυξιακός ρόλος που µπορεί να έχει το Υπουργείο Πολιτισµού
και Τουρισµού και στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ τόσο σε τοµεακό
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Παρέχεται -και το βλέπουµε µε
ευχαρίστηση- η δυνατότητα πλέον για να υποστηρίξει αποτελεσµατικά το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού την ανάπτυξη
των πολιτιστικών βιοµηχανιών.
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ και στο άρθρο 14 του
παρόντος νοµοσχεδίου για το σοβαρότατο θέµα της τιµολόγησης των φαρµάκων, µε την οποία φιλοδοξούµε να θέσουµε
τέρµα επιτέλους στις πρακτικές υπερτιµολόγησης των φαρµάκων και στις τεράστιες δαπάνες που αυτή προκαλεί στον κρατικό
προϋπολογισµό, στα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και στον κάθε πολίτη ατοµικά. Αυτό πρέπει να το δούµε ως τµήµα µιας συνολικής
πολιτικής για το φάρµακο, µια πολιτική η οποία θα αντιµετωπίζει
την πολυφαρµακία και την αλόγιστη συνταγογράφηση, καταπολεµώντας δραστικά τη σπατάλη και τη διαφθορά, µια πολιτική η
οποία θα διαπνέεται από την αντίληψη ότι τα φάρµακο είναι ταυτόχρονα προϊόν αλλά και κοινωνικό αγαθό, που θα µπορεί παράλληλα να στηρίξει και την εγχώρια βιοµηχανία, ως κλάδο
όµως, ανάπτυξης και απασχόλησης.
Για το λόγο αυτόν συντάσσοµαι και εγώ µε τους αγαπητούς
συναδέλφους στην υπερψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαραλαµπόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής στο Νοµό Ιωαννίνων κ. Αθανάσιος
Οικονόµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που κάποιοι αρέσκονται στο να αναλώνονται στην αναζήτηση κακώς κειµένων και στη
διάδοση των πλέον ευφάνταστων σεναρίων, αυτή η Κυβέρνηση
παράγει έργο. Παράγει έργο µετρήσιµο µε άµεσα αλλά και έµµεσα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα, που δεν αφορούν µονάχα
τους αριθµούς αλλά επικεντρώνουν σε αυτό που πραγµατικά
οφείλει να κάνει η πολιτική: στη δηµιουργία των όρων και των
προϋποθέσεων, που πάνε την ελληνική κοινωνία πιο µπροστά,
εκεί που αξίζει να είναι.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ζωτικής σηµασίας. Γιατί για να πάει η κοινωνία πιο
µπροστά, δεν αρκεί να βλέπουµε µόνο την αλήθεια των αριθµών,
αλλά την αλήθεια που αντικατοπτρίζουν οι αριθµοί, την οικονοµία
της πραγµατικότητας, της καθηµερινότητας, της πραγµατικής
κοινωνίας.
Επιτρέψτε µου, να µην αναφερθώ στα πεπραγµένα της προηγούµενης κυβέρνησης, όσον αφορά την απορροφητικότητα του
ΕΣΠΑ. Είµαι πάρα πολύ περίεργος και θα προτιµήσω να ακούσω
τους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να δικαιολογούν, γιατί σε τρία χρόνια είχαµε ρυθµό απορρόφησης του
ΕΣΠΑ 3% ανά έτος ή για το πώς το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
και το ΕΣΠΑ αντί να είναι τα µεγαλύτερα αναπτυξιακά εργαλεία,
κατάντησε µία ασύνδετη συρραφή έργων, τα οποία εξυπηρετούσαν πελατειακές και µικροκοµµατικές σκοπιµότητες.
Παρ’ όλα αυτά ακούω µέσα στην Αίθουσα κάποιες φωνές να
µιλούν σήµερα για καθυστερήσεις και απορώ πραγµατικά, ποιοι
µπορούν να πηγαίνουν στις περιφέρειές τους και να ασκούν κριτική στη σηµερινή Κυβέρνηση και το ΕΣΠΑ; Ποιοι µπορούν να
εξακολουθούν να υποτιµούν µε αυτόν τον τρόπο τη νοηµοσύνη
των πολιτών;
Σε αυτήν την Αίθουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε
για να λέµε αλήθειες. Οι πολίτες αυτό ζητούν εναγωνίως από
εµάς και όχι µία στυγνή κοµµατική αντιπαράθεση, που βάζει στην
άκρη την κοινή λογική. Και η κοινή λογική λέει πως δεν έχουµε
την πολυτέλεια να χάνουµε άλλα τρένα.
Είναι σαφές ότι χρειαζόµαστε έναν καταλύτη που θα δηµιουργούσε ένα ανάχωµα ενάντια στην ύφεση, µε στήριξη στην
αγορά και που θα θέσει τις νέες στέρεες βάσεις για την παραγωγική αναδιάρθρωση του οικονοµικού και κοινωνικού ιστού της
χώρας. Η αναδιαµόρφωση του διαχειριστικού πλαισίου του
ΕΣΠΑ που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο, είναι αυτός ο καταλύτης.
Θέτουµε τρεις στόχους: Πρώτον, η απελευθέρωση της δια-
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χείρισης των πόρων από το ασφυκτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο
που ίσχυε µέχρι σήµερα. ∆εύτερον, απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε το κρίσιµο µέγεθος της αποτελεσµατικότητας να
πάρει ανοδική τροχιά. Και, τρίτον, καλύτερη διαχείριση, για να
καταφέρει επιτέλους το ΕΣΠΑ να διαµορφώσει όρους και προϋποθέσεις, που θα ενισχύσουν το τρίπτυχο «ανάπτυξη-απασχόληση-βελτίωση της ποιότητας ζωής».
Η επίτευξη και των τριών αυτών στόχων είναι ιδιαίτερα κρίσιµη.
Γιατί ακόµα και στις περιπτώσεις, στις περιφέρειες, που τα προγράµµατα έτρεχαν και στα χαρτιά διαγραφόταν µία δυναµική,
στην πράξη δεν ήταν παρά πύργοι στην άµµο. Την ώρα που τελείωνε η χρηµατοδότηση, τελείωνε και η ψευδεπίγραφη ανάπτυξη. Την ώρα που τελείωναν τα προγράµµατα, αυξάνονταν η
τοπική ανεργία και η φτώχεια. Είναι αυτός ορισµός της ανάπτυξης; Θέλουµε ανάπτυξη που να τρέχει στα χαρτιά ή ανάπτυξη
που να δηµιουργεί συνθήκες για ενδογενή πρόοδο; Θέλουµε
ανάπτυξη που θα µας δηµιουργεί αυταπάτες ή αναπτυξιακά σχέδια που θα κινητροδοτούν και θα λειτουργούν ως µοχλός, συνεισφέροντας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών µε
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα;
Το παράδειγµα της Ηπείρου είναι χαρακτηριστικό και γι’ αυτό
το αναφέρω, όχι γιατί είµαι από εκεί, αλλά γιατί το έχουµε βιώσει
και το βιώνουµε ακόµη. Την περίοδο 2000-2009 η Ήπειρος
υπήρξε από τις πιο ευνοηµένες περιφέρειες, όσον αφορά την κατανοµή κοινοτικών πόρων. Με συµµετοχή λιγότερο από το 2,5%
στο Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν, η αντίστοιχη συµµετοχή στους
κοινοτικούς πόρους κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο ήταν τουλάχιστον τριπλάσια, 2,8 µε 3 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Ωστόσο, και παρά αυτή την ισχυρή χρηµατοδότηση, η Ήπειρος αποκλίνει από τον εθνικό µέσο όρο του ΑΕΠ του 2004 και
µετά. Ο ρυθµός αύξησης των εξαγωγών 2004-2007 είναι αρνητικός µε τους πλέον υψηλούς δείκτες µεταξύ των περιφερειών της
Ελλάδας, όσον αφορά την ανεργία και παράλληλα, παραµένει
πρωταθλήτρια στα ποσοστά φτώχειας.
Όχι µόνο αυτό. Μετά από τρία κοινοτικά προγράµµατα τα προβλήµατα της προσβασιµότητας µεταξύ των τεσσάρων νοµών παραµένουν τεράστια και χωρίς εµφανή πρόοδο. Τα προβλήµατα
του περιβάλλοντος, αποχετεύσεις, απορρίµµατα αναδεικνύονται
καθηµερινά. Η επιχειρηµατικότητα είναι σε φθίνουσα πορεία, ο
πρωτογενής τοµέας παρακµάζει. Η τουριστική αξιοποίηση είναι
αποσπασµατική και αναποτελεσµατική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιολογήθηκαν ποτέ τα έργα
που χρηµατοδοτήθηκαν; Κρίθηκαν ποτέ τα αποτελέσµατά τους;
Πόσο ποσοστό επί των προγραµµάτων και των επενδύσεων πήγε
στην υλοποίηση των έργων και πόσο ποσοστό πήγε στη γραφειοκρατία και στο πλιάτσικο;
Άκουσα τον εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας πριν να αναφέρεται στα «INTERREG». Θέλω να του θυµίσω, λοιπόν, ότι µέσω
του Προγράµµατος «INTERREG» Ελλάδος-Αλβανίας εγγράφηκε
πρόγραµµα, που θα χρηµατοδοτούσε κοµµάτι του δρόµου Καλπάκι-Κακαβιά. Απεντάχθηκε, όµως, µετά από λίγα χρόνια. Ποτέ
δεν υλοποιήθηκε το πρόγραµµα των 10.000.000.000. Πού πήγαν
αυτά τα χρήµατα; Πού απορροφήθηκαν και σε ποιους πόρους;
Θυµάται, αλήθεια, η προηγούµενη κυβέρνηση ότι το 2008 ενέκρινε δεκατρείς µελέτες ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων,
µία εξ αυτών στο παραµεθόριο Πωγώνι; Γίνανε φιέστες, γίνανε
εξαγγελίες. Τι υλοποιήθηκε απ’ όλα αυτά; Τίποτα απολύτως. Θέλετε άλλο παράδειγµα: Πρόγραµµα Τουριστικής Προώθησης της
Ηπείρου µε δυσθεώρητα ποσά το 2007, το 2009. Τι έχει γίνει απ’
αυτά; Τι αποτέλεσµα είχε στην αύξηση και στην προώθηση του
τουριστικού µας προϊόντος, εκτός ίσως από το Πανευρωπαϊκό
Συνέδριο Κτηµατοµεσιτών στη Λοζάνη, όπου ο τότε περιφερειάρχης πήγε και προωθούσε γήπεδα γκολφ στην περιοχή µας ή
ανά την Ελλάδα; Εκτός αν προωθούσε κοµµάτια ελληνικής γης
ή νησίδων, προάγγελος, προφανώς, των λαϊκών εντύπων της
Γερµανίας που µας λοιδορούν και υπαινίσσονται σήµερα αυτά
που υπαινίσσονται.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν εγκαταλείψει την Αθήνα η Κυβέρνηση, εγκατέλειψε προ πολλού την επαρχία και την περιφέρεια.
Μέχρι σήµερα τα κοινοτικά κονδύλια και ο προγραµµατισµός του
ΕΣΠΑ λειτουργούσαν στη λογική της ευκαιριακής και της συ-
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γκυριακής απορρόφησης, ενώ στερούνταν τους ορίζοντες και
της µακρόπνοης στρατηγικής για το µέλλον και της πολιτικής
ανάπτυξης της κάθε περιφέρειας.
Είναι προφανές ότι αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει και
αλλάζει. Οι ανάγκες και το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον
οριοθετούν ένα διαφορετικό σύστηµα διαχείρισης, θέτοντας στο
επίκεντρο τη στρατηγική ανάπτυξη, έναντι της ξέπνοης, τεχνικής
διαχείρισης των πόρων. Είναι σαφές ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο κλείνει ένας κύκλος. Με 16.000.000.000 ευρώ για την επόµενη τριετία κάνουµε µία νέα αρχή, θέτοντας µία βασική και
απαρέγκλιτη προϋπόθεση, να πιάσουν αυτά τα χρήµατα τόπο,
να φέρουµε αποτέλεσµα, να δηµιουργήσουµε προοπτική, θέσεις
εργασίας, εισόδηµα, ευηµερία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με συνολικό σχεδιασµό που βάζει στην άκρη την αποσπασµατική προσέγγιση των διάφορων θεµατικών τοµέων κάθε περιφέρειας, που λειτουργούσαν σαν ανεξάρτητες γραµµές που
ποτέ δεν τέµνονταν. Με συντονισµό και συνέργεια ανάµεσα στις
δράσεις, ώστε να µην επαναληφθεί το φαινόµενο το κάθε πρόγραµµα να υπηρετεί τους δικούς του διαχειριστικούς σκοπούς,
αλλά όχι τους κεντρικούς της κάθε περιοχής. Με αποκεντρωµένη
διαχείριση και µεταφορά πόρων, που αναβαθµίζει στην πράξη το
ρόλο και τις συλλεκτικές δυνατότητες των περιφερειών, όπως
θα αποτυπώνονται στις επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης
των περιφερειών και του Υπουργείου Οικονοµίας.
Τέλος, µε τη δυνατότητα ένταξης και µικρότερων έργων, που
µπορεί φαινοµενικά να υπολείπονται σε µέγεθος, αλλά µην το
λοιδορείτε, συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, εντούτοις διαθέτουν µεγάλη προστιθέµενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ουσία του νοµοσχεδίου, που
συζητούµε σήµερα, ξεπερνά τη σπουδαιότητα και κρισιµότητα
για την απλή διευθέτηση πρόσκαιρων πιθανών αναγκών της παρούσας οικονοµικής κρίσης. Αφορά τη δοµή της ελληνικής οικονοµίας στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης των δυνατοτήτων
της χώρας και του ανθρώπινου δυναµικού µας. Πρόκειται ουσιαστικά για την επαναδροµολόγηση του αναπτυξιακού χάρτη
της χώρας. Γι’ αυτό το λόγο σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Οικονόµου.
Το λόγο έχει η κ. Σοφία Σακοράφα Βουλευτής ΠΑΣΟΚ στη Β'
Αθηνών.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πατρίδα
µας γνωρίζει µία πρωτοφανή οικονοµική κρίση, η οποία δεν αποτελεί απλώς µία δυσµενή συγκυρία αλλά είναι µια χρεοκοπία µιας
συγκεκριµένης πολιτικής που απέτυχε. Είναι η χρεοκοπία ενός
συγκεκριµένου µοντέλου ανάπτυξης που εξέπνευσε.
Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι µεγάλες τοµές
αποτελούν και ιστορική αναγκαιότητα, αλλά και ώριµη πολιτική
δυνατότητα. Ιστορική αναγκαιότητα, γιατί η κατάσταση στην
οποία περιήλθε η χώρα από τη διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι τραγική. Οι εγκληµατικές επιλογές και παλινωδίες,
µας έφθασαν στο καταστροφικό ποσοστό απορρόφησης του 5%,
µας έφθασαν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ο ασφυκτικός έλεγχος των περιφερειακών προγραµµάτων από τα αρµόδια Υπουργεία, η πελατειακή λογική, µια σειρά δοµές που αναπτύχθηκαν,
αχρείαστες, πανάκριβες και δαιδαλώδεις, πολλές από τις οποίες
δεν είχαν προλάβει να τεθούν σε λειτουργία, ο συγκεντρωτισµός
στη διαχείριση, η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο κέντρο, είχαν
σαν αποτέλεσµα την παταγώδη αποτυχία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κληρονοµήσαµε 900.000.000
οφειλές από τον αναπτυξιακό νόµο. Επιχορηγήσεις για έργα που
είχαν ολοκληρωθεί πριν το 2007 και το κράτος χρωστάει ακόµη
στους ιδιώτες. Σωρεία µη αξιολογηµένων προτάσεων, έργα αποσπασµατικά, χωρίς δηµοκρατικό προγραµµατισµό, αλλά µε άνωθεν παρεµβάσεις. Αυτή είναι η εικόνα των πέντε χρόνων της
διακυβέρνησης από τη Νέα ∆ηµοκρατία και αυτό είναι ο λόγος
που αποτελεί ώριµη πολιτική δυνατότητα να γυρίσουµε σελίδα
και να µπούµε σε τροχιά ανάπτυξης. Είµαστε αποφασισµένοι να
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το κάνουµε. Έχουµε την πολιτική βούληση να δουλέψουµε και
να πετύχουµε.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
σηµαντικό γιατί ρυθµίζει τα αναπτυξιακά µας εργαλεία. Ρύθµιση
σηµαίνει απλοποίηση διαδικασιών, αποκέντρωση πόρων και αποτελεσµατική διαχείριση αυτών των πόρων. Σοβαρότατες τοµές
στην κατεύθυνση αυτή επιχειρούµε. Η τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3614, ενός εγκληµατικού νόµου, πολύπλοκου, αναποτελεσµατικού και γραφειοκρατικού, η τροποποίηση του νόµου
που δηµιούργησε τερατώδεις δοµές, βάζει τέλος στη διόγκωση
αυτού του συστήµατος και στην κατάργηση των δεκατριών αναπτυξιακών οργανισµών, την κατάργηση της «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.» και
της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων. Και δηµιουργεί τη δυνατότητα
κατάργησης των ενδιάµεσων και πολυδάπανων φορέων διαχείρισης.
∆εύτερη σοβαρότατη τοµή είναι αυτή που ενισχύει την αποκέντρωση και τις προϋποθέσεις για ισχυρές περιφέρειες. Η εκχώρηση σε κάθε περιφέρεια της διαχείρισης των ΠΕΠ, ο
δραστικός περιορισµός του ελέγχου που ασκούσαν τα Υπουργεία στα περιφερειακά προγράµµατα, ενισχύει τις διαχειριστικές
αρχές των περιφερειών και ουσιαστικά υλοποιεί τη δέσµευσή
µας, ώστε να πάει το µεγαλύτερο ποσοστό του ΕΣΠΑ στην περιφέρεια.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέµε ξεκάθαρα ότι τα
αναπτυξιακά προγράµµατα πρέπει να µπουν σε άλλη λογική.
Λέµε ότι η πολλαπλασιαστικότητα των πόρων µάς ενδιαφέρει.
Λέµε ότι προκρίνουµε τις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις. Λέµε ότι
πρέπει να δούµε τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Είναι σαφές
ότι µας ενδιαφέρει η απορρόφηση, αλλά παράλληλα κοιτάζουµε
και την ανάπτυξη, την πραγµατική ανάπτυξη που έχει ανάγκη η
περιοχή.
Είναι αυτός ο λόγος που αποκεντρώνουµε το σχεδιασµό, είναι
αυτός ο λόγος που δίνουµε τη δυνατότητα και στις περιφέρειες
να θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη. Εάν δεν υπάρχει γνώµη
των περιφερειαρχών, δεν µπορούν να κάνουν στα ΠΕΠ ό,τι θέλουν τα διάφορα Υπουργεία.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει και εξορθολογισµό και κυρίως ότι γίνεται µια σοβαρή προσπάθεια να σταµατήσει η κατρακύλα της
περιφέρειας, που βλέπει ολοένα και περισσότερο να µεγαλώνει
η απόστασή της από το κέντρο. Γιατί έχουµε µεγάλες διαφορές
από τη Νέα ∆ηµοκρατία, στη φιλοσοφία του ποιος σχεδιάζει και
ποιος διαχειρίζεται τους πόρους. Και η παραπάνω φιλοσοφία
βρίσκεται σε απόλυτη εναρµόνιση µε την προωθούµενη διοικητική µεταρρύθµιση που αλλάζει τον αυτοδιοικητικό χάρτη της
χώρας µας, που καταργεί τους µικρούς, τους ισχνούς δήµους
και ενδυναµώνει την περιφέρεια µέσα στον ανταγωνιστικά δαιδαλώδη ευρωπαϊκό γαλαξία των πόλεων και των περιφερειών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια σειρά απλοποιήσεων, όπως
η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου για τις συµβάσεις κάτω
των ορίων των κοινοτικών οδηγιών, η κατάργηση των ανώτατων
ορίων των 5.000.000 για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, η πρόταξη των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων, απλουστεύουν το σύστηµα και
αποκεντρώνουν πόρους.
Στην αρχή της τοποθέτησής µου έκανα λόγο για ένα νοµοσχέδιο που ρυθµίζει τα αναπτυξιακά µας εργαλεία. Και εννοώ
κάτι πολύ περισσότερο από την απλούστευση των διαδικασιών
για την απορρόφηση των πόρων. Εννοώ ότι το στοίχηµα µέσα
από αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι µόνο η µεγίστη απορρόφηση,
αλλά επίσης η διοχέτευση των πόρων αυτών στην παραγωγική
ανασυγκρότηση του τόπου µας, στην επίτευξη ενός µεγάλου
αναπτυξιακού αποτελέσµατος µε έµφαση στην περιφέρεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο αυτό επιχειρείται µια επίσης µεγάλη τοµή, αυτή που αφορά στα φάρµακα
και στην τιµολόγηση των φαρµάκων. Θα επανέλθω σ’ αυτό στην
κατ’ άρθρον συζήτηση, τονίζοντας σήµερα ότι πρόκειται για µια
τοµή η οποία βοηθά τα ασφαλιστικά ταµεία, µειώνει τις τιµές των
φαρµάκων και δηµιουργεί ένα αντικειµενικό και αδιάβλητο σύστηµα τιµολόγησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε για την
τήρηση του λόγου ότι θα είναι σύντοµη η Σοφία Σακοράφα.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ποιοι θα µιλήσουν απόψε, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εσείς, κύριε Πρωτόπαπα, θα διευκολύνετε τους συναδέλφους και θα µιλήσετε το
πρωί.
Τώρα θα µιλήσει ο κ. Σάββας Εµινίδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στο Νοµό Καβάλας, µετά θα µιλήσει ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος και θα διευκολύνουµε δύο Βουλευτές της ∆ωδεκανήσου τον κ. Κουσουρνά και την κυρία Ιατρίδη, γιατί θέλουν να
πάνε αύριο στις περιφέρειες. Οι υπόλοιποι αύριο.
Ο κ. Εµινίδης έχει το λόγο.
Εµείς απ’ ό,τι βλέπω, δεν θα πάµε στις περιφέρειες, γιατί οι
συνάδελφοι δεν δέχτηκαν να µειώσουµε το χρόνο, απεναντίας
τον αυξάνουν από µόνοι τους!
Γι’ αυτό, κύριε Εµινίδη, στα επτά λεπτά θα έχετε τελειώσει.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ: Πάντα αυστηρός, κύριε Πρόεδρε!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε τρία χρόνια µετά
την έναρξη του ΕΣΠΑ και στο µέσον ακριβώς της πορείας της
υλοποίησής του.
Το ΕΣΠΑ είναι µια σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης επενδύσεων, η οποία ενώ έπρεπε να αξιοποιηθεί για την καταπολέµηση
της οικονοµικής κρίσης, δεν ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά από το
2007 ως το τέλος του 2009. Η προηγούµενη κυβέρνηση, δυστυχώς, δεν µπόρεσε να καταφέρει ούτε στον κρίσιµο τοµέα της
εξασφάλισης των απαραίτητων και ζωτικών για την ελληνική οικονοµία κοινοτικών πόρων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. Η πραγµατικότητα είναι
αδιάψευστη. Η Νέα ∆ηµοκρατία πεντέµισι χρόνια όχι µόνο δεν
µπόρεσε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ούτε ένα µεγάλο αναπτυξιακό έργο, τη στιγµή που η οικονοµία βυθιζόταν ολοένα και
περισσότερο στην ύφεση. Και δεν πρόσφερε στην αγορά και τις
επιχειρήσεις, το οξυγόνο που ζητούσαν µέσα από το ΕΣΠΑ και
θα τους έδινε µια βαθιά ανάσα.
Από τα 26,2 δισεκατοµµύρια των κοινοτικών κονδυλίων που
µας αναλογούν, απορροφήθηκαν µόνο 827.000.000, µηδαµινή
απορρόφηση, που µας παρέδωσε η προηγούµενη κυβέρνηση,
ποσοστό 3,15%.
Σήµερα µας λένε δυστυχώς –και βεβαίως συµφωνούµε µ’
αυτό- ότι πρέπει να ληφθούν αναπτυξιακά µέτρα. Ας µας πουν
όµως, οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας γιατί δεν πήραν
αυτά τα µέτρα τρία χρόνια. Ο στόχος του νοµοσχεδίου που συζητάµε είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Βασική παράµετρος για την επίτευξη των στόχων του νοµοσχεδίου, είναι η
υπογραφή της επιχειρησιακής συµφωνίας υλοποίησης, µεταξύ
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
του Γενικού Γραµµατέα κάθε περιφέρειας και του αρµόδιου
Υπουργού ανά τοµέα. Έτσι, από τη µία εξειδικεύονται οι προτεραιότητες και οι κατανοµές των πόρων σε επί µέρους τοµείς πολιτικής και από την άλλη, το Υπουργείο Οικονοµίας παρακολουθεί την
πορεία υλοποίησης των προγραµµάτων και προχωρά σε αναθεώρηση ή ανακατανοµή των πόρων µεταξύ αξόνων και τοµέων
ανάλογα µε την πρόοδο υλοποίησης.
Οι αλλαγές που γίνονται στο ν. 3614/2007 έχουν να κάνουν µε
την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και εφαρµογής του
ΕΣΠΑ, την πλήρη αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων και
την αποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή των επιχειρησιακών
προγραµµάτων. Η αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, επιτυγχάνεται µε τον περιορισµό των Υπουργείων στο επίπεδο της
προγραµµατικής συµφωνίας για τον καθορισµό των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων στον τοµέα της πολιτικής τους. Ενώ
οι περιφέρειες αναλαµβάνουν κυρίαρχο και υπεύθυνο ρόλο µε
τη διαχείριση του συνόλου των πόρων, των προγραµµάτων τους.
Η απλοποίηση των εφαρµοζόµενων διαδικασιών γίνεται µε την
κατάργηση των περιττών φορέων, την τροποποίηση και απαλοιφή πολύπλοκων διαδικασιών που ενίσχυαν µόνο τη γραφειοκρατία, το συγκεντρωτισµό και τη σπατάλη. Εδώ πρέπει να
τονιστεί ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών δεν λειτουργεί σε καµµιά περίπτωση εις βάρος της αδιαφάνειας. Η αποτελεσµατικότητα και η επιτάχυνση στην εφαρµογή των επιχειρησιακών
προγραµµάτων, επιτυγχάνεται µε την παρακολούθηση της υλοποίησης της επιχειρησιακής συµφωνίας, υλοποίησης από την
εθνική αρχή συντονισµού και τον περιορισµό των ανούσιων δια-
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δικασιών που δηµιούργησαν µόνο προσκόµµατα και επιβραδύνσεις. Οι διατάξεις που αλλάζουν µεταξύ των άλλων έχουν αποτέλεσµα τις µεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωµές των
επενδυτών που µετείχαν στα επιδοτούµενα προγράµµατα µε
επακόλουθο την αποθάρρυνση νέων επενδύσεων από άλλους
επιχειρηµατίες.
Η αξιοπιστία του κράτους, λοιπόν, πριν χαθεί στο εξωτερικό,
είχε χαθεί προ πολλού στην εσωτερική αγορά. Πρέπει ως πολιτεία να κερδίσουµε πάλι την εµπιστοσύνη, ιδιαίτερα του µικροµεσαίου επιχειρηµατία, η συµµετοχή του οποίου είναι απαραίτητη για
να πετύχει µεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση. Ιδιαίτερο βάρος και στήριξη πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, που
ανταγωνίζονται µε άνισους όρους τις µεγάλες επιχειρήσεις του
κέντρου.
Με την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη, θα µπει
τέλος στην εγκατάλειψη της ελληνικής περιφέρειας. Η ανάταξη
της ελληνικής οικονοµίας περνάει µέσα από την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας. Σ’ αυτή την κατεύθυνση κινείται και το
παρόν νοµοσχέδιο, ξεµπλοκάροντας το ΕΣΠΑ, που είναι ένα εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης, µε πρόβλεψη διάθεσης 82%
περίπου του συνολικού ποσού για επενδύσεις στην περιφέρεια
της χώρας.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατάφερε µέσα σε πέντε µήνες να
απορροφήσει τόσα κονδύλια όσα η προηγούµενη κυβέρνηση
απορρόφησε σε τρία χρόνια. Η απορροφητικότητα σήµερα βρίσκεται περίπου στο 6% και στο τέλος του χρόνου υπολογίζεται
να είναι 15%. Η στρατηγική της Κυβέρνησης για τη στήριξη της
ανάπτυξης, τη στήριξη της µικροµεσαίας επιχείρησης και την τόνωση της αγοράς, υλοποιείται µε το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Μετά το νόµο για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, τα δύο νέα προγράµµατα που ανακοινώσαµε για το ΤΕΜΠΜΕ, ψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο για την απλούστευση,
την αποκέντρωση, την αποτελεσµατικότητα του ΕΣΠΑ και αναµένουµε το επόµενο διάστηµα το νοµοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης αδειοδότησης και λειτουργίας µιας
επιχείρησης, που φυσικά και µε την αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόµου, που πιστεύω µέχρι το Μάη θα είναι νόµος του κράτους, θα δώσουν ανάσα στην αγορά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα κλείσω µε την απάντηση στο ερώτηµα που έθετε µια περιβόητη διαφήµιση που εγώ θα ήθελα να
µάθω πόσο κόστισε, που είχε βγει για το ΕΣΠΑ. Θυµάστε, το
ερώτηµα ήταν: «Ξέρεις από ΕΣΠΑ;».
Η απάντηση, λοιπόν, δίνεται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο: Ναι, εµείς
ξέρουµε από ΕΣΠΑ και είναι ευκαιρία να το µάθουν και οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό, ψηφίζω το νοµοσχέδιο και καλώ να το κάνουµε πράξη όλοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Εµινίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Αχαΐας.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο στην
κυριολεξία προσπαθούµε να ξεκλειδώσουµε ένα από τα σηµαντικότερα χρηµατοδοτικά µέσα που διαθέτει η χώρα µας. Ένα
πρόγραµµα το οποίο κρατούσε ερµητικά κλειστό η Κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας επί τρία ολόκληρα χρόνια.
Ο στόχος της Κυβέρνησής µας είναι ότι τόσο µε αυτό το χρηµατοδοτικό µέσο όσο και µε τα υπόλοιπα, να µπορέσουµε να
αντιστρέψουµε και να ανατρέψουµε τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης, αλλά και να δώσουµε τη δυνατότητα αυτή η κρίση να
αποτελέσει ευκαιρία ορθολογικής ισόρροπης και πράσινης ανάπτυξης στη χώρα.
Όπως σε όλες τις περιπτώσεις προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε και αντιµετωπίσαµε όταν αναλάβαµε την Κυβέρνηση, έτσι
και σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ έχουµε µπροστά µας να αντιµετωπίσουµε σοβαρά προβλήµατα, προβλήµατα τα οποία ξεκίνησαν
από τη φάση της διεκδίκησης του ΕΣΠΑ, συνεχίστηκαν κατά τη
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φάση του σχεδιασµού και ολοκληρώθηκαν κατά τη φάση της
υλοποίησης.
Ο κ. Παυλόπουλος πριν από κάποιες ώρες πανηγύριζε γιατί η
Κυβέρνηση του κ. Καραµανλή εξασφάλισε υψηλή χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ. Ποια είναι όµως η πραγµατικότητα; Είναι ότι το
ΕΣΠΑ αντιστοιχεί στο 10,8% του ΑΕΠ, ενώ το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που σκληρά διαπραγµατεύθηκε η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, αντιστοιχούσε στο 27,4% του ΑΕΠ της εποχής εκείνης.
Αυτό κατά τη φάση της διεκδίκησης.
Κατά τη φάση του σχεδιασµού υπήρξε δηµοκρατικό έλλειµµα,
έλλειµµα κοινωνικού διαλόγου, έλλειµµα διαβούλευσης, έλλειµµα κοινωνικής συµµετοχής. Να σας πω στη δτική Ελλάδα τι
έγινε; Παρακαλούσαµε επί ενάµιση χρόνο το Γενικό Γραµµατέα
της Περιφέρειας να κάνει Περιφερειακό Συµβούλιο. Και έκανε
ένα Περιφερειακό Συµβούλιο! Και τι µας ζήτησε εκεί να κάνουµε;
Να συµφωνήσουµε µε προειληµµένες αποφάσεις µεταξύ των
Υπουργών, των «ηµετέρων» δηµάρχων και νοµαρχών και πιθανόν εξωθεσµικών παραγόντων. Η δηµοκρατία στο σχεδιασµό του
ΕΣΠΑ πήγε περίπατο!
Άρα, λοιπόν, ερχόµαστε σήµερα να επανασχεδιάσουµε το
ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστική ανταποδοτικότητα στις επενδύσεις αυτές, και βεβαίως αυτό αποτελεί κι ένα
λόγο καθυστέρησης και προβληµατισµού της Κυβέρνησης. Αυτό
είναι σαφές. ∆εν µπορούσαµε ένα έωλο πρόγραµµα να το βάλουµε σε υλοποίηση.
∆εύτερο που έγινε κατά τη φάση της υλοποίησης. Υποθηκεύσατε, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, το ΕΣΠΑ µε τα έργα-γέφυρες. Μεγάλα αναπτυξιακά έργα δεν ολοκληρώθηκαν κατά τη
φάση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και σήµερα είµαστε
υποχρεωµένοι να διαθέσουµε χρήµατα από το ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση των έργων αυτών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πλήρης
αδυναµία στο να µπορέσεις να σχεδιάσεις νέα έργα στην περιφέρειά σου.
Κύριε Υπουργέ, στη δυτική Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, ο δυτικός
άξονας υπολείπεται κατά πολύ από τους υπόλοιπους άξονες της
χώρας. ∆ιαχρονικά υπήρξε µια πολιτική επιλογή -δεν θα την κρίνουµε τώρα, πιθανόν να ήταν σωστή- αλλά θεωρώ ότι αυτή η
υστέρηση πρέπει να καλυφθεί µε ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα για το δυτικό άξονα.
Τι να πούµε για τα περιφερειακά ταµεία; Όλα χρωστάνε εκατοµµύρια ευρώ προς προµηθευτές, προς δράσεις οι οποίες είναι
νεφελώδεις. ∆εν εξηγεί κανένας πού πήγαν αυτά τα χρήµατα των
περιφερειακών ταµείων. Παραµονές των εκλογών του 2007 ήταν
πολύ της µόδας η λέξη «overbooking». Όποιος ήθελε έβαζε έργα
µέσα, «βάλε κι αυτό, βάλε και το άλλο». Μα, δεν ήταν δυνατόν
να γίνει αυτό το πράγµα, µε αποτέλεσµα η απορρόφηση να έχει
φθάσει στο 103% και σήµερα να καλούµεθα µέσα από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων να πληρώσουµε αυτές τις υποχρεώσεις.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις, κι αυτό είναι ένα
πάρα πολύ σοβαρό στοίχηµα για την Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ,
κι έχει να κάνει µε τις αδειοδοτήσεις των µεγάλων έργων, προεγκρίσεις χωροθέτησης, µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Για να πάρεις γνωµοδότηση για ένα µεγάλο έργο από το ∆ασαρχείο ή την Αρχαιολογική Υπηρεσία θέλεις έξι µήνες, δέκα
µήνες, ένα, ενάµιση χρόνο. Κι όταν φθάνεις στην τελική φάση,
για να πάρεις τους περιβαλλοντικούς όρους, στην ΕΥΠΕ αυτή τη
στιγµή υπάρχουν πάνω από εκατόν είκοσι µελέτες, οι οποίες λιµνάζουν εδώ και δύο χρόνια. Πρέπει, λοιπόν, να ενισχυθούν οι
περιφερειακές υπηρεσίες της Αρχαιολογίας, των ∆ασαρχείων
και επίσης να υπάρξει αποκέντρωση της ΕΥΠΕ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος. Οι µελέτες πάνε κι έρχονται,
Αθήνα- περιφέρεια. Έτσι λοιπόν αυτό το έλλειµµα πρέπει να το
καλύψουµε.
Υπάρχουν, λοιπόν, σοβαρά προβλήµατα στην υλοποίηση του
ΕΣΠΑ. Οι κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν ψηφίζουν το νοµοσχέδιο. ∆ηλαδή τι µας λένε µε απλά λόγια; «Συνεχίστε αυτόν το
φαύλο κύκλο» και σε δεκαπέντε χρόνια θα έχουµε απορροφήσει
το ΕΣΠΑ.
Εµείς, ως υπεύθυνη Κυβέρνηση, µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο θέλουµε να υλοποιήσουµε τη δέσµευσή µας και να λάβουµε άµεσα όλα τα διαρθρωτικά µέτρα, ώστε να επιτευχθεί η
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αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, η απλοποίηση των
εφαρµοζόµενων διαδικασιών και η αποτελεσµατικότητα στην
εφαρµογή των επιχειρησιακών προγραµµάτων, µε στόχο την ταχεία απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και τη διοχέτευσή
τους σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού και πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος.
∆εν θα συνεχίσω, γιατί οι συνάδελφοι από τα νησιά πρέπει να
µιλήσουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τριανταφυλλόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό ∆ωδεκανήσου κ. Ευστάθιος Κουσουρνάς.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
αξιότιµοι συνάδελφοι, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
είναι το πρόγραµµα ανάπτυξης της χώρας µε ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους για την περίοδο 2007-2013.
Το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µέσα άσκησης
περιφερειακής πολιτικής, η πορεία του όµως µέχρι τώρα είναι
αποκαρδιωτική. Η απορρόφηση δεν ξεπερνά το 6% του συνολικού προϋπολογισµού, ενώ οι νοµικές δεσµεύσεις επίσης είναι σε
χαµηλά επίπεδα.
Η κακή πορεία του ΕΣΠΑ οφείλεται σε πολλούς λόγους. Θα
αναφέρω τέσσερις.
Πρώτον, στην πολυπλοκότητα του συστήµατος υλοποίησης
των πράξεων, των έργων κι όλων των άυλων ενεργειών. Ενώ µειώθηκαν οι διαχειριστικές αρχές σε σχέση µε το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, εντούτοις σε περιφερειακό επίπεδο οι νέες
οικονοµικές περιφέρειες ή οι περιφέρειες προγραµµατισµού διέπονται από κανόνες πολύπλοκους, που δυσχεραίνουν τη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητά τους.
∆εύτερος λόγος: στη συγκεντρωτική αντίληψη της διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Όλες οι πράξεις ελέγχονται από κεντρικούς φορείς και Υπουργεία. Ζητείται πρώτα η γνώµη της Αθήνας, η οποία
πολλές φορές δεν έχει ιδέα για το αντικείµενο που θα γνωµοδοτήσει, ιδίως για τα έργα της περιφέρειας.
Τρίτον, η έλλειψη προετοιµασίας και µελετών. Όλη η χώρα
είχε αποδυθεί σε έναν αγώνα απορροφήσεων και κλεισίµατος
του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και έµεινε πίσω η προετοιµασία προγραµµάτων και µελετών για το ΕΣΠΑ. Σήµερα βρίσκονται «στον αέρα» περίπου διακόσιες πενήντα προκηρύξεις και
υπάρχει αδυναµία των δυνητικών φορέων υλοποίησης να καταθέσουν προτάσεις, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο. ∆εν έχουν
διατεθεί οι πόροι προετοιµασίας των απαιτούµενων µελετών.
Είναι γνωστό πως το κόστος µιας µελέτης ενός τεχνικού έργου
ανέρχεται κατά µέσο όρο γύρω στο 10% του συνολικού κόστους
ενός έργου κι ότι η προετοιµασία µελέτης ενός έργου είναι ισόχρονη ή µεγαλύτερη από την κατασκευή ενός έργου. Αν δεν διατεθούν πόροι για να ξεκινήσουν µελέτες, πολύ φοβάµαι ότι
δυσκολεύουν οι συνθήκες υλοποίησης.
Τέταρτος λόγος, που αναφέρθηκε και από τον προηγούµενο
οµιλητή και από άλλους συναδέλφους, είναι το θέµα του δηµοκρατικού προγραµµατισµού που, ενώ προβλέπεται από τη νοµοθεσία, στην πράξη έχει µείνει «στο ψυγείο». Ενώ µέσα από τα
περιφερειακά και τοµεακά προγράµµατα υπάρχει το θεωρητικό
σκέλος, οι αναπτυξιακοί άξονες κι οι τοµείς προτεραιότητας, δεν
υπάρχει εξειδίκευση σε επίπεδο ενεργειών, σε επίπεδο έργου,
που αυτό γινόταν µε τα προηγούµενα κοινοτικά πλαίσια στήριξης µέσα από το δηµοκρατικό προγραµµατισµό, ο οποίος δυστυχώς καταργήθηκε.
Με το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα επιδιώκεται η αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν προκύψει στην εφαρµογή του ΕΣΠΑ. ∆ίνεται χώρος στις περιφερειακές αρχές, µε την
αποκέντρωση της διαχείρισης των πόρων, απλοποιούνται οι πολύπλοκες και πολύχρονες διαδικασίες. Το όλο σύστηµα γίνεται
πιο αποτελεσµατικό, µε στόχο την απελευθέρωση κοινοτικών
πόρων, ιδίως σήµερα που υπάρχει άµεση ανάγκη αναπτυξιακής
πνοής λόγω και των δηµοσιονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η χώρα.
Ο στόχος που έθεσε το Υπουργείο για απορρόφηση στο 15%
µέχρι το τέλος του 2010 είναι φιλόδοξος αλλά εφικτός, αν απλο-
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ποιηθούν, κύριε Υπουργέ, και οι υπόλοιπες διαδικασίες-«βαρίδια» που υπάρχουν στην εκτέλεση των έργων.
Για την εξυπηρέτηση των στόχων της αποκέντρωσης, της εξειδίκευσης και της αποτελεσµατικότητας, εισάγεται η ευέλικτη διαδικασία της επιχειρησιακής συµφωνίας υλοποίησης που, όπως
το λέει και ο όρος, είναι µία συµφωνία από τη µία µεριά µεταξύ
του Υπουργείου Οικονοµίας και από την άλλη των άλλων, αρµόδιων Υπουργών ή των Γενικών Γραµµατέων της Περιφέρειας
στους οποίους υπάγονται οι διαχειριστικές αρχές των τοµεακών
προγραµµάτων ή οι αρχές των ενδιάµεσων διαχειριστικών
αρχών.
Με αυτήν τη συµφωνία εξειδικεύονται οι άξονες προτεραιότητας και οι χρηµατικές προτεραιότητες, καθώς και τα έργα µεγάλου αναπτυξιακού αποτελέσµατος. Επίσης, καθορίζεται ο
οικονοµικός προγραµµατισµός και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο εισάγεται το συµπλήρωµα προγραµµατισµού που είχαµε στα προηγούµενα
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Με τις ΕΣΥ αποκεντρώνονται πράξεις των τοµεακών προγραµµάτων και του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας
προς τις Περιφερειακές Αρχές ∆ιαχείρισης. Με τις ΕΣΥ ξεκαθαρίζεται και γίνεται συντονισµός για όλες τις πράξεις που προβλέπονται να γίνουν, σε κάθε περιφέρεια, από όλα τα προγράµµατα.
Επίσης, περιορίζεται η εµπλοκή των κεντρικών φορέων στις διαδικασίες διαχείρισης των πόρων των περιφερειακών προγραµµάτων και καταργείται η διατύπωση γνώµης για κάθε
εντασσόµενη, επί µέρους, πράξη. Με τον τρόπο αυτόν µηδενίζεται ο συγκεντρωτισµός που διέπει σήµερα το σύστηµα διαχείρισης και υλοποιείται η αποκέντρωση και αποδίδεται η απαιτούµενη
εµπιστοσύνη στις περιφερειακές και τοπικές αρχές.
Μέσα από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου υπάρχει µεγάλη
απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Ματαιώνεται η σύσταση διαφόρων εταιρειών γιατί είναι αµφιλεγόµενη η σκοπιµότητας τους. Καταργείται η υποχρεωτική εφαρµογή του δεύτερου
βαθµού πιστοποίησης, µε βάση το πρότυπο του ΕΛΟΤ. Έτσι οι πιστοποιηµένοι, βέβαια, φορείς µπορεί να συνεχίσουν να είναι δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια του ΕΣΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Απλοποιείται η διαδικασία επικαιροποίησης των µελετών
έργων που είχαν εκπονηθεί µε τον προηγούµενο, περί µελετών,
νόµο. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να επικαιροποιήσουν τις µελέτες. Επιταχύνονται οι διαδικασίες ανάθεσης των έργων µε την κατάργηση του ελέγχου συµβασιοποίησης
από τις διαχειριστικές αρχές. ∆ίνεται η δυνατότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν τεχνική επάρκεια να µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα υλοποίησης σε άλλους φορείς που έχουν τεχνική
επάρκεια, µέσω προγραµµατικών συµβάσεων.
Θα κάνω µια αναφορά στα Σ∆ΙΤ, γιατί υπάρχει µέσα στο σχέδιο νόµου, ένα ιδιαίτερο άρθρο. Η προηγούµενη κυβέρνηση
µέσω των Σ∆ΙΤ, των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
έσπειρε πάρα πολλές ελπίδες για υλοποίηση έργων σε όλη τη
χώρα. ∆εκάδες έργα, σχολεία, νοσοκοµεία έχουν αποφασιστεί
από τη διϋπουργική επιτροπή. ∆υστυχώς όλα µένουν στα χαρτιά. Χρειάζεται να µπει µία τάξη και ένας συντονισµός για να
υπάρχει συµπληρωµατικότητα, µεταξύ των έργων του ΕΣΠΑ και
των Σ∆ΙΤ, καθώς και των έργων χρηµατοδοτούµενων από το
εθνικό σκέλος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μίλησα στην αρχή της ανάπτυξης
του θέµατος, πώς για να τρέξει το ΕΣΠΑ χρειάζεται να παραµεριστούν, κύριε Υπουργέ, διάφορα βαρίδια που υπάρχουν στην
προετοιµασία των έργων, τα είπε και ο συνάδελφος πριν. Είναι
διάφορες αδειοδοτήσεις που απαιτούν πάρα πολύ χρόνο. Είναι
βραχνάς στην εξέλιξη της µελέτης των έργων. Υπάρχουν πάρα
πολλές αδειοδοτούσες αρχές που γνωµοδοτούν για θέµατα έξω
από το αντικείµενό τους και καθυστερούν πάρα πολύ.
Μπορώ να αναφέρω πολλά παραδείγµατα, όπου η γραφειοκρατία υπερκαλύπτει την οµαλή πορεία των έργων. Η χάραξη,
παραδείγµατος χάριν, γραµµής αιγιαλού και παραλίας που είναι
απαραίτητη διαδικασία για κάθε λιµενικό και παράκτιο έργο είναι
µία διαδικασία που χρειάζεται ένα χρόνο για να δοθεί. ∆ιερωτώ-
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µαι, είναι δύσκολο να γίνει η χάραξη µέσω νέων τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και καταταλαιπωρούνται τα δηµόσια έργα και οι
ιδιώτες όταν θέλουν να κάνουν επένδυση σε παράκτιες περιοχές;
∆εύτερον, οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδίως για
µεγάλα έργα, ενώ είναι ουσιαστικές, χρειάζονται πάνω από ενάµιση χρόνο για να βγουν οι περιβαλλοντικοί όροι. Και γιατί πρέπει να υπογράφουν δύο και τρεις Υπουργοί στους περιβαλλοντικούς
όρους;
Χαίροµαι επίσης που χθες και προχθές η κυρία Υπουργός –
εποµένως και η συνολική ηγεσία του Υπουργείου- µίλησε ότι σε
λίγο έρχεται νοµοσχέδιο που να απλοποιεί τις διαδικασίες για
την ίδρυση µίας επιχείρησης. Μας είπε, από σαράντα ηµέρες,
µπορεί να γίνει σε µία ηµέρα. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό, θα
δώσει ώθηση στην επιχειρηµατικότητα. Νοµίζω, όµως, ότι το
Υπουργείο σας σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία πρέπει να
απλοποιήσει και τις αδειοδοτικές διαδικασίες γιατί σήµερα το δηµόσιο, εµποδίζει το ίδιο το δηµόσιο.
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ συντοµεύετε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ένα λεπτό, είναι λίγο
δύσκολο, θα παρακαλούσα να ολοκληρώσετε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει
να αναφερθώ στην τεχνική στήριξη που πρέπει να δοθεί στα
µικρά νησιά του Αιγαίου. Είναι αδύνατον -ακόµα και µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- να έχουν την ευχέρεια, να έχουν τεχνικές υπηρεσίες,
να έχουν υπηρεσίες προγραµµατισµού. Είναι ένα θέµα το οποίο
συζητάµε πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει λυθεί. Είναι ανάγκη να
σκύψουµε πάνω στο πρόβληµα και να το δούµε µε ειδικό τρόπο.
Μίλησε και ο συνάδελφος ο κ. Ρήγας. Εποµένως, κύριε Υπουργέ,
είναι ένα θέµα, για να µη χάνουν τα νησιά µας τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες.
Το νοµοσχέδιο, κύριοι συνάδελφοι, κινείται στην κατεύθυνση
της αποκέντρωσης, της απλοποίησης και της αποτελεσµατικότητας, δίνοντας µια επιτάχυνση στο ΕΣΠΑ και γι’ αυτό θα έχει
την υποστήριξή µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να παραµείνουµε στα
∆ωδεκάνησα. Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας,
κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη. Τώρα, όµως, έχουµε παραβεί όλους τους
χρόνους.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙ∆Η: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω -επιτρέψτε µου προτού αρχίσω την οµιλία
µου- πώς την ίδια ευαισθησία που δείχνετε εσείς για τα νησιά και
για τους νησιώτες, να τη δείχνει και η Κυβέρνηση. Και στο µόνο
σηµείο που συµφωνώ µε το συνάδελφο, τον κ. Κουσουρνά, είναι
πώς πράγµατι, κύριε Υπουργέ, τα µικρά νησιά θέλουν ιδιαίτερες
πολιτικές και πρέπει να προσεχθούν πολύ σηµαντικά. Και θα
ήθελα να πω πώς κάποια στιγµή θα πρέπει να έρθετε µία περιοδεία, µία ηµέρα, δύο ηµέρες, µία εβδοµάδα να δείτε πραγµατικά
από κοντά και κατ’ ιδίαν την αγωνία των νησιωτών.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ: Νησιώτης είναι ο κύριος.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙ∆Η: Ναι, αλλά και στα ∆ωδεκάνησα και
στους Αρκιούς, στους Λειψούς, στο Αγαθονήσι, είναι νοµίζω ιδιαίτερες περιοχές.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα κάνουµε µία ηµερίδα στην
Πύλο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙ∆Η: Σας περιµένουµε και στο νοµό µας εποµένως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για το Εθνικό
Στρατητικό Πλαίσιο Αναφοράς το οποίο έχει ιδιαίτερη σηµασία
για την περιφέρεια και για τα νησιά µας από τη στιγµή που µε
επιλογή της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας -και σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση- το 80% περίπου των διαθέσιµων
πόρων κατευθύνεται προς την περιφέρεια.
Έχει ειπωθεί πολλές φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι η κρίση
απαιτεί γρήγορες κινήσεις, σχεδιασµό και τόλµη. Έξι µήνες µετά
τις εκλογές και έρχεται, τώρα, η Κυβέρνηση να καταθέσει ένα
νοµοσχέδιο για το ΕΣΠΑ µε βαρύγδουπους τίτλους περί αποκέντρωσης, απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών. ∆εν
µας εξηγεί, όµως, η Κυβέρνηση πώς ακριβώς εννοεί αυτή την
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επιτάχυνση. ∆εν µας εξηγεί γιατί για έξι µήνες έχει παγώσει ουσιαστικά τις διαδικασίες για το ΕΣΠΑ. ∆εν µας εξήγησε γιατί καθυστέρησε στο διορισµό των νέων γραµµατέων των περιφερειών. ∆εν
µας εξήγησε γιατί καθυστέρησε ο διορισµός του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας, γεγονός που οδήγησε σε ακόµα µεγαλύτερες καθυστερήσεις
στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ. ∆εν µας εξηγεί για ποιο λόγο θα µεταφέρει 10% έως 15% από την απορρόφηση, υπερδεσµεύσεις
δηλαδή των κονδυλίων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, στο
τέλος του 2010. ∆εν µας εξηγεί γιατί δεν προχώρησε σε πληρωµές έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ το ∆εκέµβριο του 2009.
Μήπως για να µπορέσει να εµφανίσει το 2010 απορρόφηση
πάνω από 15% εκµεταλλευόµενη τις µεταφορές που µόλις προανέφερα; ∆εν εξηγείτε στους νησιώτες γιατί τα 350.000.000
ευρώ που αντιστοιχούσαν στο νότιο Αιγαίο µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου µειώθηκαν
στα 280.000.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι διάχυτη, πλέον, η αίσθηση
ότι το ΠΑΣΟΚ, αντί να εκµεταλλευτεί τη νίκη του στις εκλογές και
να προχωρήσει µπροστά, φροντίζει µε την πολιτική του να µηδενίζει το έργο της προηγούµενης κυβέρνησης και να ρίχνει τις
ευθύνες για όλα τα δεινά του κόσµου στη Νέα ∆ηµοκρατία. Γιατί
το κάνετε αυτό; Μήπως γιατί φαίνεται, πλέον, ότι κερδίσατε τις
εκλογές υποσχόµενοι πράγµατα που δεν µπορούσατε ούτως ή
άλλως να πραγµατοποιήσετε και γι’ αυτό ψάχνετε απελπισµένα
άλλοθι για τις δικές σας ανερµάτιστες πολιτικές; Μα, υπάρχουν
ανερµάτιστες πολιτικές µέσα σε έξι µήνες; Υπάρχουν, και θα
φέρω δύο παραδείγµατα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Πρώτον, σε ό,τι αφορά το ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας για τα ∆ωδεκάνησα και τις Κυκλάδες στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχουν δεσµευθεί από τις 26 Αυγούστου του 2009, 250.000.000 ευρώ, µε τη χρηµατοδότηση να προέρχεται από εθνικούς πόρους και να λειτουργεί συµπληρωµατικά
στα ποσά που έχουν δεσµευθεί να αξιοποιηθούν στα νησιά µας
την περίοδο του ΕΣΠΑ.
Ούτε όµως το τελευταίο τρίµηνο του 2009, αλλά ούτε και το
πρώτο τρίµηνο του 2010 προχώρησαν δράσεις και έργα που έχει
ανάγκη ο τόπος µας, µε τη χρηµατοδότηση του ανωτέρου προγράµµατος. Το µόνο που µας λένε οι κυβερνητικές πηγές στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης, είναι ότι θα εκταµιευθούν µόνο
20.000.000 ευρώ εκ των οποίων 11.000.000 στα ∆ωδεκάνησα και
9.000.000 στις Κυκλάδες.
Ένα δεύτερο παράδειγµα είναι τα τελευταία πέντε έργα του
ΕΣΠΑ, τα οποία εντάχθηκαν το Σεπτέµβρη του 2009 και αφορούν
το Νηπιαγωγείο Ιαλυσού, το ∆ηµοτικό Σχολείο Ιαλυσού, το ∆ηµοτικό Σχολείο Παστίδας, το ∆ηµοτικό Σχολείο Κεφάλου και το
∆ηµοτικό Σχολείο Καλυθιών. Έξι µήνες, λοιπόν, δεν έχει κουνηθεί φύλλο, υπάρχει πλήρης άπνοια για έργα που αφορούν την
παιδεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Το Σεπτέµβριο του 2009, η Ελλάδα ήταν η πέµπτη χώρα στην
απορρόφηση του ΕΣΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι επτά,
ενώ τον Ιανουάριο του 2010 κατρακύλησε στην δέκατη θέση. Πιστεύω, ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σταµατήσει το ΠΑΣΟΚ να ρίχνει το ανάθεµα στη Νέα ∆ηµοκρατία, να ανασκουµπωθεί και να
δούµε τι θα κάνουµε για να αντεπεξέλθουµε στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουµε.
Τώρα, έξι µήνες µετά, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει το νοµοσχέδιο του
για το ΕΣΠΑ. Μιλάει για αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών. Πιστεύω ότι κατ’ αρχάς δεν έχουµε αποκέντρωση. Πώς µπορεί να γίνει αυτό, όταν το
Υπουργείο προκρίνει τη σύναψη ενδοκυβερνητικών επιχειρησιακών συµφωνιών υλοποίησης, µε τις οποίες το Υπουργείο τελικά
θα εποπτεύει ανά δίµηνο το χρονικό και οικονοµικό προγραµµατισµό όλων των έργων του ΕΣΠΑ. Αυτό δεν µου µοιάζει για αποκέντρωση, αντίθετα προσθέτει και επιπλέον γραφειοκρατία.
Ως προς την απλούστευση. Η Κυβέρνηση προκρίνει την κατάργηση των διαδικασιών πιστοποίησης και καταργεί την υποχρεωτική επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων. Αυτό συνιστά µεγάλη ποιοτικά έκπτωση και αναµένεται να
δηµιουργήσει προβλήµατα. Στο ίδιο πνεύµα της απλούστευσης,
καταργείται και το κατώτατο όριο των 100.000 ευρώ, που είχαµε
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θέσει προκειµένου ένα έργο να είναι επιλέξιµο για το ΕΣΠΑ.
Και αυτό γινόταν για να µην έχουµε έργα και «εργάκια», αφού
έργα κάτω του ορίου των 100.000 ευρώ θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από αµιγώς εθνικούς πόρους.
Τέλος, όσον αφορά την επιτάχυνση. Πιστεύω ότι µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις το νοµοσχέδιο θα επιβραδύνει τις διαδικασίες. Και αυτό γιατί θα πρέπει να δούµε και το ευρύτερο
πολιτικό πλαίσιο. Θα περιορισθώ σε δύο σηµεία. Κατ’ αρχάς η
αυτοδιοίκηση δεν γνωρίζει το µέλλον της. Το σχέδιο νόµου για τη
διοικητική µεταρρύθµιση, ο περίφηµος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αφήνει
θολό και γενικόλογο το θέµα του προγραµµατισµού των έργων
και των δράσεων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα παρακαλώ µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
… αφού κανείς δεν γνωρίζει ποιοι θα είναι οι νέοι ΟΤΑ, που θα
προκύψουν.
Μοιραία, λοιπόν, το ΕΣΠΑ θα µείνει πίσω. Και θα µείνει ακόµη
πιο πίσω όταν εκλεγούν οι νέοι περιφερειάρχες και θα θελήσουν
να έχουν και δικαίως το λόγο.
Έπειτα, κατά την προσφιλή της τακτική, η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ µεταφέρει ευθύνες, υποχρεώσεις και αρµοδιότητες
χωρίς να εξασφαλίζει και τα απαραίτητα εργαλεία για όλους αυτούς που επωµίζονται αυτές τις ευθύνες. Η Αυτοδιοίκηση που
είναι υποχρεωµένη να τρέξει το ΕΣΠΑ, υποχρηµατοδοτείται µε
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, οι οποίοι έχουν αιφνιδιαστικά µειωθεί κατά 30%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε τις πολιτικές
της και το άγχος της να ρίχνει τις δικές της ευθύνες αλλού, καθυστερεί υπερβολικά στη λήψη δράσεων που θα δώσουν τις ανάσες ανάπτυξης που έχουµε ανάγκη για να αντεπεξέλθουµε στην
κρίση και που επανειληµµένα σας έχει τονίσει -ακόµη και χθες- ο
Πρόεδρός µας Αντώνης Σαµαράς. Καθυστερώντας ανησυχητικά
εδώ και έξι µήνες το ΕΣΠΑ, έρχεται τώρα η Κυβέρνηση και καταθέτει ένα νοµοσχέδιο για να λύσει τα προβλήµατα, που η δική
της αδράνεια έχει δηµιουργήσει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙ∆Η: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Καταθέτει ένα νοµοσχέδιο το οποίο απ’ ό,τι φαίνεται ούτε
απλοποιεί ούτε αποκεντρώνει και σίγουρα δεν επιταχύνει τις διαδικασίες για την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Οι ώρες τώρα είναι πολύ δύσκολες. Το προσωπικό θα ξαναέρθει πάλι το πρωί. Είπαµε να διευκολύνουµε κάποιους συναδέλφους και τώρα συνεχίζουµε τη διευκόλυνση µε τον κ.
Αθανάσιο Μπούρα, τον τελευταίο για σήµερα οµιλητή.
Ορίστε, κύριε Μπούρα, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να καταθέσω ένα έντυπο του τότε Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, γιατί εδώ ακούστηκαν πολλές υπερβολές και εγώ, τουλάχιστον, δεν είµαι ακραίος άνθρωπος. Είµαι
άνθρωπος του διαλόγου, της προσπάθειας για να πάµε καλύτερα
τη χώρα µας. Και θα καταθέσω, λοιπόν, για τα Πρακτικά -στο
τέλος όµως γιατί έχω περισσότερα- ένα έντυπο του τότε Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που έχει εκδοθεί µε τη συγχρηµατοδότηση Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δείχνει
τα πλήρη στοιχεία του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όχι για
εσάς κύριε Υπουργέ, το έχετε αλλά για τους συναδέλφους στα
Πρακτικά.
Άκουσα υπερβολές σήµερα, ακόµη και από τον κ. Κουκουλόπουλο. Το ύψος του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ήταν
42.000.000.000 ευρώ, µέσα είναι η κοινοτική συνδροµή 22,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, 9,7 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι η εθνική δηµόσια δαπάνη και 9,6 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι η ιδιωτική
συµµετοχή.
Το ΕΣΠΑ -που ήταν µία επιτυχία της προηγούµενης Κυβέρνησης και προσωπικά του τότε Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραµανλή στο Συµβούλιο Κορυφής του ∆εκεµβρίου του 2005, όταν
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εδώ η πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δαιµονοποιούσε ότι δεν πρόκειται να
περάσουµε, στην καλύτερη περίπτωση, τα 14 µε 15 δισεκατοµµύρια ευρώ- όπου έχουµε το καινούργιο πλαίσιο µε 39,4 δισεκατοµµύρια ευρώ εκ των οποίων τα 20,4 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι
κοινοτική συνδροµή, τα 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ εθνική δηµόσια δαπάνη. Και εξηγούµαι γιατί τα 26,2 δισεκατοµµύρια ευρώ
που βλέπουµε ορισµένες φορές, αυτά είναι η δηµόσια δαπάνη.
Αλλά, υπάρχουν και δαπάνες οι οποίες δεν εµπίπτουν ή ξεπερνούν τη συµµετοχή µας –παραδείγµατος χάριν απαλλοτρίωσειςπου πρέπει να είναι ικανές για να γίνουν τα έργα. Το καταθέτω
αυτό στα Πρακτικά.
∆εύτερον, δεν περίµενα την κυρία Υπουργό –την οποία τιµώ
και εσάς, κύριε Υφυπουργέ, ιδιαίτερα γιατί καθίσατε στην ίδια
καρέκλα που κάθισα και εγώ για λίγο- και ειλικρινά δεν µπορούσα
να το εξηγήσω και στατιστικά εάν στέκει αυτός ο ανώνυµος πίνακα που κατέθεσε και είπε: οκταπλασιασµός, τετραπλασιασµός,
τριπλασιασµός, λέγοντας µάλιστα κάτι πράγµατα που δεν
έπρεπε να τα λέει, όπως αυτό για τη µέση µηνιαία πραγµατοποιηθείσα δαπάνη.
Μα, σήµερα έχουµε ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα και µε βάση αυτό το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα έχουµε ανά πάσα στιγµή την πλήρη εικόνα. Και εγώ,
λοιπόν, για τα Πρακτικά θα καταθέσω την πρόοδο υλοποίησης
του ΕΣΠΑ, γιατί εδώ ακούστηκαν υπερβολές. Και µάλιστα οι συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ έλεγαν και ξέλεγαν. Ενώ έλεγαν ότι το
ΕΣΠΑ δεν προχώρησε, από την άλλη έλεγαν ότι µας έχετε αφήσει µόνο 16.000.000.000 ευρώ. Πώς δεν προχώρησε και πώς
έχουν αποµείνει 16.000.000.000 ευρώ; Αυτά είναι αντιφάσεις.
Έχουµε, λοιπόν, 5/10/2009 την εποµένη των εκλογών, όπου
εδώ είναι τα πλήρη στοιχεία, η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και ενεργοποίηση εννοούµε έναρξη διαδικασίας και εµπεριέχει και προκηρύξεις και συµβάσεις και νοµικές δεσµεύσεις και τελικά και
πληρωµές. Τώρα πού τα βρήκε τα στοιχεία η κύρια Υπουργός ή
τι πίνακα έφτιαξε, δεν ξέρω. Εδώ έχουµε στις 5/10 3,07% και πριν
αρχίσει η συζήτηση στην επιτροπή µε στοιχεία 9/3/2010, πριν περίπου δώδεκα ηµέρες, 3,89%, κύριε Υφυπουργέ.
Εγώ δεν µέµφοµαι –προς θεού!- αλλά δεν µπορώ να µην αντιτάξω σε αυτό τον άκρατο µηδενισµό, λες και τώρα ανακαλύπτουµε το ΕΣΠΑ. Αυτά είναι τα στοιχεία και µάλιστα θα τα καταθέσω στα Πρακτικά. Αύριο ίσως να έχει µεταβληθεί. ∆εν πιστεύω,
όµως, µέσα σε δέκα µέρες να έχουµε φοβερές πληρωµές.
Και κάτι άλλο. Εγώ σας είπα –και πρέπει- να κάνετε υπερπροσπάθεια γιατί ο στόχος είναι εθνικός. ∆εν είναι ούτε δικό σας ούτε
δικός µου ούτε της προηγούµενης ούτε της επόµενης κυβέρνησης. Είναι στόχος για την Ελλάδα: να µεγιστοποιήσετε τις απορροφήσεις, να µη χαθούν χρήµατα. Τα χρήµατα αυτά τα πληρώνουµε από Π∆Ε, από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και
να φροντίσουµε να τα πάρουµε. ∆εν συντάσσοµαι εγώ µε όποιες
προσεγγίσεις άλλου τύπου. Να είµαστε πραγµατιστές, να πάµε
στην ουσία και να µπορέσουµε να εισπράξουµε τους πόρους. Να
κάνετε κάθε προσπάθεια και εµείς θα βοηθήσουµε σε αυτό.
Θα αναφερθώ και σε κάτι που ειπώθηκε τελευταία από κάποιους συναδέλφους. ∆εν ξέρω αν τώρα εµείς ανακαλύψαµε τα
έργα-γέφυρες, αλλά θέλω να πω ότι σε όλο τον κόσµο τα µεγάλα
έργα έτσι τουλάχιστον είναι...
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σε όλα τα κράτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Σε όλα τα κράτη και σε όλα τα κοινοτικά πλαίσια δεν ολοκληρώνονται σε µια προγραµµατική περίοδο. Είναι τόσο µεγάλα που απαιτούν και µια και επόµενη
περίοδο. Αυτά είναι: το µετρό, τα αεροδρόµια, οι µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι.
Κατέθεσα τις προάλλες τον πίνακα για το ποια είναι τα έργαγέφυρες. Πρέπει να σας πω –για να µην ξεχνιόµαστε- ότι από το
Β’ στο Γ’ ΚΠΣ είναι 1833 έργα ύψους 7,3 δισ. ευρώ, χίλια έργα
που είχαν συµβάσεις, ακόµα διακόσια είκοσι έργα κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εν έχω χρόνο να πω περισσότερα, αλλά µόνο να πω ότι το
υπ’ αριθµόν 58326 έργο, περιφερειακός δακτύλιος Αττικής, εντάχθηκε στις 24.10.2001 και µέσα σε οκτώ µήνες παρήγαγε δαπάνες 564,4 εκατοµµύρια ευρώ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Εσείς φέτος θα κάνετε απορροφήσεις και θα φτάσετε στο 15%
και στο 20% και όσο γίνεται περισσότερο. ∆εν νοµίζω ότι προκηρύξατε χθες κάποια διαδικασία, η οποία θα ολοκληρωθεί δα
σε λίγες µέρες ή σε λίγες εβδοµάδες ή έστω σε λίγους µήνες.
Βεβαίως να επιταχύνετε τις διαδικασίες, γιατί τώρα δεν έχετε
άλλο πλαίσιο. Εµείς είχαµε να ολοκληρώσουµε –και εσείς τελικά
το ολοκληρώσατε- το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Κάναµε τέτοια υπερπροσπάθεια που δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, αν οι συνάδελφοι δεν κατανοούν τις διαδικασίες. Τέλος του 2007
ψηφίσαµε το ν.3614 και οι κανονισµοί που έπρεπε να εφαρµόσουµε τότε ήταν αυστηρότατοι. Μαλάκωσαν στη συνέχεια και
πρέπει να γίνει προσπάθεια κι άλλη. Και τέλος του 2008, µέσα σε
δυο µήνες ήµασταν από τις πρώτες χώρες στις οποίες εγκρίθηκε
το πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγµή οι πίνακες που
καταθέτω δείχνουν τα πλήρη στοιχεία. Προχωρήσαµε εµείς αρκετά, προχωράτε και εσείς και θα προχωρήσετε κι άλλο.
Από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πω ότι αυτό το
σχέδιο νόµου δεν είναι κάτι καινούργιο. ∆εν είναι ένα νέο εργαλείο. Είναι κάποια µικρή τροποποίηση του ν.3614. Εγώ δεν θα τη
µηδενίσω, είναι µικρή τροποποίηση και σε καµµία περίπτωση δεν
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το χρόνο να µηδενίσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
∆εν µπορεί να θεωρηθεί σε καµµία περίπτωση ότι αποτελεί
αντικείµενο πεντάµηνης διαδικασίας. Ούτε όσα προβλέπονται σε
αυτές τις τροποποιήσεις που κάνετε, µπορούν να θεωρηθούν ότι
δηµιουργούν µεγαλύτερες ταχύτητες. Ελάχιστα ίσως. Μακάρι,
το ευχόµεθα. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ σε εµένα, θα σταθώ στους
ενδοιασµούς που έθεσαν συνάδελφοι από τη Συµπολίτευση και
ιδιαίτερα ο κ. Κουκουλόπουλος. Τουλάχιστον αυτές οι επιχειρησιακές συµφωνίες πρέπει να υλοποιηθούν άµεσα, γιατί το µόνο
καινούργιο που εισάγετε είναι αυτό. Αν και αυτό δεν λειτουργήσει, τότε όχι µόνο επιτάχυνση δεν θα έχετε, αλλά καθυστέρηση.
Επειδή θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε και επί των
άρθρων, εγώ ήθελα να διευκρινίσω ορισµένα πράγµατα, να µη
λέγονται υπερβολές από καµµία πτέρυγα γιατί ακούγονται υπερβολές από όλες τις πτέρυγες, κύριε Υπουργέ, και από τη δική
µου πτέρυγα. ∆εν αντιλέγω…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: …γιατί αν δεν υπάρχει πλήρης
γνώση είναι πολύ λεπτά αυτά τα θέµατα για να τα διαχειρίζεσαι,
όπως θέλεις.
Εδώ θα τελειώσω και πιστεύω ότι θα πω µερικές ακόµα λεπτοµέρειες πάνω σε συγκεκριµένα άρθρα τα οποία θα είναι και
θετικές προσεγγίσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριοι συνάδελφοι,
έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της συνεδρίασης της ∆ευτέρας 8
Μαρτίου 2010 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της συνεδρίασης της ∆ευτέρας 8 Μαρτίου 2010 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.20’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010 και ώρα 10.30', µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ]Α’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

5407

