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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος):  Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε 

αριθµό 811/19-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β΄ Αθηνών 

της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Άννας - Μισέλ Ασηµακοπούλου προς τον 

Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των 

έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 που βρίσκονται «σε κίνδυνο». 

Κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. 

ΑΝΝΑ–ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Υπουργέ, συνεχίζουµε µε ένα άλλο θέµα. Εδώ θα σας θυµίσω κάτι αν και 

οι δυο µας έχουµε προσλαµβάνουσες παραστάσεις από το εξωτερικό, αλλά θα το πω 

για όλο τον κόσµο που καταλαβαίνει. Έχετε δει στην τηλεόραση που είναι ο µάρτυρας 

στο δικαστήριο και βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο και δεν λέει «θα πω την αλήθεια», λέει 

«θα πω την αλήθεια και µόνο την αλήθεια και όλη την αλήθεια».  



 

 

 
Κάνω αυτήν την χαριτωµένη αναφορά, γιατί ο Πρωθυπουργός εδώ µας 

εκµυστηρεύτηκε ότι ενδεχοµένως πριν από ένα διάστηµα να είχε αυταπάτες. Εγώ 

προσωπικά νοµίζω ότι δεν είχε αυταπάτες. Εγώ προσωπικά νοµίζω ότι απλά έλεγε 

ψέµατα για ορισµένα πράγµατα.  

Και επειδή θέλω να έχω την αλήθεια και όλη την αλήθεια και µόνο την αλήθεια 

για ένα συγκεκριµένο θέµα, αναφέροµαι πολύ σύντοµα στο ιστορικό της ερώτησής 

αυτής. Τον ∆εκέµβριο του 2015 ήρθε µια Επιτροπή και κοίταξε λίγο τα έργα του ΕΣΠΑ 

και έβαλε κάποια έργα προτεραιότητες και µας είπε ότι υπάρχουν κάποια έργα που 

είναι «σε κίνδυνο», δεκατέσσερα για την ακρίβεια.  

Μετά η Ευρωβουλευτής µας, η κ. Σπυράκη, λίγες µέρες αργότερα έκανε µια 

γραπτή ερώτηση στην κ. Κρέτσου και ρώτησε τι γίνεται µε αυτά τα έργα. Γιατί το 

ρώτησε αυτό; Γιατί αν αυτά τα έργα δεν είχαν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2015 

τότε έπρεπε να χρηµατοδοτηθούν από τον εθνικό µας προϋπολογισµό, από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Ο κ. Χαρίτσης την ίδια µέρα βγήκε µε µια απάντηση και είπε: «Μην ανησυχείτε, 

δεν υπάρχει κανένα θέµα µε αυτό». Απάντησε η κ. Κρέτσου ότι έτσι είναι, όντως αν δεν 

ολοκληρωθούν µέχρι 31 ∆εκεµβρίου τότε θα έχουµε την απένταξή τους ουσιαστικά και 

θα πρέπει να καλυφθούν από εθνικούς πόρους. 

Ερχόµαστε εγώ και συνάδελφοι από τη Νέα ∆ηµοκρατία να ρωτήσουµε: Ποια 

είναι αυτά τα έργα και ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισµός και από πού θα τα 



 

 

 
βρείτε αυτά τα χρήµατα σε περίπτωση που θα απενταχθούν; Και επιτρέψτε µου να πω 

ότι έχουµε µια λίγο γενικόλογη απάντηση  

Εγώ για να είµαι fair και σωστή να υποθέσω ότι δεν είχατε ακόµα πλήρη εικόνα, 

όµως έχετε βγάλει δύο εγκυκλίους -και χάριν συντοµίας δεν αναφέροµαι, γιατί ξέρετε 

ποιες είναι- µε τις οποίες, λοιπόν, ζητάτε εσείς από το Υπουργείο και σας έχουν 

απαντήσει οι υπηρεσιακοί παράγοντες πλήρως. Τώρα έχετε πλήρη εικόνα του τι 

συµβαίνει µε τα έργα του προηγούµενου ΕΣΠΑ.  

Με βάση, λοιπόν, αυτήν την πλήρη εικόνα εγώ µπαίνω στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου και κοιτάζω -και θα το δώσω στα Πρακτικά- ότι στα έργα προτεραιότητας 

έχουν µείνει έξι. Εκεί, λοιπόν, η απάντηση που µου δώσατε και η ιστοσελίδα 

συµφωνούν. Είναι έξι, λοιπόν, τα έργα προτεραιότητας, τα οποία βρίσκονται «σε 

κίνδυνο». 

Στην απάντηση που µου δώσατε µου λέτε ότι οι δεσµεύσεις είναι 211,66 

εκατοµµύρια ευρώ και οι πληρωµές 168,84, δηλαδή ένα ποσοστό απορρόφησης 

79,98% για να καταλάβω τι γίνεται. Στην ιστοσελίδα τώρα έχει τελείως διαφορετικά 

νούµερα, λέει 1.257,92 εκατοµµύρια ευρώ οι δεσµεύσεις και οι πληρωµές 360,03 

δηλαδή ποσοστό απορρόφησης 28,60%. Αυτό λέει η ιστοσελίδα σας, το τύπωσα για 

να το δούµε. 

 

 



 

 

 
ΑΝNA-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ’ αρχάς, τώρα που έχετε την πλήρη 

εικόνα, θέλω τις εξής διευκρινίσεις. Πόσα είναι τα έργα; Ποια είναι τα έργα; Εδώ δεν 

έχουµε πολλές ασυµφωνίες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε και 

δευτερολογία. 

ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σε τι ποσοστό απορρόφησης είναι και πώς 

αυτά εάν χρειαστεί θα καλυφθούν; 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισµού): Ευχαριστώ. 

Η ερώτηση είναι πάρα πολύ συγκεκριµένη και θα παραµείνω στο συγκεκριµένο 

της ερώτησης. Υπενθυµίζω το πρόβληµα. Έχει κλείσει η προγραµµατική περίοδος του 

προηγούµενου ΕΣΠΑ. Ήταν  µέχρι τις 31/12. Κλείνοντας απορροφήσαµε περίπου το 

99% του παλιού ΕΣΠΑ, για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Όσα δεν ολοκληρώθηκαν, 

επιβαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισµό για να τελειώσουν.  

Κάθε τρίµηνο υποβάλλουµε την τριµηνιαία έκθεση προόδου. Τον Μάρτιο, στην 

17η τριµηνιαία έκθεση προόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλυόταν η κατάσταση 

των έργων, το ποσοστό υλοποίησης, οι εµπλοκές και τα προβλήµατα που 

αντιµετώπιζαν κάποια απ’ αυτά. 



 

 

 
Έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές τεχνικές συναντήσεις µε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς µε σκοπό την επιτάχυνση της υλοποίησης και της επίλυσης των 

εµπλοκών. Για ορισµένα έργα, παρά τις συνεχείς επισηµάνσεις, δεν κατέστη δυνατό να 

επιλυθούν τα προβλήµατα. Βασικός στόχος του Υπουργείου παραµένει να δούµε για 

αυτά τα έργα τι περιθώρια υπάρχουν και πώς µπορούν να ολοκληρωθούν. 

Απ’ αυτά τα έργα υπάρχουν έξι τα οποία στην έκθεση της 29/02/2016 

χαρακτηρίζονται σε κίνδυνο. Έχω πέντε έργα που είναι ο τελικός κατάλογος. Θα σας 

τον δώσω και θα τον καταθέσω στα Πρακτικά. Με βάση αυτά τα δεδοµένα ένα έργο θα 

απενταχθεί στο πλαίσιο της εξυγίανσης, της συνδιαχείρισης των πόρων εξαιτίας 

σηµαντικών καθυστερήσεων. Αυτό είναι η Οδός Ραπταίοι-Στύρα, το οποίο θα 

απενταχθεί.  

Τρία έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι το 2019 µε εθνικούς πόρους. 

Αναφέροµαι στην κατασκευή του µετρό Θεσσαλονίκης -που υπάρχει δέσµευση για 79 

εκατοµµύρια και 31 εκατοµµύρια- στη σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης-

Ειδοµένης µε 29 εκατοµµύρια και σε ένα µέρος του προαστιακού, στις τρεις γέφυρες, 

µε 16 εκατοµµύρια. 

∆ύο έργα θα ολοκληρωθούν εντός του 2016 µε εθνικούς πόρους. Αναφέροµαι 

στο θέατρο Ζακύνθου µε 2.700.000 και σε ένα άλλο έργο το οποίο έχει ήδη τεθεί σε 

τροχιά ολοκλήρωσης. 

Με αυτά τα δεδοµένα θα υπάρξει επιβάρυνση του εθνικού σκέλους του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε 160 εκατοµµύρια. 



 

 

 
(Στο σηµείο αυτό  ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ.  

Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο 

βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και 

Πρακτικών της Βουλής) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει η κ. Ασηµακοπούλου. 

ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ήσασταν συγκεκριµένος, κύριε Υπουργέ, 

και ευχαριστώ. Και  σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα θα δούµε τι ακριβώς θα γίνει µε 

την ολοκλήρωση των έργων και κατά πόσον αυτά που είπατε συνάδουν µε την 

πραγµατικότητα. 

Και µε βλέπετε λίγο διστακτική. Πρέπει να το οµολογήσω. Είπα ότι χρειάζεται η 

αλήθεια, όλη η αλήθεια και µόνον η αλήθεια. Θα καταθέσω και εγώ έναν πίνακα και θα 

δείτε -ενδεχοµένως να είναι διαδικαστικό το πρόβληµα, να πρέπει να φτιάξετε τον 

πίνακα στο ίντερνετ- ότι είναι τελείως διαφορετικός ως προς τα ποσοστά 

απορρόφησης και βγαίνει ένα πολύ µεγαλύτερο ποσό. Οπότε αυτή είναι και η 

ανησυχία µας και ο λόγος που αυτή η ερώτηση είναι επίκαιρη. 

Θέλω, όµως, αφού έχω τον χρόνο της δευτερολογίας µου, να πω ότι στα 

ποσοστά απορρόφησης έχετε γενικώς µία ευρηµατικότητα. Είπατε και εσείς –το ακούω 

και από τον κ. Τσίπρα και απ’ όλα τα στελέχη σας- ότι είµαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη 

στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, έχουµε απορροφήσει κατά 100% το ΕΣΠΑ. Εδώ είναι 

που λέµε:  «Η αλήθεια, όλη η αλήθεια και µόνον η αλήθεια». Και τώρα εσείς ξέρετε 

γιατί όταν εγώ το ακούω αυτό εξοργίζοµαι. 



 

 

 
∆ιότι η πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι το 2015 χάθηκαν 6,8 

εκατοµµύρια ευρώ που θα µπορούσαν να είχαν απορροφηθεί από το ΕΣΠΑ. Και 

επειδή µου αρέσει και εµένα να είµαι απολύτως συγκεκριµένη, εξηγώ το νούµερο. 

Ήταν διαθέσιµα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ στην ελληνική οικονοµία έως το τέλος του 

2015. Τα 4,2 δισεκατοµµύρια ήταν από το ΕΣΠΑ 2007-2013, τα 4,9 δισεκατοµµύρια 

ήταν από εµπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ και 2,9 δισεκατοµµύρια από έργα 

phasing. Τι έγινε, λοιπόν; Ήρθατε εσείς, και πήρατε όλα τα ταµειακά διαθέσιµα.  

Υπήρχε κίνδυνος για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. ∆ιότι, υπενθυµίζω ότι στο 

τέλος του 2014, επί δικής µας κυβερνήσεως δηλαδή, ο ρυθµός απορρόφησης ήταν στο 

85% και πήγαινε 5% το εξάµηνο. Άρα δεν υπήρχε θέµα να φτάσουµε στο ποσοστό 

απορρόφησης. 

Τι έγινε, λοιπόν, όταν «σκουπίσατε» εσείς τα ταµειακά διαθέσιµα; Χρειάστηκε 

σαν έκτακτο µέτρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να µας δώσει την πρόωρη εκταµίευση 5% 

του ποσοστού. ∆ηλαδή, µας έδωσε 5,2 δισεκατοµµύρια το τελευταίο τρίµηνο. Έτσι 

έγινε και έχουµε το 100% απορρόφησης που δεν το έχουν οι άλλες χώρες, οι οποίες 

δεν χρηµατοδοτούνται µε 100% του προϋπολογισµού στο ΕΣΠΑ. Το αποτέλεσµα, 

λοιπόν, είναι το νούµερο 6,8 να βγαίνει όπως σας είπα, δηλαδή 12 δισεκατοµµύρια 

µείον 5,2 δισεκατοµµύρια. 

Επειδή καλό είναι να κοιτάµε και το µέλλον, γιατί αυτό που µόλις σας είπα είναι 

ένα ψέµα το οποίο λέτε διαχρονικά για το ποσοστό απορρόφησης, επειδή δεν είναι 

ολοκληρωµένο και δεν είναι σωστό, θέλω να µου αποσαφηνίσετε και κάτι άλλο. 



 

 

 
Έχουµε ακούσει από εσάς, από τον κ. Χαρίτση, εδώ και καιρό ότι θα πέσουν φέτος 

από το ΕΣΠΑ 8 δισεκατοµµύρια στην ελληνική οικονοµία. Ο Πρωθυπουργός προχθές 

που τον άκουσα στον ΣΕΤΕ είπε 9 µε 12 δισεκατοµµύρια. Μας είπε ότι τα 6,2 

δισεκατοµµύρια είναι από το ΕΣΠΑ. Και αυτά όλα µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του 2016. 

Ο κ. ∆ραγασάκης µάς είπε για 9 δισεκατοµµύρια. 

∆εν τα βλέπω τα δισεκατοµµύρια, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας οµολογήσω. 

Εγώ αυτό που βλέπω είναι µία προκήρυξη µε τέσσερις δράσεις που είναι από το 

ΕΠΑνΕΚ 370 εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία ακόµη «τρέχει» και δεν βλέπω καν να 

εκταµιεύονται προκαταβολές. Ακούω την κ. Τζάκρη, η οποία κάτι έχει εξαγγείλει γι’ 

αργότερα, που είναι 170 εκατοµµύρια ευρώ. Κάτι είπατε εσείς σε µία συνέντευξη τύπου 

για κάποια έργα υποδοµών, τα οποία απ’ ό,τι κοίταξα στους πίνακες -για να µη 

νοµίζετε ότι δεν παρακολουθούµε- είναι µεταφερόµενα έργα και έργα phasing. ∆ηλαδή, 

δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά δεν το εξαγγείλατε λόγω της διαπραγµάτευσης. Εγώ 

δυσκολεύοµαι να βρω πώς θα πέσουν στην πραγµατική οικονοµία από το ΕΣΠΑ 8 ή 9 

ή 12 δισεκατοµµύρια µέσα στους επόµενους έξι µήνες. Οπότε, για να µην βρισκόµαστε 

εδώ, µήπως να µας πείτε κάτι γι’ αυτό; 

(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου της κυρίας 

Βουλευτού) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Ασηµακοπούλου, έχετε και ως 

Κοινοβουλευτική Οµάδα επίκαιρη επερώτηση. 



 

 

 
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν θέλατε να τοποθετηθείτε συγκεκριµένα 

για τον «κόφτη» πριν. Μήπως, όµως, θέλετε να πείτε µία κουβέντα για τα µεγάλα οδικά 

έργα, για τα οποία υπάρχουν αυτά τα δηµοσιεύµατα, ότι δηλαδή αυτή τη στιγµή 

κινδυνεύουν να πέσουν έξω και να ζητούν από τη χώρα µας 4 δισεκατοµµύρια ευρώ; 

Γιατί και αυτό είναι ένα θέµα ΕΣΠΑ. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισµού): Κυρία Ασηµακοπούλου, κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει το γεγονός 

ότι η Κυβέρνηση το 2015, µια δύσκολη οικονοµική χρονιά και ενώ οι φωνές έλεγαν ότι 

δεν θα απορροφηθούν τα χρήµατα για να κλείσει το παλιό ΕΣΠΑ, η Κυβέρνηση είχε 

µία µεγάλη επιτυχία. Απορρόφησε τους πόρους, έφτασε στο 100% και µε τον τρόπο 

που είπατε, αλλά αυτό ήταν αίτηµα της Ελληνικής Κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2015, 

όπως αίτηµα της Ελληνικής Κυβέρνησης σε συµφωνία –και ικανοποιήθηκε- ήταν η 

αύξηση των προκαταβολών για το επόµενο ΕΣΠΑ από το 7% στο 14%.  

Άρα, πετύχαµε δύο κατ’ εξαίρεση θετικά µέτρα, αλλά η επιτυχία παραµένει και 

δεν τίθεται θέµα εν αµφιβόλω, διότι δηµοσιοποιήθηκαν από την Κοµισιόν τα στοιχεία 

απορροφητικότητας του προηγούµενου ΕΣΠΑ. ∆εν είναι δικά µας στοιχεία, δεν είναι 

θέµα οποιασδήποτε λογιστικής, είναι απλά δεδοµένα.  

Υπενθυµίζω ότι σε όλη τη διάρκεια του 2015 η απορρόφηση το δεύτερο 

εξάµηνο και κυρίως το τελευταίο τρίµηνο του χρόνου πόρων που έφτασαν τα 5,6 



 

 

 
δισεκατοµµύρια όντως ήταν ένα πολύ µεγάλο επίτευγµα. Κανείς δεν πίστευε ότι θα 

γινόταν αυτό χωρίς παράταση του παλιού ΕΣΠΑ. Το πετύχαµε. ∆εν ζητήσαµε 

παράταση, θεωρώντας ότι µπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Επαναλαµβάνω 

ότι τα αποτελέσµατα είναι απόλυτα δεδοµένα, µιας και η Κοµισιόν δηµοσιοποίησε την 

απορροφητικότητα και την ολοκλήρωση που είχε στο προηγούµενο ΕΣΠΑ. 

Τώρα, για την κατάσταση στο νέο ΕΣΠΑ. Όπως ξέρετε, φέτος το Π∆Ε, από 

κοινού µε τους πόρους του ΕΣΠΑ, είναι αυξηµένο σε σχέση µε πέρυσι. Ανατρέψαµε 

την παλιά, την προηγούµενη κατάσταση, στην οποία κάθε χρόνο το Π∆Ε ήταν ένας 

προνοµιακός χώρος περικοπών.  

Εµείς, λοιπόν, έχουµε αυξήσει το Π∆Ε µαζί µε τους πόρους του ΕΣΠΑ και έχουν 

εγγραφεί περίπου 6,7 δισεκατοµµύρια για τη φετινή χρονιά. Πέρυσι υπενθυµίζω –το 

ξέχασα και ήθελα να το υπογραµµίσω- αυξήθηκε το Π∆Ε στη διάρκεια του 2015 σε 

σχέση µε τον προϋπολογισµό που υπήρχε κατά 250 εκατοµµύρια, ακριβώς επειδή 

βελτιώθηκαν το 5% και άλλοι παράγοντες. 

Φέτος έχουµε δεδοµένο το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Είναι σε αυτό 

το επίπεδο και υπάρχει και όλο το φάσµα των επιπρόσθετων πόρων που έρχονται 

από διάφορες πηγές, οι οποίες αυξάνουν αυτό το µέγεθος ακόµα περισσότερο.  

Συνεπώς, οι χρηµατοδοτήσεις και οι προβλέψεις για το σύνολο των  εργαλείων, 

αναπτυξιακών νόµων και άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουν ξεκινήσει ή ξεκινούν 

τώρα, διαµορφώνουν µια εικόνα αποτύπωσης που φτάνει αυτά τα µεγέθη τα οποία 

υπονοήσατε για φέτος, τα 9 δισεκατοµµύρια.  



 

 

 
Υπενθυµίζω ότι συνυπολογίζουµε τα χρήµατα και τις ροές που έρχονται ή που 

γίνονται και από άλλους αναπτυξιακούς θεσµούς και τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, η EBRD και άλλοι αναπτυξιακοί θεσµοί που αυτή τη στιγµή έχουν 

δεσµεύσει προϋπολογισµούς µε επενδυτικά χρήµατα για την Ελλάδα.  

Είµαστε αισιόδοξοι, λοιπόν, ότι µε µεγέθη της τάξεως των 9-10 

δισεκατοµµυρίων που έχουν αυτή την πηγή χρηµατοδότησης -δεν αναφερόµαστε στην 

ιδιωτική χρηµατοδότηση των ιδιωτικών τραπεζών ή άλλων πηγών- θα έχουµε ένα καλό 

αποτύπωµα, ένα καλό αποτέλεσµα για τη χρήση επενδυτικών πόρων το 2016.  

 



 

 

 


