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Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που µας
απευθύνατε

για

να

διατυπώσουµε

τις

απόψεις

µας,

τις

παρατηρήσεις µας και τα σχόλια µας στη σηµερινή σας
συνεδρίαση.

Το σχέδιο νόµου, που συζητά σήµερα η Επιτροπή σας και το
οποίο αναφέρεται στα µεγάλα οδικά έργα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
για εµάς, και θα µου επιτρέψετε να µιλήσω για αυτό και µε τις δύο
µου ιδιότητες, και ως Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και ως Περιφερειάρχης
Αττικής.
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Το νοµοσχέδιο αφορά έργα που είναι ενταγµένα στο ∆ιευρωπαϊκό
∆ίκτυο, έχουν χαρακτηριστεί ως έργα εθνικής σηµασίας και
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με το συζητούµενο νοµοσχέδιο τροποποιούνται οι αρχικές
συµβάσεις παραχώρησης. Πριν διατυπώσω τις απόψεις µου για
τις τροποποιήσεις, θα ήθελα να µιλήσω για τις αρχικές συµβάσεις.

Με τις αρχικές συµβάσεις προϋπολογισµού 9 και πλέον δις. Ευρώ,
επιδιωκόταν ο διπλασιασµός των αυτοκινητοδρόµων της χώρας.

Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι η διαδικασία ξεκίνησε το 2000
και για να φτάσουµε στην έναρξη κατασκευής των έργων
χρειάστηκαν περίπου 7 χρόνια.
Συγκεκριµένα, µετά τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι
συµβάσεις κυρώθηκαν από την Βουλή των ελλήνων µε 4 νόµους:
τον νόµο 3555/2007, τον νόµο 3597/2007, τον νόµο 3605/2007 και
τον νόµο 3621/2007.

Το λέω αυτό για να επισηµάνω κάτι που και σήµερα λέµε και για
άλλα έργα.
Οι

χρόνοι

από

την

έναρξη

της

διαδικασίας

µέχρι

τη

συµβασιοποίηση του έργου είναι, θα µου επιτρέψετε την έκφραση,
απαράδεκτα µεγάλοι, µε αποτέλεσµα να έχουµε σε πολλές
περιπτώσεις

µεταβολή

των

συνθηκών

µέσα

στις

οποίες

σχεδιάστηκε το έργο.
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Αυτό έγινε και στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Τα έργα σχεδιάστηκαν σε µία περίοδο που η ελληνική οικονοµία
εµφάνιζε θετικούς ονοµαστικούς ρυθµούς ανάπτυξης, αλλά λόγω
της καθυστέρησης, φτάσαµε να τα υλοποιούµε σε µία περίοδο
µεγάλης οικονοµικής ύφεσης.

Η µεταβολή αυτή ανέτρεψε όλο τον σχεδιασµό και κατέστησε
ανέφικτη την περαιτέρω πρόοδο των έργων.
Αποτέλεσµα: τα έργα σταµάτησαν.

Για αρκετά χρόνια είµαστε όλοι θεατές οδικών σηµάνσεων για έργα
και έργα δεν βλέπαµε.
Χρειάστηκαν διαπραγµατεύσεις διάρκειας 2 ετών, για να φτάσουµε
σε µία συµφωνία επανεκκίνησης των έργων.
Θέλω να δηλώσω ρητά ότι είµαστε υπέρ της υλοποίησης των
έργων.

Γιατί τα έργα αυτά θα αυξήσουν την οδική ασφάλεια και θα
πάψουµε να θρηνούµε τόσα θύµατα κάθε χρόνο.

Θα συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη, στην τουριστική
ανάπτυξη και στις συνδυασµένες οδικές, εναέριες και θαλάσσιες
µεταφορές.
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Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις σχετικές µελέτες, η
επανεκκίνηση των έργων θα διατηρήσει σηµαντικές, άµεσες
επενδύσεις στη χώρα, τόσο από δηµόσια όσο και από ιδιωτικά
κεφάλαια.
Επίσης, θα ενισχύσει την απασχόληση µε 25.000 πρόσθετες
θέσεις εργασίας.
Θετικά

αποτελέσµατα

από

την

ολοκλήρωση

των

έργων

αναµένονται ιδιαίτερα για την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, τη ∆υτική
Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία.
Στο σηµείο αυτό θα µου επιτρέψετε να τονίσω ότι η επανεκκίνηση
των έργων για τους 4 αυτοκινητοδρόµους προέκυψε χάρη στη
χρηµατοδότηση

που

αντλήθηκε

από

τα

Περιφερειακά

Επιχειρησιακά Προγράµµατα και ιδιαίτερα από το ΠΕΠ Αττικής.
Και

είµαστε

περήφανοι

για

αυτό,

γιατί

θεωρούµε

πως

συµβάλλουµε σε έργα εθνικής προτεραιότητας.

Όµως θα πρέπει ο αγαπητός Υπουργός Υποδοµών, αλλά και οι
συναρµόδιοι Υπουργοί Ανάπτυξης και Οικονοµικών να εκτιµήσουν
την προσφορά µας αυτή και ως αντιστάθµισµα να αυξήσουν τους
πόρους, που διατίθενται από το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσιών
Επενδύσεων στις Περιφέρειες.
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Ιδιαίτερα για την Αττική, επισηµαίνω την υποχρέωση αυτή, λόγω
της τεράστιας µεταφοράς αρµοδιοτήτων στους τοµείς των οδικών
και

υδραυλικών

έργων,

στο

πλαίσιο

των

µητροπολιτικών

αρµοδιοτήτων.
Και έρχοµαι τώρα στο θέµα της τροποποίησης των αρχικών
συµβάσεων.

Είναι προφανές ότι το χρηµατοδοτικό κενό που προκύπτει, πρέπει
να αντιµετωπιστεί. Και όπως ήδη ανέφερα, έχουµε συµβάλλει σ’
αυτό µε την αναθεώρηση των ΠΕΠ.

Επίσης ο µηχανισµός ανακύκλωσης των εσόδων, στο βαθµό που
αποτρέπει περαιτέρω επιβάρυνση των χρηστών, µας βρίσκει
σύµφωνους.
Καθώς και η αρχή της αυτάρκειας, στο βαθµό που συνεπάγεται
ανάληψη των κινδύνων από τους παραχωρησιούχους.
Όµως, θα ήθελα να τονίσω µια σηµαντική παράµετρο, που
προκύπτει και στην οποία πρέπει να συγκεντρώσουµε όλοι την
προσοχή µας.
Αναφέροµαι στο κόστος των διοδίων.

Συνεδρίασε

χθες

το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

της

Ένωσης

Περιφερειών Ελλάδας και είπε ένα ξεκάθαρο «όχι» στην αύξηση
των διοδίων.
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Η σηµερινή επιβαρυµένη οικονοµική κατάσταση των πολιτών δεν
αφήνει κανένα περιθώριο για αύξηση στα τέλη των διοδίων.

Θα πρέπει εποµένως να αναζητηθούν άλλοι τρόποι για την
απαιτούµενη χρηµατοδότηση και να µην ακολουθηθεί η εύκολη
λύση της αύξησης των διοδίων.

Με αφορµή το θέµα αυτό, επισηµαίνουµε την παλαιότερη
δέσµευση

του

αρµόδιου

Υπουργείου

για

εγκατάσταση

ηλεκτρονικής σήµανσης στα διόδια των εθνικών δρόµων, ώστε τα
τέλη να είναι ανάλογα της χιλιοµετρικής απόστασης, που διανύει το
κάθε όχηµα.
Θέλω ιδιαίτερα να επισηµάνω ότι είµαστε αλληλέγγυοι µε τη θέση
των ∆ήµων της Αττικής. ∆εν πρέπει να κατασκευαστούν νέοι
σταθµοί διοδίων στους Θρακοµακεδόνες και τον Άγιο Στέφανο.

Κυρίες και κύριοι,
∆εν θέλω να µακρηγορήσω, εξάλλου θα τοποθετηθούν και οι
υπόλοιποι συνάδελφοι και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης.
Συνοψίζω τις προτάσεις µας ως ακολούθως:

Πρώτον: είµαστε σύµφωνοι µε την αναγκαιότητα υλοποίησης των
4 αυτοκινητοδρόµων.
∆εύτερον: λέµε «όχι» στην αύξηση των διοδίων
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Τρίτον: ζητάµε από το Υπουργείο Υποδοµών και το Υπουργείο
Ανάπτυξης να ενισχύσουν τις Περιφέρειες για να µπορέσουν να
συντηρήσουν το ήδη προβληµατικό επαρχιακό οδικό δίκτυο, αλλά
και για να προγραµµατίσουν τα απαραίτητα νέα οδικά έργα
Τέταρτον: στηρίζουµε τα αιτήµατα των ∆ήµων της Αττικής και
ζητάµε να µη γίνουν νέοι σταθµοί διοδίων σε Βαρυµπόµπη, Άγιο
Στέφανο, Πάχη, Κινέττα και Νέα Πέραµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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