
1 / 13  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΙΟΠΙΑΡΗ  EA1013MT 
 

 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείµενο, διότι 

εκκρεµούν ορθογραφικές, συντακτικές και νοµοτεχνικές διορθώσεις.  

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟ∆ΟΣ Γ΄ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΤ΄ 

∆ευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 

 

Αθήνα, σήµερα στις 13 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.03΄ συνήλθε 

στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να 

συνεδριάσει υπό την προεδρία του ∆΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ∆ΡΑΓΑΣΑΚΗ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ιωάννης ∆ραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει 

η συνεδρίαση. 

(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 10.10.2014 εξουσιοδότηση 

του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Ε΄ συνεδριάσεώς 

του, της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου 2014, σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία για παροχή 

ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.) 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................... 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η µε αριθµό 121/7-10-2014 Επίκαιρη 

Ερώτηση του Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου 

Ματθαιόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την ανάγκη ολοκλήρωσης της 

γέφυρας Γκολφαρίου στα Τρίκαλα και την ενηµέρωση για το ύψος της συνολικής δαπάνης 

του έργου δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή. 

Θα συζητηθεί η µε αριθµό 110/6-10-2014 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού Α΄ 

Θεσσαλονίκης της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς κυρίας Ασηµίνας Ξηροτύρη - Αικατερινάρη 

προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε τον κίνδυνο 

κατάρρευσης των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων και την αναστολή ανάθεσης 

δηµοσίων έργων λόγω µη ολοκλήρωσης του θεσµικού πλαισίου. 

Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο. 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, 

κύριοι συνάδελφοι, µε το άρθρο 59 του ν. 4278 ανατράπηκε το ισχύον µέχρι τότε 

καθεστώς για το δικαίωµα συµµετοχής στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µελετών και 

υπηρεσιών και κατασκευής των έργων. 

Συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, καταργήθηκαν τα κατώτερα και 

ανώτερα όρια, ενώ προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος µε το οποίο θα 

καθοριστούν κυρίως για τα ανώτερα –γιατί µάλλον για τα κατώτερα οριστικοποιήθηκε η 

κατάσταση- οι προϋποθέσεις συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων έργων. 
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 Το εν λόγω προεδρικό διάταγµα παρά τις δεσµεύσεις σας, κύριε Υπουργέ, δηλαδή 

ότι θα τεθεί σε εφαρµογή στα µέσα Σεπτεµβρίου, δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί και δεν έχει 

γίνει καµµία διαβούλευση. Εποµένως, δεν έχουν τηρηθεί τα χρονοδιαγράµµατα, όταν 

γνωρίζετε πολύ καλά ότι καταληκτική ηµεροµηνία έκδοσης είναι στις 4 Νοεµβρίου 2014, 

δηλαδή σε είκοσι µέρες. 

 Οι διατάξεις αυτές, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις των µικρών και µεσαίων 

εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η κατάργηση των ορίων ευνοεί 

τις µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό υποστήριξα βέβαια κι εγώ στη Βουλή, ως αυτονόητο όταν 

συζητάγαµε αυτήν την τροπολογία. Έχουν µάλιστα απευθυνθεί -και το γνωρίζετε- σε 

ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα, που τεκµηριώνει ότι η διατήρηση των κατώτατων ορίων για 

τα έργα κάτω των 5.186.000.000 ευρώ, είναι απόλυτα συµβατή µε το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Όσον αφορά, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, δηλαδή ότι έχουµε οριστικοποιήσει την 

κατάργηση του κατώτατου ορίου και πραγµατικά οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν 

περιέλθει σε µία απόγνωση, έχουµε ανοικτό το θέµα του προεδρικού διατάγµατος, κυρίως 

για τα θέµατα του ανωτάτου ορίου.  

Από την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ, αυτήν τη στιγµή έχουµε την ολοκλήρωση του 

ΕΣΠΑ, στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία είναι κάτω από 5 δισεκατοµµύρια 

και για τα οποία όλες αυτές οι επιχειρήσεις ήταν πράγµατι οργανωµένες, που λόγω της 

οικονοµικής κρίσης δεν είχαν να περιµένουν από κάτι άλλο για την επιβίωσή τους.  
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Εποµένως, ένα καθεστώς εξήντα χρόνων για τα δηµόσια έργα ξαφνικά υποτάσσεται στο 

ενωσιακό δίκαιο, το οποίο αφήνει κάποια περιθώρια, που θα συζητήσουµε παρακάτω. 

 Πρέπει, λοιπόν, να µας πείτε πώς θα αποσαφηνίσετε άµεσα το νέο πλαίσιο και 

κυρίως αν θα δεχθείτε αυτήν τη γνωµοδότηση η οποία υπάρχει, λέει και τεκµηριώνει  ότι 

µέχρι τα 5.200.000.000 µπορεί να ισχύσουν τα πτυχία κατώτερης τάξης.  

Πρέπει, λοιπόν, να µου απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, και να λάβετε υπόψη τη δεινή 

κατάσταση των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων και το γεγονός ότι περίµεναν 

από το ΕΣΠΑ από τα µικρά έργα της περιφέρειας, πραγµατικά να µπορέσουν να 

ανακάµψουν και να επιβιώσουν.  

Ξέρω πολύ καλά τις γνώσεις που έχετε σε αυτό το θέµα, καθώς και την ευαισθησία 

σας. Κύριε Υπουργέ, χρειάζεται πάντα η διαπραγµάτευση. ∆εν µπορούµε από το ένα 

καθεστώς -που µπορεί να είχε και στρεβλώσεις, κλπ στη χώρα µας- να πάµε σε ένα άλλο. 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι εργοληπτικές είτε είναι εµπορικές, πρέπει να 

επιβιώσουν και στη χώρα µας και στην Ευρώπη, αν θέλουµε να υπάρξει δίκαιη κατανοµή 

πλούτου, έργου και υπηρεσιών.  

 Ευχαριστώ. 

 ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. 

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  
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Ευχαριστώ και τη συνάδελφο κυρία Ξηροτύρη, για το γεγονός ότι υπέβαλε αυτήν την τόσο 

ενδιαφέρουσα ερώτηση που απασχολεί δεκάδες χιλιάδες µικροµεσαίες κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις στη χώρα.  

Να θυµίσω µόνο ότι κατά διαστήµατα «τρέχουν» τέτοια ζητήµατα στο δηµόσιο 

διάλογο. Πριν από πολλά χρόνια, θυµάστε ότι υπήρχε το θέµα της συγχώνευσης των 

εταιριών, διότι κάθε φορά τα πράγµατα αλλάζουν στην οικονοµία και χρειάζονται νέες 

ρυθµίσεις, προκειµένου να ρυθµίζεται ο υγιής ανταγωνισµός και ταυτόχρονα να 

στηρίζονται µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  

Άρα, το γεγονός ότι έστω και υποχρεωτικά µπήκε ένα ζήτηµα διαλόγου για το θέµα 

αυτό, το θεωρώ θετικό. Εξάλλου το ενωσιακό δίκαιο είναι για όλες τις χώρες, οφείλουµε 

να το εφαρµόζουµε µε τρόπο τέτοιο που πράγµατι να υπηρετεί αυτό που λέµε «υγιή 

ανταγωνισµό».  

Κυρίες και κύριε συνάδελφοι, εδώ δεν εφαρµόσαµε απλώς την άµεση 

προτεραιότητα που έβαζε η Οδηγία. Κάναµε κι ένα βήµα παραπάνω.   

 

(AT) 

(LA) 

∆εν καταργήσαµε µόνο τα κατώτατα, αλλά καταργήσαµε και τα ανώτατα. Έτσι θέλουµε 

να διαµορφώσουµε ένα νέο πλαίσιο ανταγωνισµού.  
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Το νέο πλαίσιο ανταγωνισµού έχει να κάνει µε µια σειρά από ζητήµατα τα οποία 

τίθενται. Πρώτα-πρώτα αφορά το ποιος είναι εργολήπτης, ποιες προϋποθέσεις έχει. Το 

δεύτερο έχει να κάνει µε το ποιος είναι αυτός, τι πτυχία έχει, τι εµπειρία έχει, πόσους 

εργαζόµενους έχει, τι οικονοµική δυνατότητα ενδεχοµένως έχει, τι δάνεια και εµπειρία θα 

µπορούσε να πάρει από κάποιον άλλον για να µπορέσει να συµµετέχει σε ένα µεγαλύτερο 

έργο, τι κοινοπραξίες και συνεργασίες θα µπορούσε να κάνει µε άλλους για να 

συµµετέχουν σε ένα ακόµα µεγαλύτερο έργο οι µικροί κ.ο.κ.  

Ένα άλλο ζήτηµα είναι εάν η χώρα θα κρατάει από εδώ και πέρα µητρώα, δηλαδή 

ένα ιστορικό από κάθε εταιρεία, έτσι ώστε να ξέρει η κάθε αναθέτουσα αρχή ότι ο 

συγκεκριµένος δεν είναι τυχάρπαστος, δεν είναι τυχαίος αλλά έχει µια εµπειρία, µια 

ύπαρξη η οποία στηρίζεται σε κάποια συγκεκριµένα στοιχεία, έτσι ώστε να µην µπορεί η 

κάθε αναθέτουσα αρχή –οι οποίες είναι χιλιάδες, όπως ξέρετε- να κάνει κατά το δοκούν 

πολιτική. Αυτό είναι κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή να υπάρχει η εφαρµογή µιας ενιαίας 

πολιτικής από άκρο σ’ άκρο στη χώρα, οριζόντια και κάθετα σε όλα τα επίπεδα της 

διοίκησης και σε όλα τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη της χώρας.  

Συνεπώς, αυτή τη στιγµή ακριβώς αυτά τα ζητήµατα είναι στο τραπέζι, µε στόχο 

να στηρίξουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις για να µπορούν όχι να κρατηθούν εκεί που 

είναι αλλά να κάνουν κάτι παραπάνω.  
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Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες, ούτως ώστε οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις και να συνεργαστούν µεταξύ τους και να µεγαλώσουν και να αποκτήσουν 

εύρος στη δραστηριότητά τους. 

Εγώ, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έφερα εδώ µια τροπολογία, την 

οποία ψηφίσαµε. Στη συνέχεια συστήσαµε µια οµάδα. Η οµάδα αυτή, κυρία συνάδελφε, 

έχει κάνει µια πολύ µεγάλη διαβούλευση, ένα πολύ µεγάλο διάλογο, έχει γίνει πολύ 

κουβέντα. Σε πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, σε λίγες µέρες θα υπάρχει ένα 

σχέδιο και θα παρουσιαστεί ξανά στους ενδιαφερόµενους, έτσι ώστε στις προθεσµίες που 

είπαµε να έχουµε στα χέρια µας µια ολοκληρωµένη πολιτική για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις και για τον εργοληπτικό κλάδο στα επόµενα χρόνια.  

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η προσπάθειά µας είναι να ενταχθούν σ’ αυτά τα 

µητρώα, τους καταλόγους, τα αρχεία –όπως θέλετε πείτε τα- όλοι οι κατασκευαστές και 

ιδιωτικών και δηµοσίων έργων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα επίσηµο αρχείο της χώρας, στο 

οποίο θα καταγράφονται όσοι ασχολούνται µε αυτό το αντικείµενο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.  

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞHΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα, 

πάρα πολλά χρόνια νοµίζω ότι και η Ολοµέλεια ασχολήθηκε µε το σύστηµα ανάθεσης των 

δηµοσίων έργων και των µελετών και των κατασκευών και έφτασε να έχει έναν καλό 

κώδικα για τη διενέργεια όλων αυτών των αναθέσεων και της κατασκευής των έργων, 

δηλαδή έκανε πάρα πολλές προσαρµογές.  
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Κράτησε, βέβαια -έχοντας υπόψη και τις παρενέργειες που τις ξέρω πολύ καλά, 

γιατί ήµουν τριάντα χρόνια στα δηµόσια χρόνια- τις τάξεις των πτυχίων και τα µητρώα. 

Έτσι ήταν διαρθρωµένα. Με τον τελευταίο νόµο, το ν.3669 έχουµε επτά τάξεις, από την 

Α1 µέχρι την έβδοµη τάξη και όπως γνωρίζετε, αυτές οι τάξεις έχουν το ανώτατο και το 

κατώτατο όριο.  

Πράγµατι, το ενωσιακό δίκαιο εδώ και αρκετό καιρό έχει καταργήσει αυτές τις 

διακρίσεις. ∆εν είναι, όµως, πολύ αυστηρό, γιατί όντως δεν είναι διακρίσεις ιθαγένειας. 

∆εν είναι ότι οι Έλληνες µπορούν να κάνουν αυτό και οι ξένοι µπορεί να µην κάνουν 

εκείνο. Και συµµερίζεται και την αγωνία και τις ιδιαιτερότητες και αυτό πρέπει να το 

χρησιµοποιήσουµε. Συµµερίζεται τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, κυρίως την αγωνία 

και θεωρεί θεµιτό το να µην πιέζει κανείς ή να εξοντώνει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Γι’ αυτό τόσα χρόνια δεν ήταν αυστηρό απέναντί µας.   

(BS) 

(AT) 

∆εν ξέρω τι έγινε το 2014 και πολλές φορές και πόσοι πηγαινοέρχονται σ’ αυτή 

την Ενωµένη Ευρώπη, που τελικά δεν ξέρω πόσο «λάστιχο» είναι το δίκαιό της. Θα µας 

επιβληθεί πρόστιµο από το δικαστήριο. 

Εγώ όµως πιστεύω, όπως και η γνωµοδότηση πολύ καλά τεκµηριώνει, ότι αυτό το 

κατώτερο τουλάχιστον όριο των 5.186.000 µπορεί να υπάρξει. Μπορείτε µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση -δεν το κάνατε µέχρι τώρα- να διαπραγµατευτείτε ακόµα περισσότερα 
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πράγµατα. Γιατί και εκεί, στις χώρες τους, µέσα στην κρίση, έχουν την αγωνία τους για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Το δεύτερο είναι σηµαντικό: Είπατε ότι έχετε µια επιτροπή που κάνει διαβούλευση 

κλπ.. Κύριε Υπουργέ, δεν µπορούµε να φύγουµε από τη λειτουργία των µητρώων και να 

πάµε σε καταλόγους µε ασαφή κριτήρια. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου 

Βουλευτή) 

Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. 

Εδώ, πέρα από την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού, που πρέπει να υπάρχει και 

πάσχουν και τα δηµόσια έργα σ’ αυτό, θα πρέπει να δούµε και τα θέµατα της εµπειρίας, 

της τεχνικής επάρκειας και της οικονοµικής επάρκειας για τα µικρά, για τα µεσαία, για τα 

µεγάλα έργα των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Και αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να είναι 

αντικειµενικά και σαφή. 

Υπάρχει ένας κίνδυνος από τη διαβούλευση που γίνεται. Το διαβάζω και στα 

κείµενα των εργοληπτών αυτό το θέµα, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Αλλιώς το 

περιγράψατε εδώ. Υπάρχει ένας κίνδυνος αυτά τα κριτήρια να µην είναι σαφή και κάθε 

φορά να προσαρµόζονται στον εκάστοτε διαγωνισµό. Καταλαβαίνετε ότι έτσι θα 

προκύψουν και φωτογραφικές διατάξεις και πολλά άλλα θέµατα. 
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Εµπειρία και γνώσεις έχουν και οι µικρές και οι µεγάλες επιχειρήσεις. Πλήττονται 

από την κρίση και έχουν πολλά άλλα προβλήµατα, από εγγυητικές επιστολές µέχρι 

οτιδήποτε.  

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου 

Βουλευτή) 

Όµως όλο αυτό το οικοδόµηµα που έγινε στη χώρα –και έχουν φτάσει σε ένα καλό 

επίπεδο- δεν µπορούµε σήµερα να το έχουµε υπό αίρεση. Έτσι είναι –συγχωρήστε µου την 

έκφραση- αυτή τη στιγµή ένα µπάχαλο και µάλιστα όταν πρέπει να ολοκληρωθούν οι 

διαγωνισµοί επειγόντως, όπως σας είπα, για την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ. Οι περισσότεροι 

απ’ αυτούς τους διαγωνισµούς αφορούν σε µικρά έργα. Και αφορούν στην επιβίωση των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

Πρέπει λοιπόν να µου απαντήσετε: Θα κρατήσετε το 5.186.000; Θα πάτε σε µια 

καλύτερη διαπραγµάτευση και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαφυλάξετε µέσα από το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα όλη αυτή τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα µητρώα και τους 

αντικειµενικούς όρους για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Θα ήθελα να σας πω ότι αντιλαµβάνοµαι την παρουσία του κράτους σε όλη αυτή 

την υπόθεση µε ένα ρόλο πολύ εποπτικό και όχι το ρόλο που είχε µέχρι σήµερα. Αυτό 
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ισχύει και σε ό,τι αφορά στον τρόπο µε τον οποίο τηρεί τα µητρώα, όπου κάθε τρία χρόνια 

οι άνθρωποι δίνουν κάποια χρήµατα εκεί για να προάγουν τις εταιρείες τους και να 

ανανεώνουν την εγγραφή τους στα µητρώα. Αυτό κατά τη γνώµη µου πρέπει να τελειώσει. 

∆εν έχει πια λόγο κανένας να πληρώνει παρά µόνο τις δαπάνες για όλη αυτή τη 

διαδικασία, που είναι πολύ µικρές.  

∆εύτερον, το κράτος πρέπει να αλλάξει ρόλο σε ό,τι αφορά στον τρόπο τον οποίον 

διαχειρίζεται τα δηµόσια έργα. Εννοώ ότι τα µεγάλα δηµόσια έργα πρέπει να φύγουν από 

το κεντρικό υπουργείο ως επίβλεψη και να πάνε σε ανεξάρτητους µηχανικούς, όπως 

γίνεται στα παραχωρησιακά έργα, όπου πραγµατικά συντελείται µια επανάσταση στο ρόλο 

του κράτους.  

Είµαι πολύ χαρούµενος γι’ αυτό, γιατί επιτέλους τα έργα τα οποία γίνονται δεν 

αξίζουν τρεις και τέσσερις φορές τον προϋπολογισµό τους. Και αυτό είναι κρίσιµο θέµα. 

Να κάνουµε µια µέρα µια συζήτηση, κυρία συνάδελφε, να δούµε όλα αυτά τα χρόνια πόσο 

ανεβαίνει η αξία των έργων σε σχέση µε τον προϋπολογισµό τους. Γιατί; Γιατί ο ρόλος του 

κράτους δεν ήταν καλός. Ο ρόλος του κράτους ήταν στρεβλωτικός. ∆εν έχει λόγους το 

κράτος να παίζει αυτό το ρόλο. Ο ρόλος του είναι εποπτικός, να βλέπει αν ο ανταγωνισµός 

λειτουργεί σωστά. 

 

(MA) 

(BS) 
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∆εύτερον, καταθέτω τη γνωµοδότηση του καθηγητή. Οι καθηγητές δεν κάνουν 

πολιτική, έτσι; Γνώµες λένε. Αν η γνώµη του είναι σωστή, θα ήθελα να µου το πείτε κι 

εσείς, σας παρακαλώ πολύ –την καταθέτω-, γιατί πρέπει να εξηγηθούµε σε αυτήν τη χώρα 

ότι ή εφαρµόζουµε τους νόµους ή δεν τους εφαρµόζουµε. 

(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Μιχαήλ 

Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία 

βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και 

Πρακτικών της Βουλής) 

Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τους εφαρµόζουµε και αν είναι ζήτηµα 

διαπραγµάτευσης, να το κάνουµε κι αυτό. Να δώσουµε, δηλαδή, την αληθινή ερµηνεία 

στο νόµο. 

Σηµασία έχει ότι η χώρα είναι υποχρεωµένη, αλλά εγώ λέω ότι η χώρα έχει και 

δικαίωµα και καθήκον να εφαρµόζει τους νόµους όπως ο κάθε πολίτης. Πρέπει να βρούµε 

τρόπο να εφαρµόσουµε τους νόµους µε τέτοιες µεθόδους οι οποίες µας καθιστούν µια 

χώρα έννοµης τάξης και ταυτόχρονα µια χώρα η οποία έχει ένα δίκαιο κράτος. 

Εγώ πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να χτίσουµε το δίκαιο κράτος. Πώς θα το 

χτίσουµε το δίκαιο κράτος στη συγκεκριµένη περίπτωση; 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου 

Υπουργού) 

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. 
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Πρώτον, είµαι σταθερά υπέρ του να κρατήσουµε µητρώα, για λόγους που έχουν να 

κάνουν µε την ασφάλεια του δικαίου και την ασφάλεια των ανθρώπων, των επιχειρήσεων. 

Το δεύτερο που πρέπει να κάνουµε είναι να κρατήσουµε σταθερά κριτήρια για όλες 

τις αναθέτουσες αρχές, έτσι ώστε να µην µπορεί η κάθε αναθέτουσα αρχή –οι οποίες είναι 

χιλιάδες- να κρίνει και να αποφασίζει, να απορρίπτει ή να δέχεται κατά το δοκούν. 

Τρίτον, έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες µου να κάνουµε µια συζήτηση και µε τη 

∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε τη δική µας εδώ την 

Ανεξάρτητη Αρχή των δηµοσίων συµβάσεων, για να δούµε αυτά τα ζητήµατα που 

περιλαµβάνει η γνωµοδότηση που κατέθεσα προηγουµένως, έτσι ώστε ό,τι και να γίνει, να 

µπορέσουµε να προστατεύσουµε και µε άλλα κίνητρα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Τέταρτον, πολύ σωστά βάζετε το θέµα και εκφράζετε την αγωνία σας σε σχέση µε 

το ζήτηµα του ΕΣΠΑ. Για το συγκεκριµένο µην ανησυχείτε, γιατί υπάρχει πολύ µεγάλη 

απορρόφηση, υπάρχει αυτό που λένε οι ειδικοί, το overbooking. Εκείνο που έχει σηµασία 

είναι να τρέχουν τα έργα, για να µπορέσουν οι άνθρωποι να καλύψουν ζηµιές που έχουν 

συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε 

Υπουργέ. 


