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«Το 2004 γιορτάσαμε μια κορυφαία στιγμή του ελληνισμού, το θρίαμβο των 

Ολυμπιακών Αγώνων.

Γιορτάσαμε τον πολιτισμό μας, την προσφορά μας στην ειρήνη με την Ολυμπιακή 

Εκεχειρία, την οργανωτική μας δεινότητα, την φιλοξενία μας, τον πατριωτισμό μας, 

την προσφορά, τον εθελοντισμό των νέων, αλλά και άλλων, τις νέες μας υποδομές, 

τις επιτυχίες των αθλητών μας, την Ελλάδα του πολυπολιτισμού, τη νέα προοπτική για 

τον Έλληνα και την Ελληνίδα.

Πριν ένα χρόνο, γιορτάζαμε τη νέα αυτοπεποίθηση του ελληνισμού.

Γιορτάσαμε την Ελλάδα που βγήκε από τη γωνιά, που τίμησε την παράδοσή της, που 

ξαναζωντάνεψε το παλιό μέσα από το καινούργιο, και ενθουσίασε τον Πλανήτη μας.

Σήμερα, ένα μόλις χρόνο μετά, η εικόνα αυτής της Ελλάδας, φαίνεται σαν μια 

οφθαλμαπάτη.

Πού είναι η ελπίδα;

Πού είναι οι στόχοι;

Πού είναι η προοπτική, η παρουσία μας, ο πολιτισμός μας;

Πού είναι το χαμόγελο της νεολαίας;

Πού είναι η Ελλάδα;

Σήμερα η Ελλάδα δοκιμάζεται.

Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Καραμανλής ήρθαν με τη ρητορεία της «νέας 

διακυβέρνησης», να συγκρουστούν δήθεν με τα κατεστημένα συμφέροντα, έταξαν 

λαγούς με πετραχήλια και με ύφος εισαγγελέα και εξυγιαντή επαγγέλθηκαν τον 

μεσαίο χώρο, έδωσαν υπόσχεση σεμνότητας και ταπεινότητας.

Σήμερα, έχουν καθηλώσει τη χώρα, σπαταλούν άσκοπα την περιουσία, τον πλούτο 

μας, τον πλούτο όχι μόνο τον υλικό, αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας.

Δεν συμβιβάζονται απλώς με τα συμφέροντα, συναλλάσσονται μαζί τους, τα 

ενισχύουν σε βάρος των πολιτών.

Δοκιμάζεται η Ελλάδα από μια κυβέρνηση που άλλα είπε, και άλλα κάνει, και 

αποκαλύπτεται καθημερινά.

Κάθε μέρα βλέπουμε από τη μια, μια αυταρχική νεοφιλελεύθερη αντίληψη και από την 

άλλη ένα πελατειακό κρατισμό. Ένας συνδυασμός που έχει ως θύμα τον πολίτη. Ούτε 

τους νόμους της αγοράς σέβονται, ούτε την αξιοκρατία, ούτε την κοινωνική 

προστασία του αδυνάτου.

Είναι μια πολιτική υπέρ των ολίγων, κατά των πολλών, μια πολιτική αναξιοκρατίας, 

φαυλότητας και κομματισμού. Ένας πελατειακός καπιταλισμός με θύμα τον σωστό 

πολίτη, τον νοικοκύρη, με θύμα τον πιο αδύναμο, στην κοινωνία μας.

Είναι ένας πελατειακός καπιταλισμός που αδειάζει τις τσέπες του εργαζόμενου με 

την ακρίβεια και τη φορολογία, που μετακυλύει με τις δήθεν μεταρρυθμίσεις όλο και 

περισσότερο το κόστος στις λαϊκές τάξεις, που προχωρεί σε μία ανακατανομή του 

πλούτου, γιγαντιαία ανακατανομή του πλούτου και των εισοδημάτων υπέρ των 

πλουσιότερων, φτωχαίνοντας τη χώρα και το λαό...».

Γιώργος Α. Παπανδρέου
3 Σεπτεμβρίου 2005

Απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ 

στην 31η επέτειο από την ίδρυση του Κινήματος



Η Βίβλος Αναξιοπιστίας είναι μια πρωτοβουλία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που έγινε αναγκαία, ήδη 

την 8η Μαρτίου του 2004, την επόμενη των εκλογών.

Είναι συνηθισμένη - αν και ανεπίτρεπτη - και στην Ελλάδα και διεθνώς, μια απόκλιση 

μεταξύ του προεκλογικού λόγου και της κυβερνητικής πρακτικής.

Το πρωτοφανές με την Κυβέρνηση του κ. Καραμανλή είναι η πλήρης ανατροπή κάθε 

μιας προεκλογικής δέσμευσης και η ανενδοίαστη παραποίηση κάθε αριθμητικού ή 

πολιτικού δεδομένου.

Είναι η αδίστακτη εφαρμογή πολιτικών σε πλήρη ασυμφωνία με το προεκλογικό 

πρόγραμμα, τις προγραμματικές δηλώσεις, τις δηλώσεις Πρωθυπουργού και 

Υπουργών.

Είναι η κυνική, αλαζονική αγνόηση καθενός πολίτη που διαπιστώνει καθημερινά τις 

αντιφάσεις λόγων και έργων και τη διάψευση προσδοκιών.

Είναι ο εμπαιγμός της κοινωνίας και ο υπεροπτικός αυταρχισμός της κυβέρνησης του 

Κ. Καραμανλή.

Η Βίβλος Αναξιοπιστίας είναι η απολύτως τεκμηριωμένη καταγραφή λόγων και έργων 

της κυβέρνησης. Η ακρίβεια των στοιχείων, οι αναφορές σε δεδομένα και αριθμούς, 

είναι ελεγμένη και επιβεβαιωμένη.

Με τη Βίβλο Αναξιοπιστίας το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει την απαίτηση της κοινωνίας να 

σταματήσει ο εμπαιγμός των ψεμάτων, των αυθαιρεσιών, της αδίστακτης 

προπαγάνδας.

Η πρώτη της έκδοση, τον Μάρτιο του 2005, αποτύπωσε μία χαμένη χρονιά για την 

Ελλάδα, μια υποχώρηση για το εισόδημα και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων.

Η δεύτερη, λίγο πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποδεικνύει στον ενάμιση 

χρόνο διακυβέρνησης της Ν.Δ. το πλήρες αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί τη χώρα ο κ. 

Καραμανλής.

Μόνη του διέξοδος ο επικοινωνιακός αποπροσανατολισμός.

Όμως, ακόμη κι αν ο κ. Καραμανλής και η Νέα Δημοκρατία προτιμούν να ξεχνούν τι 

υποσχέθηκαν, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εδώ για να θυμίζει σε κάθε Έλληνα, σε κάθε 

Ελληνίδα, τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» της Δεξιάς. Την υποκρισία, την 

παραπλάνηση, την εξαπάτηση, την αναξιοπιστία

Ο απολογισμός τους είναι πράγματι τραγικός. Δεν μας χαροποιεί αυτό. Γιατί το 

κόστος του αυταρχισμού τους, της διαχειριστικής τους ανεπάρκειας και των 

τραγικών για τη χώρα και την κοινωνία της επιλογών τους, το επωμίζεται η 

συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το επωμίζονται οι μελλοντικές γενιές 

αυτού του τόπου.

Κάθε πολίτης έχει καταλάβει ότι ο κ. Καραμανλής και η Ν.Δ. είχαν και έχουν μόνο ένα 

σχέδιο: το σχέδιο κατάληψης της εξουσίας, την εξουσία για την εξουσία. Για τη χώρα 

δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν όραμα, δεν έχουν πρόγραμμα.

Η Ν.Δ. θα βρίσκει τη Βίβλο Αναξιοπιστίας κάθε μέρα μπροστά της. Σε κάθε γειτονιά, 

σε κάθε χωριό, σε κάθε χώρο δουλειάς. Κάθε Υπουργός θα βρίσκει την απάντηση, σε 

κάθε αυθαίρετη πράξη, θα του υπενθυμίζει τι έλεγε και τι πράττει.

Πρώτος θα βρει την κοινωνία απέναντι του, οπλισμένη με τη Βίβλο Αναξιοπιστίας, ο κ. 

Καραμανλής.

Η Βίβλος Αναξιοπιστίας είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς των Κ.Τ.Ε. με την 

ευθύνη των Συντονιστών της Κ.Ο. και των Τομέων του Κινήματος. Αναδεικνύει, όμως, 

και κάτι ακόμη: αναδεικνύει το μέγεθος της δικής μας ευθύνης, την ευθύνη του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., όταν θα κληθεί και πάλι από τον ελληνικό λαό να αναλάβει τη διακυβέρνηση 

της χώρας στις επόμενες εκλογές.

Ήμασταν πάντα και είμαστε η μεγάλη, η πραγματική μεταρρυθμιστική δύναμη αυτού 

του τόπου. Με βάση τις αξίες της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974, τις ιδέες, τις αρχές 

μας, τις θέσεις και τις προτάσεις μας για την πορεία της Ελλάδας μέσα στο νέο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για το ποιοτικό 

άλμα στο μέλλον που χρειάζεται η χώρα.

Τομέας Επικοινωνίας



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙ ΕΙΠΑΝ -  ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ1 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Ε ΙΣΟ ΔΗΜ ΑΤΑ

1. «Ρυθμοί ανάπτυξης που θα υπερβαίνουν το 5%». 1. Στο πρώτο της Προϋπολογισμό του 2005, η ίδια
η ΝΔ έθεσε ως στόχο αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,9%, 
δηλαδή σε ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που 
διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια επί ΠΑΣΟΚ 
και πολύ κάτω από τις δεσμεύσεις της. Το ΠΑΣΟΚ 
υπογράμμισε ότι με τη πολιτική της Κυβέρνησης ο 
στόχος είναι ανέφικτος. Η πρόβλεψη κρίθηκε ιδιαί
τερα αισιόδοξη από την ΕΕ, τον ΟΟΣΑ και τους 
σημαντικότερους διεθνούς οίκους και ήδη τα στοι
χεία που δημοσιεύτηκαν δείχνουν ότι δεν θα επα
ληθευτεί. Η απόφαση της ΝΔ για περιορισμό των 
δημοσίων επενδύσεων σε συνδυασμό με τη 
μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων -που είναι κι 
αυτή αποτέλεσμα του κλίματος απαισιοδοξίας και 
χαμηλών προσδοκιών που επικρατεί σαν αποτέ
λεσμα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης- 
ισοδυναμούν με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ χαμη
λότερους από το 5% που υποσχέθηκε η ΝΔ αλλά 
και από τις χαμηλότερες προβλέψεις του Προϋπο
λογισμού.

2. «Σύγκλιση μισθών και συντάξεων στο μέσο όρο 2. Οι χαμηλές αυξήσεις στους μισθούς και στις
της ΕΕ στα επόμενα 8 χρόνια». συντάξεις που δόθηκαν το 2005 και η απόφαση

της Κυβέρνησης της ΝΔ για αυξήσεις κάτω από 
τον πληθωρισμό το 2006 σημαίνουν ότι η σύγκλιση 
με το μέσο όρο της ΕΕ απομακρύνεται στο απώ
τερο μέλλον. Η επιτάχυνση στη σύγκλιση με το μέ
σο όρο του κατά κεφαλή εισοδήματος της ΕΕ που 
επιτεύχθηκε επί ΠΑΣΟΚ ανακόπτεται με Κυβέρ
νηση ΝΔ, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Euro
stat. Ενδεικτικά, στην τετραετία 2000- 2004, το κα
τά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ανέβηκε κατά 
10 μονάδες σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ των 
25 χωρών, ενώ σήμερα αυτή η πορεία έχει ανα
κοπεί.

1 Σύμφωνα με τις ομιλίες Κ. Καραμανλή καί Γ. Αλογοσκούφη στη συζήτηση για τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης της ΝΔ 
(Μ άρτιος 2004)



2. ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Ν Ο Μ ΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προφανώς για τη ΝΔ «ήπια προσαρμογή» σημαίνει 
αύξηση των έμμεσων φόρων, μη τιμαριθμοποίηση 
της φορολογικής κλίμακας, άνοδος του πληθω
ρισμού, αυξήσεις τιμών που σε βασικά είδη είναι 
πολλαπλάσιες του τιμάριθμου, αυξήσεις μισθών 
χαμηλότερες από το πληθωρισμό (δηλαδή μείωση 
των πραγματικών εισοδημάτων).

Οι λέξεις έχουν χάσει πια το νόημά τους!!

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ -  ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

1. «Σταθερή μακροοικονομική πολιτική με διαφά- 1. Οι επιδόσεις της ΝΔ στη μακροοικονομική δια- 
νεια, εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και μεί- χείριση είναι καταστροφικές. Τα ως τώρα πεπραγ- 
ωση του δημοσίου χρέους». μένα της αποτελούν μνημεία ανικανότητας, ανα

ποτελεσματικότητας αλλά και αδιαφάνειας.

Το 2004 το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτινάχτηκε 
στα ύψη, πολύ κοντά στο 6,5% του ΑΕΠ χωρίς να 
γνωρίζει κανείς μέχρι σήμερα με βεβαιότητα το 
ακριβές ποσοστό. Ο κ. Αλογοσκούφης ακόμα δια
πραγματεύεται με τη Eurostat, που δεν έχει επικυ
ρώσει -  8 μήνες αργότερα - τα στοιχεία που δίνο
νται από το Υπουργείο Οικονομίας. Η διαφάνεια 
της δημοσιονομικής διαχείρισης και η αξιοπιστία 
της Κυβέρνησης της ΝΔ είναι προφανώς ακάματο 
ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανικανότητα στη διαχείριση αλλά και η ανειλι- 
κρίνεια που χαρακτηρίζουν τη ΝΔ στα θέματα του 
Προϋπολογισμού αποκαλύπτεται από τον τρόπο 
που διαχειρίστηκε την εκτέλεση του Προϋπολο
γισμού του 2004 και από τις μεθοδεύσεις που 
υιοθέτησε στη κατάρτιση του Προϋπολογισμού 
του 2005 και των Προγραμμάτων Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης που υπέβαλε στην ΕΕ.

Διαδοχικές αναθεωρήσεις για το έλλειμμα του 
2004, που ξεκίνησαν από το γελοίο 2,95%, έφτα
σαν στο 5,3% στη συζήτηση για το Προϋπολογι
σμό του 2005 για να καταλήξουν γύρω στο 6,5%. 
Παλινωδίες και πλαστογραφία στοιχείων για τα 
έσοδα ώστε να γίνουν πιστευτοί οι ανεδαφικοί 
στόχοι του Προϋπολογισμού του 2005. Ο ίδιος ο 
αρμόδιας για τα έσοδα Υφυπουργός Οικονομίας κ. 
Ρεγκούζας επιβεβαίωσε τη συνειδητή παραπλά- 
νηση και τη πλαστογραφία των στοιχείων παρα
δεχόμενος στις 7 Ιουνίου ότι για να φανεί ωραιο
ποιημένος ο Προϋπολογισμός αναγράφηκαν ανε
δαφικοί στόχοι για τα έσοδα.

“ ΗΠΙΑ” ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

«Επιλέγουμε ήπια δημοσιονομική προσαρμογή». -  
Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 

11/09/2004

«Αναπτύξαμε συγκροτημένη προσπάθεια, ώστε να 
πετύχουμε, με τρόπο ήπιο για το κοινωνικό σύνολο 
πραγματική δημοσιονομική εξυγίανση...». -  Κ. Κα
ραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 10/06/2005

Με τη ΝΔ, για πρώτη φορά, ισχύουν δημοσιονο
μικοί στόχοι, για τους οποίους έχει δεσμευτεί η 
χώρα έναντι της ΕΕ αλλά δεν έχουν εγκριθεί από 
τη Βουλή, η οποία ψήφισε ένα Προϋπολογισμό 
που προβλέπει άλλα μεγέθη. Στην ουσία η ΝΔ 
κατάργησε αυτό που ο Πρωθυπουργός της Κ. 
Καραμανλής χαρακτήρισε ως «πρώτο ειλικρινή και 
αξιόπιστο Προϋπολογισμό». Έτσι, ενώ το Δε
κέμβριο του 2004 η ΝΔ ψήφισε το Προϋπολογισμό 
του 2005 που προέβλεπε περιορισμό του 
ελλείμματος στο 2,8% του ΑΕΠ με βάση τον οποίο 
υπέβαλε το πρώτο της Πρόγραμμα Σταθερότητας 
στην ΕΕ, η ίδια η Κυβέρνηση αναγκάστηκε μόλις 
ένα μήνα αργότερα να αποσύρει το πρόγραμμα 
για να το αλλάξει. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο 
Πρόγραμμα Σταθερότητας που υποβλήθηκε για 
έγκριση στην ΕΕ το έλλειμμα για το 2005 εκτιμάται 
στο 3,5% του ΑΕΠ και επιβάλλονται νέοι φόροι. Οι 
επισημάνσεις του ΠΑΣΟΚ, στη συζήτηση του Προ
ϋπολογισμού, για την αναγκαιότητα της αύξησης 
του ΦΠΑ επιβεβαιώνονται το Μάρτιο από τον ίδιο 
τον Γ. Αλογοσκούφη που μόλις 3 μήνες νωρίτερα 
δήλωνε ότι αυτό θα το έκανε το ΠΑΣΟΚ και όχι η 
ΝΔ (Βουλή, 20/12/04). Διαψεύδοντας τον εαυτό 
του, ο Υπουργός Οικονομίας ανακοίνωσε αυξήσεις 
στους συντελεστές ΦΠΑ -  η προηγούμενη αύξηση 
έγινε πάλι από τη ΝΔ -και στα «φθηνά τσιγάρα» 
πλήττοντας κυρίως τους πολίτες με τα χαμηλά 
εισοδήματα και πυροδοτώντας την ακρίβεια.

Τα στοιχεία του Προϋπολογισμού για το 7μηνο του 
2005 αποδεικνύουν την πλήρη αποτυχία της ΝΔ. 
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού Προϋπολογισμού 
αυξήθηκαν μόλις κατά 3,7% έναντι στόχου 11,4% 
καταγράφοντας πρωτοφανή υστέρηση των φορο
λογικών εσόδων. Οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 
6,0% έναντι πρόβλεψης 4,6% παρά τη στάση πλη
ρωμών που επιβλήθηκε στα δημόσια έργα, στις 
υπερωρίες προσωπικού στη υγεία, τη παιδεία, κλπ. 
Οι δημόσιες επενδύσεις είναι μειωμένες κατά 41% 
έναντι στόχου μείωσης 15,4%. Με αυτά τα δεδο
μένα το έλλειμμα του 2005 θα διαμορφωθεί σε 
επίπεδα πολύ υψηλότερα του 2,8% του ΑΕΠ που 
προβλεπόταν στο ψηφισμένο Προϋπολογισμό του 
2005 αλλά και του 3,5% που αναφέρεται στο πρό
γραμμα σταθερότητας. Παράλληλα, το δημόσιο 
χρέος ξεπέρασε ήδη στο τέλος Ιουνίου τα 213 δις. 
ευρώ έναντι ετήσιου στόχου για 212 δις. ευρώ και 
διαμορφο δανεισμός προβλέπεται να εκτοξευτεί 
στα 38 δις ευρώ έναντι πρόβλεψης 31,8 δις ευρώ.

Η ΝΔ επιχειρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της 
συγκράτησης του ελλείμματος σε επίπεδα κάτω



2. «Μείωση των τόκων εξυπηρέτησης του δημο
σίου χρέους».

του 4% με τη τιτλοποίηση φορολογικών απαιτήσε
ων. Πρόκειται για μια διαδικασία την οποία ως 
αντιπολίτευση είχε καταγγείλει σαν μία από τις α
διαφανείς μεθόδους που «δημιουργούν ένα δεύτε
ρο, κρυφό χρέος» κατηγορώντας τότε το ΠΑΣΟΚ 
για χρήση δημιουργικής λογιστικής.

Συμπερασματικά, στον απολογισμό της Κυβέρνη
σης της ΝΔ τους 18 μήνες διακυβέρνησης στον 
τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής καταγράφε
ται πλήρης αποτυχία, αναξιοπιστία και αναντιστοι- 
χία λόγων και έργων. Η δημοσιονομική κατάσταση 
είναι προβληματική, το δημόσιο χρέος εξακο
λουθεί την ανοδική πορεία του, τα έσοδα καταρ
ρέουν, οι δαπάνες αυξάνονται, οι δημόσιες επεν
δύσεις συρρικνώνονται, νέα μέτρα είναι προ των 
πυλών.

2. Οι πληρωμές τόκων συνεχίζουν να αυξάνονται 
-όπως επίσης το χρέος και ο δανεισμός- και εκτι- 
μάται ότι το 2005 θα φτάσουν στα 10 δις ευρώ, 
δηλαδή πολύ πάνω από το 5% του ΑΕΠ.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

«Πλήρης δημοσιονομική απογραφή σε συνεργα
σία με τις υπηρεσίες της ΕΕ».

Η ΝΔ σε μία συστηματική προσπάθεια απαξίωσης 
της Ελληνικής οικονομίας και της διαχείρισης του 
ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην ψευδεπίγραφη «δημο
σιονομική απογραφή» στην οποία οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό η σημερινή άσχημη κατάσταση της 
οικονομίας. Με μικροπολιτικά κριτήρια έβαλε τη 
χώρα σε μια περιπέτεια που έχει εξελιχθεί σε μεί- 
ζον οικονομικό και πολιτικό ζήτημα για τη χώρα 
μας το οποίο η ΝΔ δεν μπορεί να διαχειριστεί. 
Έβαλε σε κίνδυνο και αποσταθεροποίησε την 
πορεία της εθνικής οικονομίας, υπέσκαψε το διε
θνές κύρος της χώρας και υπονόμευσε τη θέση 
της στην Ευρώπη.
Η «απογραφή» - αντίθετα με όσα ισχυριζόταν η ΝΔ 
-  δεν ανακάλυψε κρυφές δαπάνες, πλαστά έσοδα 
ή κρυφά ελλείμματα. Οι διαφορές των νέων οικο
νομικών στοιχείων από τα παλιά οφείλονται σε 
λογιστικές αλχημείες της κυβέρνησης (όπως η 
ανακατανομή εισπράξεων ΦΠΑ ή κοινοτικών εισ
ροών) και κατά κύριο λόγο στη μονομερή και 
αυθαίρετη αλλαγή του τρόπου καταγραφής των 
αμυντικών δαπανών.

Η διαδικασία της «απογραφής» αποκάλυψε ότι 
πραγματική πρόθεση της κυβέρνησης δεν ήταν η 
αποκάλυψη της «αλήθειας» και η ενίσχυση της 
αξιοπιστίας των στοιχείων. Ήταν να φουσκώσει τα 
ελλείμματα της περιόδου του ΠΑΣΟΚ, για μικρό-

κομματικούς λόγους. Για να «επιβεβαιώσει» τις 
αναφορές για «τραβεστί» οικονομία. Για να δη
μιουργήσει άλλοθι για την ακύρωση των προεκλο
γικών δεσμεύσεων για μεγάλες αυξήσεις στις συ
ντάξεις αγροτών και χαμηλοσυνταξιούχων (ΕΚΑΣ 
και ΟΓΑ). Για να μπορέσει να δείξει αργότερα 
έργο, όπως με την αλλαγή της λογιστικής απει
κόνισης των εξοπλιστικών δαπανών, με την οποία 
γίνεται ελάφρυνση ελλειμμάτων προσεχών ετών, 
κατά τη διάρκεια των οποίων θα παραδοθούν τα 
παραγγελθέντα οπλικά συστήματα.

Άλλωστε η απόφαση της Κυβέρνησης να προχω
ρήσει σε τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων φορολο
γικών εσόδων προκειμένου να μπορέσει να αντι
μετωπίσει τα δημοσιονομικά προβλήματα που 
δημιούργησε με τις επιλογές της αποτελούν χειρο
πιαστή απόδειξη για την απόσταση που υπάρχει 
μεταξύ λόγων και πράξεων που επιδεικνύει η ΝΔ. Η 
Ν.Δ., ως αντιπολίτευση, κατηγορούσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
για τιτλοποίηση εσόδων που ήταν σίγουρο ότι θα 
εισπραχθούν (π.χ. από την ΕΕ) ενώ τώρα προχωρεί 
σε τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών εσό
δων των οποίων η είσπραξη είναι πολύ αβέβαιη και 
ουδέποτε επιχειρήθηκε επί ΠΑΣΟΚ. Προφανώς η 
διαφάνεια ως προς τα δημόσια οικονομικά της 
χώρας είχε, για τη ΝΔ, διαφορετική ερμηνεία το 
2001 από αυτήν που έχει σήμερα που την υιοθετεί 
ο κ. Αλογοσκούφης. Αλλιώς δεν εξηγείται ποιος 
ήταν ο λόγος της απογραφής που οδήγησε τη χώ
ρα σε μια μεγάλη περιπέτεια με πολύ οδυνηρές 
συνέπειες για τις προοπτικές της οικονομίας μας.

Ανεξάρτητα από τις προθέσεις, το εγχείρημα της 
δημοσιονομικής «απογραφής» έχει εξελιχθεί σε 
τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα, όχι απλώς για την 
κυβέρνηση. Έχει μειώσει την πιστοληπτική μας 
ικανότητα, ενώ η υποχρέωση της χώρας μας να 
μειώσει το έλλειμμα σε μία διαδικασία «επιτή
ρησης» από το Εοοίίη, από τα ύψη στα οποία το 
ανέβασε η «απογραφή» και η ανικανότητα της ΝΔ 
να ελέγξει τις δαπάνες και να εξασφαλίσει τα 
κρατικά έσοδα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στην 
εφαρμογή πολιτικής λιτότητας, αυξάνοντας τη φο
ρολογία και μειώνοντας τις δαπάνες, με ιδιαίτερα 
αρνητικές συνέπειες στα εισοδήματα των εργα
ζομένων, των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών 
και των αγροτών, καθώς και στην ανεργία και στην 
προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών.



3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ -  ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

1. «Περιστολή της φοροδιαφυγής και της εισφο- 
ροδιαφυγής».

2. «Νέο φορολογικό καθεστώς με κύρια χαρα
κτηριστικά την απλότητα, τη σταθερότητα, τη συ
νέπεια, τους χαμηλότερους συντελεστές. 
Προβλέπεται:
- Μείωση στους συντελεστές φορολογίας των 
φυσικών προσώπων.
- Μείωση στο 25% του συντελεστή φορολογίας 
των μη διανεμόμενων κερδών για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, 
και τις συναφείς εταιρείες».

1. Η ίδια η Κυβέρνηση της ΝΔ με τις πρώτες 
πρωτοβουλίες της στην οικονομία -  το νόμο για 
τον επαναπατρισμό κεφαλαίων (ξέπλυμα) και τις 
φορολογικές της ρυθμίσεις -  έδωσε το σήμα και 
δημιούργησε στην αγορά κλίμα χαλαρότητας. 
Ταυτόχρονα η εξαγγελία για τη κατάργηση του 
ΣΔΟΕ σε συνδυασμό με την καθαίρεση όλων των 
Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών των 
φορολογικών υπηρεσιών και την αντικατάστασή 
τους με αυστηρά κομματικά κριτήρια από στελέχη 
της ΝΔ οδήγησαν στην απαξίωση και τη πλήρη 
χαλάρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπ. 
Οικονομίας και Οικονομικών. Αποτέλεσμα αυτών 
των κινήσεων υπήρξε η κατάρρευση των εσόδων 
και η αύξηση της φοροδιαφυγής αλλά προς το 
παρόν ο Γ. Αλογοσκούφης αρκείται να δηλώνει ότι 
«οι φοροφυγάδες θα χάσουν τον ύπνο τους».

2. Την ίδια στιγμή που η ΝΔ οδηγούσε τη χώρα σε 
δημοσιονομικό αδιέξοδο με το φορολογικό νόμο 
που ψήφισε προχώρησε στη σταδιακή μείωση της 
φορολογίας των επιχειρήσεων κατά 30% (από 35% 
ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται σταδιακά 
σε 25% μέχρι το 2008) την οποία εμφάνισε ως με
γάλη καινοτομία. Ταυτόχρονα όμως κατάργησε το 
αφορολόγητο αποθεματικό που μπορούσαν να 
δημιουργούν οι επιχειρήσεις από τα μη διανε
μόμενα κέρδη για επενδύσεις -  σε αντίθεση με τις 
δικές της εξαγγελίες. Έτσι αντί το φορολογικό 
σύστημα να ενθαρρύνει και να ενισχύει τις επενδύ
σεις κατέληξε απλώς να μειώσει το φόρο στα δια
νεμόμενα κέρδη.

Παράλληλα η μείωση της φορολογίας για τα φυ
σικά πρόσωπα παραπέμπεται -  μέχρι στιγμής - σε 
ευχολόγια για το μέλλον (από το 2007 και μετά).

Το Μάρτιο, η ΝΔ προχώρησε στην επιβολή νέων 
φόρων μεταξύ των οποίων και η αύξηση των συ
ντελεστών έμμεσης φορολογίας με τον ανώτερο 
από 18% στο 19%, με προφανείς δυσμενείς επι
πτώσεις στα μικρά και μεσαία εισοδήματα, που 
κυρίως πλήττονται από την αύξηση των εμμέσων 
φόρων.

Η πολιτική της ΝΔ στο τομέα της φορολογίας έχει 
ως αποτέλεσμα την ανακατανομή των φορολο
γικών βαρών σε βάρος των χαμηλών και μεσαίων 
εισοδημάτων. Η ανακατανομή γίνεται σε τρία επί
πεδα:
α) Στο σύνολο της φορολογίας με την επιδείνωση 
της σχέσης εμμέσων και αμέσων φόρων,

3. Επίσης από την Ομιλία του Κ. Καραμανλή στη Βουλή στη 
συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στη 
Κυβέρνηση (10/06/2005) :

«Αυξήσαμε το αφορολόγητο όριο για τα νοικο
κυριά».

4. «Κατάργηση του ΣΔΟΕ και δημιουργία ενός 
νέου οργάνου για τον εντοπισμό και τον έλεγχο 
εστιών μεγάλης φοροδιαφυγής».

β) Στη φορολογία εισοδήματος με τη μετατόπιση 
του φορολογικού βάρους από τις επιχειρήσεις 
στους φορολογούμενους

γ) Στη φορολογία φυσικών προσώπων με τη με
τατόπιση του βάρους από τα υψηλά στα χαμηλά 
εισοδήματα

3. Σχετικά με τη φορολογία των φυσικών προσώ
πων («νοικοκυριά») σημειώνεται ότι με τη πρόσφα
τη αλλαγή της φορολογικής κλίμακας το εισο
δηματικό κλιμάκιο του χαμηλού συντελεστή (15%) 
ουσιαστικά εξανεμίστηκε κι έτσι έμεινε η κλίμακα 
με δύο μόνο συντελεστές 30% και 40%. Δηλαδή τα 
κλιμάκια συρρικνώθηκαν αντί να διευρυνθούν με 
τιμαριθμοποίηση στα επίπεδα του πληθωρισμού. 
Αποτέλεσμα: οι φορολογούμενοι θα φορολογού
νται απευθείας σχεδόν με 30%

4. Η ΝΔ στη προσπάθεια της να αλώσει τη δημόσια 
διοίκηση προχώρησε στη κατάργηση του ΣΔΟΕ 
για να το ξαναδημιουργήσει με άλλο όνομα ΥΕΕ- 
Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων -  και ακόμη μεγαλύ
τερες εξουσίες αφού εν τω μεταξύ ο μηχανισμός 
είχε απαξιωθεί, αυξήθηκε η φοροδιαφυγή και 
κατέρρευσαν τα έσοδα.

4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

1. «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος». Η εμμονή της ΝΔ στην κατάργηση του προηγού
μενου νόμου και στη ψήφιση δικού της οδήγησε 
στην καθυστέρηση έγκρισης και υλοποίησης 
επενδύσεων για τουλάχιστο 14 μήνες. Χάθηκε πο
λύτιμο διάστημα μια και τα κίνητρα ισχύουν από 
πλευράς κοινοτικού δικαίου μέχρι 31-12-2006 ενώ 
πέραν της ημερομηνίας αυτής αναμένεται να 
ισχύσουν νέα χαμηλότερα όρια ενίσχυσης. Αυτό 
σημαίνει ότι η ΝΔ, επιλέγοντας να αντιπολιτευθεί 
και στο τομέα αυτό το ΠΑΣΟΚ αν και πια ήταν η 
ίδια Κυβέρνηση, έχασε τουλάχιστον 14 από τους 
34 μήνες που η Ελλάδα μπορούσε να κάνει χρήση 
των υψηλών επιπέδων ενίσχυσης. Είναι χαρα
κτηριστικό πως ο αναπτυξιακός νόμος που ψήφισε 
η ΝΔ αφορά κατά βάση το είδος των επενδύσεων 
που ενίσχυε και ο προηγούμενος νόμος, ενώ για τα 
περισσότερα νέα είδη επενδύσεων (π.χ. εμπορευ- 
ματικά κέντρα) είναι αμφίβολο αν θα προλάβουν 
καν να εφαρμοστούν πριν τις 31-12-2006.

Η Κυβέρνηση προσπαθεί να αμβλύνει τις εντυ
πώσεις για το χαμένο χρόνο με επικοινωνιακά τε
χνάσματα όπως το να ανακοινώνει συχνότατα το 
πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στον αναπτυ-



ξιακό νόμο! Πρόκειται για μια επικοινωνιακή πο
λιτική προβολής του ασήμαντου. Ας σημειωθεί ότι:

- Είναι λογικό να υπάρχει μεγάλος αριθμός επεν
δύσεων εν αναμονή καθώς επί ένα ολόκληρο χρό
νο δεν λειτούργησε ουσιαστικά ο αναπτυξιακός 
νόμος.

- Ο νόμος της ΝΔ δεν μπορεί να συγκριθεί με τον 
προηγούμενο ως προς το στοιχείο του αριθμού 
των αιτήσεων καθώς στρέφει μεγάλο αριθμό επεν
δύσεων που πραγματοποιούνταν χωρίς αίτηση (με 
φορολογικά κίνητρα) στις άμεσες ενισχύσεις 
(επιδότηση) για τις οποίες πρέπει να υποβληθεί 
αίτηση.

- Τα μέχρι τώρα στοιχεία αιτήσεων δεν εντυπω
σιάζουν παρά τις προηγούμενες παρατηρήσεις. 
Είχαν κατατεθεί, ως τις 18/8 (Αλογοσκούφης, 
Βουλή: συζήτηση για τα ΣΔΙΤ), 425 αιτήσεις ενώ ο 
προηγούμενος νόμος δεχόταν 700-900 αιτήσεις 
ετησίως από τις οποίες 400-600 τύγχαναν έγκρι
σης.

Ο αναπτυξιακός νόμος της ΝΔ καταργεί παντελώς 
κάθε διασύνδεση των επιχορηγήσεων με τη δημι
ουργία νέων θέσεων απασχόλησης, δεν έχει σαφή 
αναπτυξιακή στόχευση αφού οδηγεί σε περίπου 
αδιάκριτη επιχορήγηση ενός μεγάλου εύρους 
επενδύσεων ενώ η γενικευμένη αύξηση των κινή
τρων αποδυναμώνει εξ αντιδιαστολής την ελκυστι- 
κότητα των κινήτρων στις πιο προβληματικές πε
ριοχές (πχ Θράκη).

5. Γ  ΚΟΙΝΟ ΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

«Αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών κον- 
δυλίων και επιτάχυνση του Γ ΚΠΣ».

Η ΝΔ ως αντιπολίτευση υποστήριζε ότι οι ρυθμοί 
απορρόφησης του Γ  ΚΠΣ ήταν ιδιαίτερα χαμηλοί 
και ήλθε στην εξουσία -  προεκλογικά στο πρό
γραμμα της και μετεκλογικά στις Προγραμματικές 
της δηλώσεις- υποσχόμενη επιτάχυνση του Γ' 
ΚΠΣ. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από 1,5 
περίπου χρόνο διακυβέρνησης η ΝΔ κατάφερε να 
οδηγήσει το Γ’ ΚΠΣ σε αδιέξοδο.

Μετεκλογικά, η Κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέ
χη και ο ίδιος ο κ. Καραμανλής έχουν κατ’ επα
νάληψη αναφέρει ως σημαντική επιτυχία της Κυ
βέρνησής τους την υποτιθέμενη επιτάχυνση του Γ’ 
ΚΠΣ, χωρίς ωστόσο ποτέ να δώσουν στη 
δημοσιότητα σαφή και συγκρίσιμα στοιχεία. Η 
Κυβέρνηση της ΝΔ αποκρύπτει συστηματικά τα 
δεδομένα που αφορούν την πορεία του Γ’ ΚΠΣ. 
Είναι χαρακτηριστικό πως τα στοιχεία για το κλεί
σιμο του 2004 δόθηκαν στη δημοσιότητα μόλις τον

Ιούλιο του 2005, με αφορμή την συνεδρίαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ (15-7- 
2005). Τα στοιχεία αυτά καταρρίπτουν όλους τους 
προηγούμενους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί 
επιτάχυνσης.

Ενώ τα προηγούμενα χρόνια η αύξηση της απορ
ρόφησης ετησίως ήταν 36% και 40%, το 2004 όχι 
μόνο δεν υπήρξε επιτάχυνση αλλά σημειώθηκε 
μείωση των δαπανών σε ετήσια βάση κατά 4%. Το 
πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι η επιβράδυνση 
συνεχίζεται και το 2005. Οι δαπάνες το Α’ εξάμηνο 
του 2005 εμφανίζουν για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά πτώση. Η φετινή πτώση είναι ακόμη με
γαλύτερη από την περσινή (25% μείωση σε σχέση 
με 2004). Προς το παρόν, η ΝΔ φέτος τα πάει χει
ρότερα και από την κακή περσινή της επίδοση.

Στην πραγματικότητα το Α’ εξάμηνο του 2005 
σημειώθηκε η χειρότερη επίδοση από την αρχή 
του Γ  ΚΠΣ, χαμηλότερη και από αυτή του Α' 
εξαμήνου 2002 που ήταν το πρώτο πλήρες εξά
μηνο υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ. Παράλληλα με βάση 
τα επίσημα στοιχεία, στα μέσα του 2005 βρισκό
μαστε μόλις στο 51% της υπογραφής των συμ
βάσεων του συνολικού προϋπολογισμού του Γ’ 
ΚΠΣ ενώ η προθεσμία για υπογραφή του συνόλου 
των συμβάσεων είναι τέλος του 2006 και όχι του 
2008 όπως για τις δαπάνες. Η Ελλάδα κινδυνεύει 
να χάσει μαζικά πόρους στο τέλος του 2006, όχι 
μόνο λόγω χαμηλής απορρόφησης, αλλά διότι δεν 
θα έχει καν προλάβει να υπογράψει τις σχετικές 
συμβάσεις.

Απόδειξη της παταγώδους αποτυχίας είναι το γε
γονός ότι η Κυβέρνηση προχωρεί σε νέα αναθεώ
ρηση του ΚΠΣ εντός του 2005, ενώ η προηγούμενη 
αναθεώρηση ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2004 
από την ίδια Κυβέρνηση. Η ΝΔ αναθεωρεί μέσα σε 
6 μήνες τη δική της αναθεώρηση του Γ’ ΚΠΣ!

Η ΝΔ όχι μόνο απέτυχε να επιταχύνει το Γ’ ΚΠΣ 
αλλά λόγω της απραξίας και της διαπραγματευ
τικής ανικανότητας οδήγησε το Γ’ ΚΠΣ σε σο
βαρές περιπέτειες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
Κυβέρνηση δεν εφάρμοσε τις βελτιώσεις στο 
σύστημα διαχείρισης για τις οποίες είχε δεσμευτεί 
η προηγούμενη Κυβέρνηση και ακολούθησε πα
ρελκυστική τακτική. Ως αποτέλεσμα της στάσης 
αυτής και στο ευρύτερο πλαίσιο της επιδείνωσης 
των σχέσεων της Ελλάδας με την ΕΕ, επιβλήθηκαν 
στη χώρα μας πρωτοφανείς σε ύψος περικοπές 
ύψους 518 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή, πέραν των πόρων που θα χαθούν λόγω μη 
έγκαιρης απορρόφησης.



Το σύνολο των αρνητικών φαινομένων που πα
ρατηρούνται στο Γ’ ΚΠΣ σχετίζεται με την έλλειψη 
συντονισμού και προτεραιότητας για το θέμα αυ
τό εκ μέρους της Κυβέρνησης. Η ευθύνη βαρύνει 
προσωπικά τον ίδιο το Πρωθυπουργό ο οποίος 
προτιμά να ασχολείται με κυνήγια μαγισσών και 
αντιλαϊκές ψευτομεταρρυθμίσεις. Τη στιγμή που 
το Γ’ ΚΠΣ οδηγείται σε κατάρρευση, ο κ. Καρα
μανλής δεν έκρινε σκόπιμο να συγκαλέσει ούτε 
ένα έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για το θέμα αυ
τό. Σε μια στιγμή που η ελληνική οικονομία εμφα
νίζει σημάδια κάμψης, δισεκατομμύρια ευρώ 
λιμνάζουν και ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης 
όπως το Γ’ ΚΠΣ έχει αφεθεί στην τύχη του.

6. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜ ΟΣΙΟΥ -  ΙΔ ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜ ΕΑ

1. «Προώθηση έργων με συγχρηματοδότηση».

2. Επίσης, από την ομιλία του Κ. Καραμανλή στη Βουλή για την 

Οικονομία, στις 08/06/2005!

«Στο αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζουμε 
ενιαίο πλαίσιο για τις Συμπράξεις Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα, που ανοίγει καινούριους δρό
μους για...
- την κινητοποίηση σημαντικών ιδιωτικών κεφα
λαίων,
- την προώθηση έργων πνοής σε ολόκληρη τη 
χώρα,
- την απελευθέρωση πόρων για το κοινωνικό κρά
τος,
- τη δημιουργία νέων θέσεων δουλειάς».

1. Το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει νομοθετική πρόταση 
στις αρχές του 2004 που δεν πρόλαβε όμως να 
ψηφιστεί. Αρχικά η ΝΔ είχε ανακοινώσει την ψή
φιση της δικής της πρότασης νόμου εντός του 
2004, στη συνέχεια στις αρχές του 2005 και κα
τέληξε να καταθέσει το νομοσχέδιο τη πρώτη 
εβδομάδα του Αυγούστου.

Η καθυστέρηση έχει προφανείς αρνητικές συνέ
πειες για τη προώθηση σημαντικών έργων αφού η 
δραστική περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του 2005 κατά 1,5 δις ευρώ αιτιο
λογήθηκε από τη Κυβέρνηση της ΝΔ με το επιχεί
ρημα της άμεσης προώθησης του θεσμού των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τότε η ΝΔ υπο
στήριξε ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα αναπλη
ρωθούν από ιδιωτικές με τη μορφή των συμπρά
ξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Από τις ως 
τώρα εξελίξεις είναι φανερό ότι η εφαρμογή του 
νόμου θα ξεκινήσει το νωρίτερο στο β’ εξάμηνο 
του 2006.

2. Οι ΣΔΙΤ αποτελούν ένα θεσμό που μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας όπως στην 
πράξη αποδείχτηκε με την προώθηση 3 μεγάλων 
έργων υποδομής (Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, Πε
ριφερειακός Δακτύλιος Αθήνας, Ζεύξη Ρίου-Αντιρ- 
ρίου). Τότε η ΝΔ είχε καταγγείλει και καταψηφίσει 
τις συμβάσεις αυτές, ενώ τώρα ο κ. Αλογοσκού- 
φης αναφέρει τα έργα αυτά ως πρότυπο.

Ωστόσο, η ορθή χρήση της μεθόδου αυτής απαιτεί 
να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που πράγματι 
έχει προστιθέμενη αξία και εξασφαλίζονται οι ανα
γκαίες εγγυήσεις διαφάνειας και κοινωνικού ελέγ
χου. Αποτελεί πολλαπλασιαστικό μηχανισμό των

επενδύσεων που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να υποκαταστήσει, ούτε να μειώσει τη σημασία 
του ΠΔΕ όπως επέλεξε να κάνει η ΝΔ που 
προχώρησε σε μείωση κατά 15% του ΠΔΕ για το 
2005. Για το ΠΑΣΟΚ, οι ΣΔΙΤ αποτελούν συμπλη
ρωματικό εργαλείο πολλαπλασιασμού των επεν
δύσεων ενώ για τη ΝΔ αποτελούν μέθοδο περικο
πής των δημοσίων δαπανών.

Ως προς το περιεχόμενο του νομοσχεδίου της Κυ
βέρνησης επισημαίνονται τα παρακάτω:

- Απουσιάζει από το νομοσχέδιο η εθνική στρατη
γική και ο εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός 
των έργων. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο για τα 
έργα και τις υπηρεσίες που η υλοποίηση μπορεί να 
καλυφθεί με το σύστημα ΣΔΙΤ.

- Δεν προβλέπεται η τεκμηρίωση της ωφέλειας για 
το κοινωνικό σύνολο για την επιλογή ΣΔΙΤ έναντι 
του συμβατικού τρόπου.

- Δημιουργούνται 2 ανεξέλεγκτα και με μεγάλες 
εξουσίες όργανα, η Διυπουργική Επιτροπή και η 
Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, που αποφασίζουν για όλα 
όσα αφορούν την κατασκευή ενός έργου ή την 
παροχή μιας Δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικά για την 
Ειδική Γραμματεία προβλέπεται ότι μπορεί να 
προσλαμβάνει αφειδώς συμβούλους χωρίς καμιά 
θεσμική διαδικασία προσλήψεων στο Δημόσιο.

- Η Διυπουργική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα 
χωρίς καμία άλλη δέσμευση από την ισχύουσα 
Νομοθεσία να αλλάξει ακόμη και αυτούς τους 
ελάχιστους όρους και κανόνες που το ίδιο το Ν/Σ 
θέτει. Ουσιαστικά υποκαθίσταται η νομοθετική 
διαδικασία με μια Διυπουργική Επιτροπή.

- Στον τομέα των έργων, επέρχεται πλήρης απορύ- 
θμιση καθώς δημιουργείται ένα πλαίσιο ανάληψης 
και εκτέλεσης έργων δημοσίου σκοπού, στα οποία 
δεν θα ισχύει η Νομοθεσία των δημοσίων έργων 
που μάλιστα πρόσφατα αναμορφώθηκε.

- Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος πλέον των συμβά
σεων: ούτε κοινωνικός, ούτε κοινοβουλευτικός. 
Μπορεί να παρακάμπτεται ακόμα και ο θεσμο
θετημένος προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

Συμπερασματικά το νομοσχέδιο αφήνει ευρύ πε
δίο αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας για την 
εξυπηρέτηση συμφερόντων. Η κυβέρνηση μέσω 
του θεσμού των ΣΔΙΤ, όπως έχει ομολογήσει και 
έχει ήδη δείξει, προχωρά στη μείωση των 
δημόσιες δαπάνες για την κατασκευή έργων, για 
τις δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών του 
κοινωνικού κράτους, μετακυλίοντας το κόστος



στο χρήστη που θα πληρώνει το τέλος χρήσης ή 
παροχής.

7. Δ ’ ΚΟΙΝΟ ΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

«Εξασφάλιση σημαντικών πόρων από το Δ’ ΚΠΣ». Το θέμα των πόρων για το Δ’ ΚΠΣ παραμένει ανοι
χτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά τις πρόσφατες 
εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ και το τελευταίο Συμ
βούλιο Κορυφής τον Ιούνιο.

Παρά το γεγονός αυτό όμως σημειώνεται ότι η 
διαπραγμάτευση του Δ’ ΚΠΣ έχει αφεθεί στον 
αυτόματο πιλότο με την Ελλάδα ουσιαστικά 
απούσα από τις διαπραγματεύσεις για το Δ’ ΚΠΣ 
αφού η διαπραγμάτευση αφέθηκε στα χέρια 2 
Υφυπουργών (Βαληνάκης, Φώλιας) ενώ ο Πρωθυ
πουργός δεν ασχολήθηκε με το θέμα με εξαίρεση 
την υποχρεωτική συμμετοχή του στη Σύνοδο Κο
ρυφής του Ιουνίου. Αποτέλεσμα: η Ελλάδα έλαμψε 
δια της απουσίας πρωτοβουλιών μετά τις εκλογές 
του Μαρτίου 2004, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα 
φέρει έναν ιστορικό ρόλο στην πολιτική συνοχής 
της ΕΕ (ΜΟΠ, κλπ...), ένα κεντρικό ρόλο που φρό
ντιζε να υπενθυμίζει και να αναλαμβάνει η χώρα 
μας σε κάθε ευκαιρία δημιουργώντας μέτωπα και 
συμμαχίες -  όπως το 1999 -  που οδήγησαν τότε 
στη γενναία συνέχιση της πολιτικής συνοχής της 
ΕΕ αλλά και την εξασφάλιση ενός «πακέτου» για τη 
χώρα μας άνω των 28 δις ευρώ σε σημερινές 
τιμές...

Η ενεργητική αυτή πολιτική της Ελλάδας έδωσε τη 
θέση της στην τακτική της ωσεί «άδειας καρέκλας» 
μετά τις εκλογές του Μαρτίου του 2004 αφού με 
ευθύνη της Κυβέρνησης της ΝΔ η χώρα μας 
αυτοδυσφημίστηκε με τη «απογραφή», τις ρυθμί
σεις περί «βασικού μετόχου», τις περικοπές και τη 
προβληματική διαχείριση του Γ’ ΚΠΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ. ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

1. «Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με τηλεοπτικές 
εμφανίσεις υπουργών στις λαϊκές αγορές, ούτε με 
απειλές και φοβέρες, ούτε με “συμφωνίες κυρίων”, 
ούτε με το σημερινό τρόπο λειτουργίας του ΣΔΟΕ 
και τα άλλα φαιδρά των τελευταίων μηνών». -  
Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

1. Προσπαθούν, έχοντας χάσει τον έλεγχο, να
αντιμετωπίσουν την ακρίβεια με τον τρόπο ακρι
βώς που «ξόρκιζαν». Όμως οι αυξήσεις στο ΦΠΑ, 
οι ανατιμητικές τάσεις λόγω διαρροών περί «νέων 
φόρων», το αρνητικό οικονομικό κλίμα, η αδυναμία 
αντιμετώπισης των ολιγοπωλιακών πρακτικών ε
ντείνουν τα προβλήματα. Συγκεκριμένα:

- Σε 775 προϊόντα που βρίσκονται στα super -  
market έχουν σημειωθεί αυξήσεις από την 
1-1-2005 (τιμοληψίες έγιναν σε 914, άρα οι αυξή
σεις αφορούν το 80,47% των προϊόντων). Και ακό
μη έχουμε 4 μήνες για να συμπληρωθεί το 2005. 
Στα 422 από αυτά (ποσοστό 46,2% του συνόλου) 
οι αυξήσεις ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερες του 
πληθωρισμού του 2004, οδηγώντας σε πολύ μεγα
λύτερη επιβάρυνση των καταναλωτών για το 2005.

- Από τα 48 αγαθά και υπηρεσίες που «μέτρησε» η 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σημειώθηκαν μεταξύ 
Ιουλίου 2004 -  Ιουλίου 2005 αυξήσεις στα 43 από 
αυτά. Μάλιστα στα 31 από τα 48, οι αυξήσεις ήταν 
πολύ μεγαλύτερες του πληθωρισμού του 2005.

- Η ακρίβεια στα οπωροκηπευτικά καλπάζει.

- Όλα τα super- market και τα εμπορικά καταστή
ματα προαναγγέλλουν νέες αυξήσεις εντός του 
Σεπτεμβρίου.

- Στα σχολικά προϊόντα οι ανατιμήσεις οδηγούν 
σε μέση αύξηση του κόστους των αναγκαίων για 
κάθε παιδί ειδών στο 37,05% (για στοιχειωδώς 
ποιοτικά προϊόντα). Οι παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί ζητούν από τους γονείς τιμές αυξημένες 
κατά 10 -  20% έναντι της περσινής χρονιάς, για 
την φύλαξη των παιδιών. Στα Ιδιωτικά Σχολεία για 
τις εισαγωγικές τάξεις Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, 
Γυμνασίου ζητούνται αυξημένα δίδακτρα ως και



2. «Προσπαθούμε η αγορά να λειτουργεί ομαλά, ο 
ανταγωνισμός να λειτουργεί ομαλά. Οι έλεγχοι 
είναι καθημερινοί, συστηματικοί, αδιάλειπτοι, μέρα 
- νύχτα, γιορτές, Σάββατο και Κυριακή. Και επίσης 
γνωρίζετε ότι για εκείνους οι οποίοι επιχειρούν να 
αισχροκερδήσουν, η Πολιτεία και το υπουργείο 
Ανάπτυξης είναι αμείλικτοι». -  Υπουργός Ανάπτυξης, 
1010112005

40% (για τις άλλες τάξεις το Υπουργείο καθόρισε 
ποσοστό αύξησης 3.21%).

Ποιες οι συνέπειες για την ελληνική οικογένεια: τα
ελληνικά νοικοκυριά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν 
στις καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις. Ένα 
στα δύο νοικοκυριά χρωστούν σήμερα στις Τράπε
ζες, ενώ το ένα τρίτο τους δαπανεί το μισό του μη
νιαίου εισοδήματος για την αποπληρωμή δανείων.

Ποιες οι συνέπειες για την αγορά: Η ακρίβεια και 
η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, έχει 
ήδη δημιουργήσει έντονα φαινόμενα «ασφυξίας» 
στην αγορά και οδηγούν σε απόγνωση τις μικρο- 
μεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά 
είναι τα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 
για τις ακάλυπτες επιταγές και τις απλήρωτες συ
ναλλαγματικές. Έφθασαν στο 1ο 7μηνο του 2005 
αθροιστικά στα 942 εκατ. ευρώ καταγράφοντας 
ρεκόρ θετίας. Η αύξηση είναι 55,1% σε σχέση με 
το 2004 και το 73% σε σχέση με το 2003.

2. Ο πληθωρισμός των σχετικών κυβερνητικών 
δηλώσεων και η απουσία πράξεων, αποδεικνύουν 
ότι έχουν χάσει την σχέση με την πραγματικότητα. 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταστεί άβουλος 
παρατηρητής των εξελίξεων. Οι κ.κ. Σιούφας και 
Παπαθανασίου με ανακοίνωσή τους στις αρχές 
Αυγούστου αλληλοσυγχαίρονται γιατί οι τιμές... 
δεν είναι ακόμα υψηλότερες.

Οι ίδιοι οι αρμόδιοι Υπουργοί έδωσαν πρώτοι το 
σήμα των ανατιμήσεων στην αγορά. Την ώρα που
οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται σε ανησυχητικό 
επίπεδο, εξήγγειλαν την σοβαρή αύξηση των 
τιμολογίων της ΔΕΗ (3,5% κατά μέσο όρο) και την 
αύξηση του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ (επι
βάρυνση με 79 εκ. ευρώ επιπλέον). Μάλιστα ο 
Υφυπουργός κ. Σαλαγκούδης κατά την ίδια ακρι
βώς συγκυρία, δήλωσε ότι θα «αυξηθούν όλα τα 
τιμολόγια των ΔΕΚΟ», πυροδοτώντας το κλίμα.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται και διευρύνεται η τερά
στια διαφορά μεταξύ τιμής παραγωγού και «τιμής 
στο ράφι» στα αγροτικά προϊόντα.

Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις πουλούν 
στην Ελλάδα προϊόντα σε τιμές σημαντικά μεγα
λύτερες από ότι σε άλλες χώρες της ΕΈ.

Η αποτυχία της Κυβέρνησης στην Οικονομία, οδή
γησε και σε «αρνητικό κλίμα» την αγορά με 
δυσμενή αποτελέσματα για τον καταναλωτή. Ο 
δείκτης Οικονομικού κλίματος υποχώρησε τον 
Ιούνιο στις 83,3 μονάδες από 102,5 που ήταν το 
2004 και από 104,9 που ήταν ο μέσος όρος των

3. «Προγραμματίζουμε την απελευθέρωση των 
αγορών και την κατάργηση των μονοπωλίων που 
υπάρχουν». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΚΑΥΣΙΜΑ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

«Για το πετρέλαιο προτείνεται η ενίσχυση του 
θεσμικού πλαισίου με:
Την αύξηση του ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα 
(εισαγωγές, διύλιση, μεταφορά, εμπορία, λιανική 
πώληση).
Τη διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. 
Την αποτελεσματική καταπολέμηση της νοθείας 
και του λαθρεμπορίου».

ετών 1998 -2004. Η λογική του «δος ημίν σήμερον» 
κυριαρχεί. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
αγορά αντίστοιχα έπεσε στις -36 μονάδες, από -26 
μονάδες το 2004 και από -28 που ήταν ο μ.ο. των 
ετών 1998-2004.

Όσο για την κερδοσκοπία και εδώ παρατηρείται 
πληθωρισμός... δηλώσεων. «Θα» γίνουν έλεγχοι 
για την κερδοσκοπία, «θα» παραπεμφθούν επιχει
ρήσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τα 
καύσιμα... Στην πράξη τίποτα.

3. Η μόνη «απελευθέρωση» που έγινε ήταν των 
διδάκτρων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων -  φρο
ντιστηρίων με αποτέλεσμα την διετία 2004-2005 τα 
δίδακτρα να αυξηθούν πάνω από 15 %. Καθυστε
ρούν ιδιαίτερα την απελευθέρωση των αγορών, 
όπως π.χ. στο φυσικό αέριο. Σοβαρή καθυστέρηση 
παρατηρήθηκε και στην ηλεκτρική ενέργεια.

Ιδιαίτερα για το πετρέλαιο η κερδοσκοπία ανθεί. 
Υπάρχει βέβαια το μέγα πρόβλημα της αύξησης 
των διεθνών τιμών, όμως στην Ελλάδα οι αυξήσεις 
είναι ανεξέλεγκτες. Συγκεκριμένα: 
α. Τους τελευταίους 8 μήνες οι προ φόρων τιμές 
των καυσίμων αυξήθηκαν στην Ελλάδα πολύ 
περισσότερο από ότι στα 25 Κράτη -  Μέλη, 
β. Στο πετρέλαιο κίνησης από την 11η θέση 
είμαστε σήμερα στην 2η ακριβότερη, ενώ στην 
αμόλυβδη βενζίνη από την 8η θέση βρισκόμαστε 
στην 4η ακριβότερη.
γ. Σύμφωνα με την Eurostat ο Γενικός Δείκτης 
τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στην Ελλάδα μεταξύ 
Ιουλίου 2004 -  Ιουλίου 2005 κατά 3,9%. Στην 
Ευρωζώνη όμως αυξήθηκε κατά 2,2% και στο 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 2,1% μόνο. 
Και εκείνοι βεβαίως βιώνουν την ενεργειακή κρίση. 
Κι όμως οι αυξήσεις είναι αναλογικά πολύ 
μικρότερες (π.χ. ο Δείκτης τροφίμων στην Ελλάδα 
είναι αυξημένος για το ίδιο χρονικό διάστημα κατά 
0,8% και στην Ευρωζώνη κατά 0,3%. Ο Δείκτης 
ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 15% και 
στην Ευρωζώνη κατά 11%. Ο Δείκτης ρουχισμού 
αυξήθηκε κατά 6,5% στην Ελλάδα και στην 
Ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,5%).

Μπορεί λοιπόν η Κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι 
για την ακρίβεια στην αγορά φταίει κυρίως η 
άνοδος της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, η 
αλήθεια όμως είναι διαφορετική:



- Στην Ελλάδα η κερδοσκοπία είναι ανεξέλεγκτη.

- Η Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να αντιμετω
πίσει την ενεργειακή κρίση.

- Οι τιμές στην Ελλάδα αυξάνονται αναλογικά πο
λύ περισσότερο από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Αρα δεν μπορεί να αιτιολογηθεί η έξαρση της 
ακρίβειας μόνο με την αύξηση των διεθνών τι
μών του πετρελαίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς με χρησι
μοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, (π.χ. του 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ) και με την επιβολή στις επιχειρήσεις 
της υποχρέωσης να ενημερώνουν επαρκέστερα το 
αγοραστικό κοινό για τα προϊόντα, την ποιότητα 
και τις τιμές.».

2. «Ενθάρρυνση της οργάνωσης των καταναλωτών 
και της ανάπτυξης γνήσιου καταναλωτικού κινή
ματος».

1. Λόγια χωρίς περιεχόμενο. Οι ελεγκτικοί μηχα
νισμοί αποδιοργανώθηκαν. Τα στελέχη των μικτών 
κλιμακίων ελέγχου για λαϊκές -  υπαίθριο εμπόριο, 
δεν έχουν πληρωθεί για αρκετούς μήνες με 
αποτέλεσμα να υπολειτουργούν.
- Τα Κλιμάκια Ελέγχου των καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) 
αδρανοποιήθηκαν αφού μόνο 1 (!) κλιμάκιο κάνει 
ελέγχους και ο εξοπλισμός τους (19 VAN) παραμέ
νουν στις αποθήκες.
- Το Παρατηρητήριο Τιμών βρίσκεται σε άδεια(ϋ) 
και παραμένει άγνωστη η μελλοντική πορεία του. 
Η σύγχρονη τεχνολογία επίσης δεν έχει χρησιμο
ποιηθεί για την ενίσχυση της διαφάνειας της αγο
ράς.

Επίσης, η σύγχρονη τεχνολογία δεν έχει χρησιμο
ποιηθεί για την ενίσχυση της διαφάνειας της αγο
ράς. Η ενημέρωση των καταναλωτών είναι ελλιπής 
και ανεπαρκής. Δεν παρέχονται καν συγκριτικά στοι
χεία στα παρατηρητήρια τιμών του Υπουργείου.

2. Δεν υπάρχει ενίσχυση του καταναλωτικού κινή
ματος. Με τον τρόπο που θεσμοθετήθηκε και λει
τουργεί ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» μάλιστα, 
επιχειρείται να δημιουργηθεί το «μακρύ χέρι» του 
κράτους στην αγορά και να αποδυναμωθούν οι 
καταναλωτικές οργανώσεις.

2. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

«Δημιουργούμε με μέτρα τομές ανάμεσα στα οποί
α και η καθιέρωση εθνικού πλαισίου για το ωράριο 
των καταστημάτων, μια νέα πραγματικότητα για το 
εμπόριο του αύριο σε όφελος των καταναλωτών, 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων». -  Κ. Καρα
μανλής, Ομιλία στη Βουλή, 08/06/2005

Υποχωρώντας μόνο στις πιέσεις πολυεθνικών υ- 
περκαταστημάτων, ανέτρεψαν την ρύθμιση που 
έδινε τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες -  μέσα 
σε ένα ιδιαίτερα ευρύ πλαίσιο -  να καθορίζουν με 
συνεννόηση τις ώρες λειτουργίας της αγοράς. 
Επιμένουν, παρά τις αντιδράσεις του συνόλου του 
εμπορικού κόσμου, των μικρομεσαίων και των ερ
γαζομένων και παρά τις μελέτες του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου Απασχόλησης που αποδεικνύ-

ουν τις δυσμενείς συνέπειες τέτοιων μέτρων για 
την μικρομεσαία επιχείρηση και την απασχόληση.

3. ΑΝΤΑΓΩ ΝΙΣΤΙΚΟ ΤΗΤΑ

1. «Κηρύξαμε το 2005 έτος ανταγωνιστικότητας 
και σηματοδοτήσαμε μια διαρκή προσπάθεια για 
την Ελλάδα της ποιότητας, της παραγωγικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας... Εναρμονίζουμε τις 
προσπάθειές μας στη Στρατηγική της Λισσαβό- 
νας». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 08/06/2005

2. «Αφού απλοποιήσαμε το θεσμικό πλαίσιο για 
την αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρή
σεων, προετοιμάζουμε ανάλογο πλαίσιο για τις 
εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις». «Η Χώρα 
αποκτά...νέο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχει
ρήσεων που μειώνει τη γραφειοκρατία, το χρόνο 
και το κόστος για την ίδρυσή τους». -  Κ. Καρα
μανλής, Ομιλία στη Βουλή, 10/06/2005

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

3. «Προετοιμάζουμε θεσμικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των νόμων στην 
ανταγωνιστικότητα».

4. «Ουσιαστική ενίσχυση των θεσμών που εξα
σφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του ελεύθερου 
ανταγωνισμού και την θωράκιση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού...που καθίσταται πραγματικά Ανε
ξάρτητη Αρχή».

5. «Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού παρέχονται οι 
αναγκαίες εξουσίες για την πραγματοποίηση των 
ερευνών και των ελέγχων που κρίνει απαραίτητες 
και για την επιβολή των αναγκαίων ποινών, στις 
περιπτώσεις που επιχειρήσεις παρεμποδίζουν την 
λειτουργία του ανταγωνισμού ή εκμεταλλεύονται 
την δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά για να 
αυξήσουν τις τιμές».

1. Με τον Ν.3279/2004 η κυβέρνηση ανακήρυξε το 
έτος 2005 σε «έτος ανταγωνιστικότητας» και 
προχώρησε στην σύσταση Εθνικού Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας. Εκδόθηκε μάλιστα σχετική 
αφίσα και γραμματόσημο! Πέραν αυτών όμως, 
τίποτα. Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει πρόγραμ
μα πραγματικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Οι 
δεσμεύσεις της χώρας για την εφαρμογή των 
αποφάσεων της Λισσαβόνας παραμένουν γράμμα 
κενό. Σ’όλους τους πίνακες με τους δείκτες αντα
γωνιστικότητας η Ελλάδα υποχωρεί. Πρόσφατα 
υιοθέτησαν παλαιές και καταδικασμένες για την 
Ευρώπη συντηρητικές λογικές, που δήθεν «στηρί
ζουν» την ανταγωνιστικότητα στο χαμηλό εργατικό 
κόστος. Δεν υπάρχει πρόγραμμα πραγματικών 
αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

2. Καμιά ουσιαστική αλλαγή στο καθεστώς αδειο- 
δότησης δεν έχει ως τώρα επιτευχθεί. Οι εξαγγε
λίες έχουν παραμείνει γράμμα κενό. Ελάχιστα 
υπουργία και υπηρεσίες δέχθηκαν να παραχωρή
σουν «αρμοδιότητές» τους.

3. Δεν έχει γίνει τίποτε ως τώρα.

4. Με νόμο που πρόσφατα ψηφίσθηκε στην Βουλή 
ενισχύθηκε η γραφειοκρατία και ο παρεμβατικός 
ρόλος του Υπουργού στον ορισμό και την λειτουρ
γία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κάθε άλλο παρά 
ανεξάρτητη αρχή δημιουργείται.

5. Στην Επιτροπή παραπέμπουν μονίμως με «εντο
λή Υπουργού» συνήθως σωματεία (π.χ. οδοντιά
τρων) ή μικρές επιχειρήσεις μόνον (με εξαίρεση τα 
Super Market). Στα καύσιμα οι απειλές έχουν μείνει 
σε φραστικό επίπεδο. Δεν υπάρχει επιμελώς καμία 
παραπομπή ή έρευνα για περιπτώσεις ολιγοπω
λίων ή εναρμονισμένων πρακτικών από μεγάλες 
επιχειρήσεις σε ορισμένους κλάδους.



4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ -  ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1. «Ψηφίσαμε και εφαρμόζουμε...νέο αναπτυξιακό 
νόμο, που δίνει ενισχυμένα χρηματοδοτικά και 
φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις από παλιές 
και νέες επιχειρήσεις». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη 
Βουλή, 1010612005

«Παροχή μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου, 
ενισχυμένων χρηματοδοτικών και φορολογικών 
κινήτρων για επενδύσεις από παλιές και νέες 
επιχειρήσεις. Ιδίως μάλιστα για την καινοτομία, την 
περιφερειακή ανάπτυξη, τις μικρομεσαίες επιχει
ρήσεις, την αύξηση της απασχόλησης». -  κ. Καρα
μανλής, Ομιλία στη Βουλή, 08/06/2005

2. «Μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχει
ρήσεων μέσα από την μείωση της γραφειοκρατίας 
και του κόστους διαχείρισης». -  Υπουργός Ανάπτυ
ξης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/2004

1. Άφησαν την χώρα χωρίς Αναπτυξιακό Νόμο για 
ένα ολόκληρο χρόνο. Δεκαοκτώ μήνες μετά την 
ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη 
Ν.Δ. και δεν έχει χρηματοδοτηθεί ούτε μια επέν
δυση από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ανακοινώνουν 
τον αριθμό των επενδυτικών προτάσεων, που 
έχουν κατατεθεί, χωρίς να έχει ξεκινήσει ούτε η 
αξιολόγησή τους. Στο μεταξύ έχουν σταματήσει 
όλες οι προηγούμενες εγκεκριμένες επενδύσεις 
των περιφερειακών προγραμμάτων και όλα τα 
σχέδια βελτίωσης στον αγροτικό τομέα.

Στον προϋπολογισμό του 2005 όχι μόνο δεν αυξή
θηκαν, αλλά αντίθετα μειώθηκαν τα κονδύλια για 
νέες επενδύσεις. Ως αποτέλεσμα οι επενδύσεις 
μειώθηκαν στο Α' εξάμηνο του 2005 κατά 4 % ενώ 
ο Δείκτης Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχα
νιών μειώθηκε κατά 3 % τον Ιούνιο του 2005 έναντι 
του αντίστοιχου μήνα του 2004. Παράλληλα ο 
δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στην μετα
ποίηση τον Ιούνιο του 2005 έπεσε στις 92 μονάδες, 
από 102,6 το αντίστοιχο διάστημα του 2004 και 
από 104,4 που ήταν ο μέσος όρος των ετών 
1998-2004.

2. Η περίφημη «απλοποίηση» της ίδρυσης των 
επιχειρήσεων δημιουργεί τελικά περισσότερη 
γραφειοκρατία. Σύμφωνα με νέα απόφαση, πριν 
την έναρξη εργασιών μιας επιχείρησης και πριν 
από την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε συναλλα
γής πρέπει να υποβληθούν ως 32 δικαιολογητικά, 
αντί της ως τώρα απλής δήλωσης και τήρησης των 
δικαιολογητικών στην έδρα της επιχείρησης για 
ενδεχόμενο έλεγχο.

Επίσης, οι σημαντικές αυξήσεις στα τιμολόγια των 
ΔΕΚΟ (π.χ. αύξηση ΔΕΗ κατά 3,5% για την 
βιομηχανία και το εμπόριο) επιβαρύνουν ιδιαίτερα 
τις επιχειρήσεις.

5. Μ ΙΚΡΟΜ ΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Ειδικά κίνητρα για την ενθάρρυνση της μεγέ- 1,2. Καμία επί πλέον πρόβλεψη για τις μικρο- 
θυνσης με συγχωνεύσεις, εξαγορές και επεκτά- μεσαίες επιχειρήσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο, 
σεις».
2. «Παροχή διευρυμένων δυνατοτήτων για συμμε
τοχή στα κοινοτικά προγράμματα».

3. «Μειώνεται στο 25% ο συντελεστής φορολογίας 
των αδιανέμητων κερδών, για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., 
κοινοπραξίες επιτηδευματιών, αστικές εταιρίες, 
συμμετοχικές εταιρίες, αφανείς εταιρίες, συνεται
ρισμούς και ενώσεις».

4. «Η προκαταβολή φόρου στις νεοϊδρυόμενες 
επιχειρήσεις περιορίζεται στο ήμισυ εκείνου που 
ισχύει σήμερα, για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 
τους».

5. «Επέκταση των φορολογικών κινήτρων απασχό
λησης και στις μικρές επιχειρήσεις».

6. «Φορολόγηση των επιχειρήσεων με βάση τα βι
βλία και αντικειμενικοποίηση του ελέγχου».

7. «Παροχή δυνατότητας αξιοποίησης των αναπτυ
ξιακών κινήτρων και από τις μικρομεσαίες επιχει
ρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη».

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

1. «Εγώ πιστεύω στον ελεύθερο ανταγω
νισμό...Όμως με έναν όρο: Ότι είναι θεμιτός αντα
γωνισμός.»...«Θεωρώ ότι σε ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον η μικρομεσαία επιχείρηση έχει πλεονε
κτήματα. Γιατί είναι πιο ευέλικτη. Μπορεί να προ
σαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς. Απ' την άλλη 
μεριά χρειάζεται βοήθεια», κ. Καραμανλής, 12/02/ 
2004

2. «Κωδικοποίηση και απλούστευση των διαδικα
σιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων... Οι 
επιχειρήσεις θα ξεκινούν με ελάχιστες διαδικασίες 
και ο έλεγχος της συμμόρφωσής τους στις ισχύ- 
ουσες διατάξεις θα ολοκληρώνεται τους 
πρώτουςδώδεκα μήνες της λειτουργίας τους». -  
Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

3. Η μείωση θα ισχύει μόνο για τις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις και μάλιστα όχι για τα αδιανέμητα 
αλλά για τα διανεμόμενα κέρδη, που αποτελεί 
σοβαρό αντικίνητρο για επενδύσεις. Για τις μικρές 
(περίπου 630.000) δεν θα υπάρχει μείωση (προα
ναγγέλλεται δε και αύξηση των μοναδικών 
συντελεστών κέρδους κατά 15%). Οι μικρές επιχει
ρήσεις μέσω της αυτοπεραίωσης θα καταβάλλουν 
περισσότερους φόρους. Η Ν.Δ. κατήργησε ακόμη 
την δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου 
αποθεματικού επενδύσεων (ως 35%) από τις 
επιχειρήσεις -  με την υποχρέωση της επένδυσης 
εντός 3 ετίας -  και τους αφαίρεσε ένα σημαντικό 
εργαλείο ανάπτυξης και επενδύσεων εκσυγχρο
νισμού.

4. Έγινε το αντίθετο. Αυξήθηκε η προκαταβολή 
του φόρου εισοδήματος για όλους τους φορο
λογούμενους.

5. Δεν έγινε απολύτως τίποτε.

6. Επαναφέρουν τον εξωλογιστικό προσδιορισμό 
και την συνάφεια όχι μόνο στις παρελθούσες χρή
σεις, αλλά και στις μελλοντικές.

7. Δόθηκε η δυνατότητα υπαγωγής και των μικρο- 
μεσαίων επιχειρήσεων του εμπορίου, πλην όμως 
μειώθηκαν οι πιστώσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MME

1. Τι αποδεικνύεται μετά από 18 μήνες: Το ακριβώς 
αντίθετο. Ενισχύουν στην πράξη μόνο την 
ανταγωνιστικότητα ορισμένων πολύ μεγάλων 
εμπορικών επιχειρήσεων και κυρίως των 
πολυεθνικών (όπως π.χ. με το ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων, το οποίο οδηγεί οξύνει τα 
προβλήματα επιβίωσης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων).

2. Αντί να ενδυναμώσουν και να επεκτείνουν σ’όλη 
την Ελλάδα τον επιτυχημένο θεσμό των Κέντρων 
Υποδοχής των Επενδύσεων που λειτούργησαν 
πιλοτικά από το ΠΑΣΟΚ, προχώρησαν σε συρρα- 
φή παλαιών νόμων και σε οριακές αλλαγές που 
δημιουργούν ένα θολό και αναποτελεσματικό 
σύστημα, που αναπαράγει την γραφειοκρατία.



3. «Θεσπίζονται αυστηρότεροι όροι και αντικειμε
νικές διαδικασίες στον τρόπο με τον οποίο 
χορηγούνται από τις Νομαρχίες οι άδειες για τα 
μεγάλα καταστήματα στην περιφέρεια. Για πρώτη 
φορά μπαίνουν κανόνες εμπορικής χωροταξίας 
έτσι ώστε... να προφυλάσσονται όπου είναι ανα
γκαίο οι τοπικές κοινωνίες από φαινόμενα γιγαντι
σμού που πλήττουν την παραδοσιακή εμπορική 
δραστηριότητα». -  Υπουργός Ανάπτυξης, Ομιλία στη 
Βουλή, 19/05/2005

4. «Κρατική ενίσχυση για τη σύσταση ειδικής 
υπηρεσίας σε κάθε επιμελητήριο με τη μορφή μιας 
στάσης για τη διεκπεραίωση μιας σειράς συναλ
λαγών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις 
δημόσιες επιχειρήσεις». -  Υπουργός Ανάπτυξης, Προ
γραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/2004

5. «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις...αντιμετωπίζουν 
σοβαρά εμπόδια για τη συμμετοχή τους στις 
παγκόσμιες αγορές...και κυρίως την έλλειψη 
χρηματοδοτικών πόρων. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα 
προβλήματα αυτά και ήδη αναπτύσσουμε συγκε
κριμένες πρωτοβουλίες. Αναφέρω τη δημιουργία 
ειδικευμένου φορέα πιστοδοτικών εγγυήσεων 
(ΤΕΜΠΜΕ)...». -  Υπουργός Ανάπτυξης, 23/06/2004

Επίσης, από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

6. «Ενίσχυση του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινω
νίες για την παροχή στις επιχειρήσεις και στους 
επαγγελματίες φθηνής, γρήγορης και ασφαλούς 
πρόσβασης στο Ιπ ϊθ ιτ ιθ Κ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπουργός Ανάπτυξης, Ομιλία στη Βουλή, 19/07/2005:

1. «Διαμορφώνεται ένα πλήρες αναπτυξιακό πλαί
σιο που βάζει σε τάξη τον χώρο του υπαίθριου 
εμπορίου και των λαϊκών αγορών... Περιορίζεται το 
παραεμπόριο».

2. «Βρίσκεται σε εξέλιξη, η αναμόρφωση της νομο
θεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες. Το νομοσχέδιο 
για τη νέα επιμελητηριακή νομοθεσία και το Γ ενικό 
Εμπορικό Μητρώο βρίσκεται ήδη στην τελική του 
φάση».

3. Πρόκειται για εμπαιγμό. Από την μία απελευ
θερώνουν πλήρως το ωράριο και οδηγούν σε 
απόγνωση και αφανισμό τις επιχειρήσεις της περι
φέρειας και από την άλλη θέτουν υποτιθέμενους 
πολεοδομικούς περιορισμούς για τους οποίους οι 
πολυεθνικές δεν έχουν αντίρρηση, μια και δεν 
υπάρχουν ελεύθεροι υπερ-χώροι στα κέντρα των 
πόλεων. Δεν υπάρχει χαρτογράφηση της αγοράς 
και των τάσεών της και τα νέα χωροταξικά, που 
επικαλούνται , αφορούν σε επιλογές «γαλάζιων 
συμφερόντων», αγνοώντας το σύνολο των μικρο- 
μεσαίων επιχειρήσεων και τις τοπικές κοινωνίες 
και αγορές.

4. Υπήρχε έτοιμο νομοθετικό πλαίσιο από το 
ΠΑΣΟΚ που ακόμη δεν έχει προωθηθεί. Γίνονται 
εξαγγελίες, αλλά νόμος ως τώρα δεν έχει έρθει 
στη Βουλή.

5. Το Ταμείο Εγγυήσεων μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) είχε δημιουργηθεί 
από το ΠΑΣΟΚ! Η Ν.Δ. «κατάφερε» να το αδρα- 
νοποιήσει για 18 μήνες.

6. Δεν έχει γίνει τίποτε. Ανακοινώθηκε φθηνή πρό
σβαση στο ΙηίβΓΠθΐ μόνο για τους φοιτητές.

1. Επί 17 μήνες δεν εφάρμοσε τον Ν.3190 του 
ΠΑΣΟΚ που έδινε την δυνατότητα εξυγίανσης του 
υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου. Τώρα προχώ
ρησαν σε νέο νόμο που ουσιαστικά επαναλαμβάνει 
ορισμένες διατάξεις του Ν.3190 και διευκολύνει 
και κομματικού χαρακτήρα παρεμβάσεις των περι
φερειαρχών.

2. Όσον αφορά στη νομοθεσία για τις ανώνυμες 
εταιρίες, η Ν.Δ. ακόμη διαφημίζει το μελλοντικό 
έργο μιας επιτροπής που συνεστήθη το Μάρτιο. 
Όσο για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ο Νόμος

ήταν έτοιμος από το ΠΑΣΟΚ και δεν εισήχθη στη 
Βουλή λόγο της επίσπευσης των εκλογών.

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜ ΟΣΙΟΥ

«Θεσμοθέτηση Επιτροπής Ελέγχου των Αναθέ
σεων των Έργων και Προμηθειών του Δημοσίου, 
που θα λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή και θα 
συγκροτείται από έμπειρους επιστήμονες, προσω
πικότητες αναγνωρισμένου κύρους». -  Κυβερνητικό 
Πρόγραμμα της Ν.Δ.

Δεν θεσμοθετήθηκε καμία Επιτροπή Ελέγχου των 
Αναθέσεων των Έργων και Προμηθειών του Δημο
σίου! Αυτό που προωθείται πλέον είναι ο κατακερ
ματισμός των διαγωνισμών των Κρατικών προμη
θειών.
Υποβαθμίστηκαν οι επιτροπές που διενεργούν 
Κρατικές Προμήθειες αφού με Κ.Υ.Α. τροποποιή
θηκε η σύνθεση των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων 
και δόθηκε η δυνατότητα ορισμού απόλυτα ελεγ
χόμενων προσώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
χρησιμοποιείται σε επιτροπή ως αναπληρωματικό 
μέλος ιδιώτης, του οποίου η εταιρία συμμετέχει 
στους διαγωνισμούς!!
Είχαν ενταχθεί επί ΠΑΣΟΚ για χρηματοδότηση 
έργα από το 2003 όπως το Μητρώο Προμηθειών, 
Εμπορικά Σήματα, Ηλεκτρονικές Προμήθειες κ.α. 
τα οποία σήμερα καρκινοβατούν ή καθυστερούν 
προκειμένου να ανατεθούν σε «ημετέρους».
Είναι βάσιμες πια οι ενδείξεις για κατακερματισμό 
των προμηθειών του Δημοσίου (πράγμα που 
ανεβάζει αποδεδειγμένα το κόστος τους) και 
αποδυνάμωση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, 
σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -  ΕΡΕΥΝΑ -  ΚΑΙΝΟ ΤΟ Μ ΙΑ

Υπουργός Ανάπτυξης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βου
λή, 22/03/2004:

1. «Στρατηγικός στόχος της νέας πολιτικής που 
εφαρμόζουμε είναι η ενίσχυση των δημόσιων και 
ιδιωτικών δαπανών για την έρευνα και την τεχνο
λογία... Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να προχω
ρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση μια εθνική 
στρατηγική για την έρευνα και την τεχνολογία».

2. «Θα απαλλάξουμε τις χρηματοδοτήσεις της 
έρευνας από κάθε είδους πελατειακές σχέσεις, 
στρεβλώσεις, προτιμήσεις και αποκλεισμούς».

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

3. «Για την Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία 
στοχεύουμε ειδικότερα:
- στη βελτίωση των υποδομών των ερευνητικών 
κέντρων...,

1. Καμία μα καμία επεξεργασμένη στρατηγική ως 
τώρα.

2. Το αντίθετο γίνεται στην πράξη. Με πρόσφατο 
νόμο διευκολύνεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη πελα
τειακών σχέσεων όπως π.χ. στους Περιφερεια
κούς Πόλους Καινοτομίας.



- την ενίσχυση των κινήτρων για τη χρηματοδό
τηση της έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα,
- τον κατάλληλο εμπλουτισμό των μεταπτυχιακών 
σπουδών,

- την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών και η δια
σύνδεσή τους σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό δίκτυο 
να έχει άμεση προτεραιότητα.
- την επέκταση των υποδομών για τη διάδοση των 
τεχνολογικών πληροφοριών και τη χρηματοδότη
ση έργων επίδειξης τεχνολογιών, που έχουν πολύ 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αν εστιαστούν 
στις μικρές επιχειρήσεις.
- την ενίσχυση των συλλογικών μορφών μάθησης, 
όπως π.χ. τα Δίκτυα Μάθησης (Learning Net
works), δηλαδή τα μικρά δίκτυα επιχειρήσεων..., 
με στόχο τη διάδοση των εμπειριών και τη μάθηση 
μέσα από την από κοινού αντιμετώπιση ενός προ
βλήματος».

8. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -  Ρ.Α.Ε.

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Κατάρτιση, σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), του Μακροχρόνιου Ενερ
γειακού Σχεδιασμού».

2. «Ενίσχυση και Ενδυνάμωση του ρόλου της ΡΑΕ, 
ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα από την Κεντρική 
Διοίκηση και με εκτελεστικές αρμοδιότητες για 
όλους τους τομείς της ενέργειας».

3. Μέχρι τώρα δεν υπήρξε καμία βελτίωση των 
υποδομών των ερευνητικών κέντρων, ενίσχυση 
των κινήτρων κλπ. Αντίθετα οι πιστώσεις προς τα 
σχετικά ιδρύματα περιορίστηκαν.

1. Ο Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός δεν 
έχει καταρτισθεί. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε κατ’ 
επανάληψη ότι θα τον καταρτίσει και θα τον κατα
θέσει στη Βουλή χωρίς να πράττει τίποτα. Τελευ
ταία «δέσμευση» ήταν ότι θα κατατεθεί στη Βουλή 
στα μέσα Μαρτίου 2005, πλην όμως ακόμα τον 
περιμένουμε.

2. Όχι μόνο δεν ενδυναμώθηκε ο ρόλος της ΡΑΕ 
αλλά μετά την παραίτηση του πρώην προέδρου 
της παρέμεινε ακέφαλη για διάστημα 5 μηνών. Στο 
πλαίσιο απολύτου ελέγχου της Ρυθμιστικής Αρχής 
προστέθηκαν νομοθετικά στη ΡΑΕ 2 μέλη που θα 
ορίσει ο υπουργός. Οι πρόσφατες εξαγγελίες για 
επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργεια
κής Στρατηγικής και ανάθεσης στη ΡΑΕ αρμοδιο
τήτων ενεργειακού σχεδιασμού είναι αντιφατικές. 
Δημιουργούνται όργανα με αλληλοκαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες. Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει ου
σιαστικά προχωρήσει κάτι.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να 
διαμορφωθεί αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με

παραγωγούς, χονδρεμπόρους και προμηθευτές, 
με παράλληλη δημιουργία αγοράς πιστοποιητικών 
διαθεσιμότητας ισχύος».

2. «Εφαρμογή ενός επιχειρηματικά ορθού ρυθμι
στικού καθεστώτος, ώστε να επιταχυνθεί η είσο
δος στην αγορά νέων ιδιωτικών εταιριών παραγω
γής ηλεκτρισμού».

3. «Ανάδειξη του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήμα
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) 
σε πραγματικά ανεξάρτητο οργανισμό».

4. «Το δημόσιο ελέγχει το 51 % της ΔΕΗ., και 
διασφαλίζει την ανταγωνιστική λειτουργία της 
αγοράς και την επάρκεια Ηλεκτρικής Ενέργειας». 
«Η ΔΕΗ αναδιοργανώνεται εκσυγχρονίζεται και 
καθίσταται ο βασικός ανταγωνιστικός παράγοντας 
στην απελευθερωμένη αγορά Ηλεκτρικής Ενέρ
γειας».

5. «Θα αντικατασταθούν σταδιακά παλαιές μονά
δες παραγωγής με ισοδύναμες νέας τεχνολογίας 
και υψηλότερου βαθμού απόδοσης».

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Αύξηση του Ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα 
(εισαγωγές, διύλιση, μεταφορά, εμπορία, λιανική 
πώληση)».

1. Μετά από καθυστέρηση πολλών μηνών αναρτή- 
θηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΝ Σ/Ν για 
διαβούλευση. Εκδόθηκαν οι κώδικες διαχείρισης 
του συστήματος και συναλλαγών ηλεκτρικής ενέρ
γειας που προβλέπει ο Ν.3175/2003 χωρίς να 
ξεκαθαρίζει το τοπίο στην αγορά.

2. Δεν προχώρησαν οι διαγωνισμοί που προβλέπει 
ο Ν.3175/2003 για την κάλυψη των αναγκών 
συστήματος σε νέα ισχύ για τα έτη 2006-2007 από 
ιδιώτες επενδυτές. Με το Σ/Ν που έθεσαν σε δια
βούλευση προβλέπεται οι διαγωνισμοί του Ν.3175/ 
2003 να παραταθούν με παράταση όμως και της 
απαγόρευσης συμμετοχής της ΔΕΗ (προφανώς 
για παροχή διευκολύνσεων σε «φίλιες» επιχειρή
σεις να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό).

3. Για την «ανάδειξη του ΔΕΣΜΗΕ σε πραγματικά 
ανεξάρτητο οργανισμό» πρότειναν ουσιαστικά στο 
Σ/Ν την αποκαθετοποίηση της ΔΕΗ με την υπα
γωγή των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταφοράς στο ΔΕΣΜΗΕ.

4. Αντί για την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό 
είχαμε παράλυση των υπηρεσιών της ΔΕΗ μετά 
την τακτική του κ.Παλαιοκρασσά να παραπέμπει 
στον εισαγγελέα υποθέσεις που μετά από εισή
γηση ιεραρχίας ψήφιζε ομόφωνα το Δ.Σ. της ΔΕΗ 
επειδή τις θεωρούσαν «σκάνδαλο» συγκεκριμένα 
επιχειρηματικά συμφέροντα. Τακτική που οδήγησε 
και στο πλήρες «άδειασμά» του από το Δ.Σ. της 
επιχείρησης.

5. Από την δυνατότητα αντικατάστασης παλαιών 
μονάδων της ΔΕΗ συνολικής ισχύος 1600 Μ\Λ/ με 
νέες σύγχρονες και ανταγωνιστικές που έδωσε ο 
Νόμος 3175/2003 αποφασίστηκε να κατασκευάσει 
μια νέα μονάδα ισχύος 400 Μνν στο Αλιβέρι και 
απλά προσδιορίστηκαν οι θέσεις εγκατάστασης 
των υπολοίπων. Και η υλοποίηση όμως αυτής της 
απόφασης καθυστερεί αδικαιολόγητα.

1. Η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε καμία 
ενέργεια για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην αγο
ρά των πετρελαιοειδών. Αντίθετα συνέβαλε στην 
ενίσχυση και το ανεξέλεγκτο των δομών του ολιγο
πωλίου. Επίσης δεν υλοποιήθηκε η πρόβλεψη του 
Ν.3054/2002 για την πρόσβαση των πρατηριούχων 
στα διυλιστήρια.



2. «Διασφάλιση Εύρυθμης Λειτουργίας της Αγο
ράς».

3. «Αποτελεσματική Καταπολέμηση Νοθείας και 
Λαθρεμπορίου».

4. «Μεταφορά στη ΡΑΕ της αρμοδιότητας παρα
χώρησης περιοχών για έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων».

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (Φ.Α.)

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο απελευ
θέρωσης της αγοράς ΦΑ».

2. «Διαχωρίζονται, όπως προβλέπει η Οδηγία 
54/2003, η προμήθεια, η εμπορία, η διανομή και το 
δίκτυο μεταφοράς Φ.Α.».

3. «Το δίκτυο μεταφοράς ως φυσικό μονοπώλιο 
διατηρείται υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Για τη 
διαχείρισή του ιδρύεται ο Διαχειριστής του Ελληνι
κού Συστήματος Μεταφοράς Φ.Α., κατά τα πρό
τυπα του ΔΕΣΜΗΕ».

4. «Οι δραστηριότητες της προμήθειας, εμπορίας, 
διανομής Φ.Α. προσφέρονται στον ανταγωνισμό».

5. «Διεύρυνση των πηγών τροφοδοσίας με Φ.Α. 
της χώρας»

2. Με την τελευταία κρίση των τιμών του πετρε
λαίου ήρθαν στην επιφάνεια κρούσματα ακρίβειας 
και αισχροκέρδειας τα οποία η κυβέρνηση απο
δείχθηκε ανίκανη να αντιμετωπίσει.

3. Καμία νέα ενέργεια για την αντιμετώπιση των 
κρουσμάτων νοθείας και λαθρεμπορίας. Δεν λει
τούργησαν τα νέα ΚΕΔΑΚ για αύξηση και εντατι
κοποίηση των ελέγχων στην αγορά πετρελαιο
ειδών. Ο εξοπλισμός των ΚΕΔΑΚ παραμένει στις 
αποθήκες. Η απόφαση για την ενιαία τιμολόγηση 
του πετρελαίου (κίνησης και θέρμανσης), όπως θα 
εφαρμοστεί στο μέλλον, δεν αναμένεται να αντιμε
τωπίσει αποτελεσματικά τα φαινόμενα λαθρεμπο
ρίας. Σε κάθε περίπτωση η λαθρεμπορία που γίνε
ται με το «ναυτιλιακό» παραμένει ανενόχλητη, 
μέχρι σήμερα.

4. Καμία αρμοδιότητα της ΡΑΕ για έρευνες και 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Αντίθετα ανα
κοινώθηκε δημιουργία νομικού προσώπου (Ινστι
τούτου στην Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας) για την 
εκχώρηση της σχετικής αρμοδιότητας.

1. Παρά τις προβλέψεις του Ν.3175/2203 η απε
λευθέρωση της αγοράς ΦΑ δεν πραγματοποιή
θηκε έως τώρα.

2. Δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση με καθυστέ
ρηση, το σχετικό Σ/Ν για την ενσωμάτωση της 
οδηγίας 54/2003 στο εθνικό δίκαιο.

3. Στο σχετικό Σ/Ν προτείνεται η σύσταση διαχειρι
στή εθνικού συστήματος ΦΑ (ΔΕΣΦΑ) -  σαν θυγα
τρική της ΔΕΠΑ χωρίς όμως να κατοχυρώνεται ο 
έλεγχός του από το δημόσιο και ο αναπτυξιακός 
του ρόλος στο μέλλον. Κάτι που όμως παραμένει 
αβέβαιο και για το σύνολο της ΔΕΠΑ.

4. Προβλέπεται η ανάπτυξη αυτόνομων συστημά
των ΦΑ και σε αυτά εντάσσονται ακόμα και μελλο
ντικές επεκτάσεις του δικτύου μεταφοράς προφα
νώς για να εξυπηρετηθούν σχέδια «φίλιων» επιχει
ρήσεων.

5. Στις 3/7 έγιναν ετεροχρονισμένα εγκαίνια έναρ
ξης κατασκευής του ελληνοτουρκικού αγωγού 
φυσικού αερίου, που είχε δημοπρατηθεί και είχε 
προχωρήσει στο μεγαλύτερο μέρος του από τις

6. «Θεσπίζονται αποτελεσματικά μέτρα και κίνητρα 
για την διείσδυση του Φ.Α. στην ενεργειακή 
αγορά».

7. «Επανεξέταση του δικαιώματος προαίρεσης 
αγοράς από τη ΔΕΗ του 30 % της ΔΕΠΑ».

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Προωθείται νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανά
πτυξη των ΑΠΕ».

2. «Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός για την εγκα
τάσταση μονάδων ΑΠΕ».

3. «Απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας».

4. «Αναμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης των 
επενδυτικών προτάσεων».

5. «Προώθηση των απαραίτητων έργων ενίσχυσης 
του συστήματος μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ
γειας στις περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού».

6. «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός για την προώ
θηση των ΑΠΕ και την εξοικονόμηση της ενέρ
γειας».

κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ (τόσο ως προς την εμπο
ρική συμφωνία με την BOTAS, όσο και ως προς την 
δημοπράτηση των έργων).

6. Επανέφεραν σε ισχύ διάταξη για μικρές φορο
απαλλαγές των νοικοκυριών που πραγματοποιούν 
δαπάνες προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο 
και να κάνουν χρήση του ΦΑ. Ανακοίνωσαν υπο
χρεωτική σύνδεση των δημοσίων κτιρίων-σχολείων 
χωρίς όμως να προβλέψουν σχετικές πιστώσεις.

7. Ούτε επανεξετάζουν ούτε ενεργοποιούν το 
δικαίωμα προαίρεσης της ΔΕΗ για την αγορά του 
30 % της ΔΕΠΑ. Από το Σ/Ν που τέθηκε σε διαβού
λευση συμπεραίνει κανείς ότι σε αυτό η ΔΕΠΑ 
στολίζεται σαν νύφη προς πώληση. Τέλος, αξίζει 
να υπογραμμιστεί ότι πέρα από έργα που έχουν 
δρομολογηθεί από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, 
ελάχιστες επενδύσεις γίνονται για έργα επέκτα
σης του δικτύου με κίνδυνο να χαθούν κονδύλια 
από το Γ  ΚΠΣ. Οι διαδικασίες για την ίδρυση νέων 
ΕΠΑ καθυστερούν σημαντικά.

1. Το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ 
παραμένει το ίδιο.

2. Η κατάρτιση του εθνικού χωροταξικού σχεδια- 
σμού για την εγκατάσταση των ΑΠΕ παρά την 
απόφαση του ΣτΕ (2569/2004) που το επιβάλλει 
και τις σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες δεν προ- 
χωρά.

3. Καμία απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

4. Δεν έχουν αναμορφωθεί τα κριτήρια αξιολό
γησης των επενδυτικών προτάσεων.

5. Καμία εξέλιξη στην ενίσχυση του συστήματος 
μεταφοράς ΗΕ στις περιοχές υψηλού αιολικού 
δυναμικού. Η ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς 
προς Νότιο Εύβοια, Λακωνία, και Ορεινή Θράκη 
παραμένουν στα χαρτιά. Είχαν ενταχθεί επί 
ΠΑΣΟΚ στο Πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα» τα 
έργα σύνδεσης των ΑΠΕ με το σύστημα μετα
φοράς.

6. Δεν έχει καταρτισθεί ολοκληρωμένος σχεδια- 
σμός για τις ΑΠΕ και της εξοικονόμησης της 
ενέργειας. Αποσπασματικό μέτρο περιορισμένης



7. «Αξιοποίηση βιοκαυσίμων στις μεταφορές».

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Προώθηση και βελτίωση των διασυνδέσεων 
του Ηλεκτρικού Δικτύου με αυτό των Γειτονικών 
Χωρών».

2. «Προώθηση του αγωγού μεταφοράς πετρελαί
ου Μπουργκάζ -  Αλεξανδρούπολης».

έκτασης η ΚΥΑ (10/11/2004) για την ανάπτυξη 
Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 
θερμότητας σε μη βιομηχανικές περιοχές, σε 
νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εμπορικά κτίρια κ.λ.π.

7. Καμία ενέργεια για την αξιοποίηση των βιο
καυσίμων στις μεταφορές. Πρόσφατα ήρθε στην 
δημοσιότητα πρόταση για νομοσχέδιο.

1. Η βελτίωση των διασυνδέσεων του Ηλεκτρικού 
Δικτύου με τις γειτονικές χώρες παραμένει... στό
χος. Η ενίσχυση της διασύνδεσης μετά Σκόπια δεν 
πραγματοποιήθηκε. Δεν σχεδιάζεται νέα γραμμή 
για τη Βουλγαρία παρά την προοπτική ένταξής της 
στην Ε.Ε. Η μόνη νέα διασύνδεση που πραγμα
τοποιείται είναι αυτή με την Τουρκία που είχε δρο
μολογηθεί επί ΠΑΣΟΚ και αναμένεται να ολοκλη
ρωθεί το 2008. Παράλληλα το ΥΠΑΝ πρότεινε να 
ενισχυθεί η διασύνδεση προς την Ιταλία προκει- 
μένου να διευκολυνθεί η εμπορία Ηλεκτρικής 
Ενέργειας προς αυτήν, χωρίς να συνοδεύεται η 
πρόταση από μελέτη σκοπιμότητας.

2. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας για 
τον αγωγό Μπουρκάζ -  Αλεξανδρούπολη, που με 
τόσες τυμπανοκρουσίες ανακοινώθηκε (27/5/2005) 
δεν αποτελεί νέα εξέλιξη. Το σχέδιο είναι παλιό και 
έχει εξαγγελθεί ήδη 3 φορές στο παρελθόν χωρίς 
να προχωρήσει σε αντίθεση με τον πρόσφατα 
εγκαινιασθέντα αγωγό Μπακού -  Τσεϊχάν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ. ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -  ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΟ Σ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

«Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανατρέψει, 
αλλά να βελτιώσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαί
σιο προστασίας της εργασίας και τις ρυθμίσεις 
για τους όρους εργασιακής παροχής και αμοι
βών»... «Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν... ευ- 
ρεία συναινετική συζήτηση με τους κοινωνικούς 
εταίρους για τα θέματα των συλλογικών διαπρα
γματεύσεων, το χρόνο της εβδομαδιαίας εργα
σίας, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας...». -  
Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

«Να απευθυνθώ από το Βήμα της Βουλής στον 
εργοδοτικό κόσμο της χώρας μας και να ζητήσω 
να βρεθεί δίπλα στον κόσμο της εργασίας, .... 
«Με φροντίδα, προσοχή και ενδιαφέρον... προκρί
νουμε σε όλα τα επίπεδα τον κοινωνικό διάλογο και 
αναζητούμε πεδία κοινωνικής συναίνεσης με 
όλους ανεξαιρέτως τους κοινωνικούς εταίρους». -  
Υπουργός Απασχόλησης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 22/03/2004

Ψήφισαν τον νόμο για τα εργασιακά:
- Οι φτηνές υπερωρίες σημαίνουν μείωση αμοιβών 
και συντάξεων για τους εργαζόμενους.
- Το νέο «ευέλικτο» 8ωρο δεν αφήνει περιθώρια για 
προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά 
ούτε και περιθώρια άρνησης στον εργοδότη.
- Το κράτος παρεμβαίνει ως πατέρας-αφέντης αν 
διαφωνήσουν εργοδότες και εργαζόμενοι, γυρίζο
ντας πιο πίσω κι από το 1950 τις εργασιακές σχέ
σεις.
- Στις επιχειρήσεις που δεν υπάρχει συνδικάτο, 
παρακάμπτονται τα κλαδικά σωματεία και οι εργα
ζόμενοι υπογράφουν από κοινού με τον εργοδότη 
την συναίνεσή τους στο ελαστικό 8ωρο σε «λίστα 
συμμόρφωσης»....
- Δεν έκαναν καθόλου κοινωνικό διάλογο. Κλήθη
καν ένας- ένας οι εταίροι να πουν τις απόψεις τους. 
Η προσπάθειά της ΓΣΕΕ να υπάρξει συμφωνία με 
τους εργοδότες ναρκοθετήθηκε από την προαναγ- 
γελθείσα εσπευσμένη κατάθεση του νομοσχεδίου.
- Όχι μόνο δεν πιέστηκαν από την κυβέρνηση οι 
εργοδότες να στηρίξουν τον κόσμο της εργασίας, 
αλλά ο νέος νόμος, πλειοδοτώντας υπέρ τους, κα
τάργησε τη συμφωνία τους με τους εργαζόμενους 
στα πλαίσια της ΕΓΣΣΕ 2004-2006.

Το θεσμικό πλαίσιο... «βελτιώθηκε» έτσι με μονό
πλευρη ενίσχυση των εργοδοτών και πλήγμα στην 
αυτονομία των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

2. ΔΗΜ ΙΟ ΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ, 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ MME ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1. «Θα επιτευχθούν ρυθμοί ανάπτυξης της τάξεως 1. Μετά το «κατόρθωμα» της δήθεν απογραφής
του 5 % και άνω για την ενίσχυση της απασχό- μίλησαν για ρυθμούς ανάπτυξης 3,9%, κάτι που
λησης». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ. διαψεύστηκε από τις εξελίξεις.



2. «Ανοίξαμε διάλογο για τις μεταρρυθμίσεις σε 
βασικές πτυχές των εργασιακών σχέσεων, με 
κεντρικό στόχο την αύξηση της απασχόλησης»... 
«Εφαρμόζουμε ειδικά προγράμματα για τις Μικρο- 
μεσαίες Επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολού
μενους». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 10/06/2005

3. «Προωθούμε πολιτικές ενίσχυσης των μικρο- 
μεσαίων επιχειρήσεων... χρησιμοποιώντας δημο
σιονομικά και φορολογικά εργαλεία, όπως τη δρα
στική μείωση των φορολογικών συντελεστών για 
τα κέρδη που επενδύονται εκ νέου και παραμένουν 
στην πραγματική οικονομία, πολιτικές 
ενθάρρυνσης των άμεσων ξένων επενδύσεων με 
νέους αναπτυξιακούς νόμους...» -  Υπουργός Απα
σχόλησης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/ 
2004

4. «Ουσιαστική ανάπτυξη των υποδομών και στο- 
χευμένες παρεμβάσεις για τον καλύτερο συνδυα
σμό των οικογενειακών και επαγγελματικών υπο
χρεώσεων (γονικές άδειες, ρόλος του πατέρα, 
επιδόματα παιδιών, φροντίδα παιδιών, ευέλικτο 
ωράριο κ.λ.π.). Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η 
πύκνωση των παιδικών σταθμών και η ταχεία 
ανάπτυξη ολοήμερων σχολείων». -  Κυβερνητικό 
Πρόγραμμα της Ν.Δ.

Προσφάτως ο Υπουργός Οικονομικών, είπε ότι ο 
ρυθμός ανάπτυξης θα διατηρηθεί και στο δεύτερο 
τρίμηνο του έτους πιθανώς στο 3,5%. Ο κ. Γκαρ- 
γκάνας εκτίμησε για το ίδιο τρίμηνο ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης ανακόπηκε και άφησε να εννοηθεί ότι 
«πέφτει» πιθανώς κάτω του 3%.

2. Βάφτισαν τον εργασιακό τους νόμο «για την 
προώθηση της απασχόλησης».
- Οι ρυθμίσεις του ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να δημι
ουργήσουν απασχόληση: ΑΝΤΙΘΕΤΑ εξοικονομούν 
ανθρωποώρες στις επιχειρήσεις με φτηνές υπερω
ρίες και διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
- Δεν υπάρχει διεθνές παράδειγμα (π.χ. στον 
ΟΟΣΑ) ή επιστημονική μελέτη που να αποδεικνύει 
ότι παρόμοια μέτρα δημιουργούν νέες θέσεις ερ
γασίας.
- Δεν συνδέονται μάλιστα με μέτρα τόνωσης της 
Απασχόλησης!

3. Αντίθετα! Μείωσαν τη φορολογία των επιχει
ρήσεων χωρίς να τις υποχρεώσουν το πρόσθετο 
κέρδος να επενδύεται. Στον αναπτυξιακό νόμο 
αποσύνδεσαν τις χρηματοδοτήσεις από την υπο
χρεωτική δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο 
αντίστοιχος νόμος του ΠΑΣΟΚ προέβλεπε 1 θέση 
εργασίας για κάθε 45000 ευρώ επιχορήγηση.

4. Το αποτέλεσμα μετά από 18 μήνες είναι μία 
εξαγγελία και δύο αρνητικές εξελίξεις:
- Εξαγγέλθηκε από τον Υπουργό η κατασκευή 7 
βρεφονηπιακών σταθμών της Εργατικής Εστίας.
- Ελεγχόμενες από το δημόσιο επιχειρήσεις (π.χ. 
Εμπορική) έκλεισαν και τους παιδικούς σταθμούς 
που λειτουργούσαν για τα παιδιά των εργαζομέ
νων τους.
- Οι 400 και πλέον σταθμοί και κέντρα δημιουρ
γικής απασχόλησης παιδιών που χρηματοδότησε 
το ΠΑΣΟΚ στους δήμους κινδυνεύουν να κλείσουν 
γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί τις πληρωμές προς 
αυτούς.

3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Αναδιοργανώνουμε το Σώμα Επιθεωρητών Εργα
σίας στον τομέα της ασφάλειας και υγιεινής στους 
χώρους εργασίας. Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη 
των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων 
που γνωρίζουν έξαρση στη χώρα μας». -  Υπουρ-

Το ΣΕΠΕ, μετά από 18 μήνες βρίσκεται σε κατά
σταση αποδιοργάνωσης και υπολειτουργεί. Δεν 
καλύπτονται οι ανάγκες του σε υποδομές ενώ τα 
κενά σε προσωπικό παραμένουν. Ούτε καν σε 
προκήρυξη για προσωπικό δεν έχουν προχωρήσει.

/ός Απασχόλησης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, Εν τω μεταξύ τα προβλήματα στην αγορά εργα- 
22/03/2004 σίας διευρύνονται.

Η κυβέρνηση, όμως, περί άλλων τυρβάζει:

- Με τον τελευταίο νόμο για το εργασιακό επιφο
ρτίζει το ΣΕΠΕ και με την διαιτησία για τη διευ
θέτηση του χρόνου εργασίας, αρμοδιότητα εντε
λώς ασυμβίβαστη με το ρόλο του.

- Δημιουργεί σύγχυση με αόριστες εξαγγελίες για 
κάποιο αγνώστου ταυτότητας «Εθνικό Κέντρο 
Υγιεινής και Ασφάλειας», ενώ υπάρχουν ανάλογες 
δομές τόσο του Κράτους, όσο και των Κοινωνικών 
Εταίρων.

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩ ΠΙΝΟ Υ ΔΥΝΑΜ ΙΚΟ Υ -  ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

«Δημιουργούμε το Ανώτατο Συμβούλιο Ανάπτυξης 
Ανθρώπινων Πόρων. Δημιουργούμε Κέντρο Παρα
κολούθησης και Πιστοποίησης Επαγγελματικών 
Προσόντων».
«Προωθούμε μεθόδους για την συνεχή προσαρ
μογή του συστήματος εκπαίδευσης, επανεκπαί
δευσης και κατάρτισης στα δεδομένα της αγοράς 
εργασίας». -  Υπουργός Απασχόλησης, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/2004

Τι έκαναν;
α) Δεν υπάρχει καμία στρατηγική για την ανάπτυξη 
ανθρωπίνων πόρων. Η συνεργασία των Υπουρ
γείων Απασχόλησης Παιδείας για τη σύνδεση εκ- 
παίδευσης-κατάρτισης απασχόλησης και για τα 
επαγγελματικά προσόντα είναι μηδενική, 
β) Επί ενάμιση χρόνο δεν μπορούν να αποφα
σίσουν αν θα δημιουργήσουν το Ανώτατο Συμβού
λιο Ανθρωπίνων Πόρων ή θα εφαρμόσουν Ν. 
3191/2003 για το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με 
την Απασχόληση, που ήταν και υποχρέωση της 
χώρας στην Ε.Ε. Δεν προχωρά τίποτε από τα δύο. 
γ) Στα χαρτιά παραμένει και το «Κέντρο Παρα
κολούθησης και Πιστοποίησης Επαγγελματικών 
Προσόντων».

5. ΑΝΕΡΓΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

«Παράλληλα με τα μέτρα οικονομικής και ανα
πτυξιακής πολιτικής, υιοθετούμε πολιτικές επιδό
τησης του ύψους των εργοδοτικών εισφορών κατά 
50 % και για τα δύο έτη για όσες επιχειρήσεις 
προσλαμβάνουν ανέργους νέους, κατά 50 % 
γιαόσες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν άνεργες 
μητέρες με την σημείωση ότι η επιδότηση διαρκεί 
για ένα έτος και για κάθε τέκνο, κατά 50 % για όσες 
επιχειρήσεις προσλαμβάνουν ανέργους πενήντα 
πέντε ετών και άνω». -  Υπουργός Απασχόλησης, Προ
γραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/2004

Τα κίνητρα αυτά προβλέπονται στο Ν.3227/2004, 
νόμο του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε η Βουλή με αρνητική 
ψήφο της Ν.Δ., η οποία με πρόσφατες δηλώσεις 
της αποδέχεται το νόμο αλλά τον αφήνει 
ανενεργό.
Επί 18 μήνες «εξετάζουν» ένα σημαντικό και ήδη 
νομοθετημένο μέτρο για τις κατηγορίες ανέργων 
που πλήττονται περισσότερο, το οποίο και οι ίδιοι 
εξήγγειλαν!



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ο Υπουργός Απασχόλησης τον Ιούνιο του 2004 
δηλώνει: (κείμενο σε εφημερίδα στις 23/6/04): «Το 
Υπουργείο Απασχόλησης, μέσω του Σώματος Επι
θεώρησης Εργασίας θα προσδιορίσει τον αριθμό 
επισφαλών θέσεων εργασίας, την εθνική ή και 
γεωγραφική (εθνικό διαμέρισμα) καταγωγή, την 
ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο κ.λ.π. Ακολούθως, 
από τον προσεχή Σεπτέμβριο, θα εκπονηθεί σχέ
διο ολοκληρωμένης παρέμβασης προς τον πλη
θυσμό αυτόν....”

ΟΑΕΔ

1. «Προχωρούμε στην οργανωτική και ποιοτική 
αναβάθμιση του ΟΑΕΔ αξιοποιώντας τους προ- 
βλεπόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Δίνουμε ιδιαί
τερη έμφαση στην εξατομικευμένη παρέμβαση για 
κάθε άνεργο, ενισχύοντας με το απαιτούμενο 
υποστηρικτικό προσωπικό τις αρμόδιες υπηρε
σίες». -  Υπουργός Απασχόλησης, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 22103/2004

2. «Ενισχύουμε τα Κέντρα Προώθησης στην Απα
σχόληση (ΚΠΑ). Εφαρμόζουμε την εξατομι- 
κευμένη προσέγγιση του ανέργου». -  κ. Καραμαν
λής, Ομιλία στη Βουλή, 10/06/2005

Έκτοτε, ουδεμία αναφορά στο θέμα...
- Σε ερώτηση των Βουλευτών του Κ.Τ.Ε. του 
ΠΑΣΟΚ ο κ. Παναγιωτόπουλος απάντησε στις 
3/12/2004 με την απαρίθμηση των ήδη γνωστών 
κληρονομημένων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
- Τα ίδια προγράμματα επανέλαβε ο Πρωθυ
πουργός στις Ομιλίες του κατά τις προ ημερήσιας 
διατάξεως συζητήσεις στη Βουλή για την οικο
νομία και τη γυναικεία απασχόληση.
- Καμία «ολοκληρωμένη παρέμβαση» για την 
μετά-ολυμπιακή ανεργία δεν έχει επεξεργαστεί ο 
ΟΑΕΔ. Εξάλλου οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις πα
ραμένουν αναξιοποίητες ένα χρόνο μετά, μη δη
μιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Μετά από 1,5 χρόνο διακυβέρνησης της χώρας 
από την Ν.Δ. καμία νέα πρωτοβουλία ή καινούρ
γιο πρόγραμμα για την απασχόληση δεν έχει καν 
σχεδιαστεί!

1. Ο ΟΑΕΔ διοικείται με στενά κομματικά κριτήρια. 
Παραβιάζονται βασικές συνδικαλιστικές ελευθε
ρίες και νόμοι για τις αξιοκρατικές προσλήψεις του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, προς εξυπηρέτηση 
των «ημετέρων».

2. Η λειτουργία των ΚΠΑ έχει μπει σε «αυτόματο 
πιλότο». Έκαναν μόνο μια παρωδία σεμιναρίου 
στα στελέχη με πομπώδεις λόγους και παραι
νέσεις. Ουσιαστική εξατομικευμένη προσέγγιση 
του ανέργου δεν εφαρμόζεται.

Προσλήψεις επιπλέον εργασιακών συμβούλων δεν 
έχουν γίνει, γεγονός που αντανακλά τη σοβαρό
τητα που αποδίδει η κυβέρνηση στον θεσμό αυτό 
για την καταπολέμηση της ανεργίας.

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Από την ομιλία του Υπουργού Απασχόλησης στη Βουλή 
στη συζήτηση για τις Προγραμματικές Δηλώσεις της 
Κυβέρνησης, 22/03/2004:

1. «Παρέχουμε πρόσθετα κίνητρα σε ειδικές 1. Τίποτα καινούριο. Επανέλαβαν ορισμένα παλαι- 
κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα τους ότερα προγράμματα, του ΟΑΕΔ. 
παλιννοστούντες, για τη δημιουργία μικρών και 
ευέλικτων επιχειρηματικών μονάδων».

2. «Προωθούμε με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια 
και έλεγχο προγράμματα ταχύρρυθμης εκπαί
δευσης, κατάρτισης και επιδοτούμενης απασχό
λησης κατά κύριο λόγο για τους νέους, όπως 
επίσης για τις γυναίκες, τα άτομα με ειδικές ανά
γκες, τις ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού, τους 
απεξαρτημένους, τους αποφυλακισμένους, τις 
μειονότητες, τους μακροχρόνια ανέργους.»

3. «Και όπως είναι γνωστό, όπως προαναγγείλαμε 
και δεσμευτήκαμε, χαρακτηρίζουμε ως πολύτεκνη 
την οικογένεια με τρία παιδιά.»

2. Έτοιμα προγράμματα από την προηγούμενη 
Κυβέρνηση για ευπαθείς ομάδες (Παλιννοστού- 
ντες και Τσιγγάνους) παρέμειναν στο συρτάρι 
περιμένοντας μια υπογραφή επί μήνες. Για το 
πρόγραμμα των Παλιννοστούντων ακόμα δεν 
έχουν υπογράφει οι συμβάσεις.

3. Δεν έκαναν τίποτε για ένα πολυδιαφημισμένο 
μέτρο. Επέκτειναν μόνο τα άτοκα στεγαστικά δά
νεια στις οικογένειες με τρία παιδιά.

Εκτός από αυτό το αμφίβολης αποτελεσματικό- 
τητας μέτρο, δεν έχουν πει ή κάνει τίποτε για την 
αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος 
της χώρας.

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Προωθούμε την ενίσχυση και εξυγίανση της λει
τουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, 
ώστε να αισθάνονται οι εργαζόμενοι σίγουροι και 
ασφαλείς για το μέλλον τους. Προωθούμε τη μη
χανοργάνωση... σε όλα τα επίπεδα, προωθούμε τη 
λειτουργική αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών φο
ρέων και τον εξορθολογισμό της διαχείρισής τους 
για να αποφεύγονται οι σπατάλες». -  Υπουργός Απα
σχόλησης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/031 
2004

- Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αλλά και οι 
προοπτικές του έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Ανα- 
λογιστικές μελέτες δεν γίνονται, η μηχανοργά
νωση καθυστερεί.
- Το ΙΚΑ σήμερα αναφέρει 3000 κενές οργανικές 
θέσεις με υποκαταστήματα σε Πειραιά και Θεσ/κη 
να λειτουργούν με 35% του προβλεπόμενου προ
σωπικού. Από τα 300 υποκαταστήματα μόνο 60 
έχουν μηχανοργανωθεί. Οι οφειλές προς το ΙΚΑ 
συνεχίζουν να αυξάνονται αγγίζοντας πλέον τα 
2δις ευρώ.

- Τα μισά Επικουρικά Ταμεία έχουν μεγάλα ελλείμ
ματα ενώ οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις 
Τράπεζες και τις ΔΕΚΟ επιδεινώνουν το πρόβλημα 
αντί να δίνουν διέξοδο. 4.Κοινωνικός διάλογος δεν 
έγινε ούτε στη ρύθμιση για τις Τ ράπεζες ούτε ποτέ 
άλλοτε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ -  ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΟΤΕ, ΔΕΚΟ

1. «Προχωρούμε στην εφαρμογή των Ν.3029 και 
3232/2004 που ψήφισαν οι απελθούσες κυβερνή
σεις» (που η Ν.Δ. τότε κατήγγειλε και δεν ψήφισε). 
-  Υπουργός Απασχόλησης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 22/03/2004

1. Ποια είναι η πραγματικότητα: 
α) Οι ασφαλιστικοί νόμοι του ΠΑΣΟΚ που η ΝΔ εκ 
των υστέρων επικαλείται την εφαρμογή τους, στην 
ουσία διαστρεβλώθηκαν διότι παραβιάστηκαν βα
σικές τους διατάξεις όπως η έγκαιρη σύνταξη ειδι
κών μελετών χωριστά για κάθε Ταμείο και η υπο
χρέωση συμμετοχής των επιχειρήσεων στο κό
στος των ενοποιήσεων. Για παράδειγμα, δεν έχει 
γίνει ακόμα η αναγκαία μελέτη που θα προσδιορί
σει το κόστος ένταξης και τη συμμετοχή των τρα-



2. «Θεσμοθέτηση κινήτρων για την παραμονή στην 
υπηρεσία όσων επιθυμούν και πέραν των ορίων 
συνταξιοδότησης, ενδεχομένως με μορφή μερικής 
απασχόλησης και μερικής συνταξιοδότησης». -  
Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

3. «Είναι απλό. Ούτε τις συντάξεις θα μειώσουμε, 
ούτε τα όρια ηλικίας θα αυξήσουμε». -  κ. Καραμαν
λής, Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, 
06102/2004
«Όσον αφορά τώρα στα κοινωνικά ασφαλιστικά 
ταμεία, θέλω να επαναλάβω ενώπιον σας, ενώπιον 
κυρίες και κύριοι της Εθνικής Αντιπροσωπείας, την 
κατηγορηματική δέσμευση του Πρωθυπουργού. 
Δεν αυξάνονται τα ηλικιακά όρια συνταξιοδό- 
τησης, δεν αυξάνονται οι εισφορές, δεν θίγεται το 
εφάπαξ». -  Υπουργός Απασχόλησης, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/2004

πεζιτών ώστε το ΙΚΑ να μην επιβαρυνθεί με τις 
συντάξεις 18000 τραπεζοϋπαλλήλων από 1-1- 
2006.

Ταυτόχρονα καταστρατηγήθηκαν συμφωνημένες 
συλλογικές συμβάσεις.

β) Το ΕΤΕΑΜ, το μεγαλύτερο επικουρικό ταμείο 
της χώρας, δεν έχει ακόμη λειτουργήσει ως αυτο
τελής φορέας. Τα οφειλόμενα από το ΙΚΑ δεν έ
χουν ακόμη αποδοθεί. Η προβλεπόμενη από το 
νόμο 3029/2002 ενοποίηση των επικουρικών τα
μείων βρίσκεται σε μηδενικό σημείο

2. Η εθελούσια έξοδος στον OTE, (πιλότος για τις 
ΔΕΚΟ με στόχο την πώλησή τους), κάνει ακριβώς 
το αντίθετο. Διευκολύνει τη συνταξιοδότηση 6000 
εξειδικευμένων και μη πενηντάρηδων.
Εξάλλου, οι ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό των 
Τραπεζών και οι αναμενόμενες κυβερνητικές πρω
τοβουλίες στις ΔΕΚΟ δημιουργούν έντονες μα
ζικές τάσεις πρόωρης συνταξιοδότησης στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο μεγάλος χαμένος της 
ιστορίας είναι τα ασφαλιστικά ταμεία...

3. Με την ρύθμιση στο ασφαλιστικό των Τραπεζών 
αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης (στους 
προσληφθέντες μετά το 1993), μειώνονται οι 
επικουρικές συντάξεις και η κύρια σύνταξη για 
τους μισούς περίπου τραπεζοϋπαλλήλους. Ποια 
θα είναι η συνέχεια;

ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ -  ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. «Αναδιοργανώνουμε τους Ασφαλιστικούς Φο
ρείς για να βάλουμε τέλος στην ταλαιπωρία και να 
συντμήσουμε (μέσα στο 2005) το χρόνο απονομής 
των συντάξεων». - Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη ΔΕΘ, 
11109/2004

1. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αλλά και οι 
προοπτικές του έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Δεν 
υπάρχει μείωση στο χρόνο απονομής των συντά
ξεων, παρά τις δεσμεύσεις του κ. Πρωθυπουργού. 
Δεν αύξησαν τα κέντρα απονομής στο ΙΚΑ, παρότι 
η μηχανοργάνωση καθυστερεί και η απονομή συ
ντάξεων δεν είναι ακόμη στις μηχανογραφούμενες 
υπηρεσίες. Σήμερα η καθυστέρηση στο ΙΚΑ φτάνει 
το ένα έτος. Ομάδες δουλειάς που στήθηκαν για 
να επιταχύνουν την διαδικασία καταγγέλλεται ότι 
δίδουν προτεραιότητα στα «γαλάζια γηρατειά».

2. «Για μας αποτελεί υψίστη προτεραιότητα το 
δελτίο διαδοχικής ασφάλισης, αλλά από ότι βλέ
πετε κάποιοι άλλοι το νομοθέτησαν στο παραπέ- 
ντε, δεν το εφήρμοσαν και εμείς σε χρόνο ρεκόρ 
ερχόμαστε να προχωρήσουμε τις διατάξεις για να 
το εφαρμόσουμε». -  Υπουργός Απασχόλησης, Συνέ
ντευξη Τύπου, 02/12/2004

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:
«α) Αύξηση του ΕΚΑΣ από 140 ευρώ που είναι σή
μερα, σε 230 ευρώ στο τέλος του 2008 και 
β) Αύξηση της προνοιακής σύνταξης του αγρότη 
από 200 ευρώ που είναι σήμερα, σε 330 ευρώ στο 
τέλος του 2008».
«Προχωράμε άμεσα στην υλοποίηση προεκλογι
κών μας εξαγγελιών για την ενίσχυση των χαμη- 
λοσυνταξιούχων των αστικών κέντρων και της 
υπαίθρου».

ΠΑΤΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

«Αποφασιστική αντιμετώπιση της εισφοραδιαφυγής, 
που έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και προ
σεγγίζει το 30% σε ορισμένα μεγάλα ταμεία, όπως 
π.χ. το ΙΚΑ.». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

2. Ο Υπουργός Απασχόλησης ίσως αναφερόταν 
τον προηγούμενο Δεκέμβριο σε ρεκόρ τριτοκο
σμικών χωρών!
Το δελτίο διαδοχικής ασφάλισης που προβλέπεται 
από τον Ν.3232/04 του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα μπο
ρούσε να συντομεύσει το χρόνο απονομής των 
συντάξεων, έχει κυριολεκτικά βαλτώσει! Ενώ έδω
σαν κατευθύνσεις για να συσσωρευτούν μέχρι 
στιγμής 250.000 αιτήσεις στα Ταμεία, εκκρεμεί η 
διαχείρισή τους γιατί δεν έχουν δοθεί σχετικές 
οδηγίες.

Τι έκαναν;
α) ΕΚΑΣ: η αύξηση των κονδυλίων στον Προϋπο
λογισμό είναι μόνο 10,7%, έναντι 33,6% του 2004. 
Αυτό οδήγησε σε μία αύξηση το 2005 της τάξης 
των 8,5 ευρώ, έναντι αύξησης 30 ευρώ το 2004.
Η Ν.Δ. είχε μιλήσει για αυξήσεις «ψίχουλα». Τώρα; 
Οι εισοδηματικές κλίμακες υπολογισμού των δικαι
ούχων του ΕΚΑΣ, παρά περί του αντιθέτου δηλώ
σεις, δεν βελτιώθηκαν.
Άρα έχουμε ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
το 2005, έναντι του 2004. Η κυβέρνηση συζητά 
αλλαγή του ΕΚΑΣ με ενσωμάτωσή του σε ένα εί
δος κατώτατης σύνταξης, σημειώνουμε όμως ότι 
θα είναι εμπαιγμός τυχόν απλή ανακατανομή των 
ήδη υπεσχημένων μεταξύ των χαμηλοσυνταξιού- 
χων.

β) Οι κατώτερες συντάξεις του ΟΓΑ αυξάνονται 
μόνο κατά 12 ευρώ το 2005, έναντι αύξησης 30 
ευρώ το 2004.

γ) Οι αυξήσεις συνολικά για 1.200.000 συνταξιού
χους είναι με διαφορά οι μικρότερες της τελευ
ταίας πενταετίας. Συγκεκριμένα στο ΕΚΑΣ είναι η 
πρώτη φορά που οι αυξήσεις είναι μόλις 6%, ενώ 
όλα τα προηγούμενα χρόνια κυμάνθηκαν από 15% 
μέχρι 50% ανά έτος. Αντίστοιχα, οι βασικές συντά
ξεις του ΟΓΑ που την προηγούμενη πενταετία 
είχαν αύξηση από 12% έως 30% ανά έτος το 2005 
αυξήθηκαν μόλις 6%.

Δεν έκαναν απολύτως τίποτε. Συγκεκριμένα:
- Η εισφοροδιαφυγή στα 10 μεγαλύτερα Ταμεία 
εκτιμάται στα 4 δις ευρώ, εκ των οποίων 2 δισ. 
ευρώ στο ΙΚΑ.



«Προχωρούμε στην άμεση και αποφασιστική αντι
μετώπιση της εισφοροδιαφυγής που στερεί πο
λύτιμους πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία». -  
Υπουργός Απασχόλησης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 22/03/2004

- Από τα 13 ελεγκτικά κέντρα για την πάταξη της 
εισφοροδιαφυγής που προβλέπει ο ν. 2556/97 σή
μερα λειτουργούν τα 4 και με μειωμένο προσωπικό 
(Αθήνα: 9 αντί 45 ελεγκτές). Από τους ελέγχους 
προκύπτει ότι 1 στους 5 εργαζόμενους είναι ανα
σφάλιστος και 1 στις 8 επιχειρήσεις είναι ανυπό
γραφη.
- Οι ρυθμοί αύξησης των εσόδων μειώνονται δρα
ματικά έναντι των προηγούμενων ετών.

Κατά τα άλλα:

- εφαρμόζουν νέες χαριστικές ρυθμίσεις χρεών (με 
Νόμο) που εντείνουν την κατάσταση,
- με την πρόσφατη ρύθμιση για την κύρια ασφάλι
ση των Τραπεζών μεταφέρουν στο ΙΚΑ χρέος ύ
ψους 9 δις ευρώ κατά ομολογία του Διοικητή του 
από το Βήμα της Βουλής.

ΧΡΕΗ Ι.Κ.Α. ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο Υφυπουργός κ. Γιακουμάτος είχε πει με την ιδιότητα του 
εισηγητού της Ν.Δ. κατά τη συζήτηση του “Κοινωνικού 
Προϋπολογισμού” το 2003:
«Είναι απαράδεκτο να χρωστά το ΙΚΑ πολλά δισε
κατομμύρια προς τον ΟΑΕΔ, τον ΟΕΚ, την Εργα
τική Εστία».

Δεν εφαρμόζουν το Νόμο 3227/2004 (άρθρο 27 
παρ.5) σύμφωνα με τον οποίο το δημόσιο ανέλαβε 
να επιχορηγήσει το ΙΚΑ με 1,5 δις. ευρώ (σε 7 ετή
σιες δόσεις) για να εξοφλήσει τις οφειλές αυτές. 
Ως αποτέλεσμα λείπουν σημαντικοί πόροι από 
πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης, της στήρι
ξης της εργατικής οικογένειας, της οικοδόμησης 
νέων εργατικών κατοικιών. Σε ερώτηση των Βου
λευτών του Κ.Τ.Ε. του ΠΑΣΟΚ απαντούν ότι «το 
εξετάζουν ακόμα» (επί πόσο;;)

8. ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

1. «Συγκροτούμε, όπως ήδη εξήγγειλε ο κ. Πρωθυ
πουργός, Ενιαίο Ταμείο Κοινωνικής Μέριμνας, το 
οποίο θα χρηματοδοτείται από ειδικό κονδύλι του 
προϋπολογισμού, για να στηρίζουμε τους οικονο
μικά ασθενέστερους και κοινωνικά αδύναμους». -  
Υπουργός Απασχόλησης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 22/03/2004

2. «Καταρτίζουμε και εφαρμόζουμε από κοινού με 
τα συναρμόδια Υπουργεία εθνικό πρόγραμμα 
κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής».1 Υπουργός 
Απασχόλησης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 
22/03/2004

1. Δεν έχει συγκροτηθεί τέτοιο ταμείο, ούτε έχει 
γίνει κάποια συναφής με το σκεπτικό δράση.

2. Επί 18 μήνες δεν έγινε απολύτως τίποτα για την 
εφαρμογή του ήδη τρέχοντος εγκεκριμένου από 
την Ε.Ε. Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινω
νική Ενσωμάτωση 2003-2005. Την τελευταία στιγ
μή καταρτίστηκε, όπως-όπως για να σταλεί στην 
Ε.Ε., το νέο Σχέδιο 2005-2006. Πρόκειται για κακή 
αντιγραφή του προηγούμενου, με πολλές ασάφει
ες και χωρίς στόχους.
Συνολικά, δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα στην 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ.

1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜ ΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

«Αρχή και προτεραιότητα του προγράμματος μας 
είναι η προστασία της υγείας - και, επομένως, η 
επένδυση στην προληπτική ιατρική. Είναι ανάγκη να 
θεσμοθετηθεί ένα εθνικό πλαίσιο Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας και Πρόληψης, το οποίο να καλύπτει 
ουσιαστικά τις ανάγκες προστασίας της υγείας 
του ελληνικού πληθυσμού». -  Κυβερνητικό Πρόγραμ
μα Ν.Δ.

«...το μεγάλο θεσμικό νομοσχέδιο το οποίο θα 
έλθει στην Ολομέλεια του φθινοπώρου (2004), που 
θα αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας». -  
Υπουργός Υγείας, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 
22/03/2004

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

Και τι έκαναν; Δεν υλοποιούν το νόμο που βρήκαν 
έτοιμο. Δεν προτίθενται σύμφωνα με τις εξαγγελί
ες να καταθέσουν νέο νομοσχέδιο μέσα στο 2005. 
Το μόνο που κάνουν είναι να εγκαινιάζουν έργα 
που έγιναν και λειτούργησαν επί ΠΑΣΟΚ π.χ Κέ
ντρο Υγείας Αστικού Τύπου στον Βύρωνα και να α
νακοινώνουν τα ήδη ενταγμένα Νέα Κέντρα Υγείας 
Αστικού τύπου από την προηγούμενη κυβέρνηση. 
Όσο για το εξειδικευμένο Κέντρο Υγείας του Ολυ
μπιακού χωριού στις Αχαρνές, πέρασε ένας χρόνος 
για να μπορέσουν να το στελεχώσουν με αποσπά
σεις και συμβάσεις έργου και να αρχίσει η -κάποι
ου είδους- λειτουργία του.

2. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. «Έχουμε σοβαρή έλλειψη από νοσηλευτικό προ
σωπικό... Για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
προτείνουμε: ...Την προκήρυξη όσο το δυνατόν 
περισσότερων θέσεων εργασίας για την κάλυψη 
των μεγάλων αναγκών που ξεπερνούν σήμερα τις 
20 έως 25 χιλιάδες». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα 
της Ν.Δ.
«Πάντως τις 25.000 που εμφανίζουν οι διάφοροι 
συνδικαλιστικοί φορείς, δεν ξέρουμε με τι κριτή
ρια προκύπτουν... γιατί εμείς θα γνωρίζουμε πόσο 
είναι το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί στο 
ΕΣΥ τον Σεπτέμβριο» (!!) -  Υπουργός Υγείας, Χώρα της 
Κυριακής, 07/08/2005

2. Ο κ. Κακλαμάνης είπε στις 07/05/2004 στη Βουλή, κατά 
τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης (79/4-5-2004): «Έχω 
ζητήσει μόνιμο προσωπικό, άλλες οκτώ χιλιάδες 
θέσεις... Κατ’ εντολήν του Πρωθυπουργού ο 
χώρος της υγείας έχει προτεραιότητα και πιστεύω 
ότι θα πάρω ένα σημαντικότατο ποσοστό από 
αυτές τις οκτώ χιλιάδεςθέσεις..., υπολογίζω ότι...

Οι πρώτες 1890 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού 
που καλύπτουν τις κατανομές δύο ετών 2004 και 
2005 βρίσκονται ακόμα στο ΑΣΕΠ. Πρόσφατα 
έληξαν οι συμβάσεις 3.500 βοηθών 
νοσηλευτών(πρόγραμμα stage του ΟΑΕΔ). Η 
προοπτική για το 2006 είναι ακόμα χειρότερη.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε πολλά 
νοσοκομεία να υπολειτουργούν μονάδες ενώ το 
υπάρχον προσωπικό να εργάζεται στα όρια 
δυνατοτήτων του.

Επίσης πολλά Κέντρα Υγείας υπολειτουργούν 
λόγω των ελλείψεων προσωπικού με αποτέλεσμα 
να επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο τα νοσο
κομεία.



τουλάχιστον το 60% με 70% θα εγκριθούν και έτσι 
στις αρχές του 2005 -γιατί μην περιμένουμε ότι 
αυτοί θα προσληφθούν το 2004, είναι όλες μέσω 
ΑΣΕΠ - θα έχουμε άλλες πέντε χιλιάδες με έξι 
χιλιάδες θέσεις, κατά κύριο λόγο νοσηλευτικού και 
παράίατρικού προσωπικού»

3. Επίσης, από συνέντευξη του Υπουργού Υγείας στην 
Απογευματινή της Κυριακής, 08/05/2005: «Γία το 2005, η 
πρόταση και για τα δυο σκέλη του υπουργείου 
Υγείας και τους εποπτευόμενους οργανισμούς είναι 
γύρω στις 9.500 προσλήψεις. Είμαστε σε 
“πολιτική διαπραγμάτευση” με το Υπουργείο 
Οικονομικών και ελπίζω μέσα στο Μάιο πως θα 
έχουμε την απόφαση όπου θα καταλήξουμε πόσες 
θα είναι για το 2005.».

Το 2005 δημοσιοποιήθηκε η κόντρα Κακλαμάνη - 
Αλογοσκούφη για τα οικονομικά, η οποία και εντά- 
θηκε πρόσφατα με επίκεντρο τις προσλήψεις. Από 
τις 9500 προσλήψεις που ζήτησε το Υπουργείο 
Υγείας, μόνο τις 3.500 συζητά το Υπουργείο 
Οικονομικών.

3. ΝΟΣΟΚΟ Μ ΕΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜ Η

1. «Είπατε για έργα που έγιναν, κυρίως στον τομέα 
της κατασκευής νοσοκομείων. Είναι αλήθεια αυτό. 
Εμείς δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα. Είναι αλήθεια 
ότι φτιάχτηκαν νέα κτίρια νοσοκομείων. Δεν μηδε
νίζουμε. Μετά από % του αιώνα, με σημαντικούς 
πόρους της Κοινότητας, χτίστηκαν, πράγματι, νέα 
νοσοκομεία. Αληθές είναι αυτό, κανείς δεν το 
αρνείται. Βεβαίως, σε πολλές περιπτώσεις, εγκαι
νιάζονταν αλλά δεν λειτουργούσαν». -  Κ. Καραμαν

λής, Βουλή, 18/03/2005

2. «Κατάρτιση ενός νέου υγειονομικού χάρτη, 
βάσει του οποίου θα ανακαινιστούν, όπου είναι 
δυνατό, τα υπάρχοντα νοσοκομεία και στις λίγες 
περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο θα κατα
σκευαστούν νέα... Δημιουργούνται δύο αμιγώς 
πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ένα στην Αθήνα και 
ένα στη Θεσσαλονίκη... Στη Θεσσαλονίκη, είναι α
νάγκη να κατασκευαστεί ένα νοσοκομείο Παίδων... 
Δημιουργία τραυματολογικών κέντρων, σωστά 
χωροταξικά κατανεμημένων. Σε πρώτη φάση, θα 
δημιουργηθούν κατά προτεραιότητα τουλάχιστον 
δύο τέτοια Κέντρα σε νοσοκομεία πόλεων κατά 
μήκος της εθνικής οδού». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα 
Ν.Δ.

3. «Αντιμετώπιση, με προτεραιότητα και συνέπεια, 
του ακανθώδους προβλήματος ελλείψεως Μονά
δων Εντατικής Θεραπείας, που παρουσιάζεται στη 
χώρα μας». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

1. Και τι έκαναν; 18 μήνες τώρα, δε λειτούργησε 
ούτε ένα νέο κρεβάτι στα νέα Νοσοκομεία.
α) Αττικό Νοσοκομείο: Παραμένουν κενά τα νέα 
κρεβάτια, όπως ακριβώς τα παρέλαβαν. 
β) Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης: 
Ματαίωσαν τη μεταφορά των τελευταίων Πανεπι- 
στημιακών Κλινικών για ρουσφετολογικούς λόγους, 
γ) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας: Ούτε ένα 
νέο κρεβάτι δε λειτούργησε, 
δ) Τα νοσοκομεία Πύργου, Θηβών, Γρεβενών, Σερ
ρών, Αλεξανδρούπολης βρίσκονται στο σημείο 
που παραδόθηκαν πριν 18 μήνες.

2. Περιέκοψαν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύ
σεων πάνω από 50%. Σταμάτησαν στην ουσία όλα 
τα έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Τα νοσοκο
μεία Αγρίνιου, Καβάλας, Ζακύνθου, Χαλκίδας βρί
σκονται στο σημείο που τα παρέλαβαν. Το νοσο
κομείο Τρικάλων δεν παραδόθηκε ακόμη, ούτε 
έγινε ο διαγωνισμός για τον εξοπλισμό, ενώ τα πα
ρέλαβαν σε ποσοστό υλοποίησης πάνω από 95%. 
Το νοσοκομείο Βόλου δεν ολοκληρώθηκε και δεν 
λειτουργεί, ενώ παρελήφθη σε ποσοστό ολοκλή
ρωσης 93%. Αλλά και τα νοσοκομεία Κέρκυρας, 
Κατερίνης και Νάξου που ο υπουργός ανακοίνωσε 
ότι προχωράνε, βρίσκονται σε στασιμότητα.

3. Ούτε ένα νέο κρεβάτι Μ.Ε.Θ. δε λειτούργησε 
την περίοδο των 18 μηνών της ΝΔ, ενώ τα προη
γούμενα χρόνια λειτουργούσαν 50-60 νέα κρεβά
τια κάθε χρόνο. Αντί για αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη 
διαδικασία ενοικίασης 30 μονάδων Μ.Ε.Θ. από το

Ερρίκος Ντυνάν και 43 από τον ιδιωτικό τομέα. 
Μόνο η ενοικίαση από το Ερρίκος Ντυνάν θα κο
στίσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιστημονικής 
Εταιρείας ΜΕΘ, περισσότερο από όσο θα στοίχιζε 
η πρόσληψη προσωπικού για να λειτουργήσουν οι 
150 έτοιμες μονάδες του δημοσίου που παρέλα
βαν εξοπλισμένες πριν 18 μήνες.

4. ΡΑΝΤΖΑ -  “ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ” -  ΑΠΟΓΕΥΜ ΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

1. «Θα παρουσιάσουμε δημόσια ένα επιχειρησιακό 
σχέδιο για το πώς αντιμετωπίζεται γενικότερα η 
επείγουσα ιατρική αλλά και η ιστορία που εντάσσει 
εκεί μέσα τα ράντζα. Εκτιμώ ότι είναι άλλο η 
τηλεοπτική εξαφάνιση των ράντζων και άλλο η 
πραγματική εξαφάνισή τους, που στην ουσία, για 
να μη μεγαλοποιούμε το θέμα, μιλάμε μόνο για τα 
δύο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη και μάλιστα όχι για το σύνολο των 
νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης». 
-  Υπουργός Υγείας, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 
22/03/2004

«Μειώθηκαν σημαντικά, με το νέο σύστημα εφη
μεριών, τα ράντζα στα νοσοκομεία της Αττικής»... 
«Στο ένα τέταρτο της πρώτης θητείας μας τα 
ράντζα φεύγουν. Στην αρχή στην Αθήνα, τώρα στη 
Θεσσαλονίκη, σύντομα στην Λάρισα, στην Πάτρα, 
στο Ηράκλειο». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλίες στη Βουλή, 10 
και 12/06/2005

2. «Οι τεράστιες ουρές κι οι λίστες αναμονής που 
δημιουργούνται στα νοσοκομεία, αναγκάζουν 
τους ασθενείς να καταφεύγουν σε κάθε τρόπο για

1. Και τι έκαναν;
α) Έκαναν τα ράντζα (τηλεοπτικού τύπου) σύμβο
λο της υγειονομικής τους πολιτικής, 
β) Πήραν μόνο διοικητικά μέτρα. Εκμεταλλεύ- 
θηκαντις υποδομές που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια 
και ιδιαίτερα στην Αθήνα με τα Ολυμπιακά νοσο
κομεία.
γ) Δεν υλοποίησαν καμία προϋπόθεση για την σω
στή λειτουργία του συστήματος.
- Λειτουργία αυτόνομων ΤΕΠ
- Πρόσληψη νέου προσωπικού
- Ενίσχυση του προσωπικού των μικρών νοσοκο
μείων
- Ενίσχυση των εργαστηρίων-χειρουργείων - ΜΕΘ. 

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα:
- Υπερφόρτωση των μικρών νοσοκομείων (δεν υ
πήρχε υποδομή για τόσο βάρος).
- Αυξήθηκε η λίστα των χρόνιων περιστατικών.
- Ανέλαβαν την ευθύνη διακίνησης των ασθενών οι 
Διοικητές, ενώ το θέμα είναι καθαρά επιστημονικό. 
Αποτέλεσμα η μετακίνηση των ασθενών από νοσο
κομείο σε νοσοκομείο χωρίς την συγκατάθεση του 
γιατρού που παράλαβε και εξέτασε πρώτος τον 
ασθενή.

Λένε ότι εξάλειψαν τα ράντζα, ενώ το σωστό είναι 
ότι, μπορεί να μειώθηκαν σε μερικά μεγάλα Νοσο
κομεία της Αθήνας, αλλά αυξήθηκαν συνολικά σε 
όλη την Ελλάδα και σε νοσοκομεία που δεν υπήρ
χαν συνήθως.
Πέραν τού ότι μετέτρεψαν, στα μεγάλα Πανε
πιστημιακά νοσοκομεία τα μονόκλινα σε δίκλινα, 
τα δίκλινα σε τρίκλινα και τα τετράκλινα σε εξάκλι- 
να, σε πάρα πολλές κλινικές, αναπτύσσονται σε 
καθημερινή βάση συνολικά σε όλη την Ελλάδα 
πάνω από 300 ράντζα, χωρίς να υπολογίζονται οι 
υπεράριθμοι ασθενείς των θαλάμων.

2. Και τι έκαναν; Πρόταση να νομιμοποιηθεί το 
“φακελάκι” !!! Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
αρκείται στο να παρεμβαίνει στις τηλεοπτικές εκ-



να εξυπηρετηθούν, ορθόδοξο ή ανορθόδοξο (το 
γνωστό “φακελάκι”). -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της 

ΝΑ.

3. «Καταργούνται τα απογευματινά ιδιωτικά 
ιατρεία εντός των νοσοκομείων και για τους 
πανεπιστημιακούς και για τους γιατρούς του ΕΣΥ.»

πομπές όπου καταγγέλλονται τέτοιου είδους εκ- 
φυλιστικά φαινόμενα, ασκώντας μόνο επικοι- 
νωνιακή πολιτική.

3. Όχι μόνο δεν το έκαναν αλλά στην ουσία τα 
μετέτρεψαν από απογευματινά ιατρεία των 
νοσοκομείων σε ιδιωτικά ιατρεία των ιατρών χωρίς 
να γίνεται κανένας έλεγχος.

5. ΦΑΡΜΑΚΟ

«Η λίστα φαρμάκων θα καταργηθεί το συντο
μότερο δυνατό και θα παρουσιάσουμε και τις 
προτάσεις μας, πώς εννοούμε τη λίστα φαρμά
κων». -  Υπουργός Υγείας, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 22/0312004
«Η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε τον γενικότερο 
σχεδίασμά του Υπουργείου Υγείας μέχρι τον 
Απρίλιο του 2005. Αυτός είναι ο εξής: Σχέδιο 
Νόμου, το οποίο θα παρουσιαστεί το αργότερο 
μέχρι τον Ιούνιο 2004, που θα αναφέρεται στις 
διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές στο χώρο 
του ΕΣΥ. Αμέσως μετά, Σχέδιο Νόμου για τη λίστα 
φαρμάκων και τον ΕΟΦ. Και στις αρχές του 2005 
το πρώτο μεγάλο θεσμικό νομοσχέδιο, που θα 
αναφέρεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας». 
-  Υπουργός Υγείας, 27/04/2004

Δεν τόλμησαν την αλλαγή. Μόνο την εξήγγειλαν. 
Επαναφέρουν το θέμα σήμερα, 16 μήνες μετά, για 
προφανείς επικοινωνιακούς λόγους ενόψει της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Εν τω μεταξύ, αυξήθηκε η φαρμακευτική δαπάνη 
περίπου 20% επί της προβλεπόμενης αύξησης, με 
αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν τα ασφαλιστικά 
ταμεία και οι πολίτες.
Παράλληλα είναι ανίκανοι να κάνουν και τρέχουσα 
διαχείριση και εποπτεία στον ΕΟΦ, με αποτέλεσμα 
οι ελλείψεις σε ορισμένα φάρμακα, που άλλα 
χρόνια περιορίζονταν στο τέλος Αυγούστου, να 
αρχίσουν τον Ιούλιο και να είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερες του συνήθους.

6. ΑΞΙΟ ΚΡΑΤΙΑ

«Η αξιολόγηση όλων των παραγόντων της Υγείας 
και του προσωπικού, η αξιοκρατία και η απομά
κρυνση του κομματισμού αποτελούν προτεραιό
τητες της πολιτικής μας». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα 

της ΝΑ.

Και τι έκαναν; Κατήργησαν κάθε ισχύουσα διάταξη 
αξιοκρατίας και διαφάνειας, ούτως ώστε π.χ. τους 
Διοικητές και τους Υποδιοικητές των Νοσοκομείων 
και τα μέλη του Συμβουλίου Κρίσης των γιατρών 
να τα διορίζει ο Υπουργός για να κομματικοποιήσει 
το Σύστημα και να ελέγξει τις προσλήψεις των 
γιατρών.

Ψήφισαν μάλιστα δύο νέους νόμους (Ν.3252/06- 
07-04 και Ν.3293/16-11-04), αλλάζοντας μέσα σε 
τέσσερις μήνες το δικό τους νόμο (!!) και 
μετέτρεψαν τα Συμβούλια Κρίσης των ιατρών σε 
απολύτως ελεγχόμενα, κομματικά όργανα. Αφού 
για ένα χρόνο πάγωσαν όλες τις κρίσεις άρχισαν 
με αργό ρυθμό προσλήψεις με κομματική κυρίως 
κατεύθυνση.

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1. «Πρωταρχικό νομοσχέδιο είναι η αλλαγή του 
τρόπου προμηθειών και η αλλαγή της οικονομικής

1,2. Το νομοσχέδιο δεν υπάρχει ακόμα, 18 μήνες 
μετά. Όχι μόνο δεν το έκαναν, αλλά όλο αυτό το

διαχείρισης των νοσοκομείων». -  Υπουργός Υγείας, 
Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/ 2004 
2. «Δημιουργείται ενιαίος φορέας προμηθειών για 
την προκήρυξη των διαγωνισμών. Δημιουργείται 
κεντρική επιτροπή προμηθειών για να ελέγχει τους 
διαγωνισμούς. Δημιουργείται ενιαίος φορέας πα- 
ραγγελιοληψίας, για να διεκπεραιώνει την παρα
λαβή των υλικών». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 
18/03/2005

διάστημα οι προμήθειες γίνονται κυρίως με ανα
θέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς. Παράλληλα 
ο ρυθμός αύξησης του χρέους των νοσοκομείων 
σε ετήσια βάση είναι πάνω από 10% σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος.

8. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

1. «Θέλω, για μια ακόμη φορά, να τονίσω ότι η 
Κυβέρνηση στηρίζει το δημόσιο χαρακτήρα του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας». -  κ. Καραμανλής, 
28/07/2005

2. «Προσδιορισμός... με τη μεγαλύτερη δυνατή 
προσέγγιση, του πραγματικού κόστους ημερήσιου 
νοσηλίου». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα ΝΑ.

3. «Κοστολόγηση των ιατρικών επισκέψεων, αλλά 
και των πράξεων που δεν περιλαμβάνονται στην 
επίσκεψη». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα ΝΑ.

4. «Καθιέρωση εθνικής συλλογικής σύμβασης... την 
οποία υπογράφουν όσοι γιατροί επιθυμούν να 
συμμετέχουν στο σύστημα. Δικαίωμα υπογραφής 
έχουν μόνο γιατροί, οι οποίοι δεν έχουν καμία ερ
γασιακή σχέση με το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα».

5. «Επεξεργασία εθνικού προγράμματος κοινωνικής 
αλληλεγγύης και συνοχής». -  Υπουργός Υγείας, 
Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/2004

1. Και τι έκαναν; Άνοιξαν την πόρτα στην Ιδιωτικο
ποίηση. Ψήφισαν το Νόμο για τη δημιουργία ενός 
άλλου Συστήματος Υγείας υπό τη μορφή Ανώνυ
μης Εταιρείας και προχώρησαν στην ίδια κατεύ
θυνση και για τα ναρκωτικά και τις ΜΕΘ.

2. Δεν έκαναν τίποτα.

3. Πέρασαν 18 μήνες για να προχωρήσουν μόνο 
στην αναπροσαρμογή των ιατρικών επισκέψεων. 
Μια απόφαση είχε υπογράφει' προ διετίας από τον 
τότε Υπουργό Υγείας του ΠΑΣΟΚ.

4. Δεν έκαναν τίποτα.

5. Και τι έκαναν; Πάγωσαν το πρόγραμμα ανάπτυ
ξης και λειτουργίας όλων των μονάδων πρόνοιας 
σε όλη την χώρα.

9. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

«Η επιτυχής αντιμετώπιση της χρήσης και της 
διάδοσης των ναρκωτικών (παράνομων εξαρτη- 
σιογόνων) ουσιών αποτελεί στόχο υψηλής προτε
ραιότητας... Προβλέπουμε την εξασφάλιση θέ
σεων θεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες, με τη 
δημιουργία νέων θεραπευτικών μονάδων ή την 
επέκταση αυτών που λειτουργούν. Έτσι θα εξα- 
λειφθεί η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση των 
καταλόγων αναμονής». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της 
ΝΑ.

Και τι έκαναν; Τίποτα.
α) Ανέστειλαν στην πράξη το Εθνικό Σχέδιο
Αντιμετώπισης των Ναρκωτικών.
β) Δεν προχώρησαν σε καμία νέα πρόσληψη και δε
λειτούργησαν καμία νέα Μονάδα.
γ) Η λίστα αναμονής αυξήθηκε από 2500 σε 3700
άτομα.
δ) Αντί να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα της δη
μιουργίας μονάδων βουπρενορφίνης σε όλα τα 
νοσοκομεία της Ελλάδος και μονάδων μεθαδόνης 
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο δράσης προσανατο-



λίζονται να δώσουν τα υποκατάστατα στους ιδιώ
τες και συγκεκριμένα στις ψυχιατρικές κλινικές.

10. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε στις προγραμ
ματικές του δηλώσεις «τραγική» την απορρόφηση 
των κονδυλίων του ΓΚΠΣ. Είπαν ότι θα προω
θήσουν την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.

Ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 16/07/2004, και με 
την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ, διάταξη για συντό
μευση των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπι
κού. Ποια ήταν η πρόοδος από τότε; Δεν προσλή- 
φθηκε κανένας εργαζόμενος, οι δομές και οι 
υπάρχοντες εργαζόμενοι έμειναν απλήρωτοι και 
δεν αποασυλοποιήθηκε ούτε ένας νέος ψυχικά 
ασθενής επί 18 μήνες. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση 
βρίσκεται στον αέρα με κίνδυνο να ακυρωθεί στο 
σύνολό της.

11. ΑΤΟ Μ Α ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

«Άμεση λειτουργία του παρατηρητηρίου αναπη
ρίας». -  Υπουργός Υγείας, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 22103/2004

Το παρατηρητήριο αναπηρίας θεσπίστηκε από την 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η μόνη ενέργεια της 
σημερινής κυβέρνησης ήταν να ορίσει νέο Διοικη
τικό Συμβούλιο, αλλά το Παρατηρητήριο δεν 
λειτουργεί.

12. ΔΗ Μ Ο ΣΙΑ  ΥΓΕΙΑ

«Αρχή και προτεραιότητα του προγράμματος μας 
είναι η προστασία της υγείας - και, επομένως, η 
επένδυση στην προληπτική ιατρική... Θεμελιώδη 
αρχή της νέας πολιτικής στον τομέα της Υγείας 
που προτείνουμε, αποτελεί η δημιουργία ενός 
σύγχρονου Συστήματος Υγείας, στο οποίο θα 
προέχει η προστασία της υγείας και όχι μόνο η 
διαχείριση της ασθένειας». -  Κυβερνητικό Πρόγραμ

μα της Ν.Δ.

Και τι έκαναν; Κανένα νέο μέτρο ή νέα επένδυση 
σε προσωπικό ή εκπαίδευση για τη Δημόσια Υγεία. 
Ψήφισαν νόμο που εν μέρει αντιγράφει τον 
τελευταίο νόμο του ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας επί 
πλέον επιτροπές και όργανα και δυσκολεύοντας 
τη συνεργασία των περιφερειακών και νομαρχια
κών υπηρεσιών υγείας λόγω ένταξης των πρώτων 
στις ΔΥΠΕ.
Επιπλέον:
Ανέστειλαν στην πράξη τα μέτρα κατά του Καπνί
σματος.
Δεν ενεργοποίησαν την Εθνική Επιτροπή για τη 
Διατροφή.

13. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

«Στο ίδιο διάστημα αναβαθμίστηκε το Εθνικό Κέ
ντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας και βελτιώθηκε 
σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρε
σιών του. Σημειώνω ότι λειτουργεί ήδη σε εικο
σιτετράωρη βάση η τηλεφωνική γραμμή «197» για 
άμεση κοινωνική βοήθεια, λειτουργεί στο Καλα
μάκι ξενώνας για κακοποιημένες γυναίκες και 
παιδιά, λειτουργούν ξενώνες, ένας στο Ίλιο και 
ένας στο Ωραιόκαστρο, για γυναίκες θύματα πα-

ράνομης διακίνησης και σεξουαλικής εκμετάλ
λευσης, λειτουργούν δύο κέντρα κοινωνικής στή
ριξης, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, 
και σύντομα πρόκειται να λειτουργήσουν άλλα 
δέκα». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 18/03/2005

Προσέλαβαν 24 συμβασιούχους διαφόρων ειδικο
τήτων, των οποίων οι 6μηνες συμβάσεις έληξαν 
τέλος Μάίου και δεν ανανεώθηκαν.
Ο πρόεδρος του ΕΚΑΚΒ πρόσφατα στο Λαύριο 
δήλωσε ότι από τα 10 Κέντρα Κοινωνικής Στήρι
ξης, τα οποία αναφέρουν στο ΕΣΔΕ, τα 2 θα κλεί- 
σουν (του Λαυρίου και άλλο ένα) και ότι θα μετακι
νηθεί το προσωπικό.
Οι περισσότεροι ξενώνες που λειτούργησαν ποτέ 
ταυτόχρονα ήταν τρεις. Υπάρχουν ίσως ως κτίρια 
αλλά χωρίς προσωπικό. Σήμερα και για άγνωστο 
πόσο ακόμα μετά τη λήξη και των παραπάνω 
συμβάσεων λειτουργεί μόνο ένας, στο Καλαμάκι...

14. ΠΕΣΥΠ

«Τα ΠΕ.Σ.Υ.Π. κατά γενική παραδοχή, αποτελούν 
υπερβολική “πολυτέλεια” για το ελληνικό Σύστημα 
Υγείας. Τα ΠΕ.Σ.Υ.Π. ενώ στοιχίζουν πάνω από 50 
δισ. δρχ. ετησίως, δεν έχουν καμία ουσιαστική 
χρησιμότητα... Προβλέπουμε την κατάργηση των 
ΠΕ.Σ.Υ.Π. τα οποία δεν έχουν καμία θέση στο Σύ
στημα Υγείας όπως οργανώνεται με τις προτάσεις 
μας. Έτσι θα εξοικονομηθεί μεγάλο ποσό 
απαραίτητο για την βελτίωση της υποδομής των 
Νοσοκομείων». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ. 
«Καταργούνται (όπως δεσμευτήκαμε) τα δυσκί
νητα ΠΕΣΥΠ και το ρόλο τους αναλαμβάνουν οι 
Υγειονομικές Περιφέρειες». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία 
στη Βουλή, 18/03/2005

Και τι έκαναν; Άλλαξαντο όνομα και από ΠΕ.Σ.Υ.Π. 
το μετέτρεψαν σε ΔΥΠΕ. Διόρισαν νέους προέ
δρους και αντιπροέδρους έμμισθους, νέους Διοι
κητές, Υποδιοικητές και Αντιπροέδρους Νοσο
κομείων, αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος κατά 
30% τουλάχιστον. Παρόλο που άφησε την ίδια 
περίπου δομή στην ουσία απονεύρωσε την 
δυναμική της αποκέντρωσης και έκανε το σύστημα 
πιο πολύ συγκεντρωτικό και απολύτως κομματικά 
ελεγχόμενο. (Μόνο το κόστος αλλαγής όλων των 
πινακίδων από ΠΕ.Σ.Υ.Π. σε ΔΥΠΕ σε όλη την 
χώρα θα στοιχίσει περίπου 1.000.000 Ευρώ.)

15. ΕΚΑΒ

«Εκσυγχρονισμός του ΕΚΑΒ... Φτιάχνεται και το 
επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Υγείας. Εάν 
δεν υπάρξει επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο 
Υγείας, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί το 
Υπουργείο το τι γίνεται πανελλαδικά στα τρία 
επίπεδα της υγειονομικής περίθαλψης και φρο
ντίδας. Δεν είναι μεγάλο το ποσό. Ελπίζω ότι θα 
μπορέσουμε να το εξοικονομήσουμε από του 
χρόνου». -  Υπουργός Υγείας, Προγραμματικές Δηλώσεις 
-  Βουλή, 22/03/2004

Δεν προχώρησαν καθόλου. Ακύρωσαν το δια
γωνισμό που βρήκαν σε εξέλιξη για 35 νέα 
ασθενοφόρα.

16. ΝΟ ΣΟ ΚΟ Μ ΕΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Είπαν ότι θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των Και τι έκαναν;
νοσοκομειακών μολυσματικών αποβλήτων. α) Ανέστειλαν επ’ αόριστον την εφαρμογή της Κ.Υ.

απόφασης για τη σωστή διαχείριση των αποβλή
των στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα 
β) Πάγωσαν την διαδικασία σύμβασης για τη μετά-



φορά των νοσοκομειακών αποβλήτων του Λεκα
νοπεδίου στον καυστήρα του ΕΣΚΝΑ στα Λιόσια, 
με αποτέλεσμα να πηγαίνουν στον καυστήρα μόνο 
3000 κιλά ημερησίως και τα άλλα να διατίθενται 
ανεξέλεγκτα.

17. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Είπαν ότι θα προχωρήσουν το πρόγραμμα μηχα- Σταμάτησαν το πρόγραμμα, πάγωσαν όλες τις
νοργάνωσης των νοσοκομείων και εγκατάστασης διαδικασίες, καθυστερώντας την υλοποίηση του
διπλογραφικού συστήματος που βρίσκονταν σε έργου για πέντε χρόνια τουλάχιστον, 
εξέλιξη.
«Πλήρη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας 
στη λειτουργία των νοσοκομείων. Καθιέρωση του 
διπλογραφικού συστήματος». -  Κυβερνητικό Πρό
γραμμα της Ν.Δ.

18. ΘΕΣΜ ΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Υπουργός Υγείας, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή,
22/03/2004:

1. «Θεσμοθέτηση ειδικής γραμματείας πολιτικών 1-3. Καμία εξέλιξη. Μόνο λόγια, 
κοινωνικής ένταξης.»
2. «Ίδρυση εθνικού κέντρου στήριξης και πιστοποί
ησης εθελοντικών φορέων»
3. «Θέσπιση εθνικού κώδικα κοινωνικής πρόνοιας 
για τα δικαιώματα των πολιτών.»

19. ΓΚ Π Σ

Είπαν ότι θα επιταχύνουν την απορρόφηση του Γ’ 
Κ.Π.Σ, του Τομεακού και των Π.Ε.Π., τα οποία 
παρέλαβαν με απορροφητικότητα 14,5% περίπου, 
ένταξη έργων στο 80%, προκήρυξη στο 60%.

Ο ρυθμός απορροφητικότητας παραμένει πολύ 
χαμηλός. Δεν εντάχθηκαν ουσιαστικά νέα έργα, 
υπάρχει κίνδυνος να χαθούν χρήματα από το 
ΓΚΠΣ και ιδιαίτερα από τα προγράμματα ψυχικής 
υγείας.

20. ΔΙΑΣΠΟ ΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜ ΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Είπαν ότι θα ρυθμίσουν το θέμα της διασποράς 
των μηχανημάτων νέας τεχνολογίας και τη λήψη 
μέτρων για την περιφρούρηση της Δημόσιας 
Υγείας από τις επιπτώσεις των ραδιενεργών 
πηγών και της ακτινοβολίας γενικότερα.

Και τι έκαναν; Άλλαξαν δύο φορές την Υπουργική 
απόφαση για να δώσουν ρουσφετολογικά νέες 
άδειες Αξονικών, Μαγνητικών και Μηχανημάτων 
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, επιβαρύνοντας 
το ήδη βεβαρημένο περιβάλλον κυρίως της Αττικής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. ΠΟΣΟΣΤΟ Α.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

«Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται οι δημόσιες δαπά
νες για την Παιδεία, από 3,5%, σταδιακά να φθά- 
σουν το 5% του Α.Ε.Π., δίνοντας προτεραιότητα 
στη σημαντικότερη εθνική και κοινωνική επένδυ
ση.». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

Μείωση των δημοσίων δαπανών στο 3,58% το 
2005 από το 3,61 % το 2004!!

2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Χρειαζόμαστε ένα σχολείο το οποίο, κυρίως, 
μαθαίνει τον μαθητή ‘πώς να μαθαίνει’».

1. Εγκατάλειψη του καινοτόμου προγράμματος 
Ευέλικτη Ζώνη’, στο οποίο η μεθοδολογία της 
διδασκαλίας είχε αυτό ως κεντρικό στόχο.

2. «Διαρκής σύνδεση της εκπαίδευσης με την 
παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας».

2. Όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες κινούνται προς 
την αντίθετη κατεύθυνση. Αύξηση των ωρών 
διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών. Αύξηση των 
διδάκτρων στα ΙΕΚ. Εγκατάλειψη των ΤΕΕ και 
αναβολή για ακόμη μία χρονιά όποιων αλλαγών 
σχεδιάζονται. Κανένα σχέδιο πιστοποίησης των 
γνώσεων στην Πληροφορική και τα προγράμματα 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

3. «Περισσότερες επενδύσεις σε ανθρώπινους πό
ρους».

3. Μείωση των προσλήψεων διδακτικού προσω
πικού.

4. «Καινοτομίες όσον αφορά τη διδασκαλία και τη 
μάθηση».

4. Εγκατάλειψη του καινοτόμου προγράμματος Ευέ
λικτη Ζώνη’ και διακοπή του προγράμματος ‘Μελίνα’.

3. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

«Ξεκινήσαμε εθνικό διάλογο για την Παιδεία, για 
να θεμελιώσουμε μια εκπαιδευτική πολιτική, με 
διάρκεια στο χρόνο, αλλά και ευελιξία προσαρ
μογής στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον». 
-  Κ. Καραμανλής, 08/06/2005

Σχήματα λόγου, προσχήματα διαλόγου. Για πιο 
διάλογο μπορεί να μιλά η κυβέρνηση; Στο Εθνικό 
Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) ξεκινήσαμε πολλοί, 
τερμάτισαν μόνοι. Ο διάλογος, από τον οποίο όλοι 
έχουν αποχωρήσει, ήταν προσχηματικός. Αυτό



τονίζουν και γι’ αυτό διαμαρτύρονται όλοι οι 
φορείς που στην αρχή συμμετείχαν. Το ΠΑΣΟΚ 
αποχώρησε τελευταίο, αφού εξάντλησε κάθε 
περιθώριο. Στις διαρκείς εκκλήσεις μας για ουσια
στικοποίηση του ΕΣΥΠ, το Υπουργείο απαντούσε 
με αδιαφορία και με αιφνιδιαστικές παρουσιάσεις 
σχεδίων νόμων χωρίς χρόνο συζήτησης, την ύπαρ
ξη της οποίας ψευδώς επικαλούνταν η υπουργός 
στα μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, παρά τη πρωθυ- 
πουργική δέσμευση στις 08/11/2004 από βήματος 
Βουλής, ουδέποτε διασυνδέθηκε ο εθνικός διάλο
γος για την Παιδεία με την αρμόδια κοινοβουλευ
τική επιτροπή. Τέλος, στην Επιτροπή Μορφωτικών 
της Βουλής η υπουργός και οι υφυπουργοί δεν 
προσέρχονται.

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας για τους 
εκπαιδευτικούς».

2. «Καλύτερες αποδοχές για τους εκπαιδευ
τικούς».

3. «Τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με το Υπουρ
γείο Παιδείας θα αναπτύξουν εξαμηνιαίο πρό
γραμμα μαθημάτων επιστημονικής - διδακτικής και 
ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης».

4. «Το σύστημα Επιμόρφωσης που θα εφαρμό
σουμε προβλέπει:
α) Υποχρεωτική τετράμηνη Εισαγωγική πριν από 
το διορισμό,
β) Υποχρεωτική Περιοδική διάρκειας 100 ωρών 
κάθε 6-7 χρόνια,

1. Εφαρμογή αστυνομικών μέτρων για τους εκπαι
δευτικούς (γιατί δεν διάβασαν το μήνυμα της κ. 
υπουργού, να δηλώσουν από πριν αν θα απεργή- 
σουν). Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέ
σεις, αποσπάσεις, διορισμοί, επιλογές στελεχών) 
γίνονται με καθυστέρηση. Φέτος οι διορισμοί γίνο
νται μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πραγ
ματοποιήθηκαν αθρόες ρουσφετολογικές απο
σπάσεις στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαί
δευσης σε πολλές περιπτώσεις ανατρέποντας 
ομόφωνες προτάσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών 
συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ) κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 2690/99.

2. Αθέτηση της δέσμευσης στη Βουλή για καταβο
λή του επιδόματος των 176 Ευρώ. Αυξήσεις μικρό
τερες από τον τιμάριθμο. Κατάργηση του κινήτρου 
απόδοσης στους μετεκπαιδευόμενους εκπαιδευ
τικούς και επαναφορά του μετά από σχετική επε- 
ρώτηση του ΠΑΣΟΚ.

3. Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση.

4. α) Εισαγωγική: Δεν έχει γίνει τίποτε καινούργιο, 
συνεχίζεται όπως και πριν, 
β) Περιοδική: Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την 
κατεύθυνση,
γ) Ταχύρρυθμη: Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή 
την κατεύθυνση,

γ) Υποχρεωτική Ταχύρρυθμη 20-40 ωρών, 
δ) Προαιρετική Ετήσια».

5. «Κάθε τίτλος επιμόρφωσης μοριοδοτείται».

6. «Συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και του εκπαιδευτικού».

7. «Θα αυξήσουμε τις θέσεις Σχολικών Συμβού
λων».

8. «Μόνιμο, αξιοκρατικό και αποτελεσματικό σύ
στημα διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης».

9. «Κατάργηση της θητείας και καθιέρωση της μο
νιμότητας των στελεχών της εκπαίδευσης στους 
βαθμούς που προβλέπονται» (του Διευθυντή σχο
λείου, Σχολικού Συμβούλου και πάνω).

10. «Ειδικά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς που 
θα υπηρετούν στα λύκεια και ιδιαίτερα γι’αυτούς 
που θα διδάσκουν στη Γ’ Λυκείου».

δ) Ετήσια: Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κα
τεύθυνση.

5. Κατά την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευ
σης το καλοκαίρι του 2004 δεν μοριοδοτήθηκε 
τίποτε, ενώ στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 
που ετοιμάζει το ΥΠΕΠΘ μειώνεται η βαρύτητα της 
επιστημονικής συγκρότησης και κατάρτισης.

6. Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση. 
Έχει μπει “στο ράφι” ο σχετικός νόμος του ΠΑΣΟΚ 
(2986/2002).

7. Παραμένουν κενές πολλές θέσεις Σχολικών 
Συμβούλων, θεσμός που θα έχει τη μεγαλύτερη 
εμπλοκή σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης.

8. Ακόμη δεν έχει καταρτισθεί σχέδιο Π.Δ. για την 
επιλογή στελεχών. Ό,τι έχει κυκλοφορήσει ως 
προσχέδιο μέχρι σήμερα, μειώνει τη βαρύτητα των 
επιστημονικών κριτηρίων. Τα υπηρετούντο σήμε
ρα στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης είναι 
κομματικά στελέχη της Ν.Δ., επιλέχθηκαν εντελώς 
αναξιοκρατικά και μέσα από μια διαδικασία 
παρωδία και παρότι υπήρξε στη Βουλή δέσμευση 
της κ. υπουργού ότι πρόκειται για προσωρινούς 
που θα αντικατασταθούν με αξιοκρατικά επιλεγμέ
νους έως τις 31-8-2005, ήδη προωθήθηκε στη 
Βουλή διάταξη για παράταση της θητείας τους 
μέχρι την αντικατάστασή τους. Η ανυπαρξία Π.Δ. 
για την επιλογή στελεχών έχει ως αποτέλεσμα να 
μην μπορούν να καλυφθούν και οι κενές θέσεις 
Σχολικών Συμβούλων.

9. Από ότι διαφαίνεται από τα προσχέδια Π.Δ. για 
τις επιλογές στελεχών και από σχετικές δηλώσεις 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, η επιλογή 
αυτή, που προσανατολίζει μεγάλο μέρος του προ
γράμματος της Ν.Δ. για την παιδεία (θέσεις για τη 
διοίκηση και εποπτεία, την αξιολόγηση και την 
ποιότητα στην εκπαίδευση), μάλλον εγκαταλεί- 
πεται ως λανθασμένη.

10. Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύ
θυνση.

5. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

«Ταχύρυθμη κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας, 
ώστε σε 5 χρόνια να είναι δυνατή η πρωινή λει
τουργία όλων των σχολείων». -  Κυβερνητικό Πρό
γραμμα της Ν.Δ.

Η Ν.Δ. υποσχόταν προεκλογικά την εξάλειψη της 
διπλής βάρδιας των σχολείων. Ως αντιπολίτευση 
έταξε την πρωινή λειτουργία όλων των σχολικών 
μονάδων μέσα σε μια πενταετία. Ως κυβέρνηση



δεν μιλά πλέον για εξάλειψη, αλλά για περιορισμό
της διπλής βάρδιας ως το 2009 και μάλιστα με την 
επίκληση ανακριβών στοιχείων.

Η Ν.Δ. υποσχόταν, επίσης, σύγχρονα και φιλικά 
συγκροτήματα. Και ενώ με βάση τις προεκλογικές 
της δεσμεύσεις θα περίμενε κανείς την εξαγγελία 
ενός μεγάλου προγράμματος αναβάθμισης της 
υπάρχουσας σχολικής στέγης, ο Οργανισμός Σχο
λικών Κτιρίων (ΟΣΚ) εξαντλεί την παρέμβασή του 
π.χ. για το λεκανοπέδιο της Αττικής σε 315 σχολι
κές μονάδες από το σύνολο των 2804 που λειτουρ
γούν στη συγκεκριμένη περιοχή. Μία στις επτά! Τα 
σχέδια της προηγούμενης διοίκησης του ΟΣΚ για 
τη δημιουργία στην Αθήνα 20 «σούπερ» σχολείων, 
δηλαδή των ανοικτών σχολείων πολλαπλών χρή
σεων, που θα είχαν υπόγεια γκαράζ, Ίντερνετ κα
φέ, βιβλιοθήκες, δισκοπωλεία, κ.ά. και θα έμεναν 
ανοικτά για χρήση των κατοίκων της γειτονιάς με
τά το σχολικό ωράριο, επανεξετάζεται τώρα από 
τη νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας παρότι 
υπάρχουν έτοιμες 6 αρχιτεκτονικές προμελέτες. Η 
υπουργός και ο πρόεδρος του ΟΣΚ είπαν ότι δια
τυπώθηκαν αντιδράσεις από συλλόγους γονέων 
και τον δήμο Αθήνας για το είδος των καταστημά
των που προβλέπονταν αρχικά.

Το πρόγραμμα σχολικής στέγης σταμάτησε ενώ 
επιλεκτικά χρηματοδοτούνται ορισμένες περιοχές 
και αγνοούνται άλλες. Συγκεκριμένα, στο Νομό 
Ηρακλείου και στην Αχάία, τα Χανιά, τη Λάρισα, οι 
χρηματοδοτήσεις την προηγούμενη οκταετία ήταν 
κατά μέσο όρο 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, 
ενώ το 2004 έπεσαν στα 900.000 ευρώ.

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ

«Επιταχύνθηκε ο εξοπλισμός των σχολείων με 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές». -  κ. Καραμανλής, 
Ομιλία στη Βουλή, 10/06/2005

«Παρέχουμε 150.000 υπολογιστές σε μαθητές και 
σπουδαστές μειώνοντας το κόστος πρόσβασης 
στο ΙηίθπίθΚ -  Προεκλογική “Χάρτα Καθημερινότητας 
της Ν.Δ.”

«Σύνδεση όλων των σχολείων με το διαδίκτυο». -  
Προεκλογικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόγραμμα εγκατά
στασης 20.000 υπολογιστών στα Δημοτικά. Πρό
κειται για πρόγραμμα των δικών μας κυβερνήσεων 
που η ΝΔ βρήκε έτοιμο και μάλιστα θα έπρεπε να 
το είχε ολοκληρώσει το Δεκέμβριο του 2004. Η 
προεκλογική της δέσμευση, όμως, αφορούσε δύο 
πολύ συγκεκριμένα στοιχεία: 
α) την εγκατάσταση 150.000 υπολογιστών στα 
σχολεία και
β) τη διασύνδεση όλων των σχολικών μονάδων με 
το διαδίκτυο. Και σε αυτό, όμως, έκαναν πίσω και 
συνέστησαν τώρα επιτροπή (!!!). Στις 27/05/2005 
ανακοίνωσαν πως το δωρεάν ¡ηίθΓηθΙ θα αφορά μό
νο τους αριστούχους των εισαγωγικών και τους αρι
στούχους κάθε έτους. Ακόμη δε, θολό παραμένει 
το τοπίο με το φθηνό «γρήγορο» ¡πίβιτίθί για τους

φοιτητές (ΑΟΘύ), παρά τις σχετικές εξαγγελίες της 
κυβέρνησης και του ίδιου του κ. Καραμανλή.

7. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. « Θα επιδιώξουμε την κάλυψη των αναγκών 
φοίτησης όλων των νηπίων στο νηπιαγωγείο, 
τουλάχιστον για ένα χρόνο».

2. «Μεταστέγαση των νηπιαγωγείων που είναι 
στεγασμένα σε καταστήματα πολυκατοικιών χωρίς 
αύλειο χώρο».

3. «Εξοπλίζονται τα νηπιαγωγεία με σύγχρονα 
μέσα, βιβλιοθήκες και οπτικοακουστικό υλικό».

4. «Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αναγνώριση, 
αντιμετώπιση και εκπαίδευση παιδιών με ειδικά 
προβλήματα».

1. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

2. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

3. Αναφορικά με τον εξοπλισμό καμία πρόοδος δεν 
σημειώθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. 
Εγκατάλειψη του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου -  
Μείωση του αριθμού των νηπίων αφού λόγω 
υποχρηματοδότησης δεν λειτουργούν σε σωστή 
βάση.

4. Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση.

8. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -  Δ ΙΑΠΟ ΛΙΤΙΣΜ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ως συντονιστές 
ένταξης, θα στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς του 
κοινού σχολείου όπου φοιτούν παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες».

2. «Εισαγωγή μαθημάτων Ειδικής Αγωγής σε όλα 
τα προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων Προσχολικής & Δημοτικής Εκπαίδευ
σης».

3. «Εκπαιδευτική στήριξη με τη διδασκαλία της ελ
ληνικής γλώσσας σε προπαρασκευαστικές τάξεις 
ετήσιας διάρκειας. Σ’ αυτές εντάσσονται υποχρε
ωτικά οι αλλοδαποί μαθητές προ της φοίτησής 
τους στο κανονικό σχολείο».

1. Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση. 
Τα ΚΔΑΥ και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προσωπι
κού. Δεν έχουν επιλεγεί Προϊστάμενοι στα περισ
σότερα ΚΔΑΥ και Διευθυντές σε αρκετά ΕΕΕΕΚ.

2. Πρόκειται για μια εξαγγελία που μαρτυρεί την 
άγνοια της Κυβέρνησης σε ότι αφορά το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας των Παιδαγωγικών Τμημάτων. 
Τα συγκεκριμένα Τμήματα είναι πανεπιστημιακά 
Τμήματα και ως τέτοια είναι αυτοδύναμα και 
αυτοτελή. Δεν μπορεί λοιπόν να επέμβει η πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου στα προγράμματα σπου
δών τους. Δεν έχει γίνει ακόμη κανένας μόνιμος 
διορισμός αποφοίτου από τα Τμήματα Ειδικής 
Αγωγής (Βόλου και Μακεδονίας).

3. Συρρίκνωση των Τάξεων Υποδοχής για περιο
ρισμό των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.



9. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜ ΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

1. «Πραγματοποίηση ευρύτατης ποιοτικής εσωτε
ρικής μεταρρύθμισης».

2. «Θα πετύχουμε την ευρύτερη δυνατή πολιτι
στική και αισθητική καλλιέργεια των μαθητών 
μας».

3. «Μείωση του ανώτατου κατά τμήμα αριθμού 
φοιτώ ντων μαθητών».

4. «Αναμόρφωση του συστήματος Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας».

5. Οργάνωση ειδικών δραστηριοτήτων για την 
ομαλή μετάβαση από την Στ Δημοτικού στο 
Γ υμνάσιο.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ -  ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Θα καθιερώσουμε γραπτές ανακεφαλαιωτικές 
εξετάσεις δύο φορές τον χρόνο από την Ε’ τάξη 
δημοτικού».

2. «Συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων, τουλάχι
στον δύο για κάθε γνωστικό αντικείμενο (πολλα
πλό βιβλίο)».

ΟΛ0ΗΜ ΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

«Επέκταση και ποιοτική ενίσχυση του Ολοήμερου 
Σχολείου -  Λειτουργία Τμημάτων Διευρυμένου 
Ωραρίου με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό». -  
Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

«Δημιουργήθηκαν νέα...ολοήμερα σχολεία». -  κ. 
Καραμανλής, 10/06/2006

1. Συρρίκνωση, εγκατάλειψη ή διακοπή όλων των 
καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

2, Διακοπή του προγράμματος ‘Μελίνα -  Εκπαί
δευση και Πολιτισμός’.

3. Προγραμματίζονται συγχωνεύσεις τμημάτων και 
σχολικών μονάδων με στόχο τον περιορισμό των 
αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και φυσικό 
αποτέλεσμα περισσότερα πληθωρικά τμήματα μα
θητών.

4. Συρρίκνωση των Τμημάτων Ενισχυτικής Διδα
σκαλίας για περιορισμό των αναγκών σε εκπαι
δευτικό προσωπικό.

5. Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση.

1. Μάλλον αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για λάθος 
επιλογή και την έχουν εγκαταλείψει.

2. Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση. 
Δεν αναμένονται νέα βιβλία πριν το τέλος της 
τετραετίας της κυβέρνησης της Ν.Δ.

Τα πιλοτικά ολοήμερα παραμένουν στάσιμα. Εξα
κολουθεί να εφαρμόζεται το πρόγραμμα ‘Ολοή
μερο Σχολείο’ με το θεσμικό πλαίσιο που καθιέ
ρωσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Η πραγματικότητα είναι ότι η εικόνα του ολοήμε
ρου σχολείου που σχηματίστηκε με ευθύνη της 
Νέας Διακυβέρνησης (δεν το χρηματοδότησε, ού
τε το στήριξε, ούτε διόρισε εκπαιδευτικούς των 
ειδικοτήτων -  άλλωστε, το έχει αποκαλέσει “par
king” παιδιών) είναι τόσο αρνητική, ώστε μόνο ο 
μισός σε σχέση με το παρελθόν αριθμός παιδιών 
ζήτησαν να φοιτήσουν στο ολοήμερο.

10. ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜ ΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

1. «Επεκτείνουμε και εντάσσουμε στην υποχρε
ωτική εκπαίδευση και το λύκειο».

2. «Είναι ανάγκη επίσης να φύγουμε από το “θέσ
φατο” του ενιαίου Λυκείου, αλλά και να αναβαθμί
σουμε την επαγγελματική εκπαίδευση σε λυκειακό 
επίπεδο δημιουργώντας το Επαγγελματικό Λύκειο 
και καταργώντας τα Τ.Ε.Ε.».

3. «Η παραπαιδεία πλήττει τα παιδιά των οικογε
νειών με χαμηλά εισοδήματα».

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Μαθητές και οι γονείς απαλλάσσονται από τον 
ασφυκτικό κλοιό των πανελληνίων εξετάσεων της 
Β’ Λυκείου... Διεξάγονται Πανελλήνιες Εξετάσεις 
μόνο στη Γ’ τάξη λυκείου σε 6 μαθήματα (από 9 
που εξετάζονται σήμερα)».

2. «Στην Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργούν 3 
γνωστικές κατευθύνσεις: α) Θεωρητικών Σπου
δών, β)Φυσικών και Τεχνολογικών Σπουδών, γ) 
Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών. Οι δύο 
πρώτες τάξεις του Γενικού Λυκείου έχουν κοινό 
πρόγραμμα σπουδών, αλλά τα θέματα των γρα
πτών προαγωγικών εξετάσεων λαμβάνονται από 
κεντρική τράπεζα θεμάτων».

1. Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση.

2. Είχε εξαγγελθεί για το σχολικό έτος 2005-2006, 
αλλά ήδη αναβάλλεται για μία χρονιά χωρίς να 
αναφέρεται η αιτία της αναβολής, που είναι η 
ανεπάρκεια του Υπουργείου να προγραμματίσει 
και να υλοποιήσει τα σχέδιά του.

3. Η καθυστέρηση εφαρμογής της Πρόσθετης Δι
δακτικής Στήριξης στρέφει τους μαθητές στην 
παραπαιδεία.

1. Υλοποιήθηκε αλλά λιγότεροι από τρεις στους 
εκατό μαθητές της Β’ Λυκείου εγκατέλειψαν τελικά 
τα φροντιστήρια παρά την κατάργηση των Πανελ
λαδικών Εξετάσεων στην τάξη αυτή, την οποία 
αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας υπολογίζοντας 
ότι θα καταπολεμούσε αποτελεσματικά την προ
σφυγή στα φροντιστήρια (Τα στοιχεία αυτά προκύ
πτουν από έρευνα της Ομοσπονδίας Φροντιστών 
Ελλάδας, ΟΕΦΕ). Η δε μείωση των εξεταζόμενων 
μαθημάτων στη Γ’ Λυκείου αυξάνει τον παράγοντα 
«τύχη» στις εξετάσεις. Κυρίως, όμως, αυτό που 
συνάγεται είναι ότι η κατάργηση αυτών των εξε
τάσεων δεν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για την πρόσβα
ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που να είναι 
ξεκάθαρο για τους μαθητές, τους εκπαιδευτι
κούς, τους γονείς.

2. Παρότι πρόκειται να εφαρμοσθεί από φέτος, 
δεν έχουν σταλεί ακόμη οι σχετικές οδηγίες, μία 
εβδομάδα πριν την έναρξη του σχολικού έτους.



ΒΙΒΛΙΑ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση.

2. Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση. 
Μια βδομάδα πριν την έναρξη του σχολικού έτους 
έχει αποσταλεί στα Γυμνάσια και τα Λύκεια μόνο το 
30% των σχολικών βιβλίων.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ -  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Σταδιακή λειτουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης σε 1. Δεν έχει γίνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση, 
όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια».

2. «Αύξηση του αριθμού των γραφείων Σχολικού 2.Δενέχειγίνειτίποτεπροςαυτήτηνκατεύθυνση. 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού με ταχείς
ρυθμούς,... εφαρμογή του ΣΕΠ σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας».

1. «Συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων, τουλάχι
στον δύο για κάθε γνωστικό αντικείμενο (πολλα
πλό βιβλίο)».

2. «Αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής των 
σχολικών βιβλίων».

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Αξιολόγηση των υφιστάμενων Ι.Ε.Κ., σε ό,τι α
φορά τη λειτουργικότητά τους και την ανταπόκρι
σή τους στις τοπικές ανάγκες της περιοχής τους 
και την ορθολογική χωροταξική κατανομή τους».
2. Δημιουργία Ανωτάτου Συμβουλίου Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνων Πόρων (Α.Σ.Α.Α.Π.), που θα εισηγείται 
κατευθύνσεις και μέτρα για το συντονισμό όλων 
των πολιτικών τυπικής και άτυπης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, με γνώμονα τις ανα
πτυξιακές ανάγκες της χώρας».
3. «Δημιουργία Κέντρου Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων 
(ΚΕΠΠΕΠ)».

1-3. Απαράδεκτη καθυστέρηση στην εφαρμογή 
του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελ
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απα
σχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ) που θεσμοθέτησε το ΠΑΣΟΚ, 
πλήρης ανυπαρξία σχεδιασμού όσον αφορά το 
ανθρώπινο δυναμικό, τον πιο σημαντικό παράγο
ντα της ανάπτυξης, και παντελής έλλειψη επικοι
νωνίας των κρίσιμων γι’ αυτό το σκοπό υπουρ
γείων παιδείας και απασχόλησης.

12. Α.Ε.Ι.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

«Η αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαί
δευσης θα αναφέρεται σε όλες τις παραμέτρους 
της... Δημιουργείται ανεξάρτητη Εθνική Επιτροπή 
Αξιολόγησης (ΕΕΑ)». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

Ποια είναι η πραγματικότητα; 
α) Ψηφίστηκε νόμος για την αξιολόγηση των ΑΕΙ, 
μόνο και μόνο για να ανταποκριθεί η κυβέρνηση 
στις τυπικές υποχρεώσεις της όσον αφορά τον

«Άμεσος στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεσπίζουμε, για το σκο
πό αυτό, αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με σεβασμό 
στην αυτοτέλειά τους». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη 
Βουλή, 08/06/2005

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και τε
τραετής προγραμματισμός νέων θέσεων».

Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ψηφί
ζουν τίτλους χωρίς περιεχόμενα. Με προχειρότη
τες και γενικολογίες, επιχειρούν να ξεγελάσουν 
τους «κουτόφραγκους».
β) Ως προς τα «περί σεβασμού της αυτοτέλειας» 
ας διαβάσουν την έκθεση της Διεύθυνσης Επιστη
μονικών Μελετών της Βουλής: τους εγκαλεί πάλι 
για αντισυνταγματικές πρόνοιες και ειδικότερα για 
παραβίαση της αρχής της αυτοτέλειας των ανώ
τατων ιδρυμάτων.
γ) Ως προς το περιεχόμενο των ρυθμίσεων : δεν 
εισάγεται σύστημα αξιολόγησης, αλλά απλώς 
εγκαθιδρύεται ένας μηχανισμός ελέγχου. Ένας 
γραφειοκρατικός μηχανισμός παραγωγής εκθέ
σεων ανά τετραετία. Όπου ο έλεγχος αυτός εντο
πίζει προβλήματα για τα οποία ευθύνεται το κρά
τος (π.χ. καθυστερήσεις για την έκδοση μιας πρά
ξης) παραμένει ατελέσφορος. Δεν προβλέπεται, 
δηλαδή, η υποχρέωση του κράτους να αίρει τα 
εμπόδια που το ίδιο δημιουργεί. Το ίδιο ισχύει και 
για τους ίδιους τους ελεγχόμενους φορείς. Ουδε- 
μία σύνδεση ελέγχου και χρηματοδότησης επιχει- 
ρείται, εκεί όπου η έλλειψη χρημάτων διαπιστώ
νεται πως αποτελεί πηγή κακοδαιμονίας..

Σε καμία περίπτωση δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι 
της αξιολόγησης, που είναι η βελτίωση της ποιό
τητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων, ενώ αυτό που επι- 
χειρείται είναι η δημιουργία ενός εργαλείου ανα
κατανομής πόρων σε συνθήκες υποχρηματοδό- 
τησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

1. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση 
ενώ παράλληλα σημειώνονται πολλές ελλείψεις σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Ειδικότερα:
- Εκκρεμούν επί μήνες οι προκηρύξεις θέσεων 
πανεπιστημιακών (νέων και εξελίξεων). Οι υπηρε
σιακοί αρμόδιοι για τα θέματα Ανώτατης Παιδείας 
βεβαιώνουν ότι οι σχετικοί φάκελοι είναι έτοιμοι 
και μένει να υπογραφούν. Παλαιότερα η διαδικα
σία προκήρυξης περαιωνόταν σε ένα-ενάμιση 
μήνα.
- Χωρίς να συντρέχει κανείς λόγος, δεν διενερ- 
γούνται σε πολλά πανεπιστήμια οι εναπομένουσες 
εκλογές μελών ΔΕΠ διαφόρων τμημάτων όταν οι 
εν λόγω θέσεις έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ. Επι
πλέον τα ειδικά εκλεκτορικά έχουν ήδη συνεδριά
σει και έχουν ορίσει τις εισηγητικές επιτροπές.



2. «Οικονομικός πάρεδρος».

3. «Αξιοποίηση πανεπιστημιακής περιουσίας».

4. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Κοσμήτορες». 

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι.

«Δημιουργήθηκαν νέα τμήματα Πανεπιστημίων» -
Κ. Καραμανλής, 10/06/2005

ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ

«Η “αυθεντία” του ενός βιβλίου καταργείται και η 
επιλογή γίνεται ελεύθερα από τον φοιτητή με
ταξύ των συγγραμμάτων των προτεινόμενων από 
κάθε Τμήμα ή Τομέα». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της 

Ν.Δ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ -

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Αύξηση του αριθμού των υποτροφιών τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο».

- Πολλές εκλογές μελών ΔΕΠ έχουν αναπεμφθεί 
από το ΥΠΕΠΘ, με σκεπτικά που σχολιάζουν την 
ουσία της απόφασης των εκλεκτορικών οργάνων 
και άρα καταπατούν βάναυσα την ακαδημαϊκή 
ελευθερία και αυτονομία.

- Οι πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες με 
βάσει το Π.Δ.407/80 έχουν περικοπεί σε ποσοστά 
μέχρι και 40% σε ορισμένα περιφερειακά πανεπι
στήμια, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στη 
διεξαγωγή των μαθημάτων.

Διαμαρτυρόμενα για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό αλλά και για τα εκρηκτικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν λόγω της υποχρηματοδό- 
τησης, ορισμένα ΑΕΙ (π.χ. Πανεπιστήμια Θεσσα
λίας, Θράκης, Αιγαίου, Πάτρας, Ιονίου, αλλά και Δ. 
Μακεδονίας) έχουν ήδη προχωρήσει σε αναστολή 
της λειτουργίας τους ή βρίσκονται σε τροχιά 
κινητοποιήσεων.

2. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση

3. Το καθεστώς διαχείρισης της πανεπιστημιακής 
περιουσίας (μέσω των ανάλογων Εταιρειών) 
παραμένει αμετάβλητο.

4. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση

Τα νέα τμήματα είχαν ήδη δρομολογηθεί από την 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και θα μπορούσε η κυβέρ
νηση να είχε ολοκληρώσει άμεσα την έκδοση 
προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία ήσαν έτοιμα - 
έλειπαν μόνο οι υπογραφές.

Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

1. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση 
(ίσως μόνο μια οριακή αύξηση των υποτροφιών 
του ΙΚΥ).

2. «Ειδικές υποτροφίες για ορισμένες ειδικότητες 
σε όσους κατάγονται από παραμεθόριες περιο
χές, με υποχρέωση επιστροφής και παραμονής επί 
ένα χρονικό διάστημα στη γενέτειρά τους».

3. «Ειδική χρηματοδότηση ενίσχυσης ενοικίου για 
αποδεδειγμένως οικονομικά αδύναμους φοιτητές 
και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών».

4. «Ειδική χρηματοδότηση για την αύξηση της 
επιχορήγησης στους συμμετέχοντες στα προ
γράμματα φοιτητικής κινητικότητας στην Ευρω
παϊκή Ένωση (ERASMUS)».

5. «Πρόσθετη ετήσια χρηματοδότηση αποκλει
στικά για επιστημονικό εξοπλισμό καθώς και 
εξοπλισμό μάθησης για ΑΜΕΑ».

6. Συστηματική και προγραμματισμένη αύξηση 
των φοιτητικών εστιών καθώς και των βιβλιοθηκών 
και αναγνωστηρίων, με ειδική μέριμνα για τα ακρι- 
τικά πανεπιστήμια.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

«Ρυθμίστηκε το θέμα των μετεγγραφών στα ΑΕΙ 
και θεσμοθετήθηκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για το 
διορισμό πολύτεκνων εκπαιδευτικών». -  κ. Καραμαν
λής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005

ΔΙΚΑΤΣΑ

«Ψηφίστηκε νόμος για την κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ 
και τη θέσπιση νέου συστήματος αναγνώρισης των 
πτυχίων του εξωτερικού». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία 
στη Βουλή, 28/06/2005

13. Τ.Ε.Ι.

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Η Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμα της για τα 
Τ.Ε.Ι. δεσμεύεται: να χρηματοδοτήσει και να στη
ρίξει επαρκώς όλα τα Τ.Ε.Ι. της χώρας για μία 
περίοδο τεσσάρων ετών, προκειμένου να τους δώ
σει το χρόνο και τα οικονομικά μέσα, να βελτιω
θούν».

2. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

3. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

4. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

5. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

6. Δεν έχει φτιαχτεί ούτε μια νέα φοιτητική εστία ή 
βιβλιοθήκη, ενώ τα ακριτικά πανεπιστήμια υπό το 
βάρος της ελλιπούς χρηματοδότησης με δυσκολία 
καλύπτουν τα τρέχοντα λειτουργικά τους έξοδα.

Δεν ρυθμίστηκε τίποτα. Ο νόμος θα έχει προβλή
ματα εφαρμογής λόγω αντισυνταγματικών διατά
ξεων. Ο νόμος περί μετεγγραφών έγινε «εν θερ- 
μώ» λόγω της υπόθεσης Τσιτουρίδη και αποδεί
χθηκε στην πράξη απολύτως αρνητικός: συσσω
ρεύονται εκατοντάδες φοιτητές στις σχολές που 
έχουν ήδη πρόβλημα από τον μεγάλο αριθμό των 
φοιτητών τους.

Ακόμη δεν είναι τίποτε έτοιμο (δηλώσεις προέ
δρου ΔΟΑΤΑΠ στο ΒΗΜΑ). Η έκθεση του Συνηγό
ρου του Πολίτη επισημαίνει σοβαρές δυσλειτουρ
γίες του νέου οργάνου.

1. Τα πέντε μεγαλύτερα ΤΕΙ της χώρας (Αθήνας, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κρήτης) υπο
λειτουργούν, καθώς δεν έχουν χρήματα για να 
πληρώσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό τους, να 
αγοράσουν βιβλία και αναλώσιμα υλικά στα εργα
στήρια, να προχωρήσουν τα ερευνητικά έργα, να 
πληρώσουν τη σίτιση των σπουδαστών τους ακό-



2. «Αξιολόγηση των ΤΕΙ, μετά τη λήξη της τετρα
ετίας, και όσα έχουν φθάσει τα Πανεπιστημια
κά standards να αποκτούν τα αντίστοιχα ακαδη
μαϊκά χαρακτηριστικά».

3. «Καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των 17 ειδικοτήτων που εκκρεμούν».

μα και να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. 
Ορισμένα, μάλιστα, σε λίγο δε θα μπορούν να πλη
ρώσουν ακόμη και τη θέρμανση το χειμώνα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ αδυνατεί να αντιμετωπίσει 
την κατάσταση και μετά από συνεχείς παλινωδίες 
και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα οδηγεί αναγκα
στικά τα ΤΕΙ σε προσωρινή διακοπή της λειτουρ
γίας τους και σε διαρκείς κινητοποιήσεις των 
μελών της κοινότητάς τους.

2. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

3. Δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση

14. Δ ΙΑ  ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Προετοιμάστηκε και προωθείται η συστηματο- 
ποίηση της δια βίου εκπαίδευσης». Κ. Καραμανλής, 
Ομιλία στη Βουλή, 10/06/2005

«Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη διά βίου και στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση...Δίνεται η δυνατότη
τα στα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.) να αναπτύξουν προγράμματα διά 
βίου εκπαίδευσης». - Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

Το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης έχει ένα πολύ 
φιλόδοξο τίτλο για ένα τόσο ελλιπές περιεχόμενο. 
Επί της ουσίας, απλώς δίνει το δικαίωμα ίδρυσης 
Ινστιτούτων δια βίου εκπαίδευσης σε ΑΕΙ -  ΑΤΕΙ. 
Δεν διαμορφώνεται ολοκληρωμένο και λειτουρ
γικό σύστημα δια βίου εκπαίδευσης, δεν αξιοποιεί 
τις υφιστάμενες δομές, αποκλείονται οι απόφοιτοι 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα ινστιτού
τα δια βίου εκπαίδευσης και, αντίστροφα, απο
κλείονται οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δεν 
παρέχονται τίτλοι με ουσιαστική αξία.

Επίσης, δεν προβλέπεται ικανή χρηματοδότηση: 
τόσο η υπουργός όσο και οι υφυπουργοί αδυνα
τούν να απαντήσουν στα ερωτήματά μας πόσο 
κοστίζει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Μένει, τέλος, ανα
πάντητο και το πως θα γίνει η κάλυψη των δαπα
νών από το 2007.

Επίσης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δεν 
έχει προγραμματίσει νέο πρόγραμμα σπουδών, 
ενώ τα δίδακτρά του αυξήθηκαν σημαντικά.

15. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

«Θα επανιδρυθεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως 
ΝΠΔΔ. Θα αναδιαρθρωθούν και θα ενισχυθούν με 
το αναγκαίο επιστημονικό και διοικητικό προσω
πικό οι υπηρεσίες του... Θα ενσωματωθούν στο Π.Ι. 
οι αρμοδιότητες του ΚΕΕ και του ΟΕΠΕΚτα οποία 
καταργούνταί». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

Το ΚΕΕ παραμένει ως έχει (απλά αντικαταστάθηκε 
το Δ.Σ. του), ενώ το Π.Ι. όχι μόνον δεν έχει επανι
δρυθεί αλλά ήδη οι πρώτες πρωτοβουλίες του 
μάλλον στην κατεύθυνση της οπισθοδρόμησης 
κινούνται.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

1. «Από τις 8 του Μάρτη θέτουμε σε εφαρμογή μια 
νέα, μια Επιθετική Αγροτική Πολιτική. Οι έλληνες 
αγρότες δεν θα μείνουν, ποτέ ξανά, χωρίς φωνή 
(χωρίς ισχυρή φωνή) στα κέντρα λήψης των ευρω
παϊκών αποφάσεων. Δεσμεύομαι να είμαι προσω
πικά παρών στις μεγάλες διαπραγματεύσεις για τα 
προϊόντα μας». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Λάρισα, 
03/03/2004

2. «Εξασφαλίσαμε θετικές ρυθμίσεις ενόψει της 
νέας ΚΑΠ για τα μεσογειακά προϊόντα, που ενδια
φέρουν τη Χώρα μας, και πετύχαμε την ικανο
ποίηση σημαντικών αιτημάτων των βαμβακοπαρα
γωγών». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή στη συ
ζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην 
Κυβέρνηση, 10/06/2005

1. Υπόσχεση χωρίς το παραμικρό αντίκρισμα δε
δομένης της μόνιμης απουσίας του πρωθυπουρ
γού από τις διαπραγματεύσεις των Βρυξελλών για 
τον αγροτικό τομέα.

2. Όλες οι θετικές ρυθμίσεις της νέας ΚΑΠ -  
συμπεριλαμβανομένης και της ρύθμισης για το 
βαμβάκι -  είχαν δρομολογηθεί επί κυβερνήσεων 
ΠΑΣΟΚ (στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο 
2002 και Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας επί ελλη
νικής προεδρίας τον Ιούνιο 2003).
Οι ρυθμίσεις που εξασφάλισε η Ν.Δ. ήταν κατα
στροφικές για τους έλληνες παραγωγούς μια και 
για τον μεν καπνό χάνονται μετά το 2009 το 50% 
των επιδοτήσεων -  μείωση κατά 185 εκατ. ευρώ -  
για το δε βαμβάκι οι ενισχύσεις συνδέθηκαν μετά 
το 2009 με την παραγωγή της Αφρικής.

Επιπλέον για το βαμβάκι η Κυβέρνηση εγκατέ- 
λειψε το σύνθημά της «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά», 
αν και οι τιμές για τον βαμβακοπαραγωγό ήταν 
κατώτερες εκείνων του 2003.

2. ΜΕΤΡΑ ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

1. «Επέκταση των ασφαλιστικών καλύψεων». -  
Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

2. «Καταβολή των αποζημιώσεων έγκαιρα, εντός 
τριμήνου από το χρόνο συγκομιδής του προϊό
ντος. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν του τρι-

1. Ελήφθησαν ορισμένα μέτρα προς την κατεύθυν
ση αυτή αλλά αμφισβητείται έντονα το σύννομο 
και η αποτελεσματικότητά τους.

2. Στις ομιλίες του ο κ. Καραμανλής, πλειοδοτώ
ντας σε υποσχεσιολογία, δεσμευόταν για την κα
ταβολή των αποζημιώσεων μέσα σε 3 μήνες από



μήνου, οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται στους 
δικαιούχους εντόκως». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα 

ΝΑ.

«Αναδιοργανώνουμε και στηρίζουμε τον ΕΛΓΑ, 
ώστε οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται σ ένα τρί
μηνο και, σε περίπτωση καθυστέρησης, να κατα
βάλλονται έντοκα». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη 
Λάρισα, 03103/2004

3. «Αυξάνουμε τη σύνταξη κάθε αγρότισσας και 
κάθε αγρότη από τα 200 στα 330 ευρώ, μέσα στην 
πρώτη τετραετία». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Λάρισα, 

03/0312004

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΑ.:

4. «Στους μικρούς ορεινούς οικισμούς, εφαρμογή 
προγραμμάτων συμπληρωματικής απασχόλησης 
για μέλη αγροτικών οικογενειών σε εργασίες 
κοινωνικού ενδιαφέροντος»...

5. ...«Επίσης, μείωση του κόστους κατασκευής της 
αγροτικής κατοικίας. Αυτό θα επιτευχθεί με τη 
μείωση του κόστους της οικοδομικής άδειας, αλλά 
και με ευνοϊκότερους όρους στη χορήγηση των 
δανείων.»

3. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΑ.:

1. «Μείωση του ΦΠΑ από 18 % σε 8 % για όλα τα 
γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία, θερμοκήπια, αρ
δευτικό και λοιπό εξοπλισμό της γεωργικής εκμε
τάλλευσης και στα λιπάσματα εκείνα στα οποία 
σήμερα ισχύει το 18%».

2. «Εξάντληση των δυνατοτήτων για μείωση της 
τιμής του πετρελαίου κίνησης και του ηλεκτρικού 
ρεύματος».

3. «Στον Αναπτυξιακό Νόμο προβλέπονται επιδο
τήσεις επιτοκίου για επενδύσεις στον αγροτικό 
τομέα».

την καταστροφή, και όχι από την λήξη του χρόνου 
συγκομιδής, όπως υποσχόταν η Ν.Δ. στο πρό
γραμμά της. Τελικά ούτε το ένα ούτε το άλλο ισχύ
ει! Μετά την ανάληψη της κυβερνητικής ευθύνης η 
ΝΔ τροποποίησε τις εξαγγελίες της και οι απο
ζημιώσεις θα καταβάλλονται 3 μήνες μετά το 
πέρας των εκτιμήσεων. (Οι εκτιμήσεις μπορεί να 
διαρκέσουν και 2 μήνες από την εμφάνιση του 
ζημιογόνου αιτίου). Μεγάλη καθυστέρηση παρα- 
τηρείται στις ενισχύσεις των παραγωγών από τα 
προγράμματα ΠΣΕΑ. Τα περί τόκων ξεχάσθηκαν.

3. Από 200 ευρώ η σύνταξη των αγροτών έχει 
αυξηθεί μόλις κατά 12 ευρώ το 2005, έναντι αύξη
σης 30 ευρώ το 2004.

4. Δεν έχει ληφθεί κανένα πρόσθετο μέτρο.

5. Στην πράξη ως τώρα δεν έχει υπάρξει οποια
δήποτε αλλαγή.

1. Όχι μόνο δεν υπήρξε μείωση του ΦΠΑ από 18% 
σε 8% αλλά είχαμε τη γνωστή, εισπρακτικού 
χαρακτήρα, αύξησή του σε 19%!!

2. Ακόμη περιμένουν οι αγρότες...

3. Αντιθέτως προς την προεκλογική εξαγγελία της, 
με το νέο αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 που ψήφι
σε η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν προβλέπεται καμία 
επιδότηση επιτοκίου για τις επενδύσεις.

4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΑ.:

1. «Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της ATE 
(με την έννοια ότι το Κράτος διατηρεί το πλειο
ψηφικό πακέτο των μετοχών)».

2. «Γενναίος και οριστικός διακανονισμός των 
καθυστερούμενων οφειλών... Θα γίνει πράξη η 
δέσμευση της Ν.Δ. ότι στο πρόβλημα των 
“πανωτοκίων” καμία οφειλή δεν θα υπερβαίνει το 
τριπλάσιο της αξίας του αρχικού δανείου».

3. «Τα επιτόκια της ATE προς τους κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες θα είναι μειωμένα κατά το 
ύψος της κρατικής επιδότησης, σε σύγκριση μετά 
αντίστοιχα επιτόκια της αγοράς και όχι όπως 
σήμερα. Η επιδότηση θα είναι 2 μονάδων για τα 
βραχυπρόθεσμα δάνεια και 1 μονάδα για τα μα
κροπρόθεσμα δάνεια».

1. Η διαρκώς εντεινόμενη παρέμβαση του 
ελβετικού επενδυτικού οίκου UBS στην ATE, έχει 
δημιουργήσει σωρεία ερωτηματικών όσον αφορά 
την τήρηση της δέσμευσης αυτής.

2. Ο ν. 3259/ 2004 προβλέπει πράγματι διαφορε
τικό διακανονισμό καθυστερημένων οφειλών για 
τους αγρότες. Ωστόσο η ρύθμιση των αγροτικών 
χρεών απέτυχε αφού αντί των 130.000 αιτήσεων 
που είχε θέσει ως στόχο της η Διοίκηση της ATE, 
υποβλήθηκαν μόνο 49.000 αιτήσεις αγροτών και 
απ’ αυτές ποσοστό 30% δεν είχαν κανένα οικονο
μικό όφελος. Υπήχθησαν πολλοί λίγοι αγρότες 
δεδομένου ότι εξαιρέθηκαν όλοι όσοι το χρέος 
τους ήταν σε ανοιχτό λογαριασμό. Ουσιαστικά 
μπήκαν στο πρόγραμμα αυτοί που δεν είχαν 
πληρώσει ποτέ.

3. Τα επιτόκια των βραχυπροθέσμων δανείων προς 
τους αγρότες ήταν και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ 
μειωμένα κατά 2 μονάδες και των μεσομακροπρο- 
θέσμων κατά 1 μονάδα (όση ακριβώς ήταν η κρα
τική επιδότηση) σε σχέση με τα βασικά επιτόκια. 
Αυτό που έγινε από τη νέα ηγεσία της ATE ήταν η 
περαιτέρω μείωση των επιτοκίων της ATE κατά 0,5 
μονάδα στα βραχυπρόθεσμα και 0 έως 1,5 μονά
δες στα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια.

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

1. «Το Υπουργείο Γεωργίας ανασυγκροτείται και 
μετονομάζεται σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ
ξης και Τροφίμων». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα ΝΑ. για 
την Αγροτική Ανάπτυξη

2. «Οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο οργανι
σμοί θα αναβαθμιστούν θεσμικά και λειτουργικά, 
για να ανταποκριθούν στην αποστολή τους» - 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 21/03/2004.

1. Το μόνο βέβαιο είναι η μετονομασία του Υπουρ
γείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ
ξης και Τροφίμων. Ανασυγκρότησή του όχι μόνο 
δεν συντελείται, αλλά αντιθέτως έχει επέλθει πλή
ρης αποδιάρθρωση του λειτουργικού μηχανισμού 
του.

2. Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου (που κυο
φορείται από τις αρχές του έτους, και κατατέθηκε 
πρόσφατα στη Βουλή) δεν προβλέπει την παρα
μικρή ουσιαστική αναβάθμιση των εποπτευομένων 
από αυτό Οργανισμών.
Τέλος, ο ΕΦΕΤ συνεχίζει να αιωρείται μεταξύ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Αγρο
τικής Ανάπτυξης, αποδυναμώνεται και λειτουργεί 
αναποτελεσματικά.



ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Τα Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία σή
μερα υπολειτουργούν, ανασυγκροτούνται σε Το
πικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης και στελεχώ
νονται με το κατάλληλο έμπειρο επιστημονικό 
δυναμικό». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ. για την 

Αγροτική Ανάπτυξη

Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου προβλέπει τη 
δημιουργία Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυ
ξης στα οποία μπορούν να αποσπώνται υπάλληλοι 
των Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ταυτό
χρονη λειτουργία στην ίδια περιοχή των Γραφείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης (υπαγομένων στο Νομάρχη) 
και των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης 
(υπαγομένων στον περιφερειάρχη) είναι βέβαιο ότι 
θα δημιουργήσει σύγχυση αρμοδιοτήτων και 
υποβάθμιση του επιπέδου της πρωτοβάθμιας 
παροχής υπηρεσιών στον Έλληνα αγρότη.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Δημιουργία ενός πραγματικά ακομμάτιστου και 
αδέσμευτου συνεταιριστικού κινήματος». «Βασική 
επιδίωξή μας είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί να 
γίνουν ζωντανό κύτταρο της αγροτικής οικονο
μίας».

2. «Οι Ομάδες Παραγωγών θα αποκτήσουν οργα
νωτική συγκρότηση και υποδομή για να λειτουρ
γούν ουσιαστικά και να μην είναι απλά “σφρα
γίδες”»... «Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις 
(Δ.Ο.), οι οποίες είναι σήμερα πρακτικά ανύπαρ
κτες, αποκτούν κατάλληλη οργανωτική δομή και 
συγκρότηση»... «Προβλέπουμε την πλήρη αξιο
ποίηση και στήριξη των δύο αυτών θεσμών για να 
αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο στη δράση 
και τη λειτουργία τους. Προς το σκοπό αυτό θα 
αξιοποιηθούν ορθολογικά οι πόροι που προβλέ- 
πονται από την Ε.Ε.»

1. Στο προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο του Υπουρ
γείου περιέχονται ορισμένες συμπληρώσεις του Ν. 
2810/2000 για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Ορ
γανώσεις. Τόσον η ΠΑΣΕΓΕΣ όσο και η ΓΕΣΑΣΕ 
ζήτησαν απόσυρση του πολυνομοσχεδίου γιατί 
δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους θεσμο
θετημένους εταίρους (ΠΑΣΕΓΕΣ και κορυφαίες 
οργανώσεις).

Ακόμη στο νομοσχέδιο υπάρχουν απαράδεκτες 
παρεμβάσεις Διοικητικού χαρακτήρα στην αυτο
τέλεια των Συνεταιριστικών Οργανώσεων (π.χ. 
Ολομέλεια Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών με 
απόφαση Υπουργού!).

2. Στο προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο δεν γίνεται 
καμία αναφορά στην ενίσχυση Διεπαγγελματικών 
Οργανώσεων και των Ομάδων Παραγωγών.

6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ -  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Δημιουργία Εθνικού Φορέα Διαχείρισης των 
Υδατικών Πόρων».

2. «Εκσυγχρονισμός των λειτουργούντων αρδευ
τικών δικτύων».
3. «Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης μεγάλων αρδευ
τικών έργων και αξιοποίηση των επιφανειακών 
υδάτων με προτεραιότητα σε περιοχές υπε- 
ράντλησης και υφαλμύρωσης των υδάτων».

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

«Ενθαρρύνουμε την αύξηση του μεγέθους των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων με θέσπιση φορολο
γικών απαλλαγών και με την χορήγηση δανείων με 
ευνοϊκούς όρους για την αγορά και μεταβίβαση 
αγροτικής γης σε κατά κύριο επάγγελμα αγρό
τες». -Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 21/03/2004

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

«Για τους Νέους Αγρότες προβλέπουμε την εντα
τικοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσής τους, 
με επιθετική πολιτική προσέλκυσης του ενδια
φέροντος τους, καθώς και με απλοποίηση των 
διαδικασιών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων για 
την ένταξή τους σε σχετικά προγράμματα». -  
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματικές Δηλώ
σεις -  Βουλή, 21/03/2004

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ -  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Άμεση προτεραιότητα στηνταχύρυθμη αύξηση 
της παραγωγής βιολογικών -  οικολογικών προϊό
ντων με την εφαρμογή ειδικού προγράμματος».
2. «Δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας τεχνικών 
γνώσεων και πληροφοριών για τη βιολογική γεωρ
γία, στην οποία θα έχουν πρόσβαση γεωπόνοι, 
αγρότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι».
3. «Παροχή κινήτρων και ενίσχυση των επενδύ
σεων σε εκμεταλλεύσεις οικολογικής γεωργίας και 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμπορίας οικολο
γικών προϊόντων, με αξιοποίηση των σχετικών 
κοινοτικών προγραμμάτων».

1. Έχει συσταθεί επί κυβερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ 
(Δεκέμβριο 2003) αλλά το Υπουργείο δεν έχει 
προχωρήσει στην αξιοποίησή του.

2,3. Δεν έχει ληφθεί κανένα ιδιαίτερο μέτρο, αντι- 
θέτως παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις 
λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων.
Στο προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο του Υπουρ
γείου δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα 
της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Δεν έχει θεσπισθεί καμία φορολογική απαλλαγή ή 
χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για την 
αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλ
λεύσεων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, με το πρόσ
φατο πολυνομοσχέδιο, η Κυβέρνηση επιφέρει 
ελάχιστες βελτιώσεις σε σχέση με το ισχύον καθε
στώς χορήγησης δανείων σε νέους αγρότες και 
μόνο για ορισμένες περιοχές.

1-3. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα 
επιπλέον των όσων είχαν γίνει επί ΠΑΣΟΚ 
(σύσταση Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας).



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Σε έμπειρους ιδιώτες γεωτεχνικούς και γεωπό
νους που θα αναλάβουν την εκπαίδευση νέων 
αγροτών στους χώρους εργασίας τους, θα ανατί
θενται συμβάσεις έργου, από τον Εκπαιδευτικό 
Οργανισμό, ο οποίος και θα αξιολογεί κάθε φορά 
το εκπαιδευτικό έργο αυτό, για την ανανέωση των 
συμβάσεων». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

«Προσανατολισμός της γεωργικής έρευνας από 
το ΕΘΙΑΓΕ και όλα τα σχετικά ιδρύματα του 
Υπουργείου σε εφαρμοσμένη έρευνα, σε θέματα 
άμεσης αξιοποίησης και, κυρίως, στην μεταφορά 
και προσαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στις 
ανάγκες της ελληνικής γεωργίας». -  Κυβερνητικό 

Πρόγραμμα της Ν.Δ.

7. ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.;

1. «Ο παραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει έγκαιρα 
την Κοινοτική και την εθνική πολιτική για κάθε 
προϊόν και να καθοδηγείται στις αποφάσεις του 
για την επιλογή καλλιεργειών, ώστε να μην επανα
λαμβάνονται δυσάρεστες καταστάσεις, όπως πρό
σφατα στην περίπτωση του βαμβακιού».
2. «Στις περιοχές και για τα προϊόντα στα οποία 
ενδέχεται να εμφανιστούν τέτοιου είδους προβλή
ματα, επεξεργαζόμαστε και θα εφαρμόσουμε ειδι
κά προγράμματα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών».

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Ισχυρά κίνητρα (με τον αναπτυξιακό Νόμο) για 
επέκταση, εκσυγχρονισμό και ίδρυση κτηνοτρο
φ ιώ ν  εκμεταλλεύσεων σ’όλες τις ζώνες, καθώς 
και για την προσέλκυση και στο επάγγελμα των 
κτηνοτροφών».

2. «Χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης στους 
κτηνοτρόφους σε μειονεκτικές περιοχές».
3. «Ριζική αντιμετώπιση του θέματος της σφαγειο-

Μετά από 18 μήνες δεν έχει γίνει τίποτα σχετικό. 
Ούτε και στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο του 
Υπουργείου γίνεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 
αναφορά.

Κανένα βήμα δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύ
θυνση. Στο προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο του 
Υπουργείου, επισημαίνεται απλά ότι το ΕΘΙΑΓΕ 
είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή της αγροτικής έ
ρευνας και γίνεται εκτενής αναφορά... στα όργανα 
διοίκησης του ιδρύματος, αμοιβής του Προέδρου 
του ΔΣ, στη διάρθρωση των υπηρεσιών του κ.λπ.!!

ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1,2. Δεν έχει ληφθεί κανένα απολύτως μέτρο για 
την υλοποίηση των εξαγγελιών αυτών. Επικρατεί 
άγνοια και σύγχυση στους αγρότες και τις 
οργανώσεις τους για τις τελευταίες κοινοτικές 
αποφάσεις και οι καλλιεργητικές επιλογές τους 
είναι συγκυριακές ή τυχαίες χωρίς τεκμηρίωση και 
προγραμματισμό.

1. Δεν προβλέπονται «ισχυρά κίνητρα» από το νέο 
αναπτυξιακό νόμο (3299/2004) για την κτηνοτρο
φία. Αντιθέτως εφαρμόζεται αυτό που έχει δηλω
θεί επίσημα από τον Υφυπουργό Οικονομίας κ. 
Φώλια ότι «φεύγουμε από τη φιλοσοφία της ενί
σχυσης του πρωτογενή τομέα» (Ημερήσια 28/11/ 
2004).

2-5. Δεν ελήφθησαν οποιαδήποτε νέα μέτρα. 
Εφαρμόζεται το πλαίσιο που είχε θεσπισθεί επί 
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.

τεχνικής υποδομής της χώρας και των εγκατα
στάσεων επεξεργασίας και εμπορίας του κρέατος. 
Επίσης εντατικοποίηση των ελέγχων για την προ
στασία των καταναλωτών».

4. «Εντατικοποίηση του προγράμματος μετεγκα
τάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων για περι
βαλλοντικούς λόγους».

5. «Εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίω
σης των ζώων και διάσωσης του εγχώριου γενε
τικού υλικού».

6. «Σθεναρή επιδίωξη της αύξησης της ποσό
στωσης του αγελαδινού γάλακτος, που αποτελεί 
δίκαιο αίτημα της χώρας μας».

7. «Εφαρμογή κανόνων τυποποίησης σε ελληνικά 
τυριά ποιότητας και προβολή τους σε ξένες αγο
ρές. Κίνητρα για συνεργασία των μικρών διάσπα
ρτων τυροκομικών μονάδων για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους».

ΔΑΣΗ -  ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Το πρόγραμμά μας δίνει προτεραιότητα στην 
προστασία, βελτίωση και αξιοποίηση των δασών, 
αλλά και του ορεινού φυσικού περιβάλλοντος».

2. «Κατάργηση του όρου “Διακατεχόμενα Δάση” 
και απόδοσή τους σ’αυτούς που ανήκουν, ύστερα 
από διαπιστωτική πράξη ειδικής επιτροπής του 
Υπουργείου».

3. «Κατάρτιση του Δασολογίου και Δασικού Κτημα
τολογίου, στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολο
γίου»...« θα χωριστεί, στα πλαίσια του φορέα κα
τάρτισης του Κτηματολογίου, το δασικό κτημα
τολόγιο και το κτηματολόγιο γεωργικών εκτάσεων 
από το αστικό κτηματολόγιο».

4. «Άμεση τακτοποίηση του προβλήματος των 
δασωθέντων Αγρών και προσδιορισμός της χρή
σης τους, ανάλογα με την θέση τους και τον χωρο
ταξικό σχεδίασμά της χώρας».

5. «Κωδικοποίηση και Απλοποίηση της σχετικής 
Νομοθεσίας».

6. Η τελευταία σημαντική αύξηση της ποσόστωσης 
του αγελαδινού γάλακτος (120 χιλ. τον.) επετεύ- 
χθη επί ΠΑΣΟΚ.

7. Ούτε και στον τομέα αυτό ανελήφθη οποιαδή
ποτε πρωτοβουλία από τη σημερινή κυβέρνηση.

1. Η Ν.Δ. μείωσε τις δαπάνες για την δασοπροστα
σία. Δεν υλοποίησε κανένα Πρόγραμμα ανάπτυξης 
των δασών. Κατάργησε το πρόγραμμα των Δασι
κών Χωριών, των Ορεινών Ποδηλατοδρόμων και 
της κατασκευής χώρων Αναψυχής.

2. Ρυθμίστηκε από τον Δασικό νόμο του ΠΑΣΟΚ. 
Δεν υλοποιείται από τη Ν.Δ.

3. Καμία παρέμβαση. Καθυστερεί απαράδεκτα την 
έκδοση Δασικών Χαρτών.

4. Ρυθμίστηκε από τον Δασικό νόμο του ΠΑΣΟΚ. 
Δεν υλοποιείται από τη Ν.Δ.

5. Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Ν.Δ. επιτείνει την 
γραφειοκρατία.



Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 21/03/2004:

6. «Προχωρούμε στην ταχύτατη εκτέλεση ενός 
προγράμματος για να επαναφέρουμε στο Λεκανο
πέδιο το Αττικό τοπίο με αναδασώσεις στους ορει
νούς περιαστικούς όγκους. Στόχος μας είναι να 
καλυφθούν 50.000 στρέμματα μέσα στην επόμενη 
τετραετία».

7. «Αναδεικνύουμε τις κοινωνικές λειτουργίες των 
δασών με ειδικά προγράμματα δημιουργίας περια- 
στικών δασών».

ΑΛΙΕΙΑ

1. «Εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για 
τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της παραγω
γικότητας στον τομέα αυτό με μέτρα για τη 
Θαλάσσια Αλιεία, τις Υδατοκαλλιέργειες και την 
αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και 
την Μεταποίηση και Εμπορία των αλιευτικών 
προϊόντων μας». -  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ
ξης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή 21/03/ 
2004

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

2. «Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και 
διαφήμιση στο εσωτερικό και το εξωτερικό των 
παραγομένων ειδών».

3. «Στήριξη των ιδιοκτητών επαγγελματικών σκα
φών για να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση από 
το Γ  ΚΠΣ προς αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό 
των σκαφών τους».

4. «Εκσυγχρονισμός των υποδομών εμπορίας 
(ιχθυόσκαλα, ιχθυαγορά) σύμφωνα με τις ισχύ- 
ουσες προδιαγραφές των Κοινοτικών Κανονι
σμών».

6. Καμία πρωτοβουλία.

7. Πρόκειται για πολιτική του ΠΑΣΟΚ που παραχω
ρούσε στους Δήμους τα περιαστικά δάση. Δεν 
προωθείται από τη Ν.Δ.

1. Δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο το πλαίσιο 
που είχε θεσπίσει η προηγούμενη ηγεσία του 
Υπουργείου Γεωργίας.

2. Δεν αναλήφθηκε καμία νέα πρωτοβουλία. 
Αντιθέτως χάθηκε πολύτιμος χρόνος στο θέμα της 
διαφημιστικής προβολής ενώ υπήρχε υλικό και 
προεργασία.

3,4. Εφαρμόζεται απλά το πλαίσιο που είχε 
θεσπίσει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου 
Γεωργίας.

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών αναπτυξια
κών προγραμμάτων».
2. «Τα ολοκληρωμένα προγράμματα θα εκπονού
νται και θα εφαρμόζονται κατά ομοιογενείς αγρο
τικές περιοχές με ευθύνη των Νομαρχιών και των

1-5. Δεν αναλήφθηκαν νέες πρωτοβουλίες, αλλά 
εφαρμόζεται το πλαίσιο και υλοποιούνται (με πολύ 
βραδύτερους ρυθμούς) τα προγράμματα που είχε 
θεσπίσει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου 
Γεωργίας.

Καποδιστριακών δήμων, με συμμετοχή των παρα
γωγικών τάξεων και σύμφωνα με τις γενικές κατευ
θύνσεις των αρμοδίων Υπουργείων και της Γ ενικής 
Γραμματείας κάθε Περιφέρειας».
3. «Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών 
θα γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ
σεων και από τα Κοινοτικά Προγράμματα».
4. «Χορήγηση ισχυρών κινήτρων στα πλαίσια του 
νόμου με τα αναπτυξιακά κίνητρα για την επέ
κταση ή εγκατάσταση νέων παραγωγικών μονά
δων».
5. «Ενθάρρυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών 
(π.χ. Telematics) για τις παραγωγικές μονάδες που 
θα εγκαθίστανται στην περιοχή, αλλά και σε όλο 
τον πληθυσμό, αφού θα αναβαθμίζουν τις παρεχό
μενες σε αυτόν υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση, 
πληροφόρηση)».

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο προς ψήφιση πολυ- 
νομοσχέδιο του Υπουργείου ενώ έχει αφαιρεθεί 
(σε σχέση με το αρχικό) σειρά άρθρων που αναφέ- 
ρονται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαί
θρου, ωστόσο συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
(άρθρο 20 παράγρ.24) ο καθορισμός των όρων και 
της διαδικασίας χαρακτηρισμού ως παραδο
σιακού κρεοπώλη της συζύγου παραδοσιακού 
κρεοπώλη-ιδιοκτήτη κρεοπωλείου!!!

9. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 21/03/2005:

1. «Σε ό,τι αφορά στη Μεταποίηση, Εμπορία και 
Προώθηση των προϊόντων μας, προωθούμε τον 
εκσυγχρονισμό της υποδομής και του συστήματος 
εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, με διάθεση 
των αναγκαίων πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δη
μοσίων Επενδύσεων και από πόρους της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης για την κατασκευή και βελτίωση των 
γενικών υποδομών εμπορίας και επεξεργασίας 
των γεωργικών προϊόντων».

2. «Στόχος μας είναι τα αγροτικά μας προϊόντα να 
μην εξάγονται ούτε να διατίθενται στην αγορά, 
χωρίς προηγούμενη τυποποίηση ή επεξεργασία, 
παρά μόνο αφού λάβουν την τελική τους μορφή 
για τον καταναλωτή».

3. «Προωθούμε την ολοκληρωμένη διαχείριση της 
αγροτικής παραγωγής με πιστοποίηση των αγρο
τικών προϊόντων και τροφίμων, ώστε αυτή να απο
τελεί διαβατήριο για τις εξαγωγές και την προϋ
πόθεση επικράτησής τους στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά».

1. Ελάχιστη είναι η πρόοδος και ασύγκριτα βρα
δύτεροι οι ρυθμοί εκσυγχρονισμού της υποδομής 
και του συστήματος εμπορίας των αγροτικών 
προϊόντων, από ό,τι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, κυ
ρίως λόγω της οργανωτικής αποδιάρθρωσης των 
υπηρεσιών του Υπουργείου αλλά και των γνωστών 
δημοσιονομικών προβλημάτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το αρχικό πολυνο- 
μοσχέδιο του Υπουργείου προέβλεπε τη «Σύσταση 
Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων στο ΥΠΑΑΤ» 
που θα είχε «αποκλειστική αρμοδιότητα την τεχνι
κή μελέτη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση 
των έργων του Γ’ και Δ’ Κ.Π.Σ.», στο προς ψήφιση 
πολυνομοσχέδιο το σχετικό άρθρο έχει απαλει- 
φθεί!

2. Πρόκειται για ευχολόγιο αφού δεν έχει γίνει 
τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή. Ούτε στο προς 
ψήφιση πολυνομοσχέδιο γίνεται οποιαδήποτε 
συγκεκριμένη αναφορά στο θέμα.

3-6. Το αρχικό πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 
προέβλεπε μεταξύ άλλων, υποχρέωση εφαρμογής 
εντός έτους από της ψήφισης του Νόμου, 
συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των 
τροφίμων βάσει των αρχών ΗΑΘΘΡ.



Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

4. «Πλήρης εφαρμογή και στην εσωτερική αγορά 
της τυποποίησης των νωπών προϊόντων τελικής 
κατανάλωσης, με την υιοθέτηση των κανόνων τυ
ποποίησης της Ε.Ε., για όσα προϊόντα υπάρχουν 
τέτοιοι και με τη θέσπιση εθνικών κανόνων για τα 
λοιπά».
5. «Εντατικοποίηση των ελέγχων για την ποιότητα 
και την υγιεινή κατάσταση των προϊόντων και 
ενθάρρυνση των παραγωγών και των βιομηχανιών 
τροφίμων να συνεργάζονται στενά με τους Οργα
νισμούς Πιστοποίησης Ποιότητας. Αυστηρή εφαρ
μογή της κοινοτικής οδηγίας (ΗΑΟΟΡ),που αναφέ- 
ρεται στην εφαρμογή ειδικών ελέγχων στη διατρο
φική αλυσίδα για την ασφάλεια του καταναλωτή».
6. «Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων πιστοποίη
σης και ελέγχου των Προϊόντων Ονομασίας προ
έλευσης».

7. «Ίδρυση παραρτήματος του ΟΠΕ στη Θεσσα
λονίκη, με αντικείμενο την προώθηση των αγρο
τικών προϊόντων και τροφίμων».

Στο πρόσφατο όμως πολυνομοσχέδιο, το ζωτικής 
σημασίας αυτό θέμα περιορίζεται στη «σύσταση 
αυτοτελούς υπηρεσίας ελέγχου εισαγομένων α
γροτικών προϊόντων» με σκοπό μεταξύ άλλων «τον 
πρόσθετο έλεγχο και την παρακολούθηση των 
εισαγομένων πρώτων υλών και προϊόντων χωρίς 
να θίγονται άλλοι έλεγχοι που προβλέπονται από 
τις κείμενες διατάξεις», τις «παράνομες ελληνο- 
ποιήσεις ξένων αγροτικών προϊόντων» κ.λπ.
Με την ασαφή και μη λειτουργική οργάνωσή της η 
Υπηρεσία αυτή όχι μόνο δεν θα προσφέρει έργο 
αλλά θα δυσκολέψει μέχρις πλήρους αδρανοποιή- 
σεως, όσες υπηρεσίες ασχολούνται τώρα με το 
αντικείμενο.
Επίσης η Κυβέρνηση επιδεικνύει πλήρη ολιγωρία 
στην εφαρμογή του Κανονισμού 1148/01 της ΕΕ 
(για την κατοχύρωση της προέλευσης και την 
ποιοτική κατηγορία των προϊόντων) και πλήρη 
απραξία μπροστά στα φαινόμενα ελληνοποίησης 
εισαγομένων προϊόντων από τρίτες χώρες.

7. Ενώ στο αρχικό πολυνομοσχέδιο προβλεπόταν 
η «Σύσταση Οργανισμού Προώθησης και Προ
βολής Αγροτικών προϊόντων» (ΟΠΑΠ ΑΕ κοινω
φελής οργανισμός με έδρα τη Θεσσαλονίκη), στο 
σημερινό πολυνομοσχέδιο προβλέπεται απλά ότι 
το Γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτε
ρικού Εμπορίου (ΟΠΕ ΑΕ) στη Θεσσαλονίκη θα 
λειτουργεί ως Διεύθυνση ΟΠΕ Βορείου Ελλάδος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

«Ολοκληρώσαμε, σε ασφυκτικά χρονικά περιθώ
ρια, τα Ολυμπιακά έργα και διοργανώσαμε, όλες 
και όλοι μαζί, με εξαιρετική επιτυχία, τους Ολυ
μπιακούς Αγώνες του 2004». «Ως την τελευταία 
ημέρα εργαζόμασταν εντατικά να προλάβουμε 
έργα, που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί προ πολ- 
λού». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 10/06/ 2005

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διεκδίκησε, ανέλαβε, 
οργάνωσε και προετοίμασε το μεγαλύτερο σύγ
χρονο επικοινωνιακό γεγονός, τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004 μετά από συστηματική προσπά
θεια 6 ετών. Το σημερινό «όλοι μαζί» του κ. Καρα
μανλή μόνο ως συγγνώμη μπορεί να θεωρηθεί, 
γιατί η Ν.Δ. ουδέποτε πίστεψε στη μεγάλη αυτή 
πρόκληση, ακόμη και όταν ανέλαβε τη διακυβέρ
νηση της χώρας. Αντίθετα οι δηλώσεις των στελε
χών αλλά και ορισμένων κορυφαίων Υπουργών της 
δημιούργησαν μέχρι την τελευταία στιγμή αμφιβο
λίες και ερωτήματα. Είναι τουλάχιστον αφελές να 
υποστηρίζει ο κ. Καραμανλής ότι οργάνωσε και 
κατασκεύασε τις απαραίτητες υποδομές μέσα σε 
4 μήνες.

2. ΔΗΜ Ο ΣΙΑ ΕΡΓΑ

Γ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. «Σκοπός μας είναι η αποτελεσματική και πλήρης 
αξιοποίηση των χρημάτων που διατίθενται για 
δημόσιες επενδύσεις και αναπτυξιακά προγράμ
ματα από πόρους της Ε.Ε. και από εθνικούς 
πόρους...Ούτε ένα ευρώ από το Γ’ ΚΠΣ δεν πρέπει 
να πάει χαμένο. Το Πρόγραμμα των Δημόσιων 
Επενδύσεων γίνεται και πάλι εργαλείο εθνικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης... Οι μεγάλες καθυστε
ρήσεις στην αξιοποίηση των πιστώσεων του Γ’ 
ΚΠΣ πρέπει να καλυφθούν γρήγορα, για να μην 
υπάρξουν σοβαρές απώλειες πολύτιμων κοινο
τικών πόρων». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

1. Ποια είναι η πραγματικότητα; 
α) Απώλεια πολυτιμότατου χρόνου στον τομέα 
«ωρίμανσης» των έργων (ανάθεση μελετών). Από το 
Μάρτιο 2004 (κατάργηση ν.3164/03 του ΠΑΣΟΚ) 
μέχρι το Φεβρουάριο 2005 (ψήφιση νέου νόμου από 
την Κυβέρνηση) καμία μελάτη δεν προκηρύχθηκε. 
Αποτέλεσμα: έμειναν πίσω σημαντικότατα έργα 
που χρηματοδοτούνται από το Γ’ ΚΠΣ και χάθηκαν 
πολύτιμοι πόροι από την Ε.Ε. Η απώλεια επί ένα και 
πλέον χρόνο πόρων, δεν αφορά μόνον τους πόρους 
για την πληρωμή μελετών. Αφορά κυρίως τις 
απώλειες από την καθυστέρηση ωρίμανσης - και 
άρα ένταξης των αντίστοιχων έργων στο Γ’ ΚΠΣ -  
καθώς και τα προβλήματα που θα προκύψουν από 
τη μη ολοκλήρωση έργων που έχουν ενταχθεί



αρχικά στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
σε 18 μήνες με την κυβέρνηση της Ν.Δ.
Όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του υπουρ
γείου Οικονομίας από το 2001 που ξεκίνησαν τα 
έργα του Γ’ ΚΠΣ υπήρξε συνεχής αύξηση των 
απορροφήσεων κατ’ έτος. Το 2002 η αύξηση ήταν 
36,4% σε σχέση με το 2001 και το 2003 ήταν 40,2% 
σε σχέση με το 2002. Όμως, το 2004 (έτος διακυ
βέρνησης της Ν.Δ.) ο ρυθμός αυτός ανακόπηκε και 
είχαμε μείωση 4,2% σε σχέση με το 2003. Και για το 
πρώτο εξάμηνο του 2005 έχουμε για δεύτερη 
συνεχή χρονιά πτωτική πορεία σε ποσοστό -25,1% 
σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2004. Αυτό σημαίνει 
ότι οι επιδόσεις της κυβέρνησης της Ν.Δ. είναι 
φέτος χειρότερες και από τις κακές περσινές της.

Αυτή η τραγική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της πολι
τικής της Ν.Δ. με τεράστιες συνέπειες για την 
ανάπτυξη της χώρας.

β. Το υπουργείο Οικονομίας κατηγορεί τα άλλα 
υπουργεία και κυρίως το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι δεν προ
χωρούν τα έργα και οι απορροφήσεις. Αντίθετα, ο 
κ. Σουφλιάς κατηγορεί το υπουργείο Οικονομίας 
ότι δεν εγκρίνει τις πιστώσεις του προγράμματος 
Δημοσίων επενδύσεων, το οποίο το Α’ εξάμηνο του 
2005 σε σχέση με πέρυσι είναι μειωμένο κατά 40% 
έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 15%. Ο κ. 
Αλογοσκούφης βέβαια συγκρατεί το Π.Δ.Ε. για να 
μειώσει τα ελλείμματα. Όμως έτσι μειώνονται οι 
εισροές από την Ε.Ε. και αυξάνονται τα ελλείμ
ματα. Φαύλος κύκλος δηλαδή.... 

γ. Το υπουργείο Οικονομίας για να (περισώσει) 
υποτίθεται τα κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ προσπαθεί να 
εντάξει ότι μπορεί από έργα που έχουν εκτελεστοί, 
με μοναδικό στόχο την είσπραξη των κονδυλίων 
που κινδυνεύουν να χαθούν. Αν όμως πάρει τις 
απαραίτητες εγκρίσεις της Ε.Ε. Έτσι βέβαια θα 
απενταχθούν έργα και δράσεις που είχαν ενταχθεί 
στο Γ’ ΚΠΣ και που ήταν απαραίτητα για την 
ανάπτυξη της χώρας. Ενώ η λογική πλέον που επι
κρατεί στη κυβέρνηση είναι να περισώσουν όπως -  
όπως την απορρόφηση των πόρων αδιαφορώντας 
για την αξιοποίησή τους στην κατεύθυνση της ανά
πτυξης της χώρας και της σύγκλισης με την Ε.Ε.

δ. Όπως και πέρυσι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να 
ζητήσει εξαιρέσεις από την Κομισιόν σχετικά με 
τον κανόνα ν + 2. Όμως, η πρόοδος των έργων και 
οι απορροφήσεις ακολουθούν ρυθμό χελώνας και 
ο κίνδυνος για την απώλεια πλέον των 500 εκατ. 
ευρώ είναι ορατός για το 2005.

ε) Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η πορεία των 
συμβάσεων (νομικών δεσμεύσεων στην ορολογία

2. «Αντιμετωπίσαμε, κατά τον καλύτερο τρόπο, τις 
συνέπειες από την κακοδιαχείριση κοινοτικών πό
ρων και την αδιαφάνεια της περιόδου 2000-2003. 
Στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή, καταφέραμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο 
αναστολής πληρωμών, αλλά και να μειώσουμε στο 
ένα τρίτο -518 εκ. ευρώ- το επαπειλούμενο κοινο
τικό πρόστιμο. Ένα έγκλημα διαπλοκής, διαφθο
ράς και ανεπάρκειας έπεσε και αυτό στις πλάτες 
μας». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 10/0612005

του ΚΠΣ). Με βάση τα επίσημα στοιχεία στα μέσα 
του 2005 βρισκόμαστε στο 51% του συνολικού 
προϋπολογισμού του Γ’ ΚΠΣ. Υπενθυμίζεται πως η 
προθεσμία για την υπογραφή του συνόλου των 
συμβάσεων είναι το τέλος του 2006 και όχι το 2008 
που ισχύει για τις δαπάνες. Η Ελλάδα κινδυνεύει 
να χάσει μαζικά πόρους στο τέλος του 2006 όχι 
μόνο λόγω χαμηλής απορρόφησης, αλλά διότι δεν 
θα έχει καν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.

στ) Απόδειξη της παταγώδους αποτυχίας είναι το 
γεγονός ότι η κυβέρνηση κάνει εκ νέου λόγο για 
ανάγκη αναθεώρησης του Γ  ΚΠΣ εντός του 2005, 
ενώ η προηγούμενη αναθεώρηση ολοκληρώθηκε 
στα τέλη του 2004 από την ίδια κυβέρνηση. Η Ν.Δ. 
αναθεωρεί μέσα σε έξι μήνες τη δική της ανα
θεώρηση του Γ’ ΚΠΣ.

Η Ν.Δ. απέτυχε να επιταχύνει το Γ  ΚΠΣ παρά την 
οξύτατη κριτική εκ μέρους της ως αντιπολίτευση 
και τις υποσχέσεις που είχε δώσει.

2. Το μεγαλύτερο ψέμα και η μεγαλύτερη παρα- 
πλάνηση υπήρξε ο χειρισμός της περικοπής των 
518 εκ. ευρώ από τα έργα του Γ  ΚΠΣ 2000-2003. 
Κατ' αρχήν η περίοδος ήταν 2000-2004. Δεύτερον 
ουδέποτε απείλησε η Ε.Ε. για περικοπή τριπλά
σιου ποσού. Αντίθετα απείλησε για περικοπές από 
τη μη εφαρμογή του συμφωνημένου και από την 
Κυβέρνηση της Ν.Δ. σχεδίου δράσης για την 
καλύτερη εκτέλεση του Γ  ΚΠΣ. «Ένα έγκλημα δια
πλοκής, διαφθοράς και ανεπάρκειας..» είναι οι 
προσφιλείς εκφράσεις του Πρωθυπουργού για να 
κρύψει την ανεπάρκεια, την ασυνεννοησία, την 
έλλειψη κατανόησης των Ευρωπαϊκών δεδομένων 
και τη συνειδητή υπονόμευση της χώρας από τους 
Ευρωβουλευτές της ΝΔ. που οδήγησαν σ’ αυτή 
την πρωτοφανή και ζημιογόνα περικοπή των 518 
εκ. ευρώ από τη χώρα μας.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. «Σκοπός μας είναι η αποτελεσματική και πλήρης 
αξιοποίηση των χρημάτων που διατίθενται για δη
μόσιες επενδύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα 
από πόρους της Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους». -  
Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.
«Μεταρρυθμίσαμε, ολοκληρωμένα και ριζικά το 
σύστημα παραγωγής δημόσιων έργων. Θεσπίσαμε 
νέο, διαφανές και αδιάβλητο, σύστημα ανάθεσης 
έργων, νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μελέτες, νέα, 
ενιαία τιμολόγια εργασιών, για όλα τα δημοπρα- 
τούμενα δημόσια έργα». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη 
Βουλή, 10/06/2005

1. Στον τομέα ανάθεσης και κατασκευής έργων, η 
Κυβέρνηση, με την κατάργηση του «μαθηματικού 
τύπου» και την καθιέρωση του μειοδοτικού διαγω
νισμού, πέτυχε το αντίθετο αποτέλεσμα από τον 
προεκλογικό στόχο της: ΚΑΙ τα έργα καθυστέ
ρησαν -  κατά 6 και πλέον μήνες -  να δημοπρα- 
τηθούν, ΚΑΙ οι εκπτώσεις που δίνονται ξεπερνούν 
κατά 2 και 3 φορές το επιθυμητό όριο του 12%!
Τι σημαίνει αυτό;
α) Σημαίνει απώλεια πόρων από την Ε.Ε. ΚΑΙ λόγω 
των καθυστερήσεων ΚΑΙ λόγω των μεγάλων εκ
πτώσεων.



2. «Παράλληλα διαμορφώνουμε διαφανές θεσμικό 
πλαίσιο, κοινό για όλους, προκειμένου να “ξεκολ
λήσουν” μεγάλα έργα στην ελληνική περιφέρεια, 
που παρέμεναν καθηλωμένα για πολλά χρόνια». -  
Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 08/06/2005

β) Οι υπερβολικές εκπτώσεις, η κακή ποιότητα, οι κα
θυστερήσεις, η μη απορρόφηση των κοινοτικών πό
ρων κτλ. είναι ορατές απειλές για τα δημόσια έργα, 
γ) Σημαίνει τέλος και την οικονομική κατάρρευση 
των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων και 
την επακόλουθη μεγάλη αύξηση της ανεργίας στον 
κατασκευαστικό κλάδο. Ήδη, σύμφωνα με μελέτη 
του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών, εντός του 
2004 η μείωση των απασχολουμένων στον κλάδο 
ανέρχεται σε 44.500 εργαζόμενους...

Σημαντική όμως καθυστέρηση στην εκτέλεση των 
έργων και στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων θα 
επιφέρει και ο νέος νόμος που ψήφισε η κυβέρ
νηση για το «βασικό μέτοχο». Ήδη η Ε.Ε. απειλεί 
να μπλοκάρει τη χρηματοδότηση των συγχρημα- 
τοδοτούμενων έργων εξ αιτίας του νέου νόμου για 
το βασικό μέτοχο.

Μετά από 18 μήνες η Ν.Δ. μετέτρεψε τον πιο παρα
γωγικό κλάδο της οικονομίας την ατμομηχανή της 
ανάπτυξης σε προβληματικό τομέα. Οι εμμονές, οι 
υποσχέσεις, οι υπερβολές και η σκανδαλολογία 
εγκλώβισαν την πολιτική της Ν.Δ. στα δημόσια 
έργα και επανέφεραν το φαύλο και καταδικασμένο 
σύστημα του παρελθόντος την μειοδοσία. Χωρίς 
επαρκή προσφορά νέων έργων, χωρίς άρτιες με
λέτες, με καχεξία και υπερχρέωση στον κατα
σκευαστικό κλάδο είναι βέβαιο ότι επανέρχονται 
τα παλαιά νοσηρά φαινόμενα. Δυστυχώς για τη 
χώρα η μεγαλύτερη αποτυχία της Ν.Δ. υπήρξε 
στον τομέα των Δημοσίων έργων.

2. Το θεσμικό πλαίσιο που ισχυρίζεται ότι διαμορ
φώνει η κυβέρνηση του κ. Καραμανλή είναι: 
α. Ο νέος Νόμος για την ανάθεση των Δημοσίων 
έργων που έχει οδηγήσει τον πιο δυναμικό κλάδο 
της Ελληνικής Νομοθεσίας σε ύφεση και μαρασμό.

β. Το θεσμικό πλαίσιο για τις συμπράξεις δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα που έχει εισαγάγει προς 
ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση. Το πλαίσιο αυτό 
δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο τόπος και η 
οικονομία της χώρας. Το νομοσχέδιο προσεγγίζει 
με λάθος τρόπο το θεσμό των ΣΔΙΤ και έτσι υπο
νομεύει την αξία ενός θεσμού, ο οποίος μπορεί να 
προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της χώρας μας, 
όταν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που πράγματι 
έχει προστιθέμενη αξία, με τρόπο που να ταιριάζει 
στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και με τις 
αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας και κοινωνικού 
ελέγχου. Αντίθετα πιστεύουμε ότι το νομοσχέδιο 
αφήνει ευρύ πεδίο αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας 
για την εξυπηρέτηση συμφερόντων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1. «Στρέψαμε, από την πρώτη στιγμή, το κύριο βά
ρος των δράσεών μας στην Περιφέρεια. Εκπονή
σαμε και υλοποιούμε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα 
κατασκευής δημοσίων έργων, για όλη την Ελλάδα 
και ιδίως την Περιφέρεια, το μεγαλύτερο των 
τελευταίων ετών, ύψους 12,5 δις ευρώ, για το 2005 
και 2006». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 10/061 
2005

2. «Η αναπτυξιακή πολιτική έχει ήδη στραφεί στην 
Περιφέρεια... Δημιουργούνται πόλοι καινοτομίας 
εκτός Αττικής». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 
08/06/2005

1. Ποια είναι η αλήθεια;
α) Η απουσία νέων έργων της κυβέρνησης της 
Ν.Δ. είναι διαπιστωμένη παντού, κυρίως όμως 
στην Περιφέρεια. Το «εκπονήσαμε & υλοποιούμε» 
του κ. Καραμανλή αφορά τη συνέχιση των δημο- 
πρατηθέντων έργων από το 2002, που αφορούν 
στην κατασκευή οδικών αξόνων με αυτοχρημα
τοδότηση. Όπως η Ιόνια Οδός, το Κόρινθος-Πά- 
τρα, το Πέταλο του Μαλιακού, το Τρίπολη-Καλα- 
μάτα, Εγνατία Οδός, ΜΕΤΡΟ Θεσ/κης, Υποθαλάσ
σια Θεσ/κης κτλ. Όλα τα έργα τα οποία έχει δημο- 
πρατήσει μέχρι σήμερα το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μαζί με 
την εξέλιξη της διαδικασίας των μεγάλων έργων 
είναι έργα και διαδικασίες που ξεκίνησαν, μελετή
θηκαν και ωρίμασαν από τις κυβερνήσεις του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Κανένα νέο έργο δεν προετοίμασε, δεν μελέτησε 
και δεν ξεκίνησε στους 18 μήνες η κυβέρνηση 
της Ν.Δ.

β) Το ποσό των 12,5 δις ευρώ για το 2005-2006 
δείχνει ότι βρίσκονται εκτός πραγματικότητας.
Εμείς θα το παρακολουθούμε και θα το υπενθυ
μίζουμε.

2. Η πραγματικότητα είναι η εξής:
- Τη στιγμή που η αναπτυξιακή πορεία της χώρας 
έχει αρχίσει να υποχωρεί την ώρα που ο ρυθμός 
ανάπτυξης της χώρας επιβραδύνεται και συγκρο
τείται πρόσκαιρα από συγκυριακούς παράγοντες 
όπως η Ναυτιλία, ο τουρισμός (λόγω προβλη
μάτων στις ανταγωνίστριες γειτονικές χώρες) και 
την τεχνητή οικοδομική άνθηση (λόγω της απει
λούμενης επιβολής δυσβάστακτης φορολογίας 
στα ακίνητα),

- την ώρα που το πρόγραμμα Δ.Ε. του 2005 μειώ
νεται κατά 15% σε σχέση με το 2004, την ώρα που 
η μείωση του Π.Δ.Ε. για το Α' εξάμηνο του 2005 
είναι 40%, την ώρα που το Γ  ΚΠΣ αντί να επιτα
χύνει τους ρυθμούς απορρόφησης επιβραδύνεται 
επικίνδυνα, -  την ώρα που αναπτυξιακός Νόμος 
δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα κανένα αποτέλεσμα,

ΜΟΝΟ αστείο ακούγεται η στροφή της ανάπτυξης 
στην Περιφέρεια και ιδιαίτερα στον τομέα της 
καινοτομίας.



3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

«Έχουμε, ήδη, ολοκληρώσει τη σχετική προετοι
μασία και προχωρούμε άμεσα στην προκήρυξη 
μελετών για την κατάρτιση εθνικού χωροταξικού 
σχεδίου, αλλά και ειδικών χωροταξικών σχεδίων 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Τουρι
σμό, τη Βιομηχανία, τους ορεινούς όγκους και τον 
παράκτιο χώρο»...«Δεκαπέντε μήνες μετά τις εκλο
γές η προετοιμασία ολοκληρώθηκε και προκηρύσ
σονται οι σχετικές μελέτες! Το 2006 η Χώρα 
αποκτά ειδικά χωροταξικά σχέδια και Εθνικό Χω
ροταξικό Σχέδιο». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 

10/06/2005

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ -  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

«Προωθείται νομοσχέδιο με το οποίο απλοποι
ούνται οι διαδικασίες ένταξης στα σχέδια πόλης. 
Όπως και οι διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών 
αδειών». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005

Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η κυβέρνηση της ΝΔ 
επί 15 μήνες ξέχασαν ότι υπάρχει χωροταξία. Δεν 
λένε ότι μετά από μακρά μελέτη και διαβούλευση 
με την Τοπική & Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τις 
Περιφέρειες και τους άλλους φορείς, τα 13 
περιφερειακά, χωροταξικά σχέδια τα παραδώ
σαμε έτοιμα και οι αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί. 
Το Εθνικό χωροταξικό σχέδιο επίσης ήταν έτοιμο 
και απαιτείτο να έλθει στη Βουλή για θεσμο
θέτηση. Τα ειδικά χωροταξικά τουρισμού, ανανεώ
σιμες πηγές ενέργειας κτλ. περιλαμβάνονται στα 
περιφερειακά.

Υπάρχει η εύλογη απορία γιατί το Υπουργείο 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προκηρύσσει νέες μελέτες για το εθνι
κό χωροταξικό και τα ειδικά χωροταξικά; Αυτά που 
υπάρχουν θα τα αγνοήσουν και σε ένα (1) χρόνο 
θα φτιάξουν καινούργια; Μάλλον όχι, απλώς θέ
λουν να ισχυρισθούν ότι έφτιαξαν χωροταξικό 
σχέδιο.

Αντί να ολοκληρώσουν την επίπονη, αλλά είναι 
αλήθεια καθυστερημένη, προσπάθεια, καθυστε
ρούν και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κομματι
κά από ένα μεγάλο θέμα. Επιπλέον θέλουν στο 
χρόνο που θα μεσολαβήσει να κάνουν σημειακές 
χωροθετήσεις για την εξυπηρέτηση αθέμιτων επι
χειρηματικών συμφερόντων και κομματικών φίλων 
της Ν.Δ.

Ακόμη υπάρχει έντονη ανησυχία για την προ
στασία του περιβάλλοντος, καθώς προωθούν νέες 
μελέτες για το Εθνικό χωροταξικό, τον τουρισμό, 
την βιομηχανία και τις ορεινές ζώνες, χωρίς να έχει 
συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και 
κυρίως χωρίς τις προδιαγραφές που είχαν μελετη
θεί από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και προέ- 
βλεπαν αυστηρές και σαφείς ρυθμίσεις.

Ως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2005 σύμφωνα με δημο
σιεύματα προβλέπεται να κατατεθεί στη Βουλή το 
πολύπαθο πλέον νομοσχέδιο για την έκδοση των 
οικοδομικών αδειών.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 λήγει η τρίτη αναστολή 
του σχετικού Νόμου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που ρύθμιζε με 
σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο τον τρόπο 
έκδοσης οικοδομικών αδειών, αλλά και γενικότερα 
πολεοδομικά ζητήματα (εντάξεις στο σχέδιο πό-

λης-πολεοδομήσεις, εκτός σχεδίου κ.τ.λ.). Με 
βάση τα δημοσιεύματα το Νομοσχέδιο μετά τρεις 
αναστολές θα είναι κολοβό και θα αναφέρεται 
μόνο στον τρόπο έκδοσης των αδειών.

Ενώ τα πολεοδομικά ζητήματα παραπέμπονται 
στις καλένδες. Επιπλέον βασικά ζητήματα για την 
ταχύτερη έκδοση των αδειών και τον εκσυγχρο
νισμό του συστήματος, που είχαν δρομολογηθεί, 
όπως είναι η κωδικοποίηση της πολεοδομικής 
Νομοθεσίας και η στελέχωση και ο εκσυγχρο
νισμός των Πολεοδομιών, διεκόπησαν.

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Η ένταση των εκπομπών αερίων ρύπων στην 
Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψη
λή...Από το Πρόγραμμά μας προβλέπεται εναρμό
νιση και συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες και τις διεθνείς υποχρεώσεις στα πλαίσια 
των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Προτε
ραιότητα δίνουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.ά), αλλά και σε άλλες 
περιοχές όπου το πρόβλημα για την υγεία του 
πληθυσμού είναι μεγάλο».
2. «Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια σημασία των 
δασών και των δασικών εκτάσεων για την οικολο
γική ισορροπία και την ποιότητα του περιβάλ
λοντος, δίνεται από το Πρόγραμμά μας ιδιαίτερη 
έμφαση στην προστασία, βελτίωση και ορθολο
γική διαχείριση των εκτάσεων αυτών».
3. «Η Ν.Δ. αποβλέπει στην αντιμετώπιση του σοβα
ρού προβλήματος της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων με ρεαλιστικό και ολοκληρωμένο τρό
πο».
4. «Σημαντικό πρόβλημα συνιστά το γεγονός ότι 
πολλοί από τους υπάρχοντες βιολογικούς καθαρι
σμούς δεν λειτουργούν καθόλου ή δε λειτουργούν 
ικανοποιητικά. Επίσης απομένουν να γίνουν ακόμη 
πολλά έργα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρι
σμού σε ευαίσθητες περιοχές».

Πλήρης απραξία και παντελής απουσία οποιουδή- 
ποτε μέτρου για την προστασία του περιβάλ
λοντος.
Τα θέματα βελτίωσης του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής -  θέματα στα οποία κατά κόρον 
στηρίχθηκε η προεκλογική καμπάνια της σημερι
νής κυβέρνησης -  απουσιάζουν εντελώς από το 
κυβερνητικό έργο, ενώ οι προσφυγές της χώρας 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβάσεις της 
χώρας μας σε σχέση με το περιβάλλον γίνονται 
ολοένα και συχνότερες.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ.

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Επανίδρυση του κράτους».

2. «Πρέπει να πάμε... από το πελατειακό κράτος 
των ημετέρων, στο κράτος και τη διοίκηση της 
αξιοκρατίας, της ουδετερότητας, της ισότητας και 
της αμεροληψίας».

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. Η επανίδρυση του Κράτους έχει ταυτιστεί με την 
κομματική άλωσή του με κάθε τρόπο. Η 
πελατειακή λογική διαπερνά το σύνολο της 
Κυβερνητικής πολιτικής. Σήμερα διαπιστώνεται, 
ως συνέπεια κομματικών διωγμών και κομματικής 
ευνοιοκρατίας, η πλήρης διάλυση των κρατικών 
υπηρεσιών.

2. Με τον ν.3260/04 και τις πρακτικές που τον συ
νοδεύουν,
α) Μειώνονται τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα 
για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο. 
Στη συνέχεια απομακρύνονται με συνοπτικές και 
διαβλητές διαδικασίες, χωρίς στοιχειώδη αξιολό
γηση, όλοι οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων 
και 25000 στελέχη της δημόσιας διοίκησης και 
τοποθετούνται «τα γαλάζια παιδιά» έστω και αν 
έχουν μειωμένα προσόντα (έχουν κατατεθεί στη 
Βουλή τα αναλυτικά στοιχεία).

Το μέγεθος «των εκκαθαρίσεων» δεν έχει προη
γούμενο. Η Κυβέρνηση έκανε στροφή προς τα 
πίσω. Η φαυλότητά της έφερε το πολιτικό μας 
σύστημα στην εποχή του Δεληγιάννη και της 
«Πλατείας Κλαυθμώνος». 

β) Αποδυναμώνεται η λειτουργία του ΑΣΕΠ, το 
αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων. Με την γενι- 
κευμένη εισαγωγή του θεσμού της προφορικής 
συνέντευξης γίνεται διαβλητό και αδιαφανές. 
Διαμορφώνει την συνείδηση μιας άνισης και 
άδικης κοινωνίας που δίνει προνόμια μόνον στα 
«δικά μας παιδιά», στους πελάτες μας και όχι σε 
όλους τους Έλληνες πολίτες.
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3. «Περιορισμός της κρατικής σπατάλης. Έτσι θα 
βρούμε τους πόρους για την κοινωνική πολιτική». -  
Κ. Καραμανλής, Προγραμματικές Δηλώσεις της 
Κυβέρνησης -  Βουλή, 2010312004
«Κομματικά στελέχη σε ρόλους αξιωματούχων 
στις ΔΕΚΟ αμείβονται με 10.000 και 15.000 ευρώ 
το μήνα...
Εισπράττουν πάνω από 70 εκατομμύρια δραχμές το 
χρόνο, τη στιγμή που ο μέσος μισθωτός αναγκά
ζεται να ζει με 280.000 δραχμές το μήνα...'Οταν 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χά
νονται 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη γρα
φειοκρατία και τη διαφθορά, μη ρωτάτε, κύριοι της 
Κυβέρνησης, από πού θα βρεθούν πόροι για κοινω
νική πολιτική». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή για τον 
Προϋπολογισμό του 2004, 22/12/ 2003

4. «Λίγους μήνες πριν από την ημέρα του μεγάλου 
εθνικού εγχειρήματος, δράσεις, προετοιμασίες και 
έργα, που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί προ πολ- 
λού, βρίσκονταν σε εκκρεμότητα και δεν άφηναν 
περιθώρια επιλογών. Ολόκληρη η Δημόσια Διοίκη
ση στράφηκε στο μεγάλο εθνικό εγχείρημα. Ενώ
σαμε τις δυνάμεις μας και τα καταφέραμε». -  κ. 
Καραμανλής, 28/06/2005

2. ΔΙΑΦ ΑΝΕΙΑ -  ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Η Νέα Δημοκρατία...δεσμεύεται προγραμμα
τικά να κατοχυρώσει την αρχή της διαφάνειας σε 
όλο το εύρος και τις εκφάνσεις της, καταπολεμώ
ντας ταυτόχρονα τις εστίες αδιαφάνειας και 
διαπλοκής».

3. Καμία περικοπή δεν έγινε. Τα δημόσια ελλείμ
ματα καθημερινά αυξάνουν. Οι περισσότεροι μι
σθοί διοικητών αυξήθηκαν. Για να τακτοποιηθούν 
«τα γαλάζια παιδιά» αυξάνονται οι διευθυντικές 
θέσεις (σε εφορίες, στην ΕΥΔΑΠ, στην ΕΒΟ- 
ΠΥΡΚΑΛ κλπ) χωρίς κανένα αντικείμενο εργασιών, 
αυξάνονται οι θέσεις ειδικών συμβούλων και συ
νεργατών Υπουργών και Διοικητικών Οργανισμών, 
ανακοινώνεται ακόμη και η επανασύσταση του 
ξεπερασμένου σώματος της Αγροφυλακής για να 
διορισθούν, χωρίς διαδικασίες, «πληρωμένοι 
κομματάρχες» της Νέας Δημοκρατίας (από τον 
“διαγωνισμό” του Μητσοτάκη!) στα χωριά μας. Το 
πελατειακό Κράτος είναι από την φύση του ένα 
σπάταλο και διεφθαρμένο Κράτος.

4. Η επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων είχε δρομο
λογηθεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Οι εκ
κρεμότητες ήσαν λίγες και υπήρχε σαφές χρονο
διάγραμμα αντιμετώπισής τους. Η ΝΔ δεν αξιο- 
ποίησε τα έργα, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο 
δυναμικό που χρησιμοποιήθηκαν για την επιτυχία 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχασε μια μεγάλη 
ιστορική ευκαιρία.

1. Μέχρι σήμερα το Κυβερνητικό Έργο εξαντλείται:
- σε μια χωρίς όρια ηθικολογία, φαινόμενο όλων 
των συντηρητικών δυνάμεων,
- «στο φιάσκο» του βασικού μετόχου και στον ευ
τελισμό της χώρας και
- την κατάργηση «του μαθηματικού τύπου» στην 
κατακύρωση των δημοσίων έργων και την επανα
φορά του μειοδοτικού διαγωνισμού, ένα καταδικα
σμένο και αποτυχημένο σύστημα του παρελθόντος.

Έχει πλέον αναδειχθεί ότι η σύγκρουση της Νέας 
Δημοκρατίας με «την διαφθορά και την διαπλοκή» 
στην πράξη σήμαινε ξεκαθάρισμα λογαριασμών 
και κυρίως το άλλοθι για τις συναλλαγές τους και 
τις παρασκηνιακές διευθετήσεις οικονομικών συμ
φερόντων.

Γ ια το ΠΑΣΟΚ η διαφάνεια και η καταπολέμηση 
της διαφθοράς είναι υπόθεση υπεράνω κομμάτων, 
είναι υπόθεση που αφορά το σύνολο του πολιτικό 
-διοικητικού μας συστήματος. Εμείς καταθέσαμε 
πρόταση οκτώ (8) σημείων για να βρεθούν λύσεις. 
Η κυβέρνηση φυσικά κωφεύει



2. «Συγκρότηση Ανεξάρτητης Αρχής για την επο- 
τπεία και τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών».

3. «Συγκροτείται “Επιτροπή Ελέγχου του πολιτικού 
χρήματος”. Η Επιτροπή αυτή θα ελέγχει «τα 
οικονομικά και τις δαπάνες των πολιτικών κομμά
των, των Βουλευτών... και το “πόθεν έσχες” όλων 
των πολιτικών προσώπων... Ο έλεγχος θα είναι 
συνεχής, ενδελεχής, θα αφορά κάθε μεταβολή της 
περιουσιακής κατάστασης και θα επικεντρώνεται 
στο “πόθεν έσχες” και όχι μόνο στο “τι έσχες”. Ο 
έλεγχος του “πόθεν έσχες” θα γίνεται για όλη την 
περίοδο που έχει κάποιος την ιδιότητα του 
πολιτικού προσώπου».

4. «Υποχρεωτική υπαγωγή των Ο.Τ.Α. σε προλη
πτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. »

5. Επίσης, από την ομιλία Κ. Καραμανλή στη Βουλή στις 
28106/2005 για τη Δημόσια Διοίκηση:

α) «Με ένα από τα πρώτα νομοθετήματα της Κυ
βέρνησης η απιστία περί την υπηρεσία μετατρά
πηκε, από πλημμέλημα, σε κακούργημα.

β) Με σειρά ολοκληρωμένων ρυθμίσεων, θωρακί
στηκε θεσμικά ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεω
ρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

γ) Αρχίζει προληπτικός έλεγχος των Δήμων άνω 
των 5.000 κατοίκων από υπηρεσίες του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, οι οποίες ενισχύθηκαν, για το σκοπό 
αυτό, με εξειδικευμένο προσωπικό».

2. Δεν έκαναν τίποτα.

3. Ας το κάνουν επιτέλους! Το έχουμε προτείνει και 
εμείς ως σημείο διαλόγου με την Κυβέρνηση, στην 
πρότασή μας των 8 σημείων για την διαφάνεια. Η 
Κυβέρνηση μέχρι τώρα κάνει πώς δεν ακούει. Τους 
προτείνουμε να κάνουν ένα πρώτο βήμα 
αρχίζοντας τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος 
από το θείο του κ. Καραμανλή, τον κ. Αχιλλέα 
Καραμανλή!

4. Δεν φρόντισαν για τις αναγκαίες προσλήψεις 
προσωπικού και έτσι ο έλεγχος των OTA από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, που είχε θεσμοθετήσει το 
ΠΑΣΟΚ, δεν υλοποιείται.

5. Ποια είναι η αλήθεια;

α) Πρόκειται για μέτρο χωρίς ιδιαίτερη αξία και χω
ρίς καμία αποτελεσματικότητα.

β) Οι θεσμοί του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών -  Ελεγ
κτών Δημόσιας Διοίκησης θεσπίστηκαν και θωρα
κίστηκαν από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Η Ν.Δ. 
αρκείται στην λειτουργία τους. Οι νέες ρυθμίσεις 
είναι συμπληρωματικές, βελτιώνουν οριακά το όλο 
σύστημα.

γ) Ο προληπτικός αυτός έλεγχος θεσμοθετήθηκε 
από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη διότι δεν 
φρόντισε η Κυβέρνηση της Ν.Δ. για την πρόσληψη 
του απαραίτητου προσωπικού (70) στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

3. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

«Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Εμείς βγήκαμε 
πρώτοι και είπαμε να λήξει επιτέλους η εκκρεμό
τητα με αυτούς τους 250.000 ανθρώπους, συμβα- 
σιούχους. Και να κάνουμε τι, να τους απαλλάξουμε 
από την ομηρία, από μια μικροκομματική, μικρο
πολιτική ομηρία, στην οποία τους κρατάει τόσα 
χρόνια η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ». -  Κ. Καραμανλής, 
Συνέντευξη στο Star, 03/03/2004

Ποια είναι η πραγματικότητα; 
α) Απόλυση χιλιάδων συμβασιούχων. Ο Πρωθυ
πουργός εξαπάτησε για ψηφοθηρικούς λόγους, 
στην ουσία λαφυραγώγησε εκατοντάδες χιλιάδες 
ψήφους των συμβασιούχων αλλά και των οικογε
νειών τους. Ο εμπαιγμός συνεχίζεται, αφού ο αρι
θμός αυτών που τελικά θα μονιμοποιηθούν θα 
είναι περίπου είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δηλα-

«Με σεβασμό στο Σύνταγμα και το Κοινοτικό 
Δίκαιο και πάντοτε κάτω από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, 
τακτοποιούμε σήμερα το μεγαλύτερο δυνατό αρι
θμό συμβασιούχων (καθιερώνοντας σειρά αντικει
μενικών κριτηρίων). Επιπλέον, θεσπίζουμε αυξημέ
νη μοριοδότηση για όσους δεν καλύπτονται από το 
σχετικό Προεδρικό Διάταγμα». -  κ. Καραμανλής, 
Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005

δή το ένα δέκατο (1/10) των όσων είχε υποσχεθεί 
ο Πρωθυπουργός
β) Την ίδια ώρα προσλαμβάνεται, χωρίς διαφάνεια 
και αντικειμενικά κριτήρια, μια νέα γενιά συμβα
σιούχων (υπολογίζονται πάνω από 150.000) με 
μόνο το προσόν «τα σημειώματα» των πολιτικών 
γραφείων παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας. 
Πολλές προσλήψεις γίνονται δε μέσω «φιλικών» 
εταιριών ενοικίασης εργαζομένων (σύστημα “Χού- 
πη”). Τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη Βουλή 
αποτυπώνουν το μέγεθος της ανακολουθίας «λό
γων και έργων».

γ) Παράλληλα εμπαίζονται οι μη μονιμοποιημένοι 
συμβασιούχοι διότι ενώ μοριοδοτείται η εμπειρία 
τους, ταυτόχρονα τα μόρια αυτά τα εξαφανίζει η 
συνέντευξη στην οποία θα υποβάλλονται. Εξάλ
λου, δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνι
σμούς αφού οι περισσότεροι από αυτούς στερού
νται των αυξημένων προσόντων που ζητούνται 
πλέον για νέους υπαλλήλους.

δ) Πέραν αυτών, χιλιάδες εργαζόμενοι Συμβασιού- 
χοι είναι απλήρωτοι από 3 έως 12 μήνες.

Το όλο θέμα θα έχει και επί πλέον αρνητικές συνέ
πειες, αφού η Κυβέρνηση «ελέγχεται» για μη τήρη
ση κοινοτικών οδηγιών από τις αρμόδιες Υπηρε
σίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την οριστική λύση του θέματος εμείς καταθέ
σαμε πρόταση νόμου συμβατή με το Σύνταγμα και 
τις Ευρωπαϊκές οδηγίες που η Κυβέρνηση απέρ- 
ριψε.

4. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Περιορισμός του αριθμού των Υπουργείων και Δεν έκαναν τίποτα. Ακόμη περιμένουμε το «μικρό 
παράλληλη διασφάλιση του επιτελικού ρόλου και ευέλικτο» σχήμα, 
τους». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

5. ΔΗ Μ Ο ΣΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ -  ΠΑΤΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Η στρατηγική αλλαγών που σχεδιάζουμε... κατα
πολεμά τη γραφειοκρατία στη διοίκηση». -  Κυβερ
νητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

Η ταλαιπωρία του πολίτη αυξάνεται, αφού οι 
παρεμβάσεις της Κυβέρνησης είναι ελάχιστες: 
εφαρμόζει κυρίως, με καθυστέρηση, νομοθετικές 
ρυθμίσεις των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και τις 
παρουσιάζει ως δικό της έργο. Τα δύο μεγάλα 
προγράμματα -  «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 
«Πολιτεία» - που η συντονισμένη τους προώθηση 
είναι προϋπόθεση για τις μεταρρυθμιστικές τομές 
στη Δημόσια Διοίκηση και την αποτελεσματική



εξυπηρέτηση του πολίτη, καθυστερούν αδικαιο
λόγητα. Η Κυβέρνηση επιδίδεται σε επικοινωνιακά 
συνθήματα ενώ είναι βέβαιο ότι υπάρχει στασιμό
τητα και ότι με ευθύνη της Κυβέρνησης θα χαθούν 
τεράστια ποσά από τα σχετικά κοινοτικά κονδύλια.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005:

1. «Εφαρμόζεται, ήδη, σειρά μέτρων που αφο
ρούν...

α) Τον περιορισμό των συναρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων κατά την έκδοση διοικητικών πρά
ξεων,

β) Την υποχρεωτική αναζήτηση από τις Δημόσιες 
υπηρεσίες, μιας σειράς δικαιολογητικών για 
λογαριασμό του πολίτη,

γ) Την ανασύσταση του φακέλου από την υπηρε
σία, όταν αυτός απολεσθεί από υπαιτιότητά της,

1. Ποια είναι η πραγματικότητα:

α) Το μέτρο αυτό είχε ήδη εφαρμοστεί από το 
ΠΑΣΟΚ και μεγάλος αριθμός συναρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων είχαν καταργηθεί.

Η ΝΔ εξέδωσε μόνον το Π.Δ. 104/ΦΕΚ 137/ 
15.06.2005 με το οποίο, περιορίζονται οι συναρμο- 
διότητες των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (13 συναρμοδιότη- 
τες), Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (2 
συναρμοδιότητες) και του Υπουργού Ανάπτυξης 
(1 συναρμοδιότητα). Υπήρχε έτοιμο σχέδιο Π.Δ. 
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για όλα τα 
Υπουργεία. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. περιορίστηκε 
μόνον στο στην παραπάνω ελάχιστη μείωση.

β) Η Υποχρεωτική αναζήτηση, από τις δημόσιες 
υπηρεσίες, δικαιολογητικών για λογαριασμό του 
πολίτη είχε θεσμοθετηθεί με τους ν. 1599/86, 
2539/97 και 3230/04. Για την πλήρη και αποτελε
σματική εφαρμογή του μέτρου απαιτείται αυτομα
τοποίηση των διαδικασιών με την συνδρομή της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Το ΠΑΣΟΚ για το λόγο 
αυτό ενίσχυσε τις υπηρεσίες με τα προγράμματα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Πολιτεία». Με 
την ολοκλήρωση του Taxis, καθιερώθηκε η ανα
ζήτηση του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερό
τητας από τις υπηρεσίες. Το ίδιο συνέβη και με το 
ποινικό μητρώο, τη στρατολογία και τα δημο
τολόγια όλων των δήμων της χώρας. Το Μάρτιο 
του 2004 είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί τα έργα αυτά, 
οπότε το επόμενο βήμα ήταν η αναζήτηση των 
πιστοποιητικών από τις υπηρεσίες. Γ ια άλλη μία 
φορά η Ν.Δ. παρουσιάζει ως δικό της ένα ήδη 
ολοκληρωμένο από το ΠΑΣΟΚ έργο.

γ) Η ανασύσταση φακέλου από την Υπηρεσία, ως 
νομοθετική ρύθμιση, ισχύει από παλιά. Μέχρι σή
μερα δεν υπάρχει όμως καμιά περίπτωση εφαρ
μογής.

δ) Τον ορισμό προθεσμίας 50 ημερών για τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και την 
καταβολή αποζημίωσης, σε περίπτωση καθυστέ
ρησης,

ε) Την καθιέρωση αστικής ευθύνης για υπαλλή
λους που δεν συμμορφώνονται σε τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις».

2. «Συστήθηκε “Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης 
των Διαδικασιών”, που λειτουργεί με εντατικούς 
ρυθμούς, προετοιμάζοντας νέες παρεμβάσεις για 
την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. -  κ. 
Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005

3. «Προετοιμάζεται θεσμικό πλαίσιο για τον προλη
πτικό έλεγχο της ποιότητας των κανονιστικών 
ρυθμίσεων» -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 
28/06/2005

δ) Η 50ή μέρη προθεσμία για την διεκπεραίωση 
των υποθέσεων των πολιτών είχε καθιερωθεί με 
τον ν. 3230/04 που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η σχετική 
διάταξη επαναλήφθηκε από τον ν.3242/04.

Η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέ
ρησης, είχε ήδη καθιερωθεί με τον ν.2690/99.

Και ενώ αυτά ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός οι 
Υπουργοί του με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
επεκτείνουν τις 50 ημέρες σε :

- Έξι (6) μήνες για έκδοση απόφασης άρσης 
κατάσχεσης ή εξάλειψης υποθήκης.

- Έξι (6) έως εννέα (9) μήνες για επιστροφή και 
διαγραφή φόρων ή δασμών που δεν οφείλονται.

- Τρεις (3) μήνες για υποθέσεις που απαιτείται 
ερμηνεία διατάξεων!

- Δώδεκα (12) έως δεκαοχτώ (18) μήνες για καθο
ρισμό ή χρήση αιγιαλού και παραλίας.

- Δεκαεννέα (19) μήνες για ανάκληση συντελεσμέ
νης και αποζημιωμένης απαλλοτρίωσης.

- Δύο (2) χρόνια για αναγνώριση προϋπηρεσίας 
κλπ!!!

ε) Η καθιέρωση της αστικής ευθύνης για υπαλλή
λους που δεν συμμορφώνονται σε τελεσίδικες 
αποφάσεις, έχει ουσιαστικά απαντηθεί με τον 
ν.3068/02, όπου καθιερώνεται η καταβολή χρημα
τικού ποσού στον ενδιαφερόμενο, ως κύρωση , για 
τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικα
στική απόφαση.

Στην ουσία δεν πρόκειται για τη σύσταση κάποιας 
νέας Υπηρεσίας, δεδομένου ότι υπήρχε αντίστοιχη 
διεύθυνση στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ σχετι
κές επιτροπές είχαν συσταθεί σχεδόν σε όλα τα 
Υπουργεία. Το έργο της Επιτροπής, μέχρι σήμερα 
είναι μηδαμινό. Οι παρεμβάσεις που έκανε είναι 
ελάχιστες και η καταπολέμηση της γραφειοκρα
τίας ανύπαρκτη.

Το θεσμικό πλαίσιο για τον προληπτικό έλεγχο της 
ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων είναι επι
ταγή που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το σχέδιο των θεσμικών ρυθμίσεων ήταν έτοιμο 
και το παρέδωσε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην 
Κυβέρνηση της ΝΔ!

Ο κ. Παυλόπουλος μέχρι σήμερα έχει ανακοινώσει 
ότι θα κατατεθεί στη Βουλή τουλάχιστον πέντε φο
ρές!!!.



ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ

«Καταρτίζεται Χάρτης των Δικαιωμάτων του Πολί
τη». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

«Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εξασφάλιση δυνα
τοτήτων πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία σε 
όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες (και όχι μόνο)». -  κ. 
Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

«Διαμορφώνεται, για πρώτη φορά, συγκροτημένη 
μεταναστευτική πολιτική. Για να διασφαλιστεί, σε 
κάθε αλλοδαπό, η ακώλυτη άσκηση των δικαιω
μάτων του και η πλήρης ένταξή του στην κοινωνία. 
Αλλά και για να μπει τέλος στην ανεξέλεγκτη 
είσοδο, τη μαύρη αγοράς εργασίας, τις παράνο
μες οικονομικές δραστηριότητες. Η Ελλάδα δεν 
θα είναι «ξέφραγο αμπέλι». Οι αλλοδαποί θα εργά
ζονται νόμιμα. Με όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα 
δικαιώματα. Όπως κάθε μέλος της κοινωνίας μας». 
-  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

«Δίδεται έμφαση και στην έγκαιρη παρουσία της 
Πολιτείας κοντά στους Πολίτες, που αντιμετω
πίζουν έκτακτες καταστάσεις. Ενισχύθηκε αποτε
λεσματικά και λειτούργησε υποδειγματικά, τον 
περασμένο χειμώνα, η “Πολιτική Προστασία”». -  Κ. 
Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005

ΚΕΠ

«Τα ΚΕΠ μετατρέπονται, σταδιακά, σε Κέντρα 
Ολοκληρωμένων Συναλλαγών. Εκεί όπου υπήρξαν 
σωστές επιλογές δίνουμε συνέχεια. Ασκούμε 
Κυβέρνηση και διακυβέρνηση ευθύνης, 
α) Εξασφαλίσθηκαν οι πόροι που εγγυώνται τη 
βιωσιμότητά τους

Ο Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη είναι έργο του 
ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε έτοιμο σχέδιο το οποίο είχε στα
λεί στην Αυτοδιοίκηση, το ΚΕΠ και άλλες Υπηρε
σίες για παρατηρήσεις, πριν λάβει την οριστική 
του μορφή.

Το σχετικό πρόγραμμα εκπονήθηκε από την 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και έχει παγώσει επί Ν.Δ. 
Δυστυχώς πολύ λίγες υπηρεσίες εξασφαλίζουν 
δυνατότητες εύκολης πρόσβασης στα Άτομα με 
Αναπηρία.

Ο νέος νόμος δεν συνθέτει μια ολοκληρωμένη και 
συγκροτημένη μεταναστευτική πολιτική. Οι νέες 
ρυθμίσεις δεν αντιμετωπίζουν στις πραγματικές 
τους διαστάσεις την υπάρχουσα κατάσταση, δεν 
λαμβάνουν καμία πρόνοια για την κοινωνική έντα
ξη των μεταναστών, για τους μετανάστες δεύτε
ρης γενιάς, για τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Αντιγράφει 
αποτυχημένες πρακτικές άλλων χωρών και κινείται 
έξω από το γράμμα και το πνεύμα των σχετικών 
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βάσεις για μια σύγχρονη μεταναστευτική πολι
τική πρέπει να είναι το θεσμικό πλαίσιο της Ευρω
παϊκής Ένωσης που προκλήθηκε με πρωτοβουλία 
μας κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Η Ν.Δ. αξιοποιεί τον μηχανισμό Πολιτικής Προ
στασίας που διαθέτει η χώρα από τις Κυβερνήσεις 
του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προπαγανδίσει ανύ
παρκτο έργο της. Δεν υπάρχει ενίσχυση του προ
γράμματος, τουναντίον παρουσιάστηκαν πολλές 
ελλείψεις το καλοκαίρι στην αντιμετώπιση των 
πυρκαγιών.

Ποια είναι η πραγματικότητα;
Τα ΚΕΠ είναι έργο του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια μεγάλη 
μεταρρύθμιση στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. 
Η Ν.Δ. ήθελε να τα καταργήσει. Στη συνέχεια ανα
θεώρησε την πολιτική της. Τώρα περηφανεύεται 
διότι το έργο του ΠΑΣΟΚ αποδίδει

β) Ψηφίστηκαν διατάξεις που τους επιτρέπουν ν’ 
αποκτήσουν σταθερό και εξειδικευμένο προσω
πικό.
γ) Προετοιμάζεται η ένταξη νέων υπηρεσιών, όπως 
η πληρωμή με πιστωτικές κάρτες διαφόρων τελών 
και λογαριασμών.
δ) Λειτουργεί ΚΕΠ στο Υπουργείο Οικονομίας για 
θέματα οικονομικής πολιτικής, που ενδιαφέρουν 
άμεσα τους πολίτες. Δημιουργείται ΚΕΠ στο 
Υπουργείο Εξωτερικών για την εξυπηρέτηση των 
απόδημων.
ε) Μέσα σε ένα χρόνο οι διαδικασίες που διεκπε- 
ραιώνονται από τα ΚΕΠ αυξήθηκαν κατά 250% και 
οι επισκέψεις σ’ αυτά τετραπλασιάστηκαν». -  κ. 
Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

«Σημαντικά προγράμματα, όπως αυτό της “Κοινω
νίας της Πληροφορίας” διπλασίασαν, μέσα στους 
τελευταίους 15 μήνες, το ρυθμό της υλοποίησής 
τους...Εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εσωτε
ρικών σχέδιο (ύψους περίπου 14.500.000 Ευρώ) 
για την ενίσχυση περίπου τριών χιλιάδων μικρομε- 
σαίων επιχειρήσεων σε κάθε περιφέρεια, προκει
μένου να αποκτήσουν εξοπλισμό πληροφορικής 
και πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας». 
-  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Από την Ομιλία του Κ. Καραμανλή στη Βουλή στις 
28/06/2005 για τη Δημόσια Διοίκηση:

«Από το έργο που γίνεται, ενδεικτικά και μόνον, 
υπενθυμίζω...
1. Τη διαμόρφωση του “Ολοκληρωμένου Πληρο
φοριακού Συστήματος του Ειδικού Ληξιαρχείου”.

Τα ΚΕΠ από την ίδρυσή τους στόχο είχαν να μετα
τραπούν σταδιακά σε Κέντρα Ολοκληρωμένων 
Συναλλαγών. Αυτό απαιτεί ψηφιοποιημένα αρχεία 
και τεχνική σύνδεση των υπηρεσιών για ηλεκτρο
νική επικοινωνία. Ολοκληρωμένη συναλλαγή είναι 
η έκδοση της φορολογικής ενημερότητας που 
εκδίδουν τα ΚΕΠ, μέσω TAXIS, έργο που είχε ολο
κληρωθεί επί ΠΑΣΟΚ. Με το πρόγραμμα 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καθίσταται δυνατή η αναζήτηση 
πληροφοριών εσωτερικά (χωρίς την μεσολάβηση 
του πολίτη), σε όλες τις διαδικασίες (όπως έγινε με 
την φορολογική ενημερότητα), οπότε τα ΚΕΠ θα 
μεταβάλλονταν σε e-kep ή αλλιώς 'Κέντρα 
Ολοκληρωμένων Συναλλαγών.
Η Ν.Δ. απλώς δρέπει τους καρπούς που είχαν 
παραχθεί επί ΠΑΣΟΚ.
Παρόλα αυτά δεν έχουν εξασφαλισθεί οι πόροι για 
την αποτελεσματική λειτουργία τους. Οι σχετικές 
διατάξεις για μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό 
των ΚΕΠ είχαν ψηφιστεί από την Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ ( ν.3200/03 άρθρο 24 παρ. 3). Μέχρι 
σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε για την πρόσληψη του 
προσωπικού αυτού. Οι συμβασιούχοι είναι σε 
ομηρία.

Και κάτι ακόμη: Οι διαδικασίες που διεκπεραίωναν 
τα 800 ΚΕΠ το Μάρτιο του 2004 ήταν 850 και είχαν 
επισκεψιμότητα 500000 πολίτες κατά μήνα. 
Σήμερα διεκπεραιώνονται 878 διαδικασίες. Πως 
λοιπόν αυξήθηκαν κατά 250%; Άλλο ένα ψέμα από 
τα χείλη του Πρωθυπουργού.

Οι δείκτες (εντάξεις νέων έργων, δαπάνες πληρω
μών) μαρτυρούν το αντίθετο. Το πρόγραμμα βα
δίζει με ρυθμό χελώνας.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε απορροφήσεις 
συμβάσεων που υπεγράφησαν ή προκηρύχθηκαν 
επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.
Το σχέδιο είναι επέκταση προγράμματος της 
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και αυτό προχωρεί με 
εξαιρετική καθυστέρηση.

1. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, είναι έργο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο η Ν.Δ. απλά συνεχίζει, με ανεπίτρεπτες



2. Τη λειτουργία του Δικτύου «Σύζευξις», που δια- 
συνδέει 1.800 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, για 
την καλύτερη επικοινωνία της Περιφέρειας με το 
Κέντρο.

3. Την ένταξη νέων έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρ
νησης, στο πρόγραμμα “Κοινωνίατης Πληροφορίας”.

4. Την προώθηση Ολοκληρωμένου Πληροφορια
κού Συστήματος Περιφερειών και ανάλογων συ
στημάτων για το ΕΣΥ, το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ.

5. Την εφαρμογή του Προγράμματος “Πολιτεία -  
Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης”, που κα
λύπτει όλα τα Υπουργεία και όλες τις Περιφέρειες, 
με μέτρα και δράσεις για την άμεση εξυπηρέτηση 
πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και τη διαχείριση 
φυσικών καταστροφών. Θυμίζω ότι η εκτέλεση του 
προγράμματος αυτού, στα προηγούμενα χρόνια, 
ήταν προβληματική και χαρακτηριζόταν από παρα
νομίες που, ήδη, ελέγχονται, από το Σώμα Επιθεω
ρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης».

καθυστερήσεις και παλινωδίες. Η χώρα μας όχι 
μόνον κινδυνεύει να χάσει σχετικά Κοινοτικά κον
δύλια, αλλά θα χάσει και το τραίνο των εξελίξεων. 
Ουδεμία νέα πρωτοβουλία ή πρόγραμμα έχει ανα
πτυχθεί ή υλοποιηθεί από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ειδι
κού Ληξιαρχείου σχεδιάστηκε επί ΠΑΣΟΚ. Εντά
χθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία 
της Πληροφορίας στις 8/9/2003 και προκηρύχθηκε 
διαγωνισμός στις 3/11/2003.Μετά από έναν ολό
κληρο χρόνο υπέγραψαν τη σύμβαση με τον ανά- 
δοχο του έργου. Αυτή είναι η προσφορά τους.

2. Το Δίκτυο «Σύζευξις» Είχε ολοκληρωθεί επί 
ΠΑΣΟΚ με την σύμφωνη γνώμη της διακομματικής 
επιτροπής στην οποία η ΝΔ δεν συμμετείχε.
Επί παρά πολλούς μήνες καθυστέρησαν την υπο
γραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους.

3. Αόριστη αναφορά. Ποια είναι; Δεν υπάρχουν.

4. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε, εντάχθηκε, προκη
ρύχθηκε και μάλιστα υπεγράφη και η σύμβαση με 
τον ανάδοχο εντός του 2003. Μετά από 18 μήνες 
από τότε που ανέλαβαν την ευθύνη Κυβέρνησης 
της χώρας το έργο θα έπρεπε να είναι σε παραγω
γική λειτουργία. Και όμως κανείς δεν ξέρει σε πιο 
σημείο βρίσκεται ενώ είναι σίγουρο ότι οι πολίτες 
δεν έχουν αισθανθεί καμία θετική επίπτωση. Τα 
συστήματα ΕΣΥ, ΙΚΑ, ΟΓΑ βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση. Δεν παρέχεται καμία νέα ηλεκτρονική 
υπηρεσία μέσω ΚΕΠ για θέματα που αφορούν 
ασφαλισμένους ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΕΛΓΑ παρόλες τις 
σχετικές μελέτες-προδιαγραφές και εντάξεις έρ
γων που έγιναν επί ΠΑΣΟΚ.

5. Κανένα έργο δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί. Οι 
μειωμένοι κατά τουλάχιστον 30% οικονομικοί πό
ροι του προγράμματος (μόλις 9ΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 2005) 
δεν πρόκειται να απορροφηθούν.
Τα έργα για ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, Εθνικό 
Κτηματολόγιο βρίσκονται σε στασιμότητα παρά το 
ότι εντάχθηκαν και προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί 
επί ΠΑΣΟΚ.

6. ΔΗΜ Ο ΣΙΟ Ι ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

«Προχωρήσαμε σε επιμέρους ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση δυσλειτουργιών στο σύστημα προ
σλήψεων. Υιοθετήσαμε, για το σκοπό αυτό, σε ένα 
πολύ μεγάλο βαθμό, τις εισηγήσεις του ΑΣΕΠ, που 
(από το 2003) εξέφραζε αγωνία για την ουσιαστική 
αποδυνάμωσή του. Εξασφαλίσαμε στο ΑΣΕΠ το 
ανθρώπινο δυναμικό και την υποδομή που χρεια
ζόταν». -  κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/ 2005

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Από την Ομιλία του Κ. Καραμανλή στη Βουλή στις 
28/06/2005 για τη Δημόσια Διοίκηση:

α) «Συστήθηκαν σε όλα τα Υπουργεία Διευθύνσεις 
Ποιότητας και Αποδοτικότητας».

β) «Προωθούνται προγράμματα επιμόρφωσης και 
βελτίωσης του συστήματος της αξιολόγησής των 
δημοσίων υπαλλήλων».

γ) «Υπογράφηκε και κυρώθηκε νομοθετικά η 
πρώτη προγραμματική συμφωνία Πολιτείας και 
ΑΔΕΔΥ, για την επιμόρφωση δημοσίων υπαλ
λήλων».

δ) «Εκσυγχρονίζεται και λειτουργεί πλήρως το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί
κησης».

Μια μεγάλη κατάκτηση του πολίτη, δηλαδή ο 
απολύτως αντικειμενικός τρόπος προσλήψεων, 
μπήκε στο περιθώριο. Οι προσλήψεις στο δημόσιο 
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κομματικο
ποιήθηκαν. Οι αρχές της διαφάνειας και της αξιο
κρατίας υποχωρούν. Το ΑΣΕΠ απαξιώθηκε μέσω 
της βαθμολογούμενης συνέντευξης. Το Σύνταγμα 
καταπατείται

α) Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εισήγαγε το νόμο για 
μια διοίκηση με μετρήσιμους στόχους και απο
τελέσματα. Στο νόμο αυτό προβλέπεται η σύστα
ση σε όλα τα Υπουργεία διευθύνσεων ποιότητας 
και αποδοτικότητας . Η εφαρμογή του νόμου της 
στοχοθεσίας δεν άρχισε.

β) Κανένα νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης και αξιο
λόγησης των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχει τεθεί 
σε εφαρμογή.

γ) Η προγραμματική συμφωνία με την ΑΔΕΔΥ για 
την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων έχει 
υπογράφει με τυμπανοκρουσίες από 22-11-04 με 
βάση εξουσιοδότηση νομοθετικών ρυθμίσεων του 
ΠΑΣΟΚ. Μέχρι σήμερα δεν έχει συνεδριάσει το 
αρμόδιο συντονιστικό όργανο ούτε μια φορά και 
δεν έχει προβλεφθεί κανένα κονδύλιο χρηματο
δότησης, παρότι απαιτούνται 7.500.000 Ευρώ το 
χρόνο (έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).

δ) Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο
διοίκησης δημιουργήθηκε επί ΠΑΣΟΚ και λειτουρ
γεί έκτοτε χωρίς προβλήματα. Σήμερα οι απόφοι
τοι της ΕΣΔΔ απαξιώνονται αφού παραλείπονται 
και δεν προάγονται σε θέσεις ευθύνης «χάριν κομ
ματικών σκοπιμοτήτων» αλλά και κατά παράβαση 
των σχετικών διατάξεων που προβλέπουν ποσο
στό προαγωγής σε θέσεις προϊσταμένων, μόνον 
από αποφοίτους ΕΣΔΔ. Δεν υπάρχουν σύγχρονα 
προγράμματα εκπαίδευσης και το κυριότερο δεν 
έχουν αποτιμηθεί οι ανάγκες της δημόσιας διοίκη
σης ώστε να προγραμματιστούν τα προγράμματα 
εκπαίδευσης που πράγματι χρειάζονται οι διάφο
ρες υπηρεσίες.



ε) «Ολοκληρώνεται η αναθεώρηση του Υπαλλη
λικού Κώδικα, ώστε να καθιερωθούν διαδικασίες 
αντικειμενικής αξιολόγησης και κίνητρα αποδοτι- 
κότητας».

στ) «Καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας».

ζ) «Αρχίζει ο διάλογος - η συλλογική διαπραγμά
τευση με την ΑΔΕΔΥ - για το μισθολόγιο των δημο
σίων υπαλλήλων και το θέμα των βαρέων και 
ανθυγιεινών. Αναζητούμε ρεαλιστικές λύσεις, στο 
πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, ώστε 
στο μέλλον να εργάζονται όλοι, χωρίς τις διακρί
σεις και τις ανασφάλειες του σήμερα. Οι υπάλ
ληλοι που προσφέρουν ίδιες υπηρεσίες και ίδιας 
ποιότητας εργασία, να έχουν την ίδια μισθολογική 
μεταχείριση».

ε) Δεν είναι γνωστή καμιά καινοτομία του. Η 
ΑΔΕΔΥ έχει καταθέσει πολλές διαφωνίες σε σχέση 
με τις επιχειρούμενες αλλαγές.

στ) Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε παραδώσει έτοι
μο σχέδιο κώδικα δεοντολογίας και το είχε στείλει 
στη ΑΔΕΔΥ για να αποτελέσει αντικείμενο συλλο
γικών διαπραγματεύσεων. Η Κυβέρνηση τον καθυ
στερεί αδικαιολόγητα.

ζ) Ο διάλογος της Κυβέρνησης με την ΑΔΕΔΥ για 
το μισθολόγιο πήγε να ξεκινήσει μετά από καθυ
στέρηση πολλών μηνών, αλλά διεκόπη, για άλλη 
μια φορά, για τον Σεπτέμβριο. Η Κυβέρνηση όχι 
μόνον δεν πληροί τις προεκλογικές της δεσμεύ
σεις, τουναντίον προχωρεί σε δραστική μείωση 
των πραγματικών εισοδημάτων των δημοσίων 
υπαλλήλων.

7. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

«Έγκαιρη και πιστή απόδοση στην Τοπική Αυτο
διοίκηση όλων των θεσμοθετημένων πόρων... 
Γενναία μεταβίβαση πόρων στις αποκεντρωμένες 
και αυτοδιοικούμενες μονάδες του κράτους». -  
Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΑ.

Όχι μόνον δεν απέδωσαν αλλά επί πλέον αφαί- 
ρεσαν θεσμοθετημένους πόρους της Νομαρχια
κής Αυτοδιοίκησης όπως το 10% του φόρου μετα
βίβασης οικοδομών και οικοπέδων, το 4,5% του τέ
λους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορ
τηγών και λεωφορείων, καθώς και το 100% των 
τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων οχημάτων.

Την μόνη προεκλογική της δέσμευση που τήρησε 
και αυτό μετά από κινητοποιήσεις της Ένωσης 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων -  είναι η απόδοση 
των προνοιακών επιδομάτων, που ήταν και δική 
μας δέσμευση.

Δεν έγινε καμιά επί πλέον ενίσχυση από τον Κρα
τικό Προϋπολογισμό. Τουναντίον είναι η πρώτη 
φορά που δεν υπάρχει ούτε καν η τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή. Στον Προϋπολογισμό του 2005 
προβλέπεται το ίδιο ποσό με αυτό του 2004 και οι 
εκτιμήσεις για το 2006 είναι χειρότερες.

Η αλήθεια είναι ότι η Αυτοδιοίκηση -τοπική και 
νομαρχιακή- διανύει περίοδο πρωτοφανούς 
οικονομικής και επενδυτικής απραξίας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ

«Καταρτίζονται, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της 
ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, νέος Δημοτικός- Κοινοτικός 
Κώδικας και νέος Κώδικας Νομαρχιακής Αυτο
διοίκησης». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 
28/06/2006

ΘΗΣΕΑΣ

«Καταρτίστηκε νέο πενταετές Αναπτυξιακό Πρό
γραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία 
«ΘΗΣΕΑΣ» (και προϋπολογισμό περίπου 3,5 δις 
ευρώ έως το 2009) που ενισχύει έργα βελτίωσης 
της ζωής, ενθαρρύνει τις διαδημοτικές συνεργα
σίες και στηρίζει συμπράξεις αναπτυξιακού 
χαρακτήρα μεταξύ Ο.Τ.Α. και ιδιωτικού τομέα». -  κ. 
Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2006

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της ΝΑ.:

1. «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης».
2. «Δημιουργία Ταμείου συνοχής OTA».
3. «Σύγχρονος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
4. «Συμμετοχή της ΕΝΑΕ ως γνωμοδοτικού οργά
νου σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης».
5. «Συνήγορος του Δημότη».

Επίσης, από την Ομιλία του Κ. Καραμανλή στη Βουλή στις 
28/06/2005 για τη Δημόσια Διοίκηση:

6. «Επιταχύνθηκε η διαδικασία πλήρωσης κενών 
οργανικών θέσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοική
σεις, λύθηκε, με πρόσφατο νόμο, το χρόνιο πρό
βλημα της οικονομικής αυτοτέλειάς τους και δια- 
γράφηκαν τα χρέη των Νομαρχιακών Ταμείων 
προς το Δημόσιο».

Περιμένουμε τις τελικές προτάσεις. Μέχρι σήμερα 
το μόνο που έχει ανακοινωθεί είναι η πρόταση της 
ΝΔ για εκλογή των Δημάρχων από την πρώτη 
Κυριακή αν έχουν συγκεντρώσει ποσοστό 42%. 
Πρόκειται για μια πρόταση εξυπηρέτησης μικρο- 
κομματικών σκοπιμοτήτων που έχει προκαλέσει 
την αντίθεση όλων των πολιτικών κομμάτων, αλλά 
και των αρμοδίων οργάνων της Τοπικής Αυτο
διοίκησης.

Το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, που επικαλείται η 
Κυβέρνηση στην ουσία του είναι η μετονομασία 
του προγράμματος ΕΠΤΑ, του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι σή
μερα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, δεν υπάρχουν 
εκταμιεύσεις πλέον ορισμένων περιπτώσεων χρη
ματοδότησης με πελατειακά κριτήρια «ημετέρων 
Δημάρχων». Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες της 
ΚΕΔΚΕ αφού βάσιμες είναι οι εκτιμήσεις ότι θα 
χρησιμοποιηθεί ως μέσον ευνοϊκής μεταχείρισης 
δημάρχων ενόψει των δημοτικών εκλογών.

1-5. Καμιά ενέργεια

6. Η Κυβέρνηση υλοποίησε την προεκλογική της 
δέσμευση (που ήταν και δική μας) μετά από Κινη
τοποιήσεις της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοική
σεων για απόδοση των προνοιακών επιδομάτων 
στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Αυτό φυσικά δεν 
έλυσε το χρόνιο πρόβλημα της οικονομικής αυτο
τέλειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η συνο
λική της πολιτική με την αφαίρεση θεσμοθετη
μένων πόρων και την πενιχρή κρατική επιχορή
γηση έχει οδηγήσει και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη
ση σε μια πρωτοφανή οικονομική και επενδυτική 
απραξία.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

«Προετοιμάζονται διαρθρωτικές αλλαγές για την Οι προετοιμαζόμενες διαρθρωτικές αλλαγές στις
αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης Περιφέρειες της χώρας δεν είναι σε κανέναν
των Περιφερειών της Χώρας. Στόχος μας: Να γνωστές.
ενισχυθούν ως αποκεντρωμένες μονάδες του
Κράτους και να προωθηθούν, με τον καλύτερο
τρόπο, οι στόχοι μας για το επόμενο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης». -  Κ. Καραμανλής, ομιλία στη Βουλή,

28/06/2005 ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:
«Επιλογή ηγεσίας Δικαιοσύνης με βάση την αρχαι
ότητα και την αξιοκρατία και μετά από απλή γνώμη 
Ολομελειών Ανωτάτων Δικαστηρίων».
«Είναι ανάγκη να εμπεδωθεί στο λαό μας κλίμα 
εμπιστοσύνης στη δικαστική λειτουργία και στην 
ελεύθερη και ανεξάρτητη κρίση της».

Έπραξαν και πράττουν το εντελώς αντίθετο
αφού στόχος τους είναι η ασφυκτική κηδεμονία 
του χώρου. Με τον ν. 3258/04 αύξησε τις θέσεις 
των αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της 
χώρας και στη συνέχεια η επιλογή τους έγινε με 
καθαρά κομματικά κριτήρια. Η ίδια τακτική ακο
λουθήθηκε και στις πρόσφατες προαγωγές των 
Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων με την πλέ
ον έντονη σηματοδότηση στον Άρειο Πάγο.

Να προστεθεί η πρωτοφανής ενέργεια του Υπουρ
γού Δικαιοσύνης για παρέμβαση στο ουσιαστικό 
έργο της Δικαιοσύνης όταν υπήρξε απαλλακτικό 
Βούλευμα σε υπόθεση του «Χρηματιστηρίου» και η 
κλοπή, με διαβλητή απόφαση του Ανωτάτου Ειδι
κού Δικαστηρίου, μιας Βουλευτικής έδρας από το 
ΠΑΣΟΚ για να ευνοηθεί ο θείος του Πρωθυπουρ
γού κ. Αχιλ. Καραμανλής. Για το μέγα αυτό θέμα ο 
Πρωθυπουργός δεν έχει πάρει σαφή και ξεκάθαρη 
θέση, αν και έχει κληθεί πολλές φορές από τον 
Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

2. ΑΠΟΝΟΜ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Επανακαθορισμός οργανικών θέσεων δικα
στών και δικαστικών υπαλλήλων με βάση αριθμό 
εκδικαζομένων υποθέσεων».

2. «Μέτρα για έκδοση οριστικής απόφασης μέσα 
σε ένα έτος και τελεσίδικης μέσα σε δύο από κατά
θεση εισαγωγικού δικογράφου».

1,2. Τα νομοθετικά μέτρα που πήραν με τον νόμο 
για την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης 
κρίνονται αποσπασματικά και απολύτως αναπο
τελεσματικά. Το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να 
θέτουν τους Δικαστές υπό την συνεχή απειλή 
πειθαρχικών διώξεων. Έντονες είναι οι διαμαρτυ
ρίες των Δικαστικών Ενώσεων. Στα μέτρα της Κυ
βέρνησης δεν περιλαμβάνονται οι προεκλογικές 
της δεσμεύσεις για επανακαθορισμό οργανικών 
θεσμών ούτε προβλέπονται μέτρα για την έκδοση 
οριστικής απόφασης μέσα σε ένα έτος και τελεσί- 
δικής μέσα σε δύο από την κατάθεση του εισαγω
γικού δικογράφου!
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3. ΦΑΙΝΟΜ ΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Προχωρήσαμε στη θέσπιση σειράς αυστηρών 
νομοθετικών μέτρων για να κτυπηθούν στη ρίζα 
τους τα φαινόμενα διαφθοράς στο χώρο της Δι
καιοσύνης και να κλείσουν οι κερκόπορτες της 
δικαστικής και παραδικαστικής συναλλαγής». -  Κ. 
Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή για τη Δημόσια 
Διοίκηση, 28/06/2005.

Η διαφάνεια και η καταπολέμηση των φαινομένων 
διαφθοράς στο χώρο της Δικαιοσύνης είναι έργο 
της ίδιας της Δικαιοσύνης και όχι της Κυβέρνη
σης. Δεν υπάρχουν πρόσθετα νομοθετικά μέτρα 
και προφανής είναι ο στόχος της Κυβέρνησης να 
οικειοποιηθεί πρωτοβουλίες της Διοίκησης της 
Δικαιοσύνης.

4. ΘΕΜ ΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

«Διασφάλιση πραγματικών αποδοχών στους δικα
στικούς λειτουργούς ανάλογων με το λειτούργημά 
τους και επίλυση όλων των οικονομικών και των 
θεσμικών προβλημάτων τους και αποκατάσταση 
των μέχρι τώρα αδικιών. Αντιμετώπιση μετά από 
ειλικρινή διάλογο των προβλημάτων των δικηγό
ρων, των συμβολαιογράφων, των υποθηκοφυλά
κων και των δικαστικών επιμελητών». -  Κυβερνη
τικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

Η Κυβέρνηση, όχι μόνον δεν υλοποιεί και δεν 
επιλύει τα οικονομικά αλλά και θεσμικά προβλή
ματα των δικαστών και δικαστικών λειτουργών, 
αλλά έδειξε πλήρη ανικανότητα ακόμα και να 
συζητήσει και να συνεννοηθεί μαζί τους, έτσι 
παρατηρείται το φαινόμενο, αυτοί να αξιώνουν με 
ομαδικές αγωγές, μεγάλα οικονομικά ποσά.

5. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ
«Δημιουργία Δικαστικής Αστυνομίας υπό Ανώτατο 
Δικαστικό Λειτουργό που θα πλαισιώνεται και από 
ιατροδικαστές, λογιστές, οικονομολόγους, κοινω
νικούς λειτουργούς, ψυχολόγους». -  Κυβερνητικό 
Πρόγραμμα Ν.Δ.

Δεν έκαναν τίποτα.

6. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑ
«Δημιουργία νέων σωφρονιστικών καταστημάτων 
με ιδιαίτερη έμφαση σε καταστήματα για με 
ιδιαίτερη έμφαση σε καταστήματα για εξαρτημένα 
από ναρκωτικές ουσίες άτομα, με σύγχρονους 
όρους διαβίωσης των κρατουμένων και κατανομή 
τους σε αυτά ανάλογα με το ύψος της ποινής, το 
φύλο, την ηλικία, το είδος του αδικήματος κ.λπ.». -  
Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

Η Κυβέρνηση όχι μόνον δεν υλοποίησε την προ
εκλογική της εξαγγελία, αλλά με το πρόσχημα των 
δήθεν σκανδάλων ανέκοψε τους διαγωνισμούς και 
τις δημοπρασίες για την ίδρυση μιας σειράς 
σωφρονιστικών καταστημάτων που η Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ είχε δρομολογήσει και δημοπρατήσει.

7. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
«Ίδρυση και λειτουργία Διοικητικού Πρωτοδικείου 
σε κάθε έδρα νομού». - Κυβερνητικό Πρόγραμμα 
Ν.Δ.

Μία ακόμη πρόχειρη εξαγγελία.

8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
«Μηχανογραφική διασύνδεση δικαστηρίων, δικα
στών, δικηγορικών συλλόγων, αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών και παρακολούθηση και ενημέρωση 
για πορεία υποθέσεων μέσω διαδικτύου». -  Κυβε
ρνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

Δεν έκαναν τίποτα.

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ.

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας».
2. «Ριζική μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συ
στήματος».
3. «Ίδρυση Σώματος Δικαστικής Αστυνομίας».
4. «Δημιουργία του Πανεπιστημίου Αστυνομικών 
και Πυροσβεστικών Σπουδών».

5. «Αναβάθμιση της εκπαίδευσης...και εργασιακής 
σχέσης του προσωπικού».

6. «Ο βασικός μισθός Υπαστυνόμου Β’ - Ανθ/γού 
αυξάνεται από 720 σε 860 ευρώ», (δηλ 19,5%)

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1-4. Καμιά ενέργεια. Αντίθετα, το πρώτο μέλημά 
τους είναι η επανασύσταση του ξεπερασμένου σώ
ματος της Αγροφυλακής για να διορισθούν, χωρίς 
διαδικασίες, χιλιάδες «πληρωμένοι κομματάρχες» 
της Νέας Δημοκρατίας (και από τον “διαγωνισμό” 
του Μητσοτάκη το 1992-1993!) στα χωριά μας.

5. Ο κομματισμός και η ευνοιοκρατία έκαναν έντο
νη την παρουσία τους στις κρίσεις και στις μετα
θέσεις επιφέροντας αναταραχές στις τάξεις της 
ΕΛΑΣ με αρνητικές επιπτώσεις στην αστυνόμευση 
στην συνοχή του αστυνομικού σώματος και τελικά 
στο αίσθημα ασφάλειας του πολίτη.

6. Έδωσαν αύξηση 2% το χρόνο και για μια τετρα
ετία. Εμπαίζουν τους αστυνομικούς για τον χαρα
κτηρισμό του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και 
ανθυγιεινού παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις.



ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. ΑΞΙΟ ΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα τη<; Ν.Δ.:

«Οριστική εξάλειψη του κομματισμού από τις 
Ένοπλες Δυνάμεις... Αποκατάσταση των αδικιών 
και εδραίωση της αξιοκρατίας σε όλες τις βαθμί
δες... Αποκατάσταση του κύρους των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των εν ενεργεία και αποστρατεία 
στελεχών και ενίσχυση της κοινωνικής τους 
θέσης».

Άλλος... ένας τομέας όπου η Ν.Δ. “τήρησε” κατά 
γράμμα τις προεκλογικές της υποσχέσεις! Φυσικά, 
δεν έχει ληφθεί κανένα θεσμικό μέτρο (π.χ. Νόμος 
περί ιεραρχίας και προαγωγών) για κατοχύρωση 
της αξιοκρατίας.
Όμως, στις κρίσεις 2004-05 για «αποκατάσταση 
των (προηγούμενων) αδικιών», “’εκκαθαρίστηκε” 
το σύνολο σχεδόν των πολιτικά μη προσκείμενων 
στη ΝΔ, ενώ επανήλθαν σε ενέργεια πάνω από 500 
μέλη της κλαδικής αποστράτων της ΝΔ.

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ -  ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1. «Είπαμε για τους εξοπλισμούς, ότι δεν πρέπει να 
γίνονται με απ’ ευθείας αναθέσεις με πονηρούς 
τρόπους ή έστω με διαδικασίες που προβλέπονται 
κατ’ εξαίρεση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτού του 
είδους οι συμβάσεις πρέπει να γίνονται είτε με 
διεθνείς είτε με διακρατικές συμφωνίες. Τελεία και 
παύλα». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/01/ 

2004.

Επίσης, από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

2. «Κατάρτιση μητρώου κατασκευαστών, υποκατα- 
σκευαστών και ίδρυση φορέα προώθησης εξαγω
γών αμυντικού εξοπλισμού». -

3. «Πλήρης αξιοποίηση χρηματικών ευκολιών 
ΝΑΤΟ, ΕΕ, αξιοποίηση Ταμείων Εθνικής Άμυνας 
και Κλάδων».

4. «Κατάργηση Γενικής Γραμματείας Οικονομικού 
Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων και 
μεταφορά της Ευθύνης στο ΓΕΕΘΑ».

1. Και τι έκαναν;
- Προμηθεύτηκαν 30+10 μαχητικά Ε-16 με απ’ 
ευθείας ανάθεση και χωρίς καμία απόφαση των 
θεσμικών οργάνων των Ενόπλων Δυνάμεων!!
- Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κανένας διεθνής δια
γωνισμός για προμήθεια κύριου υλικού των Ενό
πλων Δυνάμεων. Οι μεθοδεύσεις και οι εξαιρέσεις 
σε όλα τα επίπεδα αποτελούν τον κανόνα.

2. Δεν έχει γίνει

3. Δεν έχει γίνει

4. Δεν έχει γίνει
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5. «Εκσυγχρονίζουμε την κρατική αμυντική βιο
μηχανία και στηρίζουμε τις εγχώριες αμυντικές 
βιομηχανίες για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά 
και συμμαχικά προγράμματα. Υλοποιούμε τα εξο- 
πλιστικά προγράμματα με τη μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.». 
-  Κ. Καραμανλής, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 
20/03/2004

5. Δεν έχει ληφθεί κανένα σχετικό θεσμικό μέτρο.

3. ΔΟΜ Η ΚΑΙ ΔΙΟ ΙΚΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1. «Συγκρότηση ενός διακλαδικού στρατηγείου». -  
Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

1. Δεν έχει γίνει. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, θα 
περιληφθεί στη νέα Δομή Δυνάμεων, η οποία με 
βάση τις μέχρι σήμερα δηλώσεις, ανατρέπει στο 
μείζον μέρος τη διακλαδικότητα που εισήχθη το 
2002 με την Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση.

2. «Θέτουμε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο πρό
γραμμα μεταρρύθμισης της δομής των Ενόπλων 
Δυνάμεων». -  Κ. Καραμανλής, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 20/03/2004

2. Δεν έχει γίνει. Ο ΥΕΘΑ έχει κατά καιρούς εξαγ
γείλει, αυτοσχεδιάζοντας, αλλαγές δομών και πε
ρικοπές εξοπλισμών, χωρίς να έχουν ληφθεί απο
φάσεις από τα προβλεπόμενα κυβερνητικά όρ
γανα.

4. ΘΗΤΕΙΑ

«Προχωρούμε σταδιακά στη μείωση της στρατιω
τικής θητείας στους 6 μήνες». -  κ. Καραμανλής, 
Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 20/03/2004

Δεν έχει γίνει. Συνεχώς παραπέμπεται στο μέλλον. 
Έχει εξαγγελθεί μείωση κατά 1 μήνα από 1/1/2006.

5. ΕΦΕΔΡΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

«Για να εξασφαλίσουμε την πλήρη επάνδρωση των 
μονάδων πρώτης γραμμής, δημιουργούμε το θε
σμό των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.), 
ο οποίος θα αφορά περίπου σε 100.000 άνδρες, 
παραμεθόριων περιοχών, ηλικίας μέχρι 35 ετών». -  
Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

Ψηφίστηκε στη Βουλή σχετικός νόμος. Ο θεσμός 
παρέχει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να 
δημιουργήσει στρατιωτικές μονάδες - «μηχανι
σμούς», κυρίως για εξυπηρέτηση ρουσφετο
λογιώ ν και άλλων κομματικών σκοπιμοτήτων.

6. ΜΙΣΘΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.:

1. «Αύξηση βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού 
σε 860 ευρώ ».

1. Δεν έχει γίνει. Η κατανομή στην τετραετία των 
αυξήσεων που απαιτούνται για επίτευξη των 860 
ευρώ αναλογεί σε μέση ετήσια αύξηση περί το 
5,5%. Οι μέχρι σήμερα αυξήσεις είναι αυτές που 
δίνονται στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής 
της κυβέρνησης και υπολείπονται του 5%. Επιση- 
μαίνεται ότι κατά την 8/ετία 1996-2004 δόθηκε 
κατά μέσο όρο (πχ σε βαθμό ταγματάρχη) συνολι
κή ετήσια αύξηση (πληρωτέα) ίση με 10,5%.



2. «Κατάργηση κρατήσεων του Ν. 2084/1992 
στους μισθούς και τις συντάξεις των στρατιω
τικών».

3. «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 2838/2000 και 
3016/2002 σε όλους τους συνταξιούχους».

7. ΘΕΜ ΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Από την Ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Βουλή 
στη συζήτηση για τις Προγραμματικές Δηλώσεις της 
Κυβέρνησης (21/03/2004):

1. «Επιλύουμε τα σοβαρά προβλήματα στέγασης 
των στελεχών με την κατασκευή σύγχρονων 
κατοικιών, την επιδότηση ενοικίου ή την εφαρμογή 
συστήματος λήζιγκ κατοικιών, όπου αυτό είναι 
δυνατόν».

2. «Παρέχουμε τη δυνατότητα στους συζύγους 
των μόνιμων στελεχών, που επιθυμούν να εργα
στούν, να απασχοληθούν με συμβάσεις περιορι
σμένου χρόνου σε θέσεις πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης».

3. «Δημιουργούμε παιδικούς σταθμούς για τα 
παιδιά των μονίμων στελεχών ή υπογράφουμε 
συμβάσεις με εν λειτουργία παιδικούς σταθμούς».

4. Τοποθέτηση ιατρών κρίσιμων ειδικοτήτων σε 
ακριτικές περιοχές και στις μεγάλες φρουρές ή 
σύμβαση με ιδιώτες ιατρούς, όπου παρουσιάζεται 
έλλειψη των ειδικοτήτων αυτών.

5. «Ρυθμίζουμε οριστικά το ζήτημα των ανυποτά- 
κτων. Με τις νέες ρυθμίσεις που-προωθούμε, μετά 
τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, 
και αφού υπηρετήσουν τον απαιτούμενο χρόνο 
της βασικής εκπαίδευσης, θα έχουν τη δυνατότητα 
να εξαγοράσουν τη θητεία τους, με ποσό ίσο με 
τον μισθό του ΕΠ.ΟΠ. για τους μήνες της θητείας 
που θα ισχύει την εποχή εκείνη». -  Κυβερνητικό 
Πρόγραμμα Ν.Δ.

2. Οι κρατήσεις στις συντάξεις έχουν καταργηθεί 
από 1/1/05 με τον νόμο 3245/04. Οι κρατήσεις 
στους μισθούς δεν έχουν καταργηθεί.

3. Δεν έχει γίνει. Κατά καιρούς ο ΥΕΘΑ επανα
λαμβάνει ότι θα τηρήσει τις υποσχέσεις, που αφει
δώς μοίρασε η ΝΔ προεκλογικά.

1. Συνεχίζεται το πρόγραμμα που υπήρχε σε 
εξέλιξη απ’ την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με 
μειωμένες πιστώσεις.

2. Δεν έχει γίνει.

3. Συνεχίζεται το πρόγραμμα που υπήρχε σε 
εξέλιξη απ’ την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Για την 
εξαγγελθείσα επέκταση του θεσμού σε παραμε
θόριες πόλεις, μετατράπηκαν διαμερίσματα ΣΟΑ 
(Στρατιωτικών Οικιών Αξιωματικών) σε σταθμούς. 
Οι σταθμοί αυτοί, εκτός του ότι έγιναν σε βάρος 
της διαθεσιμότητας διαμερισμάτων για διαμονή 
οικογενειών στελεχών, δεν λειτουργούν επειδή 
δεν προβλέφθηκε έγκαιρα η πρόσληψη ειδικευ
μένου προσωπικού.

4. Δεν έχει γίνει τίποτε περισσότερο απ’ ό,τι στο 
παρελθόν, που στρατιωτικοί ιατροί κρίσιμων 
ειδικοτήτων τοποθετούνταν -με τις ετήσιες μετα
θέσεις- σε στρατιωτικά Νοσοκομεία της μεθορίου.

5. Έχει γίνει με το νόμο Ν 3257/04.

6. Δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία μέχρι ορισμέ
νου ποσού για υπηρετούντες σε ακριτικές πε
ριοχές.

8. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

«Το σύνολο των μη επιχειρησιακών βοηθητικών 
δραστηριοτήτων (καθαριότητα, συντήρηση κτι
ρίων, αποκομιδή σκουπιδιών, συντήρηση - επι
σκευή ορισμένων μεταφορικών μέσων κ.λπ.), θα 
ανατεθούν σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις ή φυσι
κά πρόσωπα με τακτικά ανανεώσιμες συμβάσεις 
κατόπιν διαγωνισμού». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

6. Δεν έχει γίνει.

Δεν έχει γίνει.



ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜ ΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσαν μια ολο
κληρωμένη, πολυδιάστατη και συνεπή στρατηγική 
για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, για τη 
θέση της χώρας στο διεθνές σύστημα, στην Ευρω
παϊκή Ένωση, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκα
νίων και της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταθερή και αποφασιστική πολιτική που ακολου
θήσαμε συνέβαλε καθοριστικά στην εμπέδωση της 
ισότιμης θέσης μας στην ΕΕ, στην ενίσχυση της 
διεθνούς αξιοπιστίας, στην ανάδειξη της Ελλάδας 
σε παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας, 
οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής συνεργασίας.

Η Ελλάδα το 1993, με την αλλοπρόσαλλη πολιτική 
της τότε κυβέρνησης της Ν.Δ. είχε γίνει μέρος των 
προβλημάτων της περιοχής, με ανοιχτά μέτωπα και 
ελλειμματική αξιοπιστία στους εταίρους μας και 
στο διεθνές σύστημα. Η Ελλάδα έβγαινε από την 
“περιπέτεια” της τριετίας της κυβέρνησης της Ν.Δ. 
χωρίς διεθνή και ευρωπαϊκά ερείσματα, με βαριά 
κληρονομιά για τα εθνικά μας θέματα.

Το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε την εθνική στρατηγική με 
γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας και του λαού, 
με βαθειά γνώση των περιφερειακών και διεθνών 
συσχετισμών, με τόλμη και αποφασιστικότητα, με 
αυτοπεποίθηση και όραμα. Αξιοποιώντας τη δυνα
μική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πατώντας 
στέρεα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, μετα
τρέψαμε την Ελλάδα σε παράγοντα επίλυσης των 
προβλημάτων, σε εταίρο με κύρος και αξιοπιστία, 
σε παραγωγό ασφάλειας και σταθερότητας.

Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν εγκλωβίσθηκαν 
στα στενά όρια των εθνικών εκκρεμοτήτων, αλλά 
ανέλαβαν δυναμικές πρωτοβουλίες, αναδεικνύο- 
ντας νέες μορφές διπλωματίας, για την επίλυση 
περιφερειακών προβλημάτων. Η συμβολή μας ως 
κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνε
χής παρουσία μας στην ευρύτερη περιοχή βοήθησε 
τη χώρα και στην επίλυση των ανοικτών μας προ
βλημάτων.

Από την Ελλάδα της φοβίας και της εσωστρέφειας, 
δημιουργήσαμε την Ελλάδα της δύναμης, την Ελ
λάδα των αρχών και των αξιών, της ειρηνικής συνύ
παρξης των λαών και του σεβασμού των αρχών του 
διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας.

Η Ελλάδα αποτελούσε το “όχημα” του εκδημοκρα
τισμού και της πολιτικής σταθερότητας των χωρών 
της περιοχής, της υπεράσπισης της ευρωπαϊκής 
τους πορείας, της εμπέδωσης της ασφάλειας και 
της οικοδόμησης δημοκρατικών θεσμών.

Από την Ελλάδα της αντιπαράθεσης, των κρίσεων 
και της απομόνωσης, δημιουργήσαμε την Ελλάδα 
του διαλόγου και της υπεράσπισης των εθνικών 
συμφερόντων, στη βάση των σταθερών αρχών και 
αξιών της Διεθνούς Κοινότητας.

Η στρατηγική μας στην εξωτερική πολιτική ενέ
πνευσε ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη και συνέ
βαλε στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
πατρίδας μας. Χωρίς τη σταθερή εξωτερική πολι
τική του ΠΑΣΟΚ, οι στόχοι στην οικονομία, οι 
μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και η ένταξη της 
Ελλάδας στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του ευρώ, δεν θα μπορούσαν να 
υλοποιηθούν.

Την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από το 
ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες έγιναν μάρτυρες της πιο τυ
φλής, ισοπεδωτικής, λάίκίστικης και εθνικιστικής 
αντιπολίτευσης από την ΝΔ, που έζησε ο τόπος 
μετά τη μεταπολίτευση.

Η συλλογική εθνική προσπάθεια για την ένταξη 
στην ΟΝΕ και το τελικό θετικό αποτέλεσμα, λοιδο- 
ρήθηκαν και υπονομεύθηκαν από τα στελέχη της 
ΝΔ και τον κ. Καραμανλή.

Ένας εθνικός στόχος που ενίσχυσε όχι μόνο την 
οικονομική θέση, αλλά και τη διαπραγματευτική 
ισχύ της Ελλάδας έγινε αντικείμενο μικροκομμα- 
τικής εκμετάλλευσης.

Η μεγάλη εθνική επιτυχία της ένταξης της Κυπρια

κής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
διασύνδεση, για πρώτη φορά, της ευρωπαϊκής πο
ρείας της Τουρκίας με την επίλυση των ελληνο
τουρκικών προβλημάτων και του Κυπριακού χαρα
κτηρίσθηκε από τον κ. Καραμανλή και στελέχη του 
κόμματός του, όπως οι κ. Μολυβιάτης και Βαλη- 
νάκης, ως “εθνική υποτέλεια” και “εθνική μειοδο
σία” . Η ΝΔ, στο όνομα μιας κοντόφθαλμης αντιπο
λιτευτικής σκοπιμότητας και χωρίς την αναγκαία 
πολιτική γενναιότητα, αλλά και τη συναίνεση για την 
εξωτερική πολιτική, επεχείρησε να απαξιώσει και να 
ισοπεδώσει την εθνική στρατηγική και τα αποτελέ- 
σματά της για τα κορυφαία ζητήματα της Ελλάδας 
και του Ελληνισμού.

Στο όνομα της τυφλής αντιπαλότητας με την Κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της ΝΔ αντιπολι- 
τεύθηκε ουσιαστικά τα ίδια τα συμφέροντα της 
χώρας.

Η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρνηση χωρίς να διαθέτει 
ένα στρατηγικό σχέδιο για την εξωτερική μας πο
λιτική.

Η εμπειρία των 18 μηνών άσκησης της εξουσίας 
επιβεβαιώνει, καθημερινά, την έλλειψη στρατηγι
κής, αλλά και τακτικών μέσων. Η Κυβέρνηση της 
ΝΔ είναι επικίνδυνα ελλειμματική τόσο στα θέμα
τα στρατηγικής, όσο και στη διαχείριση της εξω
τερικής πολιτικής και της θέσης της χώρας στην 
Ευρώπη και στο διεθνές σύστημα.

Ασκεί τη εξωτερική πολιτική με όρους εσωτερικής 
πολιτικής, με τη λογική του πολικού κόστους και με 
τα μάτια στραμμένα στις δημοσκοπήσεις. Η εθνική 
ευθύνη για την υπεράσπιση των συμφερόντων της 
Ελλάδας έχει αντικατασταθεί από το βολικό καιρο
σκοπισμό της εσωστρέφειας. Η αποφασιστικότητα 
από τη φοβία, τις αγκυλώσεις και τα αντανακλαστι
κά ενός παρελθόντος, που έχει, προ πολλού, ανα
τραπεί από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις. 
Στο Κυπριακό, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη 
βαλκανική πολιτική, γίνεται όλο και περισσότερο 
εμφανής η αναβίωση του ιστορικού αταβισμού της 
συντηρητικής παράταξης της δεκαετίας του 150 και 
του 1 60. Θέλουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα του 
21ου αιώνα με τις έμμονες ιδέες του παρελθόντος 
τους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η θέση της χώρας εξα- 
σθενίζει σημαντικά. Αντί να αξιοποιούν την ισό
τιμη και ισχυρή θέση της Ελλάδας στο σκληρό 
πυρήνα των αποφάσεων και των συσχετισμών, 
ανοίγουν μέτωπα αντιπαράθεσης με την οικονο
μική απογραφή και το θέμα του βασικού μετόχου.

Επιχειρούν να απαξιώσουν το ΠΑΣΟΚ, ενώ γνω
ρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο απαξιώνουν την 
Ελλάδα.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ ήταν ουσιαστικά απούσα από 
το τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης του σχεδίου Ευ
ρωπαϊκού Συντάγματος. Ήταν απούσα από τις 
σκληρές διαπραγματεύσεις για τις νέες δημοσιονο
μικές προοπτικές και την κατανομή των κοινοτικών 
πόρων για την επόμενη επταετία. Εξασθένησε τη 
διαπραγματευτική θέση της χώρας, ανεβάζοντας 
και κατεβάζοντας τον πήχη των κοινοτικών πόρων, 
για εσωτερικούς επικοινωνιακούς λόγους. Έστειλε 
λάθος μηνύματα για τις διαπραγματευτικές αντο
χές της Ελλάδας σε μια κρίσιμη περίοδο. Αποδέχθη
κε, χωρίς να το αποκαλύψει, τον τελικό συμβιβασμό 
της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας, που προέβλε- 
πε, σύμφωνα με τον κ. Γιούνκερ, την επανεξέταση 
της ΚΑΠ και των πόρων για τη γεωργία το 2009, 
ανατρέποντας τη συμφωνία που είχε επιτύχει η 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2003 για τη διασφάλιση 
των πόρων της αναθεωρημένης ΚΑΠ μέχρι το 2013.

Η ΝΔ συνεχίζει, να είναι απούσα από τις διεργασίες 
που εξελίσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 
μέλλον της Ευρώπης, μετά τα αρνητικά δημοψη
φίσματα στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Η αδυναμία 
της να προσδιορίσει τους στρατηγικούς στόχους 
της Ελλάδας, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής θα έχει αρνητικές συνέπειες στη 
διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων.

Ο κ. Καραμανλής είναι απών από την Ευρώπη. Ο 
Πρωθυπουργός που υποσχόταν ότι θα ήταν 
παρών ακόμα και στα Συμβούλια Γεωργίας, πε
ριορίζεται στη διαχείριση των υποχρεώσεων της 
χώρας στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Έχει κάνει 
ελάχιστες επαφές και ταξίδια στην Ευρώπη και 
αδυνατεί να αντιληφθεί τη δυναμική των ευρω
παϊκών εξελίξεων, αλλά και την αναγκαιότητα 
πρωτοβουλιών και συμμαχιών στον ευρωπαϊκό 
χώρο.

Στο Κυπριακό, από τη Λουκέρνη μέχρι σήμερα, 
επιβεβαιώνεται ότι ο κ. Καραμανλής όχι μόνον 
δεν θέλει ουσιαστικά να ασχοληθεί γιατί το θε
ωρεί βάρος, αλλά και είναι δέσμιος της ιστορίας 
της παράταξής του. Στην αντίληψη του κ. Καρα
μανλή το 1959-60 μπερδεύεται επικίνδυνα με το 
2004. Για αυτό το λόγο δεν διαπραγματεύθηκε 
στη Λουκέρνη, ακόμα και για τα θέματα που είχε 
υποχρέωση η Ελλάδα να διαπραγματευθεί, αφή
νοντας ελεύθερο χώρο στις πρωτοβουλίες του κ. 
Ερντογάν.



Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο κ. Καρα
μανλής έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην 
αποενοχοποίηση της Τουρκίας, από τη Διεθνή 
Κοινότητα στο Κυπριακό.

Για αυτό το λόγο κρύφθηκε πίσω από την μικροκομ- 
ματική σκοπιμότητα του “ναι που είναι όχι” στο σχέ
διο Αννάν, του “ναι” στο Συμβούλιο των Αρχηγών 
και του “όχι” των στελεχών του. Οι πολίτες θα πρέ
πει να γνωρίζουν ότι σε ένα θέμα στρατηγικής 
σημασίας για τον ευρύτερο ελληνισμό, για την ειρή
νη και τη σταθερότητα στην περιοχή, για ένα θέμα 
που η παράταση της εκκρεμότητας οδηγεί στην 
εμβάθυνση των τετελεσμένων της κατοχής και της 
διχοτόμησης, ο κ. Καραμανλής ήταν κατώτερος 
των ιστορικών περιστάσεων και των εθνικών συμφε
ρόντων. Αντί να αναλάβει την ιστορική ευθύνη πρω
τοβουλιών, επέλεξε το βόλεμα της ακινησίας. Από 
τη διεθνοποίηση και τη δυναμική κινητοποίηση της 
διεθνούς κοινότητας για την επίλυση του πολιτικού 
προβλήματος, από την ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί των 
Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, το Κυπριακό αποσυνδέ
εται από την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Ο κ. 
Καραμανλής, αδυνατεί ή δεν θέλει, ακόμη και σή
μερα να αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την 
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 
Τουρκία, για να συμβάλει στην αναγνώριση της Κυ
πριακής Δημοκρατίας, στην αποτελεσματική εφαρ
μογή του Πρωτοκόλλου της Τελωνειακής Ένωσης 
και στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για μια 
νέα διεθνή κινητικότητα για την επίλυση του πολι
τικού προβλήματος. Ακόμα και σήμερα που έχει τη 
θεσμική και πολιτική δυνατότητα να διαπραγμα- 
τευθεί όρους και προϋποθέσεις, που θα πρέπει 
να ικανοποιήσει η Τουρκία για το Κυπριακό και τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Καραμανλής συνε
χίζει την τακτική του “επιτήδειου ουδέτερου” που 
ακολούθησε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
2004.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ και ο κ. Καραμανλής υπονό
μευσαν την εθνική στρατηγική που διαμόρφωσε η 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στο Ελσίνκι το 1999, 
σπεύδοντας να αποσυνδέσει τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις από την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας 
και ακυρώνοντας το μηχανισμό ελέγχου που διέ
θετε η Ελλάδα με την πρόβλεψη σαφούς χρονο
διαγράμματος για την επίλυση του προβλήματος 
της υφαλοκρηπίδας, μέσω της προσφυγής στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Για τον κ. Καρα
μανλή το χρονοδιάγραμμα δεν θα ήταν προς το 
συμφέρον της Ελλάδας, ενώ για τον κ. Μολυβιάτη

το Δικαστήριο της Χάγης δεν είναι πανάκεια. Με 
αυτήν την πολιτική της ΝΔ, οι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις επανέρχονται από το ευρωπαϊκό στο διμε
ρές πλαίσιο, η Ελλάδα από ελεγκτής της ευρω
παϊκής πορείας και της συμπεριφοράς της Τουρ
κίας γίνεται όμηρος της τουρκικής στρατηγικής και 
όλα αφήνονται στον “αυτόματο πιλότο” του χρόνου 
και των προσωπικών σχέσεων των δύο Πρωθυ
πουργών.

Η Ελλάδα χάνει όλα τα εργαλεία ελέγχου, που με 
μεγάλη προσπάθεια απέκτησε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και η Τουρκία αξιοποιεί την αδυναμία της 
Κυβέρνησης να υπερασπισθεί την εθνική στρατη
γική και επιβάλλει τη δική της ατζέντα στις ελλη
νοτουρκικές σχέσεις.

Η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια των πολιτών στην 
πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την υπε
ράσπιση των εθνικών συμφερόντων και την προ
ώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης και της συνερ
γασίας με την Τουρκία, αντικαθίσταται από την αβε
βαιότητα για τους στόχους και τις δυνατότητες της 
Κυβέρνησης της ΝΔ.

Από την ανάπτυξη δυναμικών πρωτοβουλιών σε ση
μαντικούς τομείς αμοιβαίου οφέλους, από τα μέτρα 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα επί ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα έχει περιέλ- 
θει σε κατάσταση τέλματος επί ΝΔ.

Στα Βαλκάνια επιβεβαιώνεται με τον πιο αναμφισ
βήτητο τρόπο, η απουσία στρατηγικής και πολι
τικής βούλησης της Κυβέρνησης της ΝΔ για την 
εμπέδωση και εμβάθυνση της προνομιακής θέσης 
της χώρας στην περιοχή.

Σήμερα, από την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα Βαλ
κάνια, που επεξεργάσθηκε και ακολούθησε με στα
θερότητα και συνέπεια το ΠΑΣΟΚ, από τις πρωτο
βουλίες για την περιφερειακή συνεργασία και την 
επίλυση των κρίσεων, από τη δυναμική ανθρωπι
στική παρέμβαση και τη συμβολή στην οικονομική 
ανασυγκρότηση, έχουμε κάνει βήματα πίσω, στην 
εποχή ‘90-’93. Το κεφάλαιο αξιοπιστίας της χώρας 
ξοδεύεται χωρίς στόχους και προοπτική. Η Ελλάδα 
είναι απούσα από τις κρίσιμες εξελίξεις στα Βαλκά
νια και δεν αξιοποιεί το στρατηγικό πλεονέκτημα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών της περιοχής, 
καθοριστική προϋπόθεση για την ειρήνη, την οικο
νομική ανάπτυξη και τα εθνικά συμφέροντα.

Ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα του ονόματος της 
ΠΓΔΜ, μετά την πρωτοβουλία Νίθΐηίθΐζ, και το ου

σιαστικό πάγωμα των πολιτικών σχέσεων των δύο 
χωρών, δεν αποδεικνύουν μόνον την έλλειψη σχε
δίου, αλλά και τη διαχειριστική ανικανότητα της 
Κυβέρνησης της ΝΔ, και την υπονόμευση της δια
πραγματευτικής δύναμης της Ελλάδας. Η ανικα
νότητα να αποτρέψουν τη διπλωματική αναγνώριση 
από τις ΗΠΑ της ΠΓΔΜ, παρόλο ότι είχαν ενημε
ρωθεί, η αδυναμία αξιοποίησης του ομογενειακού 
παράγοντα ενόψει αμερικανικών εκλογών και το 
αδιέξοδο που έχουν δημιουργήσει με τους χειρι
σμούς τους, διαμορφώνουν δυσμενή αφετηρία για 
τις διαπραγματεύσεις γύρω από την εκκρεμότητα 
του ονόματος. Η Κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκεται σε 
αδιέξοδο, οδηγώντας και τη χώρα στην απομό
νωση. Αντί δυναμικών πρωτοβουλιών στην ΕΕ και 
στον ΟΗΕ περιορίζεται να επισείει το “όπλο” του 
βέτο για την ευρωπαϊκή προοπτική της ΠΓΔΜ, από 
θέση αδυναμίας και με το βλέμμα στραμμένο στο 
πιο ακραίο και εθνικιστικό τμήμα του κομματικού 
της ακροατηρίου.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ δεν αξιοποιεί το “εθνικό 
σχέδιο για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων” 
όπως και τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενί
σχυση της περιφερειακής και διασυνοριακής 
συνεργασίας.

Η Ελλάδα κινδυνεύει να ξαναγίνει μέρος των προ
βλημάτων της περιοχής.

Η έλλειψη στρατηγικού σχεδίου στην εξωτερική 
πολιτική του κ. Καραμανλή αναδεικνύεται στο χει
ρισμό των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όπου 
γίνεται εμφανής καθημερινά η προσπάθεια επικοι- 
νωνιακής εκμετάλλευσης διμερών επαφών και 
παρακολουθηματικής πολιτικής στις επιλογές των 
ΗΠΑ στην περιοχή μας. Η ανάγκη για τη συνεχή

ανάπτυξη των ισότιμων διμερών σχέσεων, στη βά
ση της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημά
των και των δυνατοτήτων της χώρας στην ΕΕ και 
στα Βαλκάνια, αντικαθίσταται από την εμμονή στην 
ανάθεση ρόλου χωρίς περιεχόμενο και χωρίς σύν
δεση με τα εθνικά συμφέροντα .

Η Ελλάδα της Κυβέρνησης του κ. Καραμανλή 
απουσιάζει από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και 
την ευρύτερη ΝΑ Μεσόγειο, από τις εξελίξεις στο 
Παλαιστινιακό, αφήνοντας ελεύθερο το χώρο για 
δυναμική παρουσία και πρωτοβουλίες στην Τουρ
κία και στον κ. Ερντογάν.

Η Ελλάδα των ιστορικών δεσμών με τον αραβικό 
κόσμο και το Ισραήλ δεν είναι στις προτεραιότητες 
του κ. Καραμανλή.

Η αντίληψη της ΝΔ για την άσκηση της εξωτερικής 
πολιτικής αναδεικνύεται και στον τρόπο αξιοποίη
σης όλων των μορφών διπλωματίας, που είχε υπο
στηρίξει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η οικονομική 
διπλωματία, η διπλωματία της κοινωνίας των πολι
τών και των κοινωνικών φορέων, ο ρόλος των μη 
Κυβερνητικών Οργανισμών, η κοινοβουλευτική δι
πλωματία, δεν έχουν θέση στη βαθειά συντηρητική 
πολιτική της Κυβέρνησης της ΝΔ και για αυτό το 
λόγο τις έχουν αποδυναμώσει.

Η Ελλάδα με την Κυβέρνηση του κ. Καραμανλή 
δεν φτωχαίνει μόνο οικονομικά και κοινωνικά.

Φτωχαίνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στο διεθνές σύστημα, το κεφάλαιο της διαπρα
γματευτικής ισχύος και αξιοπιστίας μειώνεται 
επικίνδυνα.

Η Ελλάδα του κ. Καραμανλή είναι η Ελλάδα των 
μικρών οριζόντων και των μικρών προσδοκιών.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ.

1. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. «Στην Ακτοπλοΐα, εγγυόμαστε.,.την απρόσκο
πτη εξυπηρέτηση όλων των νησιών, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους» - Κ.Καραμανλής, 03/06/2005 
«Η πολιτεία διασφαλίζει την αποτελεσματική λει
τουργία του συγκοινωνιακού δικτύου με τις νησιω
τικές περιοχές με τακτικά δρομολόγια καθ' όλη την 
διάρκεια του έτους. Η πολιτεία διασφαλίζει επίσης 
μέσω κρατικής επιδότησης το επί πλέον κόστος 
που θα απαιτηθεί». -  Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Προγραμματικές Δηλώσεις-Βουλή, 22/312004

2. «Στην Ακτοπλοΐα, εγγυόμαστε...τον αποτελε
σματικό έλεγχο της τιμολόγησης». - Κ. Καραμανλής, 
03/06/2005
«Στηρίζουμε τον υγιή ανταγωνισμό...για ευνοϊκό
τερες τιμές στους επιβάτες». -  Υπουργός Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Προγραμματικές Δηλώσεις- Βουλή, 22/3/2004

3. «Τοποθέτηση υπόχρεων για άσκηση ιατρών και 
στα πλοία της ακτοπλοΐας»... «Πρόθεσή μας είναι 
να ξεκινήσουμε άμεσα. Δηλαδή με την θερινή 
περίοδο...». -  Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Συνέ
ντευξη Τύπου, 07/04/2005

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. Έχει χαθεί κάθε έλεγχος από το Υπουργείο στην 
ακτοπλοΐα.
Η μη σωστή εφαρμογή του Ν.2932/2001, οι συνε
χείς παλινωδίες του Υπουργείου, και η χαλάρωση 
των ελεγκτικών μηχανισμών οδήγησαν στα πρό
σφατα τραγελαφικά φαινόμενα με τις συνεχείς βλά
βες και τις πολύωρες καθυστερήσεις. Το Υπουργείο 
ακόμη δείχνει να υποχωρεί σε πιέσεις και να 
«συμβιβάζεται» με την διατήρηση στις γραμμές 
«υπερήλικων» πλοίων.
Αποτέλεσμα: απίστευτη ταλαιπωρία των πολιτών, 
υπονόμευση της οικονομικής ζωής (τουρισμός) 
των νησιών το καλοκαίρι και απομόνωσή τους το 
χειμώνα.
Κι όλα αυτά ενώ η επιδότηση για τις άγονες γραμ
μές κόστισε εκατομμύρια ευρώ περισσότερο από 
ότι το περασμένο έτος.

2. Οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων είναι συνε
χείς και -με εξαίρεση στην οικονομική θέση- προ
σεγγίζουν το 33 % από την αρχή του έτους!! Ακόμη 
έχουν καταργηθεί οι εκπτώσεις στις κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες.
Αντί να στηρίξουν τον υγιή ανταγωνισμό, κατήργησαν 
την Ρυθμιστική Αρχή Θαλασσίων Ενδομεταφορών.

3. Το καλοκαίρι πέρασε και φυσικά τίποτε απολύ
τως ως τώρα δεν έχει γίνει για αυτό το ζήτημα.

2. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
1. «Δημιουργία μέγιστου δυνατού αριθμού θέσεων 
εργασίας». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ. για την 
Εμπορική Ναυτιλία

1. Τροποποίησαν τον όρο 8 των Εγκριτικών Πρά
ξεων Νηολόγησης Πλοίων, και μείωσαν τις θέσεις 
των κατώτερων πληρωμάτων στην Ποντοπόρο 
Ναυτιλία.

2. «Ειδικά για τους ναυτικούς, προβλέπουμε το 
αφορολόγητο του εισοδήματος τους, ως μέτρο 
μείωσης του κόστους ναυτικής εργασίας, όπως 
εφαρμόζεται και στις ανταγωνίστριες χώρες». - 
Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ. για την Εμπορική 
Ναυτιλία

3. «Το κράτος θα συνεχίσει να καλύπτει τα ελλείμ
ματα του σημερινού ΝΑΤ» - Κυβερνητικό Πρόγραμμα 
της Ν.Δ. για την Εμπορική Ναυτιλία

4. «Καθιέρωση της δια βίου κατάρτισης των ναυ
τικών»... «λειτουργία επαγγελματικών λυκείων 
ναυτικής κατεύθυνσης σε παραδοσιακές ναυτικές 
περιοχές και σε περιοχές υψηλής ανεργίας». -  
Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Προγραμματικές Δηλώ- 
σεις-Βουλή, 22/3/2004

3. ΛΙΜ ΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1. «Ανάπτυξη σύγχρονων λιμενικών υποδομών» - 
Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ. για την Εμπορική 
Ναυτιλία

2. «Βασικός άξονας της πολιτικής μας παρα
μένει...η μετεξέλιξη του Πειραιά σε διεθνές ναυτι
λιακό κέντρο με προσέλκυση και νέων επενδύσεων 
από το εξωτερικό». -  Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/2004

3.... «Θωρακίζουμετα εθνικά λιμάνια μέσα απάτην 
υιοθέτηση των κανόνων ασφαλείας που προβλέ- 
πονταί από τον κώδικα ISPS». -  Κυβερνητικό Πρό
γραμμα της Ν.Δ. για την Εμπορική Ναυτιλία

4. «Σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων προσπαθούμε να δεσμεύσουμε πο
σό, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ...στην ανά
πτυξη των λιμένων». -  Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Συνέντευξη Τύπου, 23/03/2005

2. Δεν έγινε καμία απαλλαγή από τον φόρο εισο
δήματος.

3. Καμιά ουσιαστική ενέργεια για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του ΝΑΤ.

4. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε για την ναυτική 
εκπαίδευση.

1. Τα προγραμματισθέντα λιμενικά έργα ακόμη 
καρκινοβατούν με ευθύνη του YEN και των Γ.Γ. 
Περιφερειών.

2. Το Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς έχει 
ήδη αλλάξει 2 φορές με αποτέλεσμα να μην είναι 
δυνατή η χάραξη και εφαρμογή οποιοσδήποτε 
πολιτικής. Η πολιτική του Υπουργείου δείχνει 
πρόθεση να εκποιηθούν οι πιο παραγωγικές 
δραστηριότητες του ΟΛΠ.

3. Ο Κώδικας ISPS ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.

4. Το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρω
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του YEN των 3 
δισ. ευρώ για την βελτίωση των λιμενικών εγκατα
στάσεων μετατρέπεται σε επιδότηση ναυπήγησης 
νέων πλοίων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
νέα σοβαρά ερωτηματικά για την αξιοπιστία του 
όλου εγχειρήματος.

Ως γνωστόν δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός να 
αλλάζει τους όρους διεθνούς σύμβασης όπως 
νομίζει. Είναι προφανές ότι ΨΕΥΔΕΤΑΙ.



4. ΔΙΟ ΙΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

«Οι στόχοι θα επιτευχθούν μόνο με την αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, με τα στελέχη και το 
δυναμικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, 
το οποίο θα αξιολογηθεί και θα αξιοποιηθεί με 
αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες. Δεν έχει 
να φοβηθεί κανείς τίποτα από τη Νέα Δημο
κρατία». -  Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Προγραμ
ματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/2004

Πραγματοποίησαν πραγματική κομματική επέλα
ση στο YEN:
- Κομματικές κρίσεις και πάνω από 900 μεταθέσεις 
χωρίς τήρηση των Π.Δ.
- Πλήρης υποβάθμιση των υπηρεσιών και στρατιω- 
τικοποίηση των πολιτικών και παραγωγικών υπηρε
σιών του YEN.
- Καταστρατήγηση του διατάγματος μεταθέσεων 
στους Λιμενικούς. Χρήση διάταξης του 1969 για 
περιορισμό του δικαιώματος προσφυγής στο 2ο 
βάθμιο Συμβούλιο κρίσεων ακόμη και για εξόφθαλ
μες αυθαίρετες διώξεις.

5. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«Βασικός στόχος της πολιτικής της Ν.Δ. είναι η 
ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ώστε να 
πρωταγωνιστήσει σ' ολόκληρη την Ανατολική 
Μεσόγειο. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για την απο
τελεσματική στήριξη του κλάδου της κρουα
ζιέρας» - Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ. για την 
Εμπορική Ναυτιλία.

Δρομολογήθηκαν 4 νέα κρουαζιερόπλοια με 
ελληνική σημαία, με κίνητρο όμως επιδότηση των 
ασφαλιστικών εισφορών από το δημόσιο.
Όμως και ενώ το σχετικό Σ/Ν δεν έχει έρθει ακόμη 
στη Βουλή, το Υπουργείο κατά απαράδεκτο τρόπο 
-  και παρά την επιδότηση- έδωσε άδεια χωρίς να 
εξασφαλίσει ικανοποιητικό αριθμό ελλήνων ναυ
τικών στα κρουαζιερόπλοια.

6. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

1. «Προστατεύουμε το περιβάλλον. Στόχος μας 
είναι η προστασία των ελληνικών θαλασσών και 
των ακτών». -  Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Προ
γραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/2004

2. «Αναφορικά με την Πρόταση Απόφαση-Πλαίσιο 
της Ε.Ε. για την ενδυνάμωση του ποινικού πλαι
σίου όσον αφορά τη ρύπανση που προέρχεται από 
πλοία... με την απειλή της καταψήφισης στο Συμ
βούλιο Εσωτερικών υποθέσεων και Δικαιοσύνης 
στο οποίο απαιτείται ομοφωνία, πετύχαμε την 
πλήρη δικαίωση των ελληνικών θέσεων για την ποι- 
νικοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας». -  Υπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Δελτίο Τύπου, 24/01/2005.

1. Δεν δέχθηκαν -προστατεύοντας τα συμφέροντα 
ορισμένων εφοπλιστών- να αποσυρθούν τα 
μονοπύθμενα πλοία και να αντικατασταθούν από 
νέα διπλού τοιχώματος.

2. Είπαν ψέματα. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν 
η υπεράσπιση -σε βάρος του περιβάλλοντος-των 
συμφερόντων ορισμένων εφοπλιστών. Δεν δίστα
σαν να ταυτίσουν την σημαία της Ελλάδας, με 
ορισμένες «σημαίες ευκαιρίας».

7. ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

1. «Βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον με 
στόχο να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
αυξηθεί ο αριθμός νηολόγησης περισσότερων 
πλοίων στην ελληνική σημαία.

1. Ως τώρα δεν έχουμε ουσιαστική προσέλκυση 
πλοίων στην ελληνική σημαία. Στο τέλος του 2004 
είχαμε μόνο 3 πλοία περισσότερα από το 2003.

2. Στην νέα ναυτιλιακή μας πολιτική προβλέπουμε 
την χρηματοδότηση της ελληνικής εμπορικής 
ναυτιλίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

3. Ο Πειραιάς θα εξελιχθεί σε μεγάλο ναυτιλιακό 
κέντρο». -  Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Προγραμ
ματικές Δηλώσεις-Βουλή, 22/3/2004

2. Δεν έχει γίνει τίποτε το καινούριο για την χρημα
τοδότηση της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας.

3. Ο Πειραιάς δεν έχει γίνει ναυτιλιακό κέντρο και 
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στο χώρο φορ
τοεκφορτώσεων του ΟΛΠ, μετά τους αδιέξοδους 
«παλληκαρισμούς» του Υπουργού.

8. ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1. Εξυγίανση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης 
Περάματος.
2. Κίνητρα για νέες επενδύσεις.
3. Επιδότηση στην απασχόληση.
4. Κίνητρα για συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

1-4. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε. Πολλές επι
χειρήσεις βρίσκονται ήδη σε επίσχεση εργασίας. 
Εγκατέλειψαν τα προγράμματα ενίσχυσης της 
απασχόλησης και αυταπασχόλησης που είχε 
προωθήσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν εφαρμόζουν ούτε καν 
το Μητρώο Επιχειρήσεων που είναι έτοιμο.



ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ.

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ -

1. «Η τουριστική πολιτική απαιτεί ριζικό επαναπρο- 
σανατολισμό. Χρειάζεται να αναδείξουμε μια νέα 
εθνική τουριστική ταυτότητα, που θα κατοχυρώνει 
την μοναδικότητα των ελληνικών προορισμών και 
θα εξασφαλίζει την διεθνή αναγνωρισιμότητα του 
προϊόντος». -  Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, 
Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 21/03/2004

2. «Πρέπει άμεσα να δούμε με σοβαρότητα το 
θέμα της δημιουργίας νέων μεταολυμπιακών 
προϊόντων και υπηρεσιών στην τουριστική βιο
μηχανία»... «Στρατηγική χάραξη και εφαρμογή 
τουριστικής πολιτικής για την περίοδο 2004-2012, 
αξιοποιώντας το μεταολυμπιακό τοπίο, αλλά και τη 
μέχρι σήμερα τουριστική εμπειρία μας». - Υπουργός 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 21/03/2004

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

ΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1. Δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει όραμα για 
τον Τουρισμό. Η πολιτική των μεγάλων προσδο
κιών μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες αντικαταστά- 
θηκε από μια μίζερη και απαισιόδοξη εκτίμηση για 
«σταθεροποίηση της τουριστικής κίνησης και 
αναμένουμε άνοδο κυρίως για τα επόμενα χρό
νια». (Κ.Καραμανλής 26/05/2005). Η άνοδος της 
τουριστικής κίνησης το 2005 οφείλεται στους Ολυ
μπιακούς Αγώνες στις κρατήσεις «τελευταίας στιγ
μής», μετά τα τελευταία τρομοκρατικά χτυπήματα 
σε Λονδίνο, Αίγυπτο και Τουρκία.

2. Ο Υπουργός Τουρισμού χειρίζεται τα θέματα με 
απόλυτη προχειρότητα και ερασιτεχνισμό, αρκού- 
μενος σε δηλώσεις -  πομφόλυγες (του τύπου θα 
φέρουμε χολιγουντιανές υπερπαραγωγές στην 
Ελλάδα), χωρίς να παρουσιάσει καμία συγκεκριμέ
νη νέα πολιτική.
Για παράδειγμα, στην Αττική, η Ένωση Ξενοδόχων 
Αττικής ζητά απεγνωσμένα να δοθούν λύσεις στα 
συνεχιζόμενα προβλήματα που εμποδίζουν την 
τουριστική αξιοποίηση της «λάμψης» που γνώρισε 
η Αθήνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μείωση 
της πληρότητας ιδιαίτερα στις «μικρότερες» κατη
γορίες των ξενοδοχείων, υπερβαίνει τις 20 ποσο
στιαίες μονάδες σε σχέση με τις περσινές πλη
ρότητες.

Δεν υφίσταται κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο για 
την τουριστική ενίσχυση της μεταολυμπιακής Αθή
νας.

Μόνο λόγια... λόγια... λόγια χωρίς περιεχόμενο, 
και άπειρα ταξίδια χωρίς προγραμματισμό και στό- 

Χθ·

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -  Ε.Ο.Τ.

1. «Το Υπουργείο Τουρισμού θα λειτουργήσει με 
σύγχρονο, ευέλικτο διοικητικό σχήμα, με σκοπό 
την άμεση χάραξη της εθνικής τουριστικής πο
λιτικής, καθώς και την εποπτεία, τον συντονισμό 
και την υλοποίησή τους. Θα είναι το πρώτο Υπουρ
γείο με προδιαγραφές σύγχρονες και ευρωπαϊ
κές». - Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, Προγραμ
ματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 21/03/2004

2. «Ανασυγκροτούμε και αναβαθμίζουμε τον Ελλη
νικό Οργανισμό Τουρισμού. Τον καθιστούμε φο
ρέα της τουριστικής πολιτικής και ειδικότερα για 
την παραγωγική διεθνή προβολή και επικοινωνία 
της χώρας μας με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας 
εικόνας της Ελλάδας». - Υπουργός Τουριστικής Ανά
πτυξης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 21/03/2004

3. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Αναβαθμίζουμε το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού 
ως του κύριου συμβουλευτικού οργάνου της πολι
τείας. Θα συμβάλλει αποφασιστικά στην υποβοή
θηση της τουριστικής πολιτικής, στην τόνωση του 
επαγγελματικού κλάδου και σε μία εντονότερη -  
ενσυνείδητη τουριστική αντίληψη της κοινωνίας». 
-  Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 21/03/2004

1. Ιδρύθηκε ουσιαστικά ένα Υπουργείο Τουριστι
κών Παραπόνων. Το Υπουργείο δεν έχει αρμοδιό
τητες, δεν μπορεί να προωθήσει τις δεσμεύσεις 
που αναλαμβάνει, δεν παρεμβαίνει στα προβλή
ματα της Τουριστικής Βιομηχανίας. Επί ένα χρόνο 
ανακοινώνεται απλά το «θεσμικό πλαίσιο» και η 
οργάνωση των υπηρεσιών.

2. Ο EOT υποβαθμίστηκε, παρέμεινε για αρκετό 
χρόνο χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο, με πλήθος 
πολιτικών προσώπων και χωρίς αρμοδιότητες.

Δεν έχει γίνει τίποτε ουσιαστικό. Το Εθνικό Συμ
βούλιο Τουρισμού δεν συνεδριάζει τακτικά και δεν 
έχει δομές (επιτροπές -  γραμματεία) για την 
προώθηση των θεμάτων του κλάδου.

4. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1. «Θα προχωρήσουμε άμεσα στη θέσπιση μιας 
σειράς υποστηρικτικών τουριστικών υποδομών και 
κανόνων, βάσει των οποίων θα δοθούν κίνητρα για 
τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, ...την προ
σέλκυση ξένων επενδύσεων αιχμής». -  Υπουργός 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 21/03/2004

2. Ο υφ.Τουριστικής Ανάπτυξης εξήγγειλε τον 
Μάιο του 2005 νομοθετικές ρυθμίσεις για μείωση 
των «γραφειοκρατικών διαδικασιών» και νέο χω
ροταξικό για τον Τουρισμό σε συνεργασία με το 
ΥΠΕΧΩΔΕ.

1. Μετά από ένα χρόνο αδράνειας ο Αναπτυξιακός 
Νόμος προέβλεψε θεωρητικά κίνητρα για όλους, 
αλλά στην πράξη χρήματα για ελάχιστους. Επί 18 
μήνες δεν έχει επιδοτηθεί από τον Αναπτυξιακό 
Νόμο ούτε μία νέα επένδυση.
Ο Κ. Καραμανλής θεωρεί ότι προωθεί τις επεν
δύσεις μόνο με συναντήσεις με επιχειρηματίες και 
κινήσεις με αδιαφάνεια, χωρίς αξιολόγηση και 
χωρίς κριτήρια.

2. Ένας ακόμη τίτλος χωρίς ουσία. Δεν έχει γίνει 
απολύτως τίποτε στην πράξη. Εξαγγέλουν νομο
σχέδια που στην συνέχεια δεν προωθούνται.



5. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TOY EOT

«Απόφασή μας είναι η αξιοποίηση με διαφάνεια 
της δημόσιας περιουσίας προς όφελος και 
ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, με γνώμονα 
την διαφύλαξη της περιουσίας του ελληνικού λαού 
και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον»... «Οι 
μέχρι τώρα προσπάθειες στον τομέα αυτό έγιναν 
για την κάλυψη των δημοσιονομικών αδιεξόδων 
και όχι για την τουριστική ανάπτυξη». -  Υπουργός 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 21/03/2004

Η Εταιρία Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ) έχει μετα
βληθεί σε Εταιρία Τουριστικής Απραξίας. Λειτουρ
γεί με πρωτοφανή αδιαφάνεια, δεν δημοσιοποιεί 
οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ανεξάρ
τητους οίκους. Άλλαξε η Διοίκηση 2 φορές, οι 
διευθύνοντες σύμβουλοι προσλήφθηκαν χωρίς 
διαγωνισμό και χωρίς να διαθέτουν διοικητική, 
τεχνική, τουριστική εμπειρία.
Δεν έχει αξιοποιηθεί ούτε ένα περιουσιακό στοι
χείο, ενώ παραμένουν ανεκμετάλλευτες οι επεν
δύσεις που έγιναν επί ΠΑΣΟΚ. (π.χ. Μαρίνα Φαλή
ρου, Ακτή Βουλιαγμένης, Μεθοριακοί Σταθμοί).

Οι άστοχοι χειρισμοί και οι κυβερνητικές ανεπάρ
κειες οδήγησαν σε ζημιογόνο λειτουργία της 
επιχείρησης (ζημιές ύψους περίπου 15 εκ.ευρώ) 
για το 2004, ενώ ο προϋπολογισμός που είχε 
συνταχθεί από ιδιωτικές τράπεζες προέβλεπε 
κερδοφορία.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩ ΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜ ΙΚΟ  ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

1. «Πρέπει...να αναβαθμίσουμε τις Σχολές Τουρι
στικών Επαγγελμάτων σε πανεπιστημιακό επίπεδο 
με την παράλληλη σύναψη συμφωνιών με άλλα 
διεθνώς φημισμένα ιδρύματα και σχολές όπως 
στην Ελβετία παραδείγματος χάρη με την ανταλ
λαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας». -  Υπουργός 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 21/03/2004

2. «Άμεσα και σύμφωνα με τις εξαγγελίες μας θα 
προβούμε στη σύσταση στην ίδρυση Τμημάτων 
Τουριστικών Σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της περιφέρειας». -  Υπουργός Τουριστικής 
Ανάπτυξης, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 
21/03/2004

1. Δεν έχει γίνει τίποτε από όσα υποσχέθηκαν. 
Ιδρύθηκε όμως από τον Οργανισμό Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρία 
χωρίς να προσδιορίζεται ο σκοπός της.

2. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Υλοποιήθηκαν 
μόνο μέτρα που είχαν σχεδιαστεί επί ΠΑΣΟΚ για 
κατάρτιση εργαζομένων και ανέργων σε τουρι
στικές ειδικότητες.

7. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. «Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού με την κατάθεση δύο νομοσχε
δίων για τον ιαματικό τουρισμό, και τον αγροτου- 
ρισμό και την επεξεργασία σχεδίου νόμου για τον 
τουρισμό υγείας». -  Κ. Καραμανλής, 26/05/2005

2. «Ενισχύονται (με σημαντικά χρηματοδοτικά και 
φορολογικά κίνητρα) επενδύσεις για γήπεδα 
γκολφ, για μαρίνες σκαφών αναψυχής, για εκθε
σιακά και χιονοδρομικά κέντρα, για κέντρα Του
ρισμού Υγείας, για θεματικά πάρκα». -  κ. Καρα
μανλής -  Ομιλία 30/06/2005

1. Δεν έχει κατατεθεί επί 18 μήνες κανένα Σχέδιο 
Νόμου, πλην εκείνων για την ίδρυση του Υπουρ- 
γείου(ϋ). Δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως για την 
εφαρμογή των ειδικών και “εναλλακτικών” μορφών 
Τουρισμού.

2. Όχι μόνο δεν έχουν δημιουργήσει κάτι σημα
ντικό, αλλά ακύρωσαν αναιτιολόγητα και μεγάλη 
διεθνή επένδυση γκολφ στη Ρόδο με συμμετοχή 
του μεγαλύτερου tour operator (TUI).

8. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦ ΗΜ ΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

1. «Ξεκίνησε για πρώτη φορά πολύ έγκαιρα η 
διεθνής διαφημιστική εκστρατεία της Ελλάδας με 
ένα προϋπολογισμό δεκαπλάσιο των προηγού
μενων ετών» - Κ. Καραμανλής, 26/05/2005

1. Ο Προϋπολογισμός της διαφήμισης εξασφα
λίστηκε από την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων, 
σύμφωνα με το σχέδιο και τις ενέργειες της Κυ
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ κι όχι από τον προϋπο
λογισμό. Όμως η Κυβέρνηση διαθέτει αυτά τα 
τεράστια ποσά χωρίς την απαιτούμενη έρευνα 
αγοράς και κυρίως χωρίς διαφάνεια, αρνούμενη 
να καταθέσει στην Βουλή τους σχετικούς λογα
ριασμούς.

2. «Προχώρησε η ειδική διαφημιστική εκστρατεία 
για τον εσωτερικό τουρισμό». - Κ. Καραμανλής, 
26/05/2005

2. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφήμιση για τον 
εσωτερικό τουρισμό της περιόδου των Χριστου
γέννων, ξεκίνησε μόλις 3 ημέρες (I!) πριν την 
εορτή.

9. ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Αναβαθμίζουμε τα γραφεία του τουρισμού στο 
εξωτερικό, με την προκήρυξη, στις επόμενες 
μέρες, του διαγωνισμού για την πρόσληψη νέων 
καταρτισμένων στελεχών. Στα 23 αναβαθμισμένα 
γραφεία που ήδη λειτουργούν προστίθενται άλλα 
49». - Κ. Καραμανλής, 26/05/2005

Με απόλυτη προχειρότητα και χωρίς έρευνα ιδρύ
ονται 49 γραφεία τουρισμού στο εξωτερικό, για να 
συμβολίσουν τα 49 «μεγαλειώδη» ταξίδια του 
κ.Αβραμόπουλου.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΚΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟ

«Αυξήθηκαν τα κονδύλια που διατίθενται για τον 
κοινωνικό τουρισμό κατά περίπου 50 % και μετα
φέρθηκε η όλη διαδικασία στα ΚΕΠ». - κ. Καρα
μανλής, 26105/2005

Αύξησαν τα κονδύλια για τον κοινωνικό τουρισμό, 
αλλά διέκοψαν τα προγράμματα μαθητικού τουρι
σμού, στερώντας από 50.000 μαθητές την επαφή 
με την φύση και αφαιρώντας από την περιφέρεια 
το «οικονομικό οξυγόνο» 300.000 διανυκτερεύ- 
σεων.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη νησιωτική πολι
τική». - Κ.Καραμανλής, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 20/3/2004

Καμία νομοθετική πρωτοβουλία. Ούτε ένα Νομο
σχέδιο, ούτε μία διοικητική πράξη νησιωτικής πο
λιτικής.

2. ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

1. «Προωθούμε την ενίσχυση του υγιούς ανταγω
νισμού και την διασφάλιση του κοινωνικού χαρα
κτήρα της ακτοπλοΐας ιδιαίτερα για τα νησιά με μη 
βιώσιμες γραμμές». - Κ. Καραμανλής, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 20/3/2004

1. Παταγώδης αποτυχία! Η κυβέρνηση της Ν.Δ. 
παρακολούθησε άπραγη ή και υπερασπιζόμενη 
εφοπλιστικά συμφέροντα, την δραματική χειροτέ
ρευση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.

2. «Αναθεωρούμε τον 2932/2001 (Ακτοπλοΐα) ώστε 
να γίνει συμβατός με την τον ευρωπαϊκό κανο
νισμό 3577/1992 και να αποφευχθεί η παραπομπή 
της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο». -  
Κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ. για τη Ναυτιλία

2. Καμιά αναθεώρηση. Αντίθετα η επιστολή του 
YEN στην Ε.Ε. υποστηρίζει την συμβατότητά του 
εν λόγω νόμου με το κοινοτικό δίκαιο!

3. ΥΓΕΙΑ

«Από το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο λείπουν από το 
ιατρικό προσωπικό 337 γιατροί, από το νοσηλευ
τικό προσωπικό 865 νοσηλευτές, από το λοιπό 
προσωπικό 807 άτομα... Αυτή δεν είναι η καθημερι
νότητα; Ασχολήθηκε κανείς;» - Υπουργός Αιγαίου, 
Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/3/2004

Το σίγουρο είναι ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ., μετά 
από 18 μήνες, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το 
ζήτημα. Δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη!

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Αιγαίο έχουμε 
ενεργειακό έλλειμμα. Μας αρέσει ή δεν μας 
αρέσει είναι η πραγματικότητα.»...« Είναι αδήριτος 
ανάγκη να δούμε το ενεργειακό μας πρόβλημα». - 
Υπουργός Αιγαίου, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 
22/3/2004

Καμία ενέργεια. 18 μήνες μετά, η Κυβέρνηση της 
Ν.Δ. εξακολουθεί απλά να διαπιστώνει το πρόβλη
μα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι πριν τις εκλογές 
κατακυρώθηκε στη ΔΕΗ το νέο εργοστάσιο 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ρόδο και μέχρι τώρα 
δεν έχει προχωρήσει ούτε η κατασκευή του κτι
ρίου.

5. ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

«Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να παραδεχθούμε ότι Καμία ενέργεια.
έχουμε πρόβλημα νερού»...(Για τη λύση του
προβλήματος επί μονίμου βάσεως) « η τεχνική έχει
να προβάλλει εξαιρετικές μεθόδους, αλλά δεν
ασχολήθηκε κανείς με την καθημερινότητα και έτσι
έχουμε πρόβλημα νερού.» - Υπουργοί; Αιγαίου,
Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/3/2004

6. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜ ΟΙ

«Η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου...θα ασχο- Καμία ενέργεια. Λογικές επιστροφής στο παρελ- 
ληθεί με τις περίεργες παρεμβάσεις του τελευταί- θόν μόνο «νησιωτική πολιτική» δεν συνιστούν. 
ου Υπουργού, περί τα χωροταξικά των παραδο
σιακών οικισμών». - Υπουργός Αιγαίου, Προγραμ
ματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/3/2004

7. ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΣΥΝΤΑΓΜΑ

«Δεν επετεύχθει επί προηγούμενης Κυβερνήσεως, 
η Ε.Ε. να υιοθετήσει τη “νησιωτικότητα” ως λόγο 
ειδικών δράσεων»... «Θα κάνουμε ισχυρότατη πα
ρέμβαση στην Διακυβερνητική του Ευρωσυντάγ- 
ματος» - Υπουργός Αιγαίου, Προγραμματικές Δηλώσεις -  
Βουλή, 22/3/2004

Ό,τι θετικό υπάρχει στο Ευρωσύνταγμα για τα 
νησιά (και υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία) είναι 
αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που έκανε η 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς, το μόνο που 
“κατάφερε” η Ν.Δ. είναι να απολέσει ορισμένα 
σημαντικά κεκτημένα για τη χώρα που είχε πετύχει 
το ΠΑΣΟΚ, όπως π.χ. τη δυνατότητα εξαίρεσης 
των νησιών από την απαγόρευση των κρατικών 
ενισχύσεων που ισχύει στην Ε.Ε.

8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

«Είναι αδήριτος ανάγκη μία νομοθετική πρωτο
βουλία η οποία θα φέρει ενώπιον σας ειδικό 
αναπτυξιακό νόμο για τα νησιά, να εκδηλωθεί σχε
τικούς γρήγορα». - Υπουργός Αιγαίου, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 22/3/2004

Ο αναπτυξιακός νόμος της Ν.Δ. δεν αποπνέει 
καμία ειδική πολιτική για τα νησιά, παρά τις μεγα
λόστομες προεκλογικές και μετεκλογικές διακη
ρύξεις.

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

«Χρειαζόμασθε αναδιάρθρωση των περιφερειών, Καμιά νομοθετική πρωτοβουλία, 
στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Μας αρέσει δεν μας 
αρέσει έχουμε ζήτημα που εξαρτάται από τη διοι
κητική διάρθρωση, ώστε οττο περίφημο Δ' Κοινοτι
κό Πλαίσιο Στήριξης να παραμείνουν ως επιλέξιμα 
τα έργα του πρώτου στόχου». - Υπουργός Αιγαίου,
Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/3/2004



ΤΙ ΕΙΠΑΝ -  ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ.

1. Στήριξη Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

2. Διεκδίκηση EXPO 2008

3. Πρόγραμμα Αθλητισμού ΕΛΛΑΔΑ 2004

4. ΔΕΘ ΑΕ -  HELEXPO

5. Μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη

6. Αγωγός πετρελαίου BURGAS- Αλεξανδρούπολη

7. Λιμενική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης

8. Νέο αεροδρόμιο Σαμοθράκης - εκσυγχρονισμός 
αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης

9. Περισσότερα χρήματα από το Πρόγραμμα Δη
μοσίων Επενδύσεων.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. Κινδυνεύει να κλείσει λόγω οικονομικής δυσ
πραγίας. Κόπηκε προσωρινά το ηλεκτρικό ρεύμα.

2. Παταγώδης αποτυχία.

3. Οδεύει σε ματαίωση.

4. Καταστροφική πορεία.

5. Καθυστέρηση προγραμματισμού -  υλοποίησης

6. Υπεγράφη η πολιτική συμφωνία.

7. Επί ένα και πλέον έτος δεν συνεδρίασε το Δ.Σ. 
της ΚΕΔ για την συνέχιση της διαδικασίας και την 
ανάθεση του έργου σε μειοδότη.

8 Ένας χρόνος νεκρός. Οι μελέτες πάγωσαν.

9. Μείωση των κονδυλίων των Περιφερειακών Προ
γραμμάτων Δημόσιων Επενδύσεων και για τις 
τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ.

1. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Από τις Προγραμματικές Δηλώσεις του Υπουργού Μετα
φορών και Επικοινωνιών στη Βουλή, 22/0312004:

1. «Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε 
στην αναβάθμιση των αστικών και υπεραστικών 
συγκοινωνιών, των σιδηροδρόμων, των αεροδρο
μίων, με στόχο την ικανοποίηση της αδήριτης ανά
γκης για παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρε
σιών σε συνδυασμό πάντοτε με την προστασία του 
περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας».

2. «Κύρια επιδίωξη της προσπάθειας μας αυτής 
είναι να ενισχύσουμε τη χρήση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Από τη Χάρτα Καθημερινότητας της Ν.Δ. για το Λεκανο
πέδιο και τις Προγραμματικές Δηλώσεις του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Βουλή, 22/03/2004:

1. «Άμεση προώθηση της δημιουργίας 16 σταθμών 
μετεπιβίβασης από τα IX στο ΜΕΤΡΟ».

2. «Δημιουργούμε 10.000 νέες θέσεις στάθμευσης 
δικυκλιστών στις κεντρικές περιοχές των Δήμων 
του Λεκανοπεδίου».

3. «Οικονομικά κίνητρα για απόσυρση παλαιών 
δικύκλων και για την αγορά και κυκλοφορία κα
θαρών δικύκλων».

4. «Μείωση ΦΠ Α για τον εξοπλισμό ασφαλείας από 
το σημερινό 18%».

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

Δεν έκαναν παρά:

1. Ασύστολη καπηλεία των πεπραγμένων του 
ΠΑΣΟΚ στον χώρο των μεταφορών με χαρακτηρι
στικότερα όλων την ανανέωση του στόλου ΕΘΕΛ, 
ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, το πρόγραμμα ανακαίνισης των 
σταθμών του ΗΣΑΠ και την υλοποίηση του Προ- 
αστιακού και του ΤΡΑΜ, τα οποία η πολιτική της 
κυβέρνησης έχει πλήρως απαξιώσει.

2. Εκτόξευση των ελλειμμάτων του συνόλου των 
φορέων σε πρωτόγνωρα επίπεδα (ΟΑΣΑ από 220 
σε 302 εκατ. Ευρώ) με συνέπεια την απαξίωση των 
οργανισμών και την επιβάρυνση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

1. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.

2. Ποιες, πότε, που;

3. Το μεγάλο φιάσκο. Μετά από 8 μήνες ισχύος του 
μέτρου, έχουν αποσυρθεί μόνο 200 (μονάδες, όχι 
χιλιάδες)

4. Καμία ενέργεια.



5. «Ενθαρρύνουμε τις ήπιες μορφές κυκλοφορίας 
με τη συνδυασμένη δημιουργία δικτύων πεζοδρό
μων ακόμα και ποδηλατοδρόμων».

6. «Μειώνουμε το θόρυβο στις περιοχές γύρω από 
τα νοσοκομεία και τα σχολεία».

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΑΣ

1. «Δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα συγκοι
νωνιών και κυκλοφορίας της πρωτεύουσας, στον 
οποίο ουσιαστική θα είναι και η συμμετοχή της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». -  Υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 
22/03/2004
«Αμεσα θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο 
για τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Σχεδιασμού 
Αστικών Συγκοινωνιών, αφού ασφαλώς θα έχει 
προηγηθεί διάλογος με τους εργαζόμενους και 
τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ομιλία στη 
Βουλή, 11/06/2005

Επίσης, από τις Προγραμματικές Δηλώσεις του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Βουλή, 22/03/2004:

2. «Σκοπός μας... είναι να πετύχουμε οι μετακινή
σεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από το 30% 
που ανέρχονται σήμερα, να φθάσουν στο τέλος 
της τετραετίας στο 50%».

3. «Αυξάνουμε σε 2500 χιλιάδες τα λεωφορεία που 
εκτελούν καθημερινά δρομολόγια».

5. Απόλυτη έλλειψη οποιοσδήποτε δράσης.

6. Ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί τίποτα, ούτε οι 
ασθενείς, ούτε οι μαθητές. Δεν έχει γίνει ούτε καν 
σύσκεψη.

1. Το «άμεσα» του κ.Υπουργού διαρκεί πέντε μήνες 
τουλάχιστον καθόσον πρόσφατα δημοσιεύματα 
αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο τον Οκτώβριο 
κατατίθεται στη Βουλή.
Μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιασθεί, καν το 
σχέδιο της Κυβέρνησης για την σύσταση ενιαίου 
φορέα στις αστικές συγκοινωνίες.
Όσο για το διάλογο; Και στην περίπτωση των 
αστικών συγκοινωνιών ακόμη ....προωθείται.

2. Το παρέλαβαν 38% και εσκεμμένα το μειώνουν 
για να αναδείξουν ανύπαρκτο έργο.

3. Παρέλαβαν στόλο με 1.850 που λειτουργούσαν 
καθημερινά. Είχαν αρχίσει να παραδίδονται 283 
νέα. Επίσης:

- Παρέλαβαν σύμβαση για παράδοση 121 
λεωφορείων φυσικού αερίου από το Σεπτέμβρη -  
ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει κανένα.
- Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τα 100 αρθρωτά 
και 100 midi λόγω ασύμφορης προσφοράς (Φε
βρουάριος 2004) -  μέχρι σήμερα δεν έχουν καν 
προκηρύξει νέο διαγωνισμό (με διασφαλισμένη 
πίστωση από ΓΚΠΣ).

- Στο νέο αμαξοστάσιο Ανθούσας παρά τα κον
δύλια του ΓΚΠΣ δεν έχει προχωρήσει κανένα έργο 
παρά μόνο ο σταθμός της ΔΕΠΑ που ήταν έργο 
δρομολογημένο από την προηγούμενη διοίκηση.

- Στο χώρο του νέου αμαξοστασίου του στρα
τοπέδου Λιόση έκτασης 119 στρεμμάτων δεν έχει 
γίνει τίποτα.

4. «Καθιερώνουμε ενιαίο εισιτήριο απεριορίστων 
διαδρομών με όλα τα άλλα Μέσα Μαζικής Μετα
φοράς σε σταθερή τροχιά 24ωρης διάρκειας και 
μάλιστα σε χαμηλή». -  Υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/031 
2004

5. «Προτεραιότητα στην επέκταση των δικτύων 
ΤΡΑΜ και στην ολοκλήρωση του Προαστιακού».

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -

«Χρειάζονται άμεσες και αποτελεσματικές πρωτο
βουλίες, καθώς η αποδοτικότητα της ολικής μετα
φορικής αλυσίδας εξαρτάται άμεσα από τις επιμέ- 
ρους αποδοτικότητες των συγκοινωνιακών αρτη
ριών που χρησιμοποιεί το φορτίο, καθώς και από 
αυτές των συγκοινωνιακών κόμβων μέσω των 
οποίων διέρχεται. Αυτές τις πρωτοβουλίες είμαστε 
αποφασισμένοι να τις δρομολογήσουμε ταχύτα
τα». -  Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Προγραμ
ματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/2004

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

«Είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε 
τις κοινοτικές οδηγίες που μιλούν για ιδιωτικο
ποίηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Είμαστε

4. Προσθέσανε νέο εισιτήριο (στα ήδη υφιστάμενα 
άλλα 4) διάρκειας 1 Vz ώρας. Επίσης:
-  Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στο διαγωνισμό για το 
«έξυπνο εισιτήριο» (smart card).
-  Παρέλαβαν διαγωνισμό τηλεματικής για ΕΘΕΛ 
-ΗΛΠΑΠ σε στάδιο αξιολόγησης προσφορών- μέ
χρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα.

Απαξίωση και της τηλεματικής που υπήρχε για τα 
295 λεωφορεία φυσικού αερίου.

5. Και τι έκαναν;
- Για το ΤΡΑΜ, δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί ούτε το 
θέμα του «πράσινου κύματος» στα φανάρια, για 
κυκλοφοριακή προτεραιότητα του ΤΡΑΜ.

- Ο Προαστιακός μετά την αλλοπρόσαλλη τιμολο
γιακή πολιτική,

κυκλοφορεί με άδεια βαγόνια. Ο κ. Καραμανλής 
προεκλογικά κάλεσε τις κάμερες σε εγκαταλε- 
λειμμένο σταθμό του Ασπροπύργου, όταν στα 200 
μέτρα δίπλα ολοκληρωνόταν το τμήμα του Προα- 
στιακού προς Κόρινθο. Πριν ένα μήνα έγινε το 
πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο.

Επίσης, παρατηρήθηκε κύμα παραιτήσεων διοική
σεων διορισμένων από την Κυβέρνηση στις συ
γκοινωνίες (Δημοσιεύματα εφημερίδων Οκτω
βρίου 2004).

Και τι έκαναν;
Αφού απέρριψαν προσχηματικά την ολοκληρωμέ
νη σχετική Πρόταση Νόμου του ΠΑΣΟΚ, την οποία 
άλλωστε είχαν ξεχάσει στα συρτάρια τους, καθό
σον τους είχε παραδοθεί ως νομοσχέδιο, κατέθε
σαν σχεδόν πανομοιότυπο δικό τους που ψηφίστη
κε το Μάρτιο στη Βουλή. Χάθηκε έτσι πολύτιμος 
χρόνος για την απορρόφηση των κονδυλίων πα- 
ρότι παρέλαβαν:
- 75 εκατ. ευρώ κατανεμημένα σε έξι Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

- Έτοιμες μελέτες χωροθέτησης.

- Μελέτη για τη δημιουργία Εμπορευματικών Κόμ
βων σε νομούς,

- Ωρίμανση φορέων κοινής γνώμης μετά από δεκά
δες συσκέψεις, συνεργασίες και ανακοινώσεις.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ



όμως και αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ... το 
εθνικό συμφέρον, το συμφέρον των εργαζομένων 
αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον». -  
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 22103/2004

«Παράλληλα με την έναρξη μιας νέας διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης έγιναν και οι πρώτες κινήσεις 
νοικοκυρέματος των οικονομικών της εταιρείας. Ο 
διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς έχουν 
κατατεθεί οι δεσμευτικές προσφορές, σε μια 
απόλυτα αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία, 
συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. -  Υπουργός 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ομιλία στη Βουλή, 11/06/ 
2005

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

«Στη νέα πολιτική για τις μεταφορές, η Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας δεν καταδικάζει τη χώρα σε 
ανυποληψία στο χώρο των αεροπορικών μεταφο
ρών και δεν δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας 
στον πολίτη. Προωθούμε άμεσα την ανασύνταξη 
της υπηρεσίας και αναβαθμίζουμε το θεσμικό 
πλαίσιο- δομές -  ανθρώπινο δυναμικό και δεξιό
τητες».

Η Ολυμπιακή οδηγείται σε τεμαχισμό και πώληση, 
στην καλύτερη περίπτωση, ή σε καθεστώς εκκα
θάρισης.
Η ανικανότητα και η έλλειψη στρατηγικής έχει 
οδηγήσει σε εκτροχιασμό του Business Plan της 
εταιρείας και διόγκωση των λειτουργικών ελλειμ
μάτων της τα οποία είναι πλέον εκτός ελέγχου... 
Αντί να προτιμήσουν τις ενοικιάσεις αεροσκαφών 
που θα εξασφάλιζαν πλήρη έλεγχο της ασφάλειας, 
αξιοποίηση του προσωπικού, λιγότερο κόστος, 
σεβασμό και αξιοπιστία στις συναλλαγές με τους 
πολίτες-πελάτες... προχώρησαν σε πανάκριβες 
και αμφίβολης νομιμότητας ενοικιάσεις υπηρε
σιών αερομεταφοράς (αεροσκάφη με προσωπικό- 
«wet leasing) με αδιευκρίνιστης ποιότητας εταιρίες 
αερομεταφορών.
Έτσι... «εξυπηρετείται» το δημόσιο και το ευρύ
τερο κοινωνικό συμφέρον όπως δεσμεύθηκε στη 
Βουλή ο Υπουργός...

Η υπηρεσία έχει αφεθεί στην τύχη της: 
α) Τα έργα για την αναβάθμιση των περιφερειακών 
αεροδρομίων είναι στάσιμα, 
β) Ο αποκεφαλισμός έμπειρων διευθυντικών στε
λεχών και η αντικατάστασή τους από ημετέρους 
έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα λει
τουργικότητας της Υπηρεσίας και αδυναμία της να 
ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώ
ρας και στην ασφαλή διαχείριση των αερομετα
φορών.
γ) Ο συντονισμός της με το Υπουργείο Άμυνας 
είναι από ανύπαρκτός έως υποτυπώδης, όπως απο
δείχθηκε ήδη πέρυσι με το ατύχημα του Σινούκ. 
Πρόσφατη τραγική απόδειξη, η απαράδεκτη ολι
γωρία της επί μισή ώρα να επικοινωνήσει με το μοι
ραίο αεροσκάφος της ΗΛΙΟΣ στις 14/08/2005, για 
την οποία με σημαντική καθυστέρηση και μετά την 
Εισαγγελική παρέμβαση υποχρεώθηκε να διατάξει 
ΕΔΕϋ!

δ) Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα η Διοίκη
ση αντί να επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους, 
παρόπλισε τους μόνιμους επιθεωρητές που δεν 
υπέγραφαν για την πτητική ικανότητα ορισμένων 
αεροσκαφών και ανέθεσε τις πιστοποιήσεις σε 
συμβούλους που «βάφτισε» επιθεωρητές χωρίς να 
διαθέτουν την προβλεπόμενη εκπαίδευση!!! Ο 
Υπουργός παρά τη σχετική εξώδικη καταγγελία 
που έλαβε τον Μάιο έμεινε άπρακτος...

Παρά τις δεσμεύσεις του κ. Υπουργού, η ΥΠΑ δη
μιουργεί στους πολίτες ανασφάλεια.

ΟΣΕ

«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην 
αναβάθμιση των σιδηροδρόμων» - Υπουργός 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 22/03/2004 
«Αυτά τα επενδυτικά έργα είναι θεμελιώδους ση
μασίας καθώς θα εξασφαλίζουν γρήγορες σιδηρο
δρομικές συνδέσεις οι οποίες θα διαδραματίζουν 
τον προφανή δικό τους ρόλο στην οικονομική ανά
πτυξη της χώρας». - Υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Ομιλία στη συζήτηση για τον Προϋ
πολογισμό του 2005 -  Βουλή, 22/12/2004 
«Ήδη βρίσκονται υπό συμβασιοποίηση έργα ύ
ψους 350.000.000 ευρώ, ενώ στο τέλος του έτους 
θα έχουν προκηρυχθεί έργα ύψους 700.000.000 
ευρώ...». - Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
Ομιλία στη Βουλή, 11/06/2005

Τι έκαναν; Στον προϋπολογισμό του 2005 μειώ
νουν τα συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια κατά 
13%. Επίσης:
- Δυτικός Σιδηροδρομικός Άξονας: ακύρωση των 
μελετών και επαναπροκήρυξη μόνο ορισμένων. 
Ουσιαστικά έχουν ακυρώσει το έργο. Σχεδόν βε
βαιότητα μη χρηματοδότησης.
- Ανακαίνιση Σταθμού Λαρίσης: Καμία ενέργεια.
- Αξιοποίηση Θριάσιου Πεδίου (έκτασης 2.200 στρ.): 
Καμία ενέργεια.
- Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας: Είναι όπως τα 
βρήκαν.
- Σήραγγα Καλλιδρόμου: Εγκρίθηκε η προκήρυξη 
τον Μάιο 2004 -μέχρι σήμερα δεν έχει προκηρυχθεί 
-Τμήμα Προαστιακού «Πειραιά- 3  Γέφυρες»: Ένα 
χρόνο περιμένει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
- Για το τμήμα Κιάτο -  Πάτρα, όχι μόνο δε δε
σμεύονται για τα χρήματα, αλλά δεν έχει καν βρε
θεί το σχήμα χρηματοδότησης του έργου.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. «Διασφαλίζουμε την ισότητα της συμμετοχής, 
της πρόσβασης των πολιτών στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας και ενθαρρύνουμε την αξιοποίηση 
του διαδικτύου από τους πολίτες. Πλήρης απαλ
λαγή από το κόστος πρόσβασης στο Διαδίκτυο για 
τους σπουδαστές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ. 
«Εφαρμογή μέτρων και ρυθμίσεων ενίσχυσης της 
πρόσβασης των πολιτών στη νέα τεχνολογία,.... να 
αποβλέπουν...στη διάχυση των νέων τεχνολογιών 
προς τις οικονομικά ασθενέστερες και τις τεχνολο
γικά ανέτοιμες ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση... απο
δίδουμε στην ενθάρρυνση της αξιοποίησης από 
τους πολίτες του διαδικτύου, που αποτελεί ένα 
απαραίτητο επιχειρηματικό εργαλείο αλλά και 
ταυτόχρονα ένα εργαλείο παιδείας, πληροφόρη
σης και εμπορίου...». - Υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 22/031 
2004
«Δεσμευόμαστε για πρόσβαση στο Ιηίβτηβΐ σε τιμή 
κόστους και αν κάτι τέτοιο αποδειχθεί εφικτό δω
ρεάν, με τη φοιτητική ταυτότητα.» - Κ. Καραμανλής, 
Ομιλία, 02/02/2004

2. Σε συνέντευξη του στην Ημερήσια τον Ιούνιο 
του 2004 ο Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινω-

1. Τίποτε δεν έχει προχωρήσει.
- Κανένας διαγωνισμός για ευρυζωνικές υποδο
μές, που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη του διαδι
κτύου στη χώρα δεν έχει γίνει. Στο συρτάρι παρα
μένει για 18 μήνες το σχετικό πρόγραμμα ύψους 
200.000.000 ευρώ, που αφορά χίλιες εννιακόσιες 
δέκα πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη χώρα που 
παρέλαβαν σε τελική μορφή.
- Κανένας διαγωνισμός στο Επιχειρησιακό Πρό
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
- Κανένας σχεδιασμός για την υλοποίηση της Πρω- 
θυπουργικής δέσμευσης για δωρεάν Ιηΐβτηβΐ σε 
μαθητές και σπουδαστές.



νιών κ. Νεράντζης δηλώνει για την ενσωμάτωση 
των κοινοτικών οδηγιών:
«Έτοιμο ως τις 10 Ιουλίου (2004) το νομοσχέδιο 
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»

3. Επίσης, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοι
νωνιών κ. Νεράντζης σε ομιλία του στη Βουλή στις 
27/05/2005, αναφερόμενος σε τροπολογία για την 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί
ων, σημειώνει:
«Η Κυβέρνηση απεφάσισε να έχει ενιαίο τρόπο 
διορισμού μελών στις ανεξάρτητες αρχές που δεν 
μνημονεύονται στο Σύνταγμα.»

ΕΛ.ΤΑ.

«Τα ΕΛ.ΤΑ αποτελούν υπόδειγμα λειτουργίας και 
αποτελεσματικότητας διεθνώς, όπως δείχνουν και 
οι σχετικές μελέτες». -  Υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Ομιλία στη συζήτηση για τον 
Προϋπολογισμό του 2005, 22/12/2004

OTE

«O OTE, ο οποίος για εμάς αποτελεί έναν από τους 
πυλώνες της προσπάθειάς μας για να αξιοποιήσει 
η ελληνική κοινωνία τις νέες δυνατότητες που δια- 
νοίγει μπροστά της το νέο περιβάλλον της ψηφια
κής οικονομίας. ΓΤ αυτό στόχος είναι ο πραγματι
κός εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της αντα
γωνιστικότητας του OTE». -  Υπουργός Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 
22/03/2004
«Πρέπει να τεθούν νέοι στόχοι για να εκσυγχρο
νιστεί και ταυτόχρονα να μειωθεί το προσωπικό 
στο αναγκαίο για τη λειτουργία του. Γι’ αυτό και 
προχωρήσαμε στην εθελούσια έξοδο και θέσαμε 
εξ αρχής τις εξής βασικές προϋποθέσεις: Θα έ
πρεπε να είναι πραγματικά εθελούσια και να μην 
αναγκαστούν οι εργαζόμενοι ν’ αποχωρήσουν πα
ρά τη θέλησή τους». -  Υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Ομιλία στη Βουλή, 11/06/2005

2. Απρίλιος 2005: Η χώρα καταδικάζεται στο Δικα
στήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη μη εν
σωμάτωση των Οδηγιών, παρότι η κυβέρνηση είχε 
παραλάβει έτοιμο νομοσχέδιο από την απερχόμε
νη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, μετά και από 
δύο συναφείς επερωτήσεις των βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν ακόμη καταθέσει το νομοσχέδιο.

3. Ιούνιος 2005: Με ειδική τροπολογία καταργούν 
την ανεξαρτησία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι
κοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθόσον ο Πρόε
δρος και τα μέλη δεν διορίζονται πλέον από τη Διά
σκεψη των Προέδρων της Βουλής αλλά από την 
κυβέρνηση. Εκτός των άλλων, o OTE αποκτά μια 
φιλική προς αυτόν «ανεξάρτητη» αρχή....

Προφανώς δεν ισχυρίζονται ότι είναι δικό τους επί
τευγμα. Τα ΕΛΤΑ αποτέλεσαν επιτυχία της προη
γούμενης Κυβέρνησης, καθώς ήταν ελλειμματικά 
μέχρι το 1997 και από το 1998 και μετά παρου
σίαζαν αυξανόμενη κερδοφορία. Μέσα σε 18 μή
νες έχει ανακοπεί ριζικά η πρόοδός τους. Ενώ ήταν 
η 5η πιο κερδοφόρα ΔΕΚΟ, προβλέπεται μείωση 
50% των κερδών με το νέο επιχειρησιακό.

Υπάρχει αναστάτωση από ακραίες παρεμβάσεις 
στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργαζόμενοι διαμαρ
τύρονται για τις φετινές αυξήσεις 3% γιατί άλλα 
τους είχαν υποσχεθεί.

Η νομοθέτηση της εθελούσιας εξόδου στον OTE 
έγινε χωρίς να γνωρίζουμε σε ποιο στρατηγικό ή 
επιχειρησιακό σχέδιο (εφόσον υπάρχει) εντάσ
σεται αυτή.
Η εθελούσια έξοδος έγινε για να ανέβει η μετοχή 
του OTE, και να εκτεθεί, ελκυστικότερος προς πώ
ληση. Χωρίς ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυ
ξης, χωρίς κριτήρια εξειδίκευσης, χωρίς γεωγρα
φικό προσδιορισμό, επιχειρείται η μαζική έξοδος 
6000 εργαζομένων με ένα πλουσιοπάροχο καθε
στώς αποδοχών.
Η κυβέρνηση κρατά επτασφράγιστο μυστικό τις 
προθέσεις της, ενώ τα σενάρια περί πώλησης ανα
πτύσσονται και καλά κρατεί η σύγκρουση σε επί
πεδο κορυφής μεταξύ του βασικού μετόχου, Υ
πουργείου Οικονομίας, και του εποπτεύοντος τον 
οργανισμό, Υπουργείου Μεταφορών.

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ -  ΤΙ ΕΙΠΑΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ν.Δ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ Ν.Δ.

1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«Οι άξονες της πολιτικής μας προσδιορίστηκαν με 
σαφήνεια και αναπτύχθηκαν κατ' επανάληψη μέσα 
και έξω από τη Βουλή, πολύ πριν τις εκλογές. 
Είναι, πρώτον, η επένδυση στον Πολιτισμό και την 
Παιδεία...». -  Κ. Καραμανλής, Προγραμματικές Δηλώσεις 
-  Βουλή, 20/03/2004

«Επένδυση στον Πολιτισμό» σίγουρα δεν είναι ο 
διεθνής διασυρμός της Εθνικής Πινακοθήκης, κα
θώς ξένοι οίκοι και μουσεία προσφεύγουν δικαστι
κά διεκδικώντας οφειλόμενα, αφού το ΥΠ.ΠΟ. δεν 
ήταν συνεπές στις υποχρεώσεις του απέναντι της. 
Ούτε φυσικά μπορεί να θεωρηθεί επένδυση στον 
πολιτισμό το γεγονός, ότι φορείς όπως το Ε.Λ.Ι.Α., 
το Θεατρικό Μουσείο, η Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία, ακόμη και Αρχαιολογικά Μουσεία αντι
μετωπίζουν τέτοια ένδεια, ώστε έχουν καταστεί 
επαίτες των λειτουργικών τους δαπανών.»

2. ΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

«Ο Πολιτισμός υποχρηματοδοτείται. Τεράστια ευ
ρωπαϊκά κονδύλια δεν αξιοποιούνται από άγνοια 
των διαδικασιών. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα 
λυμαίνονται λίγοι». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ν.Δ.

Τι έκαναν τους τελευταίους 18 μήνες; 
α. Τακτικός προϋπολογισμός: Ο φετινός τακτικός 
προϋπολογισμός για τον πολιτισμό είναι 
245.999.000 Ευρώ, με αύξηση λιγότερο από 1% 
από πέρυσι, με τον πληθωρισμό να βρίσκεται πάνω 
από το 3.5%. Προτεραιότητα έχει δοθεί στο αθλη
τικό σκέλος του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) 
εις βάρος του πολιτιστικού, λόγω της συντήρησης 
των ολυμπιακών εγκαταστάσεων από το ΥΠΠΟ. 
Χαρακτηριστικές είναι οι μειώσεις στις δαπάνες 
που αφορούν σωστικές ανασκαφές, ασφάλεια 
μουσείων και συντήρηση αναδεδειγμένων αρχαιο
λογικών χώρων. Ειδικά στο θέμα της χρηματο
δότησης των έργων αναστήλωσης της Ακρόπολης 
έχει δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί το ΥΠΠΟ δεν 
έχει εγκρίνει τα 4.5 εκ Ευρώ από εθνικούς πόρους 
πέρα από τα 5.5 εκ. ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί 
από την ΕΕ για το 2005-06. Από την πορεία 
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού προκύπτει, πως 
το ΥΠ.ΠΟ. είναι τρίτο από το τέλος ως προς την 
απορρόφηση κι αυτών ακόμη των κουτσουρεμέ
νων κονδυλίων του.



β. Δημόσιες επενδύσεις: Ο φετινός προϋπολογι
σμός των δημοσίων επενδύσεων για τον πολιτισμό 
είναι 222.000.000 Ευρώ από 310.000.000 πέρυσι. 
Εδώ η μείωση είναι αρκετά μεγάλη. Αξιοσημείωτη 
είναι η μείωση των πληρωμών για έργα χρηματο
δοτούμενα από κοινοτικούς πόρους (-90.000.000 
Ευρώ) καθώς και οι επιχορηγήσεις νομικών προ
σώπων για κατασκευές έργων (-50.000.000 Ευρώ 
περίπου). Κι εδώ πρέπει να σημειωθεί, πως η απορ
ρόφηση των σχετικών κονδυλίων είναι πολύ χαμη
λή. Ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις παρατηρούνται 
στην εκταμίευση πόρων του Γ  ΚΠΣ π.χ για την 
Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, αλλά και τραγι
κή καθυστέρηση στην προώθηση του Προγράμ
ματος Δημοσίων Επενδύσεων στο σκέλος των 
Εθνικών Πόρων με άμεση επίπτωση την καθυστέ
ρηση των έργων και της καταβολής των δεδουλευ
μένων του προσωπικού, αορίστου χρόνου και ωρο
μισθίου.

Συμπέρασμα: Εγκατέλειψαντους μείζονες φορείς 
του Πολιτισμού και τους μετέτρεψαν σε οιονεί 
δημόσιους επαίτες για τα λειτουργικά τους έξο
δα. Ο προϋπολογισμός του ΥΠΠΟ, καθώς και η 
εκτέλεσή του, δεν αποδεικνύουν την υποτιθέμενη 
σημασία που έχει δώσει ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτι
σμού και Πρωθυπουργός στον τομέα πολιτισμού. 
Διαπιστώνεται στασιμότητα και επιδείνωση. Πα
ράλληλα συνεχίζουν να υπάρχουν χρέη του ΥΠΠΟ 
προς διάφορους πολιτιστικούς φορείς δημοσίου 
και ιδιωτικού δικαίου. Το επιχείρημα ότι πολλά από 
αυτά κληρονομήθηκαν από την προηγούμενη ηγε
σία του ΥΠΠΟ αρχίζει να φθίνει, γιατί ήδη έχει 
περάσει σχεδόν ενάμισης χρόνος διακυβέρνησης 
της Ν.Δ. και τα σημάδια αδιαφορίας ή ακόμα και 
εμπαιγμού προς τους ανθρώπους του πολιτισμού 
έχουν ήδη φανεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
α) Εθνική Πινακοθήκη: Τα παραρτήματα Σπάρτης και Κέρκυρας 
βρίσκονται σε πραγματική ένδεια, ενώ το παράρτημα του Ναυπλίου 
κλείνει. Το Ίδρυμα της Πινακοθήκης έχει χάσει την αξιοπιστία του, 
ιδίως στο εξωτερικό, καθώς δεν είναι συνεπές στις οικονομικές του 
υποχρεώσεις. Για το 2005 έχει προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ που 
δεν καλύπτουν το κόστος λειτουργίας της Πινακοθήκης και της 
Γλυπτοθήκης. Η εκθεσιακή δραστηριότητα του Ιδρύματος βασί
ζεται σε χορηγίες τις οποίες εξασφαλίζει η ίδια η Πινακοθήκη, 

β) Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο: Μεταξύ ΕΛΙΑ και 
ΥΠ.ΠΟ. υπάρχει προγραμματική σύμβαση της τάξεως των 220.000 
ευρώ για τα έτη 2004 και 2005 και 110.000 για τα έτη 2006 και 2007. 
Για το 2004 το ΥΠ.ΠΟ. δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ, καθώς ο Υφυ
πουργός δήλωσε ότι επιθυμεί να επανεξετάσει την σύμβαση. Γ ια το 
2005 υποσχέθηκε 100.000 ευρώ, εκδίδοντας μάλιστα και δελτίο 
τύπου (Απρίλιος 2005). Μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τίποτε, 

γ) Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα: Για να λειτουργήσει 
χρειάζεται το λιγότερο 250.000 ευρώ ετησίως. Το Υπουργείο δε- 
σμεύθηκεότιγιατο2005 θα τους δώσει 100.000 ευρώ. Μέχρι σήμε
ρα δεν έχουν πάρει τίποτε.

δ) Θεατρικό Μουσείο: Μετά από τα δημοσιεύματα και την επιστολή 
Γεωργουσόπουλου προς τον κ. Καραμανλή χρηματοδοτήθηκαν με
100.000 ευρώ. Για να λειτουργήσουν χρειάζονται τουλάχιστον
400.000 ευρώ ετησίως. Χρωστούν ΙΚΑ, λογαριασμούς ΔΕΗ, ενοίκια. 
Πλημμύρισε το αρχείο και δεν είχαν να διορθώσουν την ζημιά.

ε) Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία (Παλαιό Βουλή): Με χρέη 
έκλεισε το 2004. Γ ια να λειτουργήσουν χρειάζονται 1.800.000 ευρώ. 
Τους υποσχέθηκαν 1.500.000 ευρώ. Εχουν λάβει 300.000 ευρώ. 
Εχουν πάρει υπόσχεση για άμεση καταβολή άλλων 420.000 ευρώ. 
Ζητούν συνάντηση σχεδόν ένα χρόνο και δεν τους δέχεται ο 
Υφυπουργός.

στ) Εταιρεία Μικρασιατικών Μελετών: Κινδυνεύουν να κλείσουν. 
Διακόπτουν τα προγράμματά τους. Για να λειτουργήσουν χρειά
ζονται 300.000 ευρώ. Τους υποσχέθηκαν 150.000 ευρώ για το 2005. 
Μέχρι σήμερα έχουν πάρει 57.000 ευρώ 

ζ) Μουσείο Νεώτερης Κεραμικής: Δεινή οικονομική κατάσταση. Το 
ΥΠ.ΠΟ. τους είχε υποσχεθεί 117.000 ευρώ για την έκθεση των 
κεραμεικών του Τσανά -  Καλέ που διοργανώθηκε το καλοκαίρι του 
2004. Αντ’ αυτών έλαβαν 30.000. Γ ια να λειτουργήσουν χρειάζονται 
τουλάχιστον 75.000 ευρώ. Γ ια το 2005 τους υποσχέθηκαν 50.000 
ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει 6.000 ευρώ και έχουν λάβει 
υπόσχεση για άμεση καταβολή άλλων 7.000 ευρώ.

η) Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας: Για το 2005 ζητούν 380.000 
ευρώ, προκειμένου να γίνει η μετεγκατάσταση. Τους ενέκριναν
200.000 ευρώ. Εχουν πάρει 160.000 ευρώ από Ειδικό Λογαριασμό 
για την μετακόμιση.

θ) Εθνικό Κέντρο Βιβλίου: Για το 2004 επί του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού των 5.000.000 ευρώ πήραν 1.500.000. Για το 2005 
έχουν τις ίδιες ανάγκες. Τους έχουν εγκρίνει 2.100.000 ευρώ και έ
χουν λάβει 1.000.000 ευρώ.

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Το ΥΠ.ΠΟ. παίζει ουσιαστικό επιτελικό και συντο
νιστικό ρόλο και υλοποιεί την πολιτική πολιτι
σμού...». -  Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.

«Θέλουμε τον πνευματικό κόσμο στο προσκήνιο». 
-  Κ. Καραμανλής, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 
20/0312004

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Συγκεκρι
μένα:
α) Ο Δήμος Πατρέων ουσιαστικά εξαναγκάστηκε 
να συμφωνήσει στη δημιουργία του νέου Οργανι
σμού για την «Πάτρα 2006» μπροστά στον κίνδυνο 
συνολικής ματαίωσης των έργων. Οι κυβερνητικοί 
χειρισμοί στο θέμα αυτό (εντεκάμηνη καθυστέρη
ση για την κατάθεση νομοσχεδίου, που ακυρώνει 
τις προηγούμενες σχετικές ενέργειες του ΥΠΠΟ 
και του Δήμου Πατρέων) αναδεικνύουν μία πολιτι
κή ηγεσία που κινείται με βάση πολιτικές σκοπιμό
τητες και όχι το δημόσιο συμφέρον, 
β) Με την εξαγγελία για δημιουργία κυβερνητικής 
επιτροπής για την παιδεία και τον πολιτισμό, ου
σιαστικά ακυρώνονται όλες οι θετικές ενέργειες 
που έχουν γίνει στην κατεύθυνση δημιουργίας 
προγραμμάτων, που συνδυάζουν τον πολιτισμό 
και την εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά είναι τα παρα
δείγματα προγραμμάτων όπως το «Μελίνα» και το 
«Πάμε Σινεμά», που διακόπηκαν χωρίς αιτιολόγη
ση και χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση. Η κυβερ
νητική αυτή επιτροπή δεν συνεδρίασε ποτέ, ούτε 
απέκτησε την υποδομή που προέβλεψε ο νόμος.

γ) Στο ΥΠΠΟ έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλη
μα με τους χιλιάδες συμβασιούχους, αρκετοί από



τους οποίους είναι σε δικαστική διαμάχη με το 
Υπουργείο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί η κατάσταση 
σχετικά με το πόσοι έχουν κριθεί ότι πληρούν τους 
όρους για μονιμοποίηση, ενώ υπάρχουν καταγγε
λίες για τακτοποίηση «γαλάζιων παιδιών». Χαρα
κτηριστικές είναι οι πρόσφατες ενέργειες της 
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟ, με τις οποίες ασκεί
ται παράνομα κεντρικός έλεγχος των προσλήψεων 
του εκτάκτου προσωπικού του ΥΠΠΟ και αντικα
θίστανται όλοι οι αρχιφύλακες μουσείων και αρ
χαιολογικών χώρων και οι πρόεδροι Επιστημο
νικών Επιτροπών για τα αρχαιολογικά έργα με ά
τομα μη εγνωσμένης επιστημονικής αξίας και προ
σόντων και με προφανές κριτήριο την προτίμησή 
τους στο κυβερνητικό κόμμα. Στη συζήτηση της 
σχετικής επίκαιρης επερώτησης στη Βουλή ανα- 
δείχθηκαν οι βαρύτατες ευθύνες και ο κομματι
σμός της κυβέρνησης.

δ) Υπάρχει ένταση στις σχέσεις του ΥΠΠΟ με τους 
εικαστικούς, τους κινηματογραφιστές και τους αρ
χαιολόγους.

- Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και 
ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Αιθουσών Τέχνης εγκα- 
λούντην ηγεσία του ΥΠΠΟ για αδιαφορία και πολι
τική λιτότητας όσον αφορά την ενίσχυση της σύγ
χρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

- Οι κινηματογραφιστές (Εταιρία Ελλήνων Σκη
νοθετών, Σωματείο Ανεξάρτητων Παραγωγών κτλ) 
έχουν συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία το ΥΠΠΟ 
δεν έχει αντιμετωπίσει. Το πιο σημαντικό είναι η 
επαναλειτουργία της επιτροπής ελέγχου εφαρμο
γής της απόδοσης του 1.5% στον κινηματογράφο 
από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

- Σύντομα κατατίθεται στη βουλή το νομοσχέδιο 
για το νέο Οργανισμό του ΥΠΠΟ τον οποίο ομό
φωνα απορρίπτουν οι αρχαιολόγοι. Οι αντιδράσεις 
τους δεν είναι αμελητέες, αφού ο υφιστάμενος 
οργανισμός του ΥΠΠΟ είναι πολύ πρόσφατος και 
λειτουργεί με αποκεντρωμένες υπηρεσίες.

Συμπέρασμα

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο διάλογος που 
ευαγγελίζεται το ΥΠΠΟ μόνο συνεννόηση και 
σύνθεση δε φέρνει, ενώ δημιουργεί μέτωπα αντι
παράθεσης με τους ανθρώπους του πολιτισμού.

4. ΠΑΤΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Ετοιμάζουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα;
απαλλάσσει τους δημιουργούς από πολλά γρα- α) Δεν έχει κατατεθεί κανένα σχετικό νομοσχέδιο
φειοκρατικά πλέγματα που τους απογοητεύουν έως τώρα.

και ανακάμπτουν τη δημιουργική πορεία τους». -  
Κ. Καραμανλής, Προγραμματικές Δηλώσεις -  Βουλή, 
20/03/2004

β) Έχουν γίνει εξαγγελίες για δημιουργία Ακαδη
μίας Τεχνών, για νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με 
τις χορηγίες, τις τιμητικές συντάξεις και τα πνευ
ματικά δικαιώματα. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει 
γνωστές, παρά μόνο για τις χορηγίες 
γ) Το νομοθετικό πλαίσιο για τις χορηγίες υποτί
θεται ότι θα αναφέρεται στην ενθάρρυνση της 
πολιτισμικής χορηγίας μέσω της εξάλειψης κάθε 
είδους φορολογικής επιβάρυνσης (tax credit). 
Πάντως παραμένουν οι επιφυλάξεις για τις τελικές 
ρυθμίσεις.
δ) Αντί της απαλλαγής από τη γραφειοκρατία το 
τελευταίο δεκαοκτάμηνο γίναμε μάρτυρες μιας 
άνευ προηγουμένου ενίσχυσης των γραφειοκρα
τικών μηχανισμών. Περισσότερο κράτος προστί
θεται στο ήδη υπάρχον.
- Με τον σχεδιαζόμενο νέο Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ 
ιδρύονται δεκάδες ή και εκατοντάδες νέες διευθύν
σεις τμήματα, γραμματείες και γενικές διευθύνσεις, 
το κόστος της λειτουργίας των οποίων υπολογίζε
ται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
- Δημιουργήθηκε νέα διοικητική μονάδα («ευέ
λικτη» μάλιστα) για την αξιοποίηση των εθελοντών 
των Αγώνων που εργάστηκαν για την επιτυχία των 
Ολυμπιακών Αγώνων.
- Η γενική γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων, που 
λειτούργησε κατά την περίοδο των Αγώνων με σα
ράντα υπαλλήλους, διατηρείται εν ζωή με αύξηση 
των υπαλλήλων της σε 160.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ. για τον πολι
τισμό:

Η πραγματικότητα μετά από 18 μήνες Ν.Δ.:

1. «Χαράσσουμε Εθνική πολιτική για το Βιβλίο». 1. Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου υποχρηματοδοτείται 
και αντιμετωπίζει δυσχέρειες.

2. «Δημιουργία Βιβλιοθηκών σε όλα τα σχολεία». 2. Εκτός της ανυπαρξίας δράσης προς την υλοποί
ηση της εξαγγελίας πρέπει να επισημάνουμε την 
προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 29 παιδι
κών Βιβλιοθηκών το μήνα Ιούνιο.

6. Α ΚΑ Δ Η Μ ΙΑ  ΤΕΧΝΩΝ

«Προετοιμάζεται η δημιουργία Ακαδημίας 
Τεχνών». -  Κ. Καραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005

Ουδείς ποτέ κατάλαβε τι είναι αυτή η Ακαδημία 
των Τεχνών. Οι σχετικές ανακοινώσεις προκαλούν 
θυμηδία στους ανθρώπους της Τέχνης.



7. ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

«Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία Αόριστα λόγια. Στον τομέα των μουσείων η ένδεια
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης». -  Κ. Κα- πολιτικής είναι σαφής: μη έχοντας κάτι να επι-
ραμανλής, Ομιλία στη Βουλή, 28/06/2005 δείξουν ο υφυπουργός κ. Τατούλης παρουσίασε

την ίδρυση 18 νέων μουσείων, τα οποία επί ΠΑΣΟΚ 
όχι μόνο είχαν δημοπρατηθεί, αλλά είχαν επιλεγεί 
και οι ανάδοχοι των έργων.

8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΗΡΟ ΝΟ Μ ΙΑ

«Οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες, 
άφησαν στον τόπο μας μια μεγάλη υλική και άυλη 
κληρονομιά. Χρέος όλων είναι να κάνουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να την αξιοποιήσουμε στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό. Να αυξήσουμε τα οφέλη 
που μπορεί να αποφέρει για την ανάπτυξη, την 
κοινωνία, τον πολίτη». -  Κ. Καραμανλής, 04/04/2005

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ν.Δ.

«Για μας οι δρόμοι του μέλλοντος ξεκινούν από την 
Παιδεία και τον Πολιτισμό. Αποφάσισα να ανα
λάβω προσωπικά την ευθύνη του Υπουργείου 
Πολιτισμού, για να σηματοδοτήσω τη σπουδαιό- 
τητα που αποδίδουμε, τόσο στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, όσο και στο πολιτισμικό κεφάλαιο της 
Πατρίδας μας». -  Κ. Καραμανλής, Προγραμματικές 
Δηλώσεις -  Βουλή, 20/03/2004

Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα: 
α) Υφιστάμενη κατάσταση: Οι εγκαταστάσεις 
παραμένουν κλειδωμένες και απροσπέλαστες για 
το κοινό. Η συντήρηση και η φύλαξή τους είναι 
πλημμελείς, όπως ανέδειξαν το σύνολο του Τύπου 
με ρεπορτάζ και εικόνες στην επέτειο του ενός 
έτους από την Ολυμπιάδα της Αθήνας, 
β) Μελλοντική αξιοποίηση: Εχουν προκηρυχθεί 
διαγωνισμοί για μόνο τρεις από τις 25 εγκαταστά
σεις, κι αυτοί σχεδόν έναν χρόνο μετά τη λήξη των 
Αγώνων (Ιούνιος 2005). Η αδιαφάνεια και η προχει
ρότητα (π.χ. διατάξεις που αντίκεινται στο κοινο
τικό δίκαιο) αυτών των διαγωνισμών προμηνύουν 
νέες πολυετείς καθυστερήσεις λόγω δικαστικών 
εμπλοκών. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, οι αντι
συνταγματικές ρυθμίσεις (όπως επισήμανε και η 
Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής) 
για την αλλαγή στις χρήσεις γης θα επιφέρουν 
οριστική δικαστική εμπλοκή.

Ν ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Τελικώς, ο αυτοδιορισμόςτου κ. Καραμανλή στη 
θέση του Υπουργού Πολιτισμού αποδείχθηκε ζη
μιογόνος για τον ίδιο τον Πολιτισμό και τους 
ανθρώπους του. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι 
ακέφαλο. Οι υπόλοιποι υπουργοί δεν συνεργά
ζονται μεταξύ τους και δεν υπάρχει ο πολιτικός 
προϊστάμενος που θα αποτελούσε το ένα και μο
ναδικό κέντρο εξουσίας, κάτι απολύτως απαραί
τητο για τη διοίκηση ενός υπουργείου, δηλαδή 
του αντίστοιχου τομέα της κοινωνικής ζωής. Η 
αυτοαπομάκρυνση του κ. Πρωθυπουργού από 
το Υπουργείο Πολιτισμού είναι απολύτως επιβε
βλημένη και πρέπει να γίνει άμεσα. Θα αττοτε- 
λέσει άλλωστε, όπως τόνισε κι ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, μια πράξη αυτοκριτικής.

9. Ο.Π.Α.Π -  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜ ΑΔΕΣ ΣΤΟ “ΣΤΟ ΙΧΗΜ Α”
Από την ομιλία του Κ. Καραμανλή στη Βουλή για τη 
Δημόσια Διοίκηση (28/06/2005):

«α) Πρώτον, τον Νοέμβριο του 1999 υποβάλαμε 
αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, 
που συζητήθηκε στη Βουλή τον επόμενο μήνα. 
Ζητήσαμε Εξεταστική Επιτροπή για να διερευνηθεί 
η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο διαγωνισμό 
για την ανάθεση του Προκαθορισμένου Στοιχή
ματος σε ιδιωτική εταιρεία. Όλα τα στοιχεία έδει
χναν φωτογραφικές ρυθμίσεις και προκαθορι
σμένες αποφάσεις. Η τότε κυβερνητική πλειοψη- 
φία απέρριψε το αίτημά μας... Υπεγράφη σχετική 
σύμβαση, που λήγει τον Ιανουάριο του 2007.

β) Δεύτερον, με τη λήξη της σύμβασης, τον 
Ιανουάριο του 2007, ο ΟΠΑΠ απελευθερώνεται 
από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε. Αποφασίστηκε 
μάλιστα να αναλάβει πλήρως το «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗ
ΜΑ» και ανακοίνωσε την απόφασή του να ιδρύσει, 
για το σκοπό αυτό, θυγατρική εταιρεία. Απεμπλο
κή λοιπόν.

γ) Τρίτον, ο ΟΠΑΠ, μπροστά στη διαπίστωση ότι 
υπάρχει υποχώρηση ενδιαφέροντος και εσόδων, 
αποφάσισε να υπάρξει αύξηση των κερδών που 
μοιράζονται στους νικητές. Να προσφέρει την επι
λογή και άλλων μορφών του στοιχήματος και στα
διακά να εντάξει ελληνικές ομάδες.

δ) Τέταρτον, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η 
ένταξη ελληνικών ομάδων στο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» 
σημαίνει περιορισμό του παράνομου τζόγου, σημαί
νει εξέλιξη της επιχειρηματικής του δράσης, σημαί
νει αύξηση των εσόδων του ΟΠΑΠ,...σημαίνει 
μεγαλύτερα έσοδα για το δημόσιο.

ε) Πέμπτον, όταν επικρίνομε την Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ για τις μεθοδεύσεις που ακολούθησε σε 
αυτή την υπόθεση, θέταμε, πέρα από τις αδιαφα
νείς διαδικασίες που ακολουθούσε, ένα ακόμα 
ζήτημα: Το ζήτημα που δημιουργείτο από το γεγο-

α) Από το 1999, μείζων αιχμή της ΝΔ κατά του 
ΠΑΣΟΚ ήταν ο ΟΠΑΠ και η σύμβαση που είχε υπο
γράψει με την INTRALOT. Όλοι οι βουλευτές της 
Ν.Δ. με επικεφαλής τον κ. Καραμανλή είχαν υπο
γράψει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτρο
πής. Ξαφνικά και σαν να μην τρέχει τίποτε η κυβέρ
νηση, αφενός τροποποίησε τη σχετική σύμβαση 
επ’ ωφελεία της αναδόχου εταιρείας (ενώ προη
γουμένως ο κ. Ζορμπάς, εισαγγελέας τότε, είχε 
οδηγήσει τη διοίκηση του ΟΠΑΠ στο εδώλιο του 
κατηγορουμένου για να εισπράξει το ηχηρό χα
στούκι της αθώωσής τους από το αρμόδιο δικα
στήριο) και αφετέρου αποφάσισε την εισαγωγή 
των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος στο 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (τι έγινε άραγε το «ασυμβίβα
στο» και το «βρώμικο πρωτάθλημα» για τα οποία 
κατέθεταν προτάσεις για εξεταστικές επιτροπές;)

β) Το 2007 ακόμη κι αν ο ΟΠΑΠ αναλάβει τη διορ
γάνωση του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι αδύνατο να μη 
συνεργαστεί με έμπειρη εταιρία του ιδιωτικού 
τομέα. Τι θα κάνουν οι υπάλληλοι του ΟΠΑΠ; Θα 
προβλέπουν τις αποδόσεις π.χ. του αγώνα Dundee 
- Dunfermline;

γ) Ψέμα. Αυτά τα χρήματα τα έπαιρναν οι παίκτες 
αλλά από την ανάδοχο εταιρεία. Τώρα εξακολου
θούν να τα παίρνουν αλλά από το μερίδιο του ΟΠΑΠ. 
Κι αυτό είχε γίνει την προηγούμενη της ομιλίας του 
κ. Καραμανλή στη Βουλή (27/06/05) και την επομέ
νη ο κ. Καραμανλής ψευδόμενος -  ή μη γνωρίζων -  
έλεγε ότι εφαρμόζεται η προηγούμενη σύμβαση.

δ) Ανακρίβεια. Ο παράνομος τζόγος θα περιορι
στεί μόνο αν μπουν τα μονά παιχνίδια (π.χ. ΜΙΛΑΝ -  
ΙΝΤΕΡ) στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ ή και τα διπλά. Αν, όμως, 
γίνει αυτό θα μειωθούν τα έσοδα του ΟΠΑΠ γιατί 
θα αυξηθούν οι νικητές. Όλα αυτά έγιναν για να 
πωληθεί σε καλύτερη τιμή η μετοχή του ΟΠΑΠ. 
Είναι χρηματιστηριακό παιχνίδι.

ε) Το «ασυμβίβαστο», αν το δεχθούμε, παρέχει 
αποτελέσματα όχι μόνο στο παιχνίδι Ολυμπιακού -  
ΑΕΚ αλλά - π.χ. - και στο παιχνίδι ΠΑΟ -  Πανιωνίου. 
Είναι προφανές.



νός ότι η ιδιοκτησία της ΙΝΤΡΑΙ_ΟΤ συνέπιπτε με 
την ιδιοκτησία κορυφαίου Αθλητικού Συλλόγου 
της χώρας. Αυτό δημιουργούσε το ασυμβίβαστο. 
Το λέγαμε τότε και το επαναλαμβάνω και τώρα. Το 
ασυμβίβαστο αυτό ισχύει και σήμερα. Ό,τι λέγαμε 
ισχύει στο ακέραιο.

στ) Έκτον, για να περάσει ο ΟΠΑΠ στις νέες μορ
φές στοιχημάτων, πρέπει να υπάρξει τροποποίηση 
των σχετικών κανονισμών και έγκριση των 
τροποποιήσεων αυτών με Κοινή Υπουργική Από
φαση. Υπογραμμίζω λοιπόν. Για να υπάρξει αυτή η 
Απόφαση, πρέπει οι νέοι κανονισμοί να είναι από
λυτα σύμφωνοι με τη θέση που έχουμε διατυπώσει 
για το ασυμβίβαστο. Είναι σαφές και δεν επιδέ
χεται καμία αμφισβήτηση.

ζ) Υπάρχει μια κραυγαλέα διαφορά ανάμεσα στις 
μεθοδεύσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης και 
στην προσπάθεια που αναπτύσσεται τώρα. Τότε 
υποχωρούσε το δημόσιο συμφέρον. Τώρα, οδη
γός μας αποκλειστικά και μόνο είναι το δημόσιο 
συμφέρον... Είμαστε απόλυτα συνεπείς με ό,τι 
λέγαμε.

η) Αν το ΠΑΣΟΚ νομίζει ότι, έστω και τώρα, μπορεί 
να δεχθεί οποιαδήποτε Εξεταστική Επιτροπή, από 
εκείνες που επίμονα ζητούσαμε και επίμονα, συ
στηματικά απέρριπτε, ας το κάνει. Τους διαβε- 
βαιώνουμε ότι θα τη δεχθούμε.

στ) Ισχύει η προηγούμενη απάντηση. Είναι 
κωμωδία. Κι ακόμη, πότε έγινε καθαρό το ελληνικό 
πρωτάθλημα; Και τα στημένα παιχνίδια -  δηλαδή η 
υποψία για όλα αυτά -  όταν συνδυάζονται και με το 
Στοίχημα δεν θα προκαλέσουν βία;

ζ) Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο ακόμη και σε α
πόλυτους αριθμούς. Η ανάδοχη εταιρεία θα κερ
δίζει περισσότερα (80 δις δρχ) σε βάρος του 
ΟΠΑΠ.

η) Θεαματική φιγούρα, δίχως νόημα. Εισαγγελι- 
κές παράτες μόνο η Ν.Δ. κάνει. Και τις εισπράττει 
όπως πρέπει. Δεν της φθάνει η εξεταστική επιτρο
πή για τα εξοπλιστικά; Θέλει και άλλη εμπειρία να 
συσσωρεύσει;



ΠΑΣΟΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


