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Πύργος 15/9/2015
΄΄ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΄΄

΄΄ Αυτός ο Σεπτέμβρης έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ο ένας από τους τέσσερις μήνες
που απομένουν για την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007- 2013 . Και δεν επιτρέπεται να χαθεί ούτε
ένα λεπτό , ούτε της ώρας ούτε του ευρώ ΄΄.
Τάδε έφη ο υπηρεσιακός υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης που όντας υπηρεσιακός ,
αλλά έμπειρος συγκάλεσε την περασμένη εβδομάδα σύσκεψη στο υπουργείο του , με τους
προέδρους των επιτροπών παρακολούθησης και τους περιφερειάρχες , ώστε να έχει μια πλήρη
εικόνα τόσο της απορροφητικότητας , όσο και των οικονομικών εκκρεμοτήτων. Και αυτό ενόψει
της τεχνικής συνάντησης που θα έχει την εβδομάδα που τρέχει με τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Ε. Επιτροπής για την αναλυτική επισκόπηση της πορείας των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013
ενόψει της αναθεώρησης των προγραμμάτων στο τέλος του Σεπτεμβρίου και της παράτασης της
περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007- 2013 έως 31/12/2016.
Κι αυτό γιατί όπως είπε κι ο ίδιος ΄΄ Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυξημένα προβλήματα
ρευστότητας και θα πρέπει από κοινού να συμφωνήσουμε με την επιτροπή να εξαντληθεί κάθε
περιθώριο για να μην χαθούν αναπτυξιακοί πόροι που έχει τόσο ανάγκη η Ελλάδα της
παρατεταμένης ύφεσης ΄΄ .
Σε αντίθετη περίπτωση ( μη παράτασης ) θα μείνουν παγωμένες εγκεκριμένες
πληρωμές άνω του 1 δις € και δεν θα ολοκληρωθούν έργα που βρίσκονται σε κατάσταση
αναστολής ή διάλυσης των συμβάσεων.
Δηλαδή ένας υπηρεσιακός υπουργός , συνάδελφος και οικονομολόγος βρήκε χρόνο μέσα
σ’ ένα 15 ήμερο , το ήμισυ της υπηρεσιακής θητείας του , να κάνει τόσα πολλά σ’ ένα
εύθραυστο , κατεπείγον και σημαντικό οικονομικό πεδίο, όσα δεν μπόρεσε να κάνει σ’ επτά
μήνες , αραχτός στην πολυθρόνα του ο κ. Αλ .Χαρίτσης.( Γ.Γ. ΕΣΠΑ ).
Μπράβο λοιπόν στον υπουργό και τα εύσημα σε περίπτωση θετικής έκβασης της
παράτασης.
Και βέβαια θα εκπλαγούμε θετικά αν τον δούμε να συνεχίζει και μετά τις εκλογές
επιβεβαιώνοντας την ερώτηση του δημοσιογράφου κ. Βουτσαδάκη
( ΄΄Αγορά ΄΄) ο οποίος μεταξύ άλλων είπε :
΄΄Κύριε Υπουργέ , καταλαβαίνω ότι ο προγραμματισμός σας εκτείνεται πέρα του 15- νθημέρου
τουλάχιστον σε ότι αφορά το θέμα το αναπτυξιακό, ο προγραμματισμός σας λέω εκτείνετε
πέραν 15-νθημέρου΄΄ .
Σημαίνει αυτό ότι ξέρετε κάτι για την σύνθεση της Κυβέρνησης μετά τις εκλογές , που
δεν ξέρουμε εμείς ;
Τέτοιους υπουργούς χρειαζόμαστε τώρα στην Ελλάδα να προλαβαίνουν τις εξελίξεις ,
όχι να σέρνονται πίσω τους.
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