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∆ιαξιφισµοί 
Κορυφώθηκε η αντιπαράθεση 

στη Βουλή, στη συζήτηση 
για τον προϋπολογισµό. 

Παράλληλα, υπουργοί και υφυπουργοί 
αναφέρθηκαν στο έργο 

τους και στις µελλοντικές πρωτοβουλίες 
τους σε θέµατα του υπουργείου 

τους. 
Μεταξύ άλλων, δραστική µείωση 

των δαπανών του υπουργείου Παιδείας, 
εκ παραλλήλου µε εξορθολογισµό 

τους, προανήγγειλε ο Κ. 
Αρβανιτόπουλος, την προκήρυξη 
του έργου της παροχής ψηφιακών 
υπηρεσιών για τους πολίτες ανακοίνωσε 

ο κ. Βολουδάκης, πρωτοβουλίες 
του υπουργείου Εσωτερικών 

για την εφαρµογή της πολπικής 
ενίσχυσης της οικονοµικής αυτοτέλειας 

των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προανήγγειλε ο κ. Στυλιανίδης, 

τους τρεις άξονες της πολπτκής 
του υπουργείου Ανάπτυξης 

επεσήµανε ο κ. Χατζηδάκης, στις 
προσπάθειες της κυβέρνησης για 

Στις προσπάθειες της 
κυβέρνησης για 
στήριξη του ΕΟΠΥΥ 
επικεντρώθηκε ο κ. 
Σαλµάς 

στήριξη του ΕΟΠΥΥ επικεντρώθηκε 
ο κ. Σαλµάς, νοµοθετική πρωτοβουλία 

για το θέµα των αυθαιρέτων 
ανακοίνωσε ο κ. Καλαφάτης. 

Κ. Αρβανττόπουλος 

Ριζική επανατοποθέτηση και αξιοποίηση 
των ανθρωπίνων πόρων 

-χρειάζεται όλοι οι εκπαιδευτικοί να 
γυρίσουν από τα γραφεία σπς τάξεις 

τους µε τους µαθητές τους-, 
δραστική µείωση των δαπανών του 
υπουργείου Παιδείας, εκ παραλλήλου 

µε εξορθολογισµό τους, προανήγγειλε 
ο Κ. Αρβανπόπουλος κατά 

τη συζήτηση του προϋπολογισµού 
του 2013. Επίσης, προανήγγειλε νοµοθετική 

ρύθµιση, σύµφωνα µε την 
οποία θα δίνεται η δυνατότητα µετεγγραφής 

σε συγκεκριµένες κατηγορίες 
πρωτοετών φοιτητών µε βάση 

κοινωνικά και εισοδηµατικά κριτήρια, 
καθώς και η εισαγωγή µιας 

επιπλέον εξεταστικής τον Φεβρουάριο, 
για τους επί πτυχίω φοιτητές, 

για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν 
πς σπουδές τους πιο γρήγορα. Στο 
τέλος του χρόνου θα κατατεθεί και 
το νοµοσχέδιο για την αναβάθµιση 
του Λυκείου και του Επαγγελµατικού 

Λυκείου. 

M. Βολουδάκης 

Τις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται 
να προκηρυχθεί το έργο της 

παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για 
τους πολίτες, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί 

έως τις αρχές του 2015, 
ανακοίνωσε, ο υφυπουργός ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Μανούσος 

Βολουδάκης. Όπως είπε, τελικός 
στόχος είναι όλες σχεδόν σι υπηρεσίες 

του κράτους να είναι διαθέσιµες 
και ψηφιακά στον πολίτη. «Αυτό 

σηµαίνει να µην πληρώνονται, 
πλέον, συντάξεις σε νεκρούς και να 
υπάρχει ακόµα µεγαλύτερη διαφάνεια», 

τόνισε. 

Eu ρ. Στυλιανίδης 

Στόχος είναι η ενίσχυση της οικονοµικής 
αυτοτέλειας των ΟΤΑ και 

θεσµοθετείται η υποχρέωση υποβολής 
επιχειρησιακού σχεδίου ετήσιου 

και πενταετούς ισοσκελισµένου 
προϋπολογισµού και απολογισµού, 

τόνισε ο υπουργός ∆ιοικηπκής 
Μεταρρύθµισης, Ευρυπίδης 

Στυλιανίδης, προαναγγέλλοντας πς 
πρωτοβουλίες του υπουργείου Εσωτερικών 

για την εφαρµογή της πολιτικής 
ενίσχυσης της οικονοµικής 

αυτοτέλειας των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αλλά και της διοικητικής 

τους αυτονοµίας. Όπως 
είπε, δηµιουργούνται νέα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία, όπως η δηµοτική 
ενηµερότητα, η αξιοποίηση ακίνητης 

περιουσίας των δήµων, η ενιαία 
Αρχή προµηθειών ανά ΟΤΑ, η δυνατότητα 

«έξυπνων» επενδύσεων και 
η φορολογική αποκέντρωση. 

Κ. Χατζηδάκης 

Τους τρεις άξονες της πολιτικής 
του υπουργείου του: ενίσχυση της 
ρευστότητας, επανεκκίνηση των µεγάλων 

έργων και προώθηση των 
διαρθρωπκών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, 

ανακοίνωσε ο υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων, 
Κωστής Χατζηδάκης. Ανακοίνωσε 
όπ σήµερα θα'παρουσιάσει συγκεκριµένα 

µέτρα για την απεµπλοκή 
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, 
που είναι «µπλοκαρισµένα» στο ΕΤΕΑΝ, 

και θα διοχετευθούν στις µικρές 
και πολύ µικρές επιχειρήσεις. 

Την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονοµικών 
και ο ίδιος έχουν συνάντηση 

µε τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, για 

να οριστικοποιηθούν οι λεπτοµέρειες 
ώστε να απεµπλακούν 1 δισ. 440 

εκατ. ευρώ για δάνεια και ενισχύσεις 
σης µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Φ 

Τον ∆εκέµβριο, θα εξαγγελθούν µέτρα 
απλούστευσης στις απαλλοτριώσεις. 

Σχετικά µε τα δηµόσια έργα, 
ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε όπ 

για τους τέσσερις µεγάλους αυτοκινητοδρόµους 
επίκειται η συµφωνία 

µε τους παραχωρησιούχους και 
να ξεκινήσει µετά η διαπραγµάτευση 

µε τις τράπεζες. Συνεχίζονται, 
επίσης, οι επεκτάσεις του µετρό της 
Αθήνας και του τραµ και διατηρείται 

ζωντανό το µετρό της Θεσσαλονίκης. 
Ακόµη, µέχρι το τέλος του 

έτους αναµένεται να ολοκληρωθεί 
και η σιδηροδροµική επέκταση στο 
λιµάνι του Ικονίου στον Πειραιά. 
Προχωρούν, επίσης, παρεµβάσεις 
στα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς. Ο 
διαγωνισµός για τηλεµατική µπήκε 
στην τελική του φάση. To ίδιο και ο 
διαγωνισµός για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. 

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης 
ανακοίνωσε όπ προωθείται 

σύστηµα ηλεκτρονικών διαγωνισµών 
για δηµόσιες συµβάσεις. 

M.Σαλµάς 

Σπς προσπάθειες της κυβέρνησης 
για στήριξη του ΕΟΠΥΥ επικέντρωσε 
την οµιλία του ο υφυπουργός Υγείας. 
Μάριος Σαλµάς, διαβεβαιώνοντας 
πως «ο Οργανισµός αυτός, θα σταθεί 

στα πόδια του, θα είναι βιώσιµος 
το 2014, γιατί πήραµε µέτρα πολύ 
νωρίς». Χαρακτηριστικά, ο κ. Σαλµας 
επικαλέστηκε την εξασφάλιση υπέρ 
των ασφαλισµένων 400 εκατ. ευρώ 
ano την πτώση των τιµών των φαρµάκων, 

την εφαρµογή της συνταγογράφησης 
µε βάση τη δραστική ου- 

∆ιαξιφισµοί 
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για toy προϋπολογισµό 

σία (µε διαπραγµάτευση των εξαιρέσεων), 
που εξασφάλισε 250 εκατ. 

ευρώ, 100 εκατ. ευρώ όφελος από 
τη διείσδυση των γενοσήµων στην 
αγορά, 400 εκατ. ευρώ από περικοπές 

στις διαγνωστικές εξετάσεις σε 
ιδιωτικές κλινικές. 

Π. Παναγιωτόπουλος 

Την ανάγκη εθνικής ενότητας και 
συνοχής στο πλαίσιο αυτό του 
«ακήρυκτου οικονοµικού πολέµου 
όπου έχει εµπλακεί η χώρα» προέταξε, 

καλώντας τη Βουλή να υπερψηφίσει 
τον προϋπολογισµό του 

2013, ο υπουργός Άµυνας, Π. Παναγιωτόπουλος. 

«Η Ελλάδα έχει εµπλακεί σε έναν 
ακήρυκτο οικονοµικό πόλεµο, τον 
οποίον πρέπει να κερδίσουµε. Ο λαός 

έχει κάνει µεγάλες θυσίες. To πακέτο 
µέτρων αποτελεί ιστορικό σταθµό 

και βάζει την Ευρώπη προ των 
ευθυνών της. Ο ελληνικός λαός δεν 
επαιτεί - είναι κυρίαρχος και αξιοπρεπής. 

Ζητάµε να υπάρξουν πρωτοβουλίες 
ano τις µεγάλες χώρες 

της Ευρώπης, ώστε η Ευρώπη να ξεπεράσει 
τα σηµερινά αδιέξοδά της 

και να ξαναβρεί το δρόµο προς την 
πολιτική και οικονοµική ενοποίηση» 
τόνισε στην οµιλία του ο υπουργός. 
Αναφερόµενος στον προϋπολογισµό 
του υπουργείου του ο υπουργός 
Εθνικής Άµυνας σηµείωσε πως ano 
το 2009 µέχρι σήµερα, υπήρξαν 
«γενναίες περικοπές, που δεν έθιξαν 
όµως το αξιόµαχο, την επιχειρησιακή 

ετοιµότητα και την υψηλή αποτρεπτική 
ικανότητα των Ενόπλων ∆υ¬ 

νάµεων». Ποτο έτος 2013, δε, προβλέπεται 
µείωση του προϋπολογισµού 

κατά 415 εκατ. ευρώ, µε τις µισθολογικές 
µειώσεις να µην υπερβαίνουν 

µεσοοταθµικά το 7%. 

Μ. Χαρακόπουλος 

Την αποδέσµευση 500 εκατ. ευρώ 
για τον εκσυγχρονισµό των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων και την 
προώθηση προγράµµατος 120 εκατ. 
ευρώ για την κτηνοτροφία, ανακοίνωσε 

ο αν. υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Μάξιµος Χαρακόπουλος 
Όπως είπε, έχουν ήδη αξιολογηθεί 
5.000 από τα 7.700 σχέδια και έτσι 
θα διατεθούν τα χρήµατα που παραµένουν 

«µπλοκαρισµένα», τα 

οποία θα συµβάλουν στον εκσυγχρονισµό 
αγροτικών και κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων και ταυτόχρονα 
θα αιµατοδοτήσουν τις τοπικές 

οικονοµίες.Ο κ. Χαρακόπουλος 
προσέθεσε ότι, ταυτοχρόνως, ενισχύεται 

η ρευστότητα των αγροτών, 
αφού καταβλήθηκε το σύνολο της 
εξισωτικής αποζηµίωσης 160 εκατ. 
ευρώ, το 50% της επιστροφής του 
αγροτικού πετρελαίου (81 εκατ. ευρώ) 

και πιστώθηκαν µε 1,1 δισ. ευρώ 
οι λογαριασµοί τους. 

Eu. Λιβιεράτος 

«Η Ελλάδα µπορεί να βγει από την 
πρωτοφανή κρίση. Αρκεί να είναι µια 
νέα Ελλάδα, µια Ελλάδα του αύριο 
που θα έχει αναγνωρίσει τα λάθη 
του παρελθόντος. Μια Ελλάδα εξωστρεφής, 

µε µια νέα γενιά που θα 
τη µάθουµε να είναι αποδοτική ano 
τα θρανία και δεν θα την καίµε ano 
την εφηβεία», δήλωσε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, Ευάγγελος Λιβιεράτος, 
και ενηµέρωσε τους βουλευτές 

ότι το ερευνητικό νορβηγικό 
σκάφος της PGS, µετά την υπογραφή 

της άδειας ερευνών, θα βρίσκεται 
αύριο κιόλας στην Πάτρα, για 

να αρχίσει τις γεωφυσικές έρευνες 
που θα οδηγήσουν στην παραχώρηση 

Οικοπέδων για εντοπισµό 
υδρογονανθράκων. 

Στ. Καλαφάτης 

Νοµοθετική πρωτοβουλία για το 
θέµα των αυθαιρέτων ανακοίνωσε 
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης. 

Όπως είπε, σχεδιάζεται ένα πλαίσιο 
για την ολιστική και οριστική αντιµετώπιση 

του θέµατος των αυθαι¬ 

ρέτων κτισµάτων, το οποίο θα αποτρέπει 
τη δηµιουργίας νέας γενιάς 

αυθαιρέτων και, ταυτόχρονα, θα 
προβλέπει, µεταξύ άλλων, την κατηγοριοποίηση 

των παραβάσεων και 
την ταξινόµηση ανάλογα µε τη βαρύτητα 

της αυθαιρεσίας. Εν τέλει, 
θα επιχειρεί δικαιότερη αντιµετώπιση 

για κάθε περίπτωση και θα ξεκαθαρίζεται 
σε ποιες περιπτώσεις 

µπορεί να υπάρξει η δυνατότητα νόµιµης 
απόκτησης τίτλων, είπε ο 

υπουργός. 
Ταυτόχρονα, από το υπουργείο 

σχεδιάζεται η δηµιουργία Τράπεζας 
Γης και Θάλασσας, που θα δώσει 
λύσεις σε θέµατα όπως αυτό της µεταφοράς 

του συντελεστή δόµησης. 
Θα σχεδιαστεί, επίσης, πλαίσιο για 
τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς 
και την ιδιωτική πολεοδόµηση. 

Xp. Σταϊκούρας 

Από τη δηµοπρασία καιτη διάθεση 
εντόκων γραµµατίων, 4 και 13 

εβδοµάδων, σε βασικούς διαπραγµατευτές 
και φυσικά πρόσωπα θα 

καλυφθούν οι ταµειακές ανάγκες, 
όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας. 

To ζήτηµα των ταµειακών διαθεσίµων 
ολοένα και επανέρχεται. Είναι 

αλήθεια ότι τα ταµειακά διαθέσιµα 
της χώρας είναι οριακά, διότι 

δεν έχουµε πάρει τη 2η και την 3η 
δόση του προγράµµατος, είπε ο κ. 
Σταϊκούρας. Προσέθεσε, όµως, ότι 
ήδη οι πιεστικές και άµεσες ανάγκες 
καλύφθηκαν ή θα καλυφθούν µέσα 
από τη δηµοπρασία των εντόκων 
γραµµατίων. «Η εικόνα είναι ενθαρρυντική, 

όµως δεν δικαιολογεί 
θριαµβολογίες, και πάντως είναι ένα 
βήµα µπροστά στην επίτευξη του 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ 

Η Ελλάδα προχωρά µπροσιί 
«Με τη σηµερινή µας ψήφο αναλαµβάνουµε την 
ευθύνη για την εικόνα και την αξιοπιστία της 
χώρας στο εξωτερικό, ∆ίνουµε µια µάχη 
αξιοπιστίας και στην Ευρώπη κατ στους Έλληνες 
πολίτες, Η Ελλάδα κάνειτο καθήκον της, 
προχωρά µπροστά. Με οδυνηρές αποφάσεις 
δίνει τη µάχη µε εγχώριες Ιυγάµεις της 
οπισθοδρόµησης. Είναι όµως ώρα και για την 
Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της» τόνισε η 
υπουργός Τουρισµού, '0λγα Κεφαλόγιάννη, 
υπογραµµίζοντας την ανάγκη να «προχωρήσθύβε; 
χωρίς κανένα δισταγµό µπροστά και να 
αφήσουµε πίσω τις σειρήνες του λαϊκισµού και 

της παραπλάνησης». Η Υπουργός χαρακτήρισε 
τον προϋπολογισµό ως τον κρισιµότερο από τότε 
που µπήκε η Ελλάδα στο µηχανισµό στήριξης, και 
επισήµάνε πως οτόυριΐµός µτϊόρεί, µέσα στο 
2013, µε ελάχιστους έστω πόρους, να αποτελέσει 
τον καταλύτη για την αντιµετώπιση της κρίσης. 
«Ο ελληνικός τουρίόµός, µαζί µε τόν πολιτισµό 
µας, µπορεί να είναι αγγελιοφόρος καλών 
µηνυµάτων. Μπορεί να επανορθώσει την εικόνα 
της χώρας. Να γίνει ο µαγνήτης των επενδύσεων; 
Είναι ώρα νατο συνειδητοποιήσουµε όλοι και να 
προχωρήσουµε βάσει ενός σχεδίου ανάπτυξης», 
πρόσθεσε. 

εθνικού στόχου για πρωτογενή πλεονάσµατα 
το 2013» είπε ο υπουργός, 

σηµειώνοντας ότι χρειάζεται 
επιµονή και υποµονή. 

Γ. Ιωαννίδης 

Θα κρατήσουµε ανοιχτές, µε κάθε 
θυσία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
και θα στηρίξουµε τα σωµατεία και 
τα αθλήµατα που συµβάλλουν 
έµπρακτα στην αθλητική ανάπτυξη 
και στον πρωταθλητισµό, παρά τις 
µειώσεις του προϋπολογισµού, τόνισε 

ο υφυπουργός Αθλητισµού, 
Γιάννης Ιωαννίδης. Ανακοίνωσε, µάλιστα, 

ότι σε συνεργασία µε το 
υπουργείο Παιδείας είναι έτοιµο νέο 
θεσµικό πλαίσιο στον αθλητισµό, µε 
το οποίο, µεταξύ άλλων, διευρύνονται 

τα κίνητρα και τα προνόµια 
αθλητών και οµάδων για την εισαγωγή 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
και δίδονται τα εχέγγυα για τη 

διοικητική µεταρρύθµιση και την 
αποκέντρωση του αθλητισµού. 

X. Αθανασίου 

Την πρόθεση της κυβέρνησης να 
ανοίξει διαδικασία αναθεώρησης 
του Συντάγµατος, µε τρόπο που αυτή 

θα συµβάλει στην αντιµετώπιση 
της βαθιάς οικονοµικής, πολιτικής 
και κοινωνικής κρίσης, προανήγγειλε 

ο υφυπουργός Εσωτερικών, Χαράλαµπος 
Αθανασίου. Εξέφρασε, 

όµως, τον προβληµατισµό του για 
τα όρια του άρθρου 60 του Συντάγµατος, 

που ορίζει ότι «οι βουλευτές 
έχουν απεριόριστο το δικαίωµα γνώµης 

και ψήφου κατά συνείδηση», και 
ότι εκτός από το άρθρο 60 του Συντάγµατος 

υπάρχει και το άρθρο για 
τα οργανωµένα κόµµατα. «Πρέπει 
να δούµε µέχρι πού µπορεί να πάνε, 

µε βάση το Σύνταγµα, αυτά τα 
όρια της ελευθερίας», είπε ο κ. Αθανασίου 

και προσέθεσε ότι «δεν επιτρέπεται 
να ανατρέπονται αποφάσεις 

αντίθετες µε αυτές που έχουν 
ληφθεί στο εσωτερικό των κοµµάτων, 

που οδηγούν και σε παραβίαση 
του καταστατικού τους, διόη έτσι 

αλλοιώνονται και οι πλειοψηφίες µε 
βάση τις οποίες λαµβάνονται αποφάσεις 

µέσα στα κόµµατα». 
Αναφερόµενος στις δράσεις του 

υπουργείου Εσωτερικών ο υφυπουργός 
µίλησε για το µεταναστευτικό 

λέγοντας on πρέπει να αυστηροποιηθεί, 
και ενηµέρωσε τους 

βουλευτές ότι προς την εξυπηρέτηση 
των οµογενών, ιδίως της Βορείου 
Ηπείρου, υπογράφηκε η Υπουργική 

Απόφαση και προετοιµάζεται 
νοµοθετική διάταξη για να µπορεί 
το ειδικό δελτίο οµογενούς να είναι 
αορίστου χρόνου. 
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