
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 12 ΜαΤου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης απαντώντας απόψε στην “Ωρα 
του Πρωθυπουργού”, στη Βουλή, στην επίκαιρη ερώτηση του 
βουλευτή της Ν.Δ. Δημήτρη Σιούφα, για τα προγράμματα 
δημοσιότητας και προβολής του Β’ ΚΠΣ στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης εν όψει των Ευρωεκλογών, υπογράμμισε μεταξύ 
άλλων:

1. Στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η Ν.Δ καταγράφεται με τον πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο:

• Κατ’ αρχήν πλήρης άγνοια των δεδομένων σύμφωνα με τα οποία 
υλοποιούνται τα προγράμματα δημοσιότητας και προβολής του ΚΠΣ.

• Μια εικόνα πλήρους και δυστυχώς σκόπιμης διαστρέβλωσης της 
πραγματικότητας.

• Σύγχυση και ταυτόχρονα νευρικότητα η οποία βεβαίως είναι γνωστό 
από που πηγάζει.

• Στείρα και κακής ποιότητας κριτική, απλώς και μόνον για λόγους 
εντυπώσεων. Είναι μια γνωστή πρακτική της Ν.Δ., η οποία πρέπει να 
κατανοήσει ότι δεν έχει πλέον καμία απήχηση στο λαό.

2. Ποιά είναι όμως η αλήθεια, με συγκεκριμένα στοιχεία, και τι έκανε η 
κυβέρνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα:

• Η προώθηση ενεργειών δημοσιότητας και προβολής του ΚΠΣ 
απορρέει από συγκεκριμένες κανονιστικές διατάξεις της Ε.Ε. και 
αποτελεί τμήμα των επιχειρησιακών (Τομεακών και Περιφερειακών) 
Προγραμμάτων και των μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων 
παρεμβάσεων (π.χ. όπως ΕΓΝΑΤΙΑ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΜΕΤΡΟ, 
κ.ά).
Η συμμετοχή της Ε.Ε. στις ενέργειες αυτές καλύπτει το 80% του 
συνολικού τους προϋπολογισμού.
Όπως συμβαίνει για κάθε συγχρηματοδοτούμενη δράση, έτσι και για 
τις ενέργειες δημοσιότητας αποφασίζουν οι επιμέρους Επιτροπές
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Παρακολούθησης των Προγραμμάτων, στις οποίες συμμετέχουν και 
εκπρόσωποι της Ε.Ε.

• Η κυβέρνηση, πριν ακόμη ξεκινήσει οποιαδήποτε ενέργεια 
δημοσιότητας και προβολής του ΚΠΣ, διαμόρφωσε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, ώστε η καμπάνια αυτή να ανταποκρίνεται στο στόχο 
της με πλήρη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
Εφόδιασε με ειδικό επικοινωνιακό οδηγό, τον οποίο έδωσε σε όλους 
τους φορείς ευθύνης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τους 
αναδόχους που ανέλαβαν (με διαγωνιστική διαδικασία) να εκτελέσουν 
το έργο της δημοσιότητας και προβολής. Στον οδηγό αυτό 
καταγράφονται με'σαφήνεια το πλαίσιο, οι κατευθύνσεις και τα μέσα 
της επικοινωνιακής μας στρατηγικής.

Ο στόχος μας από την αρχή ήταν ένας και ήταν ξεκάθαρος:
®  Να ενημερώσουμε τον πολίτη, με τρόπο υπεύθυνο, για τη φύση και το

μέγεθος της αναπτυξιακής παρέμβασης, η οποία συντελείται στη 
χώρα μέσω του ΚΠΣ. Για τα οφέλη που προκύπτουν για την Ελλάδα, 
την οικονομία, τον πληθυσμό. Για τη σημαντική συμβολή της Ε.Ε. 
στην τεράστια αυτή αναπτυξιακή προσπάθεια.
Αυτό δεν είναι κάτι που απορρέει απλά και μόνο από την εταιρική μας 
σχέση με την Ε.Ε. Είναι υποχρέωση και καθήκον της πολιτείας να 
ενημερώσει τον πολίτη για όλα αυτά που σηματοδοτούν την πορεία 
της χώρας. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα δύσκολο και σύνθετο 
επικοινωνιακό εγχείρημα. •

• Τα περί “προφανών καιροσκοπικών κομματικών επιδιώξεων”, 
“αθλιοτήτων” κλπ, που αναφέρονται στην ερώτηση της Ν.Δ, είχαν 
εμφανισθεί και το 1998 (και μάλιστα στην Ευρωβουλή κατόπιν 
ερωτήσεων Ευρωβουλευτών της Ν.Δ) εν όψει των δημοτικών και

9 .  νομαρχιακών εκλογών.
’ Και τότε διαστρεβλώθηκε βάναυσα η πραγματικότητα.

: Ποιό ήταν όμως το αποτέλεσμα. Η ρητή τοποθέτηση της αρμόδιας 
Επιτρόπου Wulf Matthies ότι όχι μόνον έχει τηρηθεί η αναγκαία 
ουδετερότητα, αλλά λαμβάνονται και μέτρα από ελληνικής πλευράς 
που είναι υποδειγματικά.
Αυτό επιβεβαιώνει τόσο τους στόχους της επικοινωνιακής μας 
πολιτικής στο θέμα αυτό, όσο την τήρηση κανόνων δεοντολογίας που 
βεβαίως θα πρέπει να τηρούνται στις περιπτώσεις αυτές, όταν 
μάλιστα πρόκειται για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την 
Ε.Ε.
Και σήμερα, όπως και το 1998, εγγράφως ζητήθηκε έγκαιρα από τους 
φορείς της ευθύνης των προγραμμάτων -στο πλαίσιο των πάγιων

2



αρχών που ακολουθούμε- να ανασταλούν οι ενέργειες δημοσιότητας 
εν όψει των εκλογών.
Όλα τα προγράμματα τήρησαν τις σχετικές οδηγίες. Εξαίρεση 
αποτέλεσε ένα μόνο πρόγραμμα (από 31 προγράμματα), για το οποίο, 
υπήρξε μια παρανόηση από το σύμβουλο δημοσιότητας για την 
ημερομηνία αναστολής εν όψει των Ευρωεκλογών.

Η μέχρι σήμερα παρουσία μας λοιπόν στο ζήτημα της δημοσιότητας 
και προβολής του ΚΠΣ υπήρξε υποδειγματική και σύμφωνη με τις 
κοινοτικές κατευθύνσεις και διατάξεις.

Αυτό που δεν είναι καθόλου υποδειγματικό είναι η δική σας 
συμπεριφορά. Κάθε φορά που έχουμε μια εκλογική διαδικασία 
επιχειρείτε μια χονδροειδή διαστρέβλωση των πάντων. 
Επαναλαμβάνω όμως, αυτό είναι ένα θλιβερό φαινόμενο χωρίς 
αντίκρυσμα.
Γιατί ο πολίτης πλέον γνωρίζει, γιατί επιδιώκουμε να γνωρίζει την 
αλήθεια, ώστε η στάση σου να βασίζεται στη γνώση και την 
ενημέρωση.
Αυτό εσείς το μεταφράζετε σε “παράνομη και πολιτικά ανεπίτρεπτη 
μεθόδευση”.
Για μας όμως είναι χρέος, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τσ* χρέος 
μας.

• Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δημοσιότητας και προβολής 
δεν ξεκίνησαν σήμερα, ούτε βεβαίως τις παραμονές των 
Ευρωεκλογών. Έχουν ξεκινήσει σταδιακά εδώ και μια διετία (σε 
κεντρικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο).
Εκτελούνται κανονικά με συγκεκριμένες προδιαγραφές και 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Γιατί όπως συμβαίνει με 
όλες τις ενέργειες του ΚΠΣ πρέπει να υλοποιηθούν και να 

•κατανεμηθούν μέσα σε συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο.
^Τα εν εξελίξει προγράμματα δημοσιότητας που ήδη υλοποιούνται 
έχουν ένα συνολικό προϋπολογισμό για όλη την περίοδο εφαρμογής 
του ΚΠΣ (1994-2001) 8,7 δις δρχ. (κεντρικό: 2,2 δις δρχ., 
περιφερειακά 3,5 δις δρχ., τομεακά 3 δις δρχ.). Το 80% του 
προϋπολογισμού αυτού χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.
Τα προγράμματα αυτά, στην πλειοψηφία τους, βρίσκονται σε φάση 
ολοκλήρωσης. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ο συνολικός αυτός 
προϋπολογισμός των εν εξελίξει προγραμμάτων αποτελεί το 0,087% 
της συνολικής παρέμβασης που υλοποιούμε (10 τρις δρχ).

3. Ένα τελευταίο ζήτημα που θίγει η ερώτηση της Ν.Δ σχετίζεται με την 
πορεία του ΚΠΣ και με το αναπτυξιακό έργο της κυβέρνησης, το
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οποίο χαρακτηρίζεται ανύπαρκτο. Βεβαίως αυτή είναι η ουσία και 
ταυτόχρονα ο μεγάλος φόβος για τη Ν.Δ. Γιατί το έργο μας είναι 
υπαρκτό, είναι ορατό με σαφείς θετικές επιπτώσεις στο ρυθμό 
ανάπτυξης της οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι 
ελληνικές επιδόσεις, όλα τα οικονομικά στοιχεία (δαπάνες, 
δεσμεύσεις, εισροές κοινοτικών πόρων) που αποτυπώνουν την 
εξέλιξη του ΚΠΣ δείχνουν ότι υπάρχει μια συνεχής βελτίωση. 
Δείχνουν επίσης ότι δεν υστερούμε σε σύγκριση με τα άλλα κράτη - 
μέλη.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ε.Ε. (από 31/12/98): 
Με βάση τις συνολικές δεσμεύσεις των πιστώσεων στον Κοινοτικό 
Προϋπολογισμό για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η χώρα μας 
κατατάσσεται στην 4η θέση μεταξύ των 15 κρατών - μελών και πάνω 
από τον κοινοτικό μέσο όρο.
Στις 31/12/1998 είχαμε καλύψει το 82,17% του συνόλου των 
πιστώσεων που μας αναλογούν στο Β’ ΚΠΣ (έναντι ποσοστού 59% 
στο τέλος του 1997). Αυτή η επίδοση μας κατατάσσει στην 4η θέση 
από την 7η θέση που βρισκόμασταν στο τέλος του 1997 και πάνω 
από τον κοινοτικό μέσο όρο (79,76%).

Με βάση τις εισροές πόρων, δηλ τις πληρωμές από την Ε.Ε., -η χώρα 
μας κατατάσσεται στην 5η θέση μεταξύ των 15 κρατών - μελών.
Στις 31/12/98 είχαμε εισπράξει το 61,5% των διαθέσιμων από την 
Ε.Ε. πόρων έναντι 42% στο τέλος του 1997 και βρισκόμαστε στην 5η 
θέση (από την 8η στο τέλος του 1997) και πάνω από τον κοινοτικό 
μέσο όρο (61,07).

Γίνεται από ορισμένες πλευρές μια προσπάθεια υποβάθμισης του 
έργου της κυβέρνησης στον τομέα αυτό, είτε περιορίζοντας στενά το 
όλο το ζήτημα στην απορρόφηση, είτε αμφισβητώντας αβάσιμα την 

•ποιοτική διάσταση της παρέμβασης που υλοποιούμε.
Όμως οι προσπάθειες και οι επιδόσεις της χώρας ήταν αυτά που 

‘.οδήγησαν την αρμόδια κοινοτική Επίτροπο Wulf Matthies να 
επισημάνει ότι “είμαστε μάρτυρες ενός ταχέως ρυθμού απορρόφησης 
σε συνδυασμό με μια ποιοτικώς καλή εφαρμογή και χρησιμοποίηση 
των κονδυλίων”.

Κατά σύμπτωση χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Β’ ΚΠΣ, όπου για μια ακόμα φορά όχι μόνο επιβεβαίωσε αλλά 
ταυτόχρονα επαίνεσε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και 
τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει όλα τα θέματα 
του ΚΠΣ. Ιδιαίτερης προσοχής και επιβράβευσης έτυχαν οι 
προσπάθειες και τα αποτελέσματα που αφορούν το κρίσιμο τρίπτυχο 
αποτελεσματικότητα - ποιότητα - διαφάνεια στην εφαρμογή του ΚΠΣ.
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Οι προσπάθειες και οι επιδόσεις της χώρας είναι αυτές που 
διευκόλυναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο τη συνέχιση, με σημαντικούς πόρους, της 
πολιτικής στήριξης των χωρών της Συνοχής, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα.
Οι προσπάθειες και οι επιδόσεις της χώρας είναι αυτά που έφεραν το 
πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής στο Βερολίνο. 
Αυτό που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή 
παρέμβαση που έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα τα 
επόμενα χρόνια.
Γιατί οι πόροι αξιοποιούνται.
Γιατί προωθούνται- οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ποιοτική 
διασφάλιση της παρέμβασης.
Γιατί έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης τέτοιους που καταδεικνύουν ότι οι 
πόροι που διαθέτει η Ε.Ε. πιάνουν τόπο.
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