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Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ,  

Η Περιφέρεια Αττικής,  κατ΄ εφαρµογή του ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» παρέλαβε ως αρµοδιότητα  από την 1-7-2011 όλα τα έργα του 

ΕΣΠΑ που διαχειριζόταν η πρώην κρατική Περιφέρεια και νυν 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής (ΠΕΠ Αττικής). Μεταξύ των έργων που   

παραλάβαµε  ήταν και το έργο  «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τουριστικής 

Προβολής Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισµού 8.538.842,97 

ευρώ,  µε  διάρκεια  από τις 01/02/2012 έως τις 30/09/2015.  Το έργο, που 

ξεκίνησε το 2009,  είναι ενταγµένο στο ΠΕΠ Αττικής και χρηµατοδοτείται 

αποκλειστικά από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Η διακήρυξη, η κατακύρωση του 

διαγωνισµού, η σύµβαση που εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ετοιµάστηκαν από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. Στην Περιφέρεια 

Αττικής  µεταφέρθηκε τον Ιούλιο του  2011, το εγκεκριµένο σχέδιο της 

σύµβασης για υπογραφή, µαζί µε όλες τις αρµοδιότητες που αναλάβαµε από 

1 Ιουλίου 2011, από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. Η τελική έγκριση 

της συµβατότητας του προγράµµατος τουριστικής προβολής της Αττικής µε το 

εθνικό πρόγραµµα τουριστικής προβολής, πρέπει,  σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία, να δοθεί από το Υπουργείο Τουρισµού.  

Σήµερα, κατατέθηκε στη Βουλή ερώτηση προς την Υπουργό Τουρισµού, από 

31 βουλευτές του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας,  σύµφωνα µε την οποία, 

κατηγορείται η Περιφέρεια Αττικής για το «υπέρογκο» ποσό για την τουριστική 

προβολή, σε µια εποχή που «ο λαός δοκιµάζεται».  



Όπως γνωρίζετε, ο τουρισµός αποτελεί τη βαριά βιοµηχανία της Ελλάδος, και 

ιδιαίτερα για την περιοχή της Αττικής, που δοκιµάζετε σκληρά από τις 

καθηµερινές εικόνες επεισοδίων και απεργιών στο κέντρο της Αθήνας που 

κάνουν το γύρο του κόσµου, η αναστροφή αυτού του δυσµενούς κλίµατος 

αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Ειδικά φέτος που οι µειώσεις στην τουριστική 

κίνηση της Αττικής έχουν φτάσει το 75%, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις των 

συναρµόδιων φορέων.  

Παράλληλα, η Κυβέρνηση απεγνωσµένα αναζητά την τόνωση της ανάπτυξης, 

την αύξηση της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ, την ενίσχυση της αγοράς, της 

επιχειρηµατικότητας και της καταπολέµησης της ανεργίας. Αντί για αυτά, 

δράσεις ώριµες, που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ,  έχουν ελεγχθεί από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο και βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης, τίθενται, για 

αδιευκρίνιστους λόγους,  εν αµφιβόλω.   

Το πρόσχηµα, που µε παντελώς λαϊκίστικο τρόπο προβάλλεται, είναι ότι τα 

χρήµατα αυτά θα µπορούσαν να διατεθούν για άλλους κοινωνικά 

επωφελέστερους σκοπούς και δράσεις  καταπολέµησης της κρίσης σε 

ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Ακόµα και οι αδαείς γνωρίζουν όµως, πως 

δράσεις που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το 2007, και έχουν προκηρυχθεί 

και ελεγχθεί, δεν µπορούν να τροποποιηθούν και τα χρήµατα τους να 

διατεθούν για άλλους σκοπούς. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κατάφωρη 

παραβίαση των κανόνων λειτουργίας του ΕΣΠΑ. Και το ερώτηµα που τίθεται 

αβίαστα είναι αν κάποιοι επιθυµούν να χαθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και 

κατευθυνθούν σε άλλες χώρες ή να απορροφηθούν από τη χώρα µας και να 

αξιοποιηθούν για την τόνωση του τουρισµού σε αυτή την τόσο κρίσιµη 

περίοδο. Γιατί δεν µπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η εµµονή κάποιων µε την 

ακύρωση του συγκεκριµένου έργου, για το οποίο επαναλαµβάνω, δεν 

ξοδεύεται δηµόσιο χρήµα, αλλά αξιοποιείται  ένας πόρος του ΕΣΠΑ που δεν 

θα µπορούσε να διατεθεί πουθενά αλλού.  

Πως είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να έχει κάνει σηµαία της τόνωση της αγοράς 

µε κοινοτικά κονδύλια, και από την άλλη βουλευτές της, να τορπιλίζουν την 

διαδικασία απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, µε αβάσιµους και 

αστήρικτους ισχυρισµούς περί δήθεν κατασπατάλησης πόρων;  



Πώς είναι δυνατόν για µια σύµβαση που έχει ελεγχθεί από το Ανώτατο 

∆ηµοσιονοµικό ∆ικαστήριο της χώρας, βουλευτές του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου, να αφήνουν υπόνοιες για τη νοµιµότητά της σε σχέση µε την 

κοστολόγηση των δαπανών.  

Πως είναι δυνατόν να ζητάνε κάποιοι αναθεώρηση της σύµβασης, όταν θα 

έπρεπε να γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται την ουσιαστική απένταξη 

του έργου από το ΕΣΠΑ, την επαναπροκήρυξη του µε διαφορετικούς όρους 

και τελικά την µη υλοποίησή του αφού θα έχει παρέλθει η προγραµµατική 

περίοδος 2007-2013 του ΕΣΠΑ.  

Πως είναι δυνατόν να κατηγορείται η αιρετή  Περιφέρεια Αττικής για ένα έργο 

που δεν το σχεδίασε, δεν το προκήρυξε και δεν το κατακύρωσε η ίδια, αλλά 

ένας άλλος κρατικός φορέας, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. Το έργο 

αυτό κληθήκαµε να υπογράψουµε και να υλοποιήσουµε, όταν έφτασε η 

σύµβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε εµάς, µε την µεταφορά των 

αρµοδιοτήτων του Καλλικράτη, έχοντας το δίληµµα «ή το υλοποιούµε ως έχει 

ή χάνονται τα χρήµατα του ΕΣΠΑ για την Ελλάδα». Σε αυτό το δίληµµα  

πρέπει όλοι να απαντήσουµε µε υπευθυνότητα. Η Περιφέρεια Αττικής 

απάντησε. Αναµένουµε την απάντηση και από την πλευρά της Πολιτείας.  
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