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Αθήνα, σήµερα στις 17 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 233/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το χρόνο διοίκησης για τους νοσηλευτές αξιωµατικούς στα ναυτικά νοσοκοµεία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, κατά τεκµήριο σήµερα η µέση ελληνική οικογένεια, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τη χώρα,
αντιµετωπίζει τεράστια –κυρίως- οικονοµικά προβλήµατα. Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσει κανείς για να πείσει
γι’ αυτό. Είτε µιλάµε για τα µέτρα που έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα είτε για τα µέτρα που έρχονται θα πρέπει να δεχθούµε, επίσης, ότι το κύριο βάρος πέφτει στους ώµους των εργαζόµενων
στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό είναι αυταπόδεικτο.
Θα έπρεπε, λοιπόν, η πολιτεία, εκεί που δεν χρειάζεται να
δώσει χρήµατα, να κάνει ό,τι µπορεί, προκειµένου να αµβλύνει
τις συνέπειες της κρίσης. Πράγµατι, υπάρχουν περιπτώσεις που
µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα.
Αντ’ αυτού, βλέπουµε σε ορισµένες περιπτώσεις να υπάρχουν
ρυθµίσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο την οικογένεια και που
πλήττουν την οικογένεια, οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό και παραµένουν ενεργείς. Μία απ’ αυτές τις ρυθµίσεις
είναι και αυτή η οποία αναφέρεται στην επίκαιρη ερώτηση, κύριε
Υπουργέ, την οποία έχω καταθέσει. Για να προαχθεί σε κάποιον
βαθµό –στο βαθµό του αντιπλοιάρχου, αν δεν κάνω λάθος- κάποιος νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια της Υγειονοµικής Υπηρεσίας
του Πολεµικού Ναυτικού, θα πρέπει σύµφωνα µε την υπουργική
απόφαση του ΥΕΘΑ 1258/2011, να κάνει τέσσερα χρόνια διοίκησης. Προσέξτε τώρα ποιο είναι το τραγικό. Το Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης, που είναι το δεύτερο νοσοκοµείο το οποίο υπάρχει
στην Ελλάδα, δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει αυτόν το χρόνο!
Νοµίζω ότι µπορεί να καταλάβει ο καθένας τι σηµαίνει για µία
οικογένεια το 2012 µία µετακίνηση, όταν δεν µπορεί ο ένας σύζυγος να ακολουθήσει τον άλλο σύζυγο και µία διάσπαση της οι-

κογένειας για τέσσερα χρόνια. Νοµίζω ότι επιβάλλεται η τροποποίηση ή η κατάργηση της εν λόγω απόφασης. Στη δευτερολογία µου θα επιχειρηµατολογήσω ειδικότερα, αφού ακούσω τον
κύριο Υπουργό, για ποιο λόγο πρέπει αυτό να γίνει άµεσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο Υφυπουργός Άµυνας κ. Καράµπελας έχει το λόγο για τρία
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, η παρούσα πολιτική
ηγεσία, αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων της στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ενηµερώθηκε για τα προβλήµατα
που έχουν δηµιουργηθεί µετά την υπογραφή της υπουργικής
απόφασης 1258/2011, σχετικά µε τους χρόνους διοίκησης στο
Υγειονοµικό Σώµα των Ενόπλων Δυνάµεων και ειδικότερα στον
κλάδο των Αξιωµατικών Υγειονοµικού Νοσηλευτών του Πολεµικού Ναυτικού, που υπηρετούν στο Ναυτικό Νοσοκοµείο της Κρήτης.
Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώσαµε διαφοροποίηση µεταξύ των
κλάδων σχετικά µε το χρόνο διοίκησης, που ανέρχεται, όπως είπε
ο κύριος Βουλευτής, στα τέσσερα χρόνια για νοσηλευτές του
Πολεµικού Ναυτικού, ενώ για τους συναδέλφους τους στο
Στρατό Ξηράς και στην Πολεµική Αεροπορία ο µέγιστος χρόνος
της διοίκησης είναι στα δύο έτη.
Πέραν, όµως, αυτού, στο Πολεµικό Ναυτικό, οι αξιωµατικοί νοσηλευτές πρέπει να υπηρετούν υποχρεωτικά αυτά τα τέσσερα
χρόνια ανά βαθµό από το βαθµό του υποπλοίαρχου µέχρι και του
αντιπλοίαρχου αποκλειστικά και µόνο στο Ναυτικό Νοσοκοµείο
της Αθήνας. Επίσης, δηµιουργείται και ένα αίσθηµα αδικίας
στους εν λόγω αξιωµατικούς, διότι ενώ οι λοιπές ειδικότητες του
υγειονοµικού στο Πολεµικό Ναυτικό, όπως γιατροί, φαρµακοποιοί, ψυχολόγοι, ασκούν χρόνο διοίκησης ενώ υπηρετούν στο
Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης, αυτοί εξαιρούνται.
Το όλο ζήτηµα µελετάται σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις
Υγειονοµικού των Επιτελείων, ώστε να τροποποιηθεί η υφιστάµενη υπουργική απόφαση ως προς τον αριθµό των ετών του χρόνου διοίκησης σε συνδυασµό µε τα ναυτικά ή περιφερειακά
στρατιωτικά νοσοκοµεία, στα οποία θα απαιτείται να υπηρετήσουν οι συγκεκριµένοι αξιωµατικοί.
Σας διαβεβαιώνω ότι στη συγκεκριµένη τροποποίηση θα εξεταστούν διεξοδικά όλες οι παράµετροι, προκειµένου να παραχθεί
το βέλτιστο αποτέλεσµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα αφορά το χρόνο ή και τη δυνατότητα να προέρχεται
από τα περιφερειακά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Και τα δύο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Μαρκογιαννάκη, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι ειλικρινά, διότι βλέπω ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε
ανοιχτά αυτιά ακούει την κοινωνία, η οποία εκφράζεται διά των
Βουλευτών. Εγώ θα σας διευκολύνω επιχειρηµατολογώντας για
δύο λεπτά υπέρ των απόψεων που µελετώνται σήµερα στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Η µόνη διαφορά που υπάρχει µεταξύ του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών µε το Ναυτικό Νοσοκοµείο της Κρήτης είναι ότι
έχει ΜΕΘ. Ενώ το Ναυτικό Νοσοκοµείο της Κρήτης δεν έχει
ΜΕΘ, έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό, αλλά ελλείψει προσωπικού
δεν λειτουργεί η ΜΕΘ. Όµως, καλύπτει τις Ένοπλες Δυνάµεις
στην Κρήτη και κατά κύριο λόγο στα νησιά στο νοτιοανατολικό
Αιγαίο. Δεύτερον, καλύπτει την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Καλύπτει την ΕΛΑΣ µε τις οικογένειες. Καλύπτει τη βάση διευκόλυνσης, την αµερικανική βάση στα Χανιά. Καλύπτει όλα τα πλοία τα
οποία έρχονται στο λιµάνι της Σούδας και καλύπτει και το ΝΑΤΟ,
το οποίο σε πολλές περιπτώσεις έχει αναλάβει τον εκσυγχρονισµό του νοσοκοµείου. Σήµερα δε, σχετικά µε τη θέρµανση, κ.λπ.,
γίνονται κάποιες κινήσεις µε χρήµατα του ΝΑΤΟ.
Δεύτερον, όπως είπατε και εσείς, οι υπηρετούντες αξιωµατικοί
γιατροί, φαρµακοποιοί, κτηνίατροι, οδοντίατροι, παίρνουν χρόνο
διοίκησης στο Ναυτικό Νοσοκοµείο της Κρήτης και δεν παίρνουν
χρόνο διοίκησης οι νοσηλευτές. Δηλαδή, αυτός που θα γίνει αρχηγός των υγειονοµικών υπηρεσιών, ο στρατηγός, έχει πάρει
χρόνο διοίκησης στο Νοσοκοµείο της Κρήτης και δεν παίρνει ο
νοσηλευτής ο οποίος δεν θα γίνει στρατηγός. Στο Ναυτικό Νοσοκοµείο Πειραιώς, το οποίο είναι παράρτηµα του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών –πλην όµως, προσέξτε, έχει µόνο εξωτερικά
ιατρεία και έχει και την ΑΝΥΕ, δεν έχει ιατρικές υπηρεσίες- δίνεται χρόνος διοίκησης. Καταλαβαίνετε ότι εδώ αρχίζει πλέον το
πράγµα και γίνεται περίεργο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας το εξής. Η υπουργική απόφαση 1258/2011 εξαιρεί της υποχρέωσης για χρόνο διοίκησης
όσους νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες έχουν εξέλθει της σχολής
από το ’91 και πίσω. Έτσι παρατηρείται το εξής περίεργο: Οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες τριετούς θητείας που βγαίνουν ανθυπασπιστές να µη χρειάζονται χρόνο διοίκησης. Αντίθετα για
τους τετραετούς φοίτησης, που είναι οι µετά το ’91, να χρειάζεται χρόνος διοίκησης.
Και ένα τελευταίο, θα µε συγχωρήσετε, αλλά πρέπει να το πω,
διότι έχω συζητήσει µε ανθρώπους που αφορά η ρύθµιση
1258/2011. Υπάρχουν κάποιες υπόνοιες ότι ίσως αυτός ο οποίος
συνέταξε και υπέγραψε τη συγκεκριµένη υπουργική απόφαση να
µη στόχευε πραγµατικά στην αναβάθµιση των αξιωµατικών νοσηλευτών, όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουν, αλλά στην
περιγραφή της µοριοδοτούµενης µετακίνησης-µετάθεσης. Δηλαδή, κατ’ αυτόν τον τρόπο κάποιοι κύριοι δεν µετακινούνται,
ενώ άλλοι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει το Ναυτικό Νοσοκοµείο
Αθηνών δεκαεπτά και δεκαοκτώ χρόνια και µόλις πριν από δύο
χρόνια έφυγαν από εκεί και έχουν πάει στο Ναυτικό Νοσοκοµείο
Κρήτης, είναι υποχρεωµένοι να γυρίσουν πίσω.
Είναι αδικίες κατάφωρες, που εγώ πιστεύω ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία –και χαίροµαι που το άκουσα προηγουµένως από
τον κύριο Υπουργό- δεν θα τις δεχτεί, δεν θα τις ανεχτεί και θα
προχωρήσει άµεσα στην τροποποίηση της απόφασης.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας θέσω το τελευταίο ζήτηµα. Ήδη έχουν υπογραφεί αποφάσεις µετάθεσης νοσηλευτών
από το Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης. Εν αναµονή της τελικής
ρύθµισης, η οποία θα υπάρξει από το Υπουργείο, τι θα γίνουν
αυτοί οι άνθρωποι; Θα µετακινηθούν στο Ναυτικό Νοσοκοµείο
Αθηνών ή θα ανασταλεί η µετάθεσή τους µέχρις ότου ρυθµιστεί
το ζήτηµα από το Υπουργείο;
Πιστεύω ότι είναι ένα ερώτηµα καίριο, στο οποίο πρέπει να
ακουστεί και η απάντηση τώρα, για να ηρεµήσουν οι άνθρωποι,
διότι αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχουν οικογένειες σήµερα µε παιδιά. Οι σύζυγοι δεν µπορούν να ακολουθήσουν τις συζύγους γυ-
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ναίκες νοσηλεύτριες και θα διασπαστεί η οικογένεια µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για το 2012 και µε την κρίση που µαστίζει την κοινωνία µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Όπως ανέφερα, κύριε Πρόεδρε και κύριοι Βουλευτές, στην
πρωτολογία µου, το πρόβληµα αυτό είναι υπαρκτό και είµαστε
αποφασισµένοι να το λύσουµε. Να προχωρήσω και λίγο παραπέρα. Το όλο σύστηµα του χρόνου διοικήσεως το υγειονοµικό,
θα εξεταστεί από την αρχή.
Το συγκεκριµένο ζήτηµα έχει δηµιουργηθεί από το γεγονός
ότι το Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης έχει χαρακτηριστεί σαν στρατιωτικό νοσοκοµείο δευτεροβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης.
Ενδεχόµενα το θέµα αυτό να πρέπει να συζητηθεί ίσως και µε το
Υπουργείο Υγείας.
Αναφορικά τώρα µε τις συγκεκριµένες µεταθέσεις, κατόπιν συνεννόησης µε το Επιτελείο Ναυτικού, δεν βλέπουµε τη δυνατότητα αναστολής τώρα. Πρόκειται στην ουσία για έξι συγκεκριµένους αξιωµατικούς οι οποίοι µετατίθενται από το Νοσοκοµείο
της Κρήτης και δεν το βλέπουµε δυνατόν να ακυρωθούν. Θα
βρούµε τη βέλτιστη λύση µε ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά,
να εξυπηρετούνται οι οικογένειες των συναδέλφων, που στις παρούσες συνθήκες ίσως δοκιµάζονται περισσότερο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στην έκτη µε αριθµό 241/11-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Παρίση Μουτσινά προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διεύρυνση
της ψαλίδας στις τιµές µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.
Ο κ. Παρίσης Μουτσινάς έχει το λόγο για δύο λεπτά να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα είναι γνωστό πια και επιζητεί
άµεσα τη λύση του. Οι υψηλές τιµές που είναι αναγκασµένοι να
πληρώνουν οι καταναλωτές στα βασικά ήδη διατροφής σε µία
περίοδο µάλιστα άγριων µισθολογικών περικοπών και υψηλής
ανεργίας, οφείλεται εκτός των άλλων και στις µεγάλες αποκλίσεις στις τιµές µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.
Σύµφωνα µε στοιχεία των ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΣΕΕ, Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, οι καταναλωτές υποχρεώνονται να αγοράζουν σε υπερδιπλάσιες τιµές τα προϊόντα
των αγροτών-παραγωγών στο ράφι, µε τους µεσάζοντες να καρπώνονται τα κέρδη. Το άνοιγµα της ψαλίδας παραγωγού-καταναλωτή είχε µάλιστα υπολογιστεί από 170% έως 530%.
Δεν είναι τυχαίο ότι τις προηγούµενες µέρες δηµοσιοποιήθηκαν, για µια ακόµα φορά, καταγγελίες για καρτέλ στα πορτοκάλια βαλέντσια. Η ύπαρξη καρτέλ µεταξύ των σηµαντικότερων
εταιρειών προµήθειας και διανοµής αγροτικών προϊόντων άλλωστε έχει πολλάκις καταγγελθεί µεταξύ άλλων και από την ΠΑΣΕΓΕΣ παραδείγµατος χάριν στον τοµέα των µεταποιηµένων
ροδάκινων, των κοτόπουλων κ.λπ..
Επειδή, η ήδη άσχηµη κατάσταση για τους Έλληνες καταναλωτές και παραγωγούς αναµένεται να επιβαρυνθεί στους επόµενους µήνες και εξαιτίας διεθνών παραγόντων, καθώς το G20
κάνει λόγο για ενδεχόµενη επισιτιστική κρίση, λόγω της δραµατικής αύξησης στις τιµές των τροφίµων διεθνώς εξαιτίας των καιρικών συνθηκών σε ΗΠΑ και Μαύρη Θάλασσα, ερωτάµε τον
κύριο Υπουργός:
Θα ενεργήσει άµεσα ώστε να µειωθεί η ψαλίδα των τιµών ανάµεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή; Τι προτίθεται να πράξει για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των καρτέλ στα αγροτικά
προϊόντα;
Έχουµε γνώση ότι το θέµα αφορά περισσότερα Υπουργεία.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι συναρµόδιο Υπουργείο, αλλά είναι από τα Υπουργεία από τα οποία
πρέπει να έχουµε ιδιαίτερη ευαισθησία και απαίτηση.
Δεύτερον, σε ποιο σηµείο βρίσκεται η σύσταση και λειτουργία
του Ενιαίου Μητρώου Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων µε το
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ν.3955/2011 Εφοδίων και Εισροών και γιατί καθυστερεί η δηµιουργία δηµοπρατηρίων, όπως συµπεριλαµβάνεται µέσα στο νόµο περί αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, το ν.4015/
2011, που αναµένεται να εξορθολογήσουν τις διαδικασίες διάθεσης των προϊόντων και να προστατέψουν τον παραγωγό και
κατ’ επέκταση τον καταναλωτή;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης έχει το
λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ευχαριστώ τον κύριο Βουλευτή για την ερώτησή του, γιατί µας δίνει
την ευκαιρία να αναφέρουµε τις προσπάθειες που κάνουµε γι’
αυτό το τόσο σηµαντικό θέµα.
Όπως αντιλαµβάνεστε, οι προσπάθειες αυτές αφορούν συνεργασία µεταξύ και του δικού µας Υπουργείου, αλλά και του
Υπουργείου για το εµπόριο δηλαδή του Υπουργείου Ανάπτυξης,
γιατί πάρα πολλά θέµατα από αυτά άπτονται της οργάνωσης της
αγοράς.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης για παράδειγµα, έχει ήδη αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει το παρατηρητήριο τιµών.
Επίσης, µέσα σ’ αυτό το παρατηρητήριο, πέραν των λιπασµάτων
και άλλων αγροτικών εισροών, φέτος ζητήσαµε να µπει και η παρακολούθηση των ζωοτροφών ένεκα των ιδιαίτερων προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε αυτήν την περίοδο, όπως η αναµόρφωση των λαϊκών αγορών που επίσης ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Θέλω όµως να πω ορισµένα θέµατα που άπτονται των δικών
µας ενεργειών, γιατί κυρίως σ’ εµάς απευθύνετε τα συγκεκριµένα ερωτήµατα και ζητάτε για τις δικές µας ενέργειες.
Πηγαίνοντας ένα βήµα πιο κάτω από τις λαϊκές αγορές, σας
λέω την προσπάθεια που κάνουµε να οργανώσουµε -και ήδη ξεκινούν δυο τέτοιες αγορές αγροτών- τα γνωστά farmers market,
όπου οι γεωργοί της περιφέρειας και οι γεωργοί όµορων περιφερειών, ύστερα από συµφωνία, µπορούν να διαθέτουν κάθε
Σάββατο απ’ ευθείας τα προϊόντα τους από το γεωργό στον καταναλωτή. Θα έλεγα ότι είναι µια θεσµοθέτηση του κινήµατος
της πατάτας. Ακριβώς αυτό προσπαθούν να πετύχουν, από κάτω
προς τα πάνω, µε µια προσέγγιση, οι ίδιοι οι αγρότες, ανταµώνοντας το καταναλωτικό κίνηµα και τους καταναλωτές.
Επίσης, να σας πω ότι επειδή πιστεύουµε ότι αυτή η αύξηση
των τιµών, ακόµα και µε τον τρόπο που περιγράφετε, θα επηρεάσει σηµαντικά ορισµένους από τους συνανθρώπους µας στην
οικονοµική συγκυρία που βιώνει σήµερα ο τόπος µας, ειδικά γι’
αυτό το γκρουπ των συνανθρώπων µας, που είναι γύρω στις
οκτακόσιες χιλιάδες οικογένειες, ζητήσαµε από τον άξονα της
επισιτιστικής βοήθειας και πήραµε 20 εκατοµµύρια ευρώ για
πέντε βασικά προϊόντα του τόπου µας. Θα αρχίσει µάλιστα η
ανακοίνωση ίσως και από αύριο για το πρώτο εξ αυτών, γιατί
ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διεργασίες. Θα δώσουµε δηλαδή,
ρύζι αξίας 4 εκατοµµυρίων και κάτι ευρώ από αύριο-µεθαύριο.
Αν είχαν ολοκληρωθεί κάποια ασφαλιστικά µέτρα που έθεσε ένας
εκ των διαγωνιζόµενων, τα οποία καθυστερούν ένεκα των εξελίξεων στα δικαστήρια, θα είχαµε τελειώσει και το µακαρόνι. Το
ίδιο ισχύει και για το λάδι, το τυρί φέτα και τη γραβιέρα. Εποµένως, θα προσπαθήσουµε να βοηθήσουµε οκτακόσιες χιλιάδες
περίπου οικονοµικά αδύνατες οικογένειες, να έχουν δωρεάν
αυτό το προϊόν και όχι αυτό το υπερτιµηµένο που περιγράψατε.
Σε ό,τι αφορά στα δηµοπρατήρια προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε υπάρχουσες υποδοµές, χωρίς να γίνεται πολύ µεγαλύτερη σπατάλη χρηµάτων. Για παράδειγµα, υπάρχει µια σηµαντική
υποδοµή στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα στη
Βέροια πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Εκεί υπάρχουν κάποιες
εγκαταστάσεις τις οποίες για πρώτη φορά αξιοποιούµε σε συνεργασία µε τους ντόπιους φορείς, τα επιµελητήρια, έτσι ώστε
να οργανώσουµε για πρώτη φορά ένα τέτοιο καλό δηµοπρατήριο. Προσπαθούµε να αποκτήσουµε εµπειρία, παράλληλα µε τη
µελέτη που έχουµε αναθέσει στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών το οποίο περιµένουµε να µας την παραδώσει εντός των εποµένων δυο µηνών. Δυστυχώς, έφυγε ο επιστηµονικός υπεύθυνος
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του έργου γιατί εξελέγη καθηγητής στο εξωτερικό και έπρεπε να
γίνει αντικατάσταση και υπάρχει µια δίµηνη καθυστέρηση.
Θέλω να πιστεύω ότι θα µπορέσουµε σύντοµα να λειτουργήσουµε αυτόν τον καινούργιο θεσµό που, όπως και εσείς επισηµαίνετε, µπορεί να βοηθήσει για ακόµα χαµηλότερες τιµές
ανάµεσα στο γεωργό και τον καταναλωτή.
Τέλος, εις ό,τι αφορά το κοµµάτι του ενιαίου µητρώου για τους
εµπόρους αγροτικών προϊόντων, όπως σωστά επισηµαίνετε,
έγινε η νοµοθεσία. Στην πράξη όµως εµφανίστηκαν δυο-τρεις
δυσλειτουργίες. Προσπαθούµε κατ’ αρχάς να ικανοποιήσουµε
το αίτηµά τους και δώσαµε παράταση δυο-τριών µηνών µέχρι το
τέλος του έτους. Ταυτόχρονα προσπαθούµε να το αντιµετωπίσουµε µε νοµοθετική ρύθµιση µε δυο µικρές τροπολογίες, γιατί
είδαµε ότι έχει δηµιουργηθεί µεγάλη δυσκολία.
Θέλω να πιστεύω ότι µε ένα από τα πρώτα νοµοσχέδια θα
λυθεί αυτό το πρόβληµα της νοµοθετικής ρύθµισης που ζητήθηκε και µέχρι το τέλος του έτους θα αρχίσει να λειτουργεί και
αυτός ο θεσµός που όπως και εσείς είπατε θα βοηθήσει προς το
σκοπό αυτό.
Υπάρχουν δυο ακόµα θεσµοί που ουσιαστικά και µε τη νέα
ΚΑΠ θα έχουν σχεδόν επιβληθεί. Είναι ο θεσµός της συµβολαιακής γεωργίας, όπου πλέον ο τελικός χρήστης από το ξεκίνηµα
θα είναι συµβολαιοποιηµένος µε κάποια τιµή σε ό,τι αφορά στην
τιµή του παραγόµενου από τον πρωτογενή τοµέα προϊόντος.
Δεύτερος, είναι ο θεσµός των συνεργατικών σχηµατισµών, αυτός
που µε την αγγλική ορολογία αναφέρουµε σαν clusters. Αυτός
βάζει µέσα όλη την παραγωγική διαδικασία και όλους τους κρίκους µε συµβολαιοποιηµένο τρόπο από τον πρωτογενή τοµέα,
από το σπόρο, µέχρι τον τελικό χρήστη και τον καταναλωτή. Θα
ξέρουν a priori και προσυµφωνηµένα πλέον ποια θα είναι η τιµή
παραγωγής και ποια θα είναι η τιµή διάθεσης αυτού του προϊόντος στον τελικό χρήστη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Μουτσινάς έχει
το λόγο.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε προσοχή. Ξέρω –και σας γνωρίζω και από το παρελθόν- ότι έχετε
γνώση του αντικειµένου και έχετε κάνει προσπάθειες παρ’ όλο
τη σύντοµη θητεία σας.
Όσον αφορά τις προσπάθειες που γίνονται για το κόστος της
τιµής του παραγωγού, πραγµατικά ήταν θετικό ότι συµπεριλαµβάνονται στον έλεγχο του κόστους τα λιπάσµατα και οι ζωοτροφές. Ωστόσο το κόστος του παραγωγού το τελευταίο δωδεκάµηνο έχει ανέβει 1,5% µε 2% σε σταθερές τιµές και αυτό δηµιουργεί πολλά προβλήµατα γιατί ήδη οι παραγωγοί πουλούν φθηνότερα.
Παραπλανητικά αναφέρεται από τα σούπερ µάρκετ ότι οι τιµές
έχουν µειωθεί στα ράφια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει η ελάχιστη
µείωση σε ορισµένα προϊόντα και η πραγµατικότητα είναι οδυνηρή, γιατί ακόµη υπάρχουν οι τεράστιες διαφορές στη ψαλίδα
των τιµών. Πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.
Επαινούµε την προσπάθεια για τις οκτακόσιες χιλιάδες οικογένειες που είναι σε ανηµποριά σήµερα να αντιµετωπίσουν την
κρίσιµη κατάσταση. Αυτό, βέβαια, είναι προσωρινό φαινόµενο
αλλά εµείς πρέπει να προχωρήσουµε πιο βαθιά και να χτυπήσουµε τη ρίζα του προβλήµατος που έχει σχέση µε παθογένειες
του παρελθόντος που εξακολουθούν και σήµερα να πλήττουν
την ελληνική γεωργία. Αναφέροµαι στα εικονικά τιµολόγια, στον
τρόπο µε τον οποίο γίνεται η αύξηση των τιµών µε µακροχρόνια
αποθήκευση προϊόντων και εµφάνιση µιας τεχνητής έλλειψης
όπως έγινε στις πατάτες πρόσφατα, στη δηµοπρασία που σήµερα γίνεται µε παράνοµο τρόπο, µε κλειστές προσφορές κ.λπ.,
στη στρεβλή λειτουργία της αγοράς των οπωροκηπευτικών. Όλα
αυτά είναι διαρθρωτικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Υπάρχουν και άλλα τόσα προβλήµατα αλλά δεν έχω το
χρόνο σήµερα να τα αναλύσω.
Κάποια στιγµή να θέσουµε τα ζητήµατα σε άλλη βάση και σε
µια κοινή επιτροπή µε το Υπουργείο Ανάπτυξης να συζητήσουµε
όλα αυτά τα προβλήµατα και να αναλάβουµε κοινές πρωτοβουλίες.
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Ξέρετε ότι έχει γίνει ένα όργιο µε τα καρτέλ των δηµητριακών
τώρα τελευταία. Οι αγρότες πούλησαν πολύ φθηνά τα προϊόντα
τους. Εδώ να αναφερθώ και στην αδυναµία των συνεταιριστικών
οργανώσεων να αντιµετωπίσουν αυτό το χρόνιο πρόβληµα. Μοναδική εξαίρεση ενδεχοµένως σε όλη την Ελλάδα αποτελεί ο συνεταιρισµός του Βόλου που κατάφερε να πάρει το σιτάρι και το
κριθάρι σε καλές τιµές για τους παραγωγούς. Έδωσε και επιπλέον 4 λεπτά από την πώληση. Επίσης πούλησε τα προϊόντα
αυτά στους κτηνοτρόφους µε τιµές χαµηλότερες απ’ αυτές του
εµπορίου.
Καταλαβαίνετε ότι οι συνεταιρισµοί µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο. Και εδώ επίσης µεγάλο ρόλο παίζουν και τα δηµοπρατήρια, στα οποία µπορούµε να κάνουµε θαύµατα. Είναι καλή
η πρωτοβουλία να ξεκινήσουµε ένα δηµοπρατήριο, να δούµε
πώς λειτουργεί, να δούµε τις αδυναµίες µας. Στην Ευρώπη, τα
δηµοπρατήρια παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξυγίανση τέτοιων
καταστάσεων. Στο Βέλγιο, τα δηµοπρατήρια των οπωροκηπευτικών λειτουργούν θαυµάσια και ελέγχονται οι τιµές. Στην Ολλανδία, τα δηµοπρατήρια των ανθοκοµικών προϊόντων βοηθούν
στην εξυγίανση της αγοράς.
Πρέπει, λοιπόν, και εµείς –στον καπιταλισµό ζούµε, δεν µιλάµε
για ένα άλλο σύστηµα- να πάρουµε πρωτοβουλίες για να αντιµετωπίσουµε αυτά τα χρόνια προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μουτσινά, έχετε δίκιο. Θα µου επιτρέψετε µόνο να πω
τρία πράγµατα.
Σε ό,τι αφορά το κόστος, ακριβώς αυτοί οι λόγοι που περιγράψατε ήταν εκείνοι που µας ανάγκασαν µέσα στο καλοκαίρι να
προσπαθήσουµε και να δώσουµε την εξισωτική αποζηµίωση.
Η εξισωτική αποζηµίωση δίνεται το καλοκαίρι µόνο και µόνο
για να προλάβουν αυτοί που θέλουν να αγοράσουν τα προϊόντα
του πρωτογενούς τοµέα, -τα συγκοµιζόµενα προϊόντα δηλαδή
στάρι, κριθάρι και τώρα το καλαµπόκι- σε τιµές που ήταν εκείνη
τη στιγµή. Γιατί ξέρουµε, πως όσο προχωράει ο καιρός τόσο περισσότερο θα ανεβαίνουν οι τιµές ιδιαίτερα µε τις εξελίξεις που
είχαµε.
Σε αντίθεση µε ό,τι διαδίδεται, παρά πολλοί γεωργοί δεν πούλησαν τα στάρια τους, γιατί ήξεραν ότι µε τις αυξήσεις των τιµών
διεθνώς, θα έπαιρναν κάποια καλύτερη τιµή λίγο αργότερα. Αυτό
ήταν άλλωστε και ένα από το κύρια παράπονα των πτηνοτρόφων
µας, που παρά την εξισωτική αποζηµίωση, δεν έβρισκαν να αγοράσουν πτηνοτροφή, ακριβώς γιατί αρκετοί γεωργοί κρατούσαν
την παραγωγή τους περιµένοντας κάτι καλύτερο.
Το ίδιο ήθελα να πω πέραν της εξισωτικής και για την επιστροφή του εδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών που
είναι άλλη µια µεγάλη επιβάρυνση σ’ ό,τι αφορά το κόστος των
εισροών, γιατί έχει να κάνει µε το κόστος της ενέργειας στη γεωργία µας.
Ένας από τους λόγους που επίσης επιστρέφουµε αυτές τις
µέρες το ποσό αυτό είναι ότι χρειάστηκε να υπάρξει µια µικρή
καθυστέρηση. Η αρχική ΚΥΑ προέβλεπε µήπως καταφέρουµε να
δώσουµε το σύνολο του ποσού, δηλαδή των 160 εκατοµµυρίων
ευρώ. Δυστυχώς, βρέθηκαν µόνο τα πρώτα 80 εκατοµµύρια και
σε λίγες µέρες θα δώσουµε τα άλλα 80 εκατοµµύρια. Έτσι χρειάστηκε να τροποποιηθεί, γι’ αυτό και υπάρχει αυτή η µικρή καθυστέρηση. Αυτός είναι ο λόγος γιατί στις µέρες µας βγαίνουν
και τα µεγάλα µηχανήµατα να συγκοµίσουν τώρα τα καλαµπόκια,
οι µεγάλες κοµπίνες, τα τεύτλα, τα βαµβάκια σε λίγο, κ.ο.κ..
Σ ό,τι αφορά την ΕΑΣ του Βόλου της Μαγνησίας, µας είναι
γνωστή η προσπάθειά τους και µάλιστα µε τους συνεργάτες µας,
τους έχουµε καλέσει να δούµε πώς το κατάφεραν αυτοί, πόσο
έγκαιρα πρέπει να γίνει αυτό το πράγµα, έτσι ώστε να µην υπάρχει κανένας ενδιάµεσος.
Επειδή, µάλιστα σε λίγο θα κληθώ να απαντήσω σε µια επίκαιρη ερώτηση που αφορά τη Χίο, να σας πω ότι και σ’ εκείνη
την περίπτωση προσπαθήσαµε να δοκιµάσουµε ένα τέτοιο µοντέλο -και θα σας εξηγήσω τι πετύχαµε- αν και κατά πόσο µια ΕΑΣ
που παράγει ζωοτροφές, µπορεί να έρθει σ’ απευθείας επικοι-
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νωνία µε µια άλλη ΕΑΣ, προκειµένου να πάει από συνεταιριστική
οργάνωση σε συνεταιριστική οργάνωση µια µεγάλη ποσότητα
καρπών, ας το πούµε το κίνηµα της πατάτας σ’ ένα άλλο πιο
ψηλό επίπεδο.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν,
όπως και εσείς επισηµαίνετε και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ήταν
η Επιτροπή Ανταγωνισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, που κατάφερε να µαζέψει αυτά τα στοιχεία και να µας βοηθήσει να
δούµε το πρόβληµα στη βάση του.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο Βουλευτής Ξάνθης, κ. Αλέξανδρος Κοντός, ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για επείγουσα προσωπική
υπόθεση. Εγκρίνει η Βουλή;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Η δεύτερη µε αριθµό 237/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ζακύνθου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Σταύρου Κοντονή προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις πυρκαγιές της Ζακύνθου δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του πρώτου από τους
αναφερόµενους Υπουργούς και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 210/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά
µε την ανάγκη µείωσης των τιµών του φυσικού αερίου δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 227/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τέρενς - Σπένσερ - Νικολάου Κουίκ προς τον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη διάθεση στη ανώνυµη
εταιρεία «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» µέρους του ανταποδοτικού τέλους που
προορίζεται για την ΕΡΤ Α.Ε. δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 245/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι οµολόγων του Ελληνικού
Δηµοσίου και εντάχτηκαν στο PSI+ δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε την έβδοµη µε αριθµό 248/11-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς
τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
προκάλεσε η πυρκαγιά στη Χίο.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένας µήνας, ακριβώς, έχει περάσει από µια πολύ µεγάλη
φωτιά, oουσιαστικά εµπρησµό, που χτύπησε όχι µόνο το νησί,
αλλά και την οικονοµία του νησιού. Τα συµφέροντα, όµως, φαίνεται ότι είναι πολλά. Και το λέω αυτό, γιατί απέναντι στον εµπρησµό δεν έχουµε πάρει απάντηση. Ξέρετε, υπάρχουν κάτι
γελοιογραφίες που κυκλοφορούν στα site και εκεί που είναι τα
καµένα, ποτίζουν κάτι ανεµογεννήτριες.
Η ζηµιά είναι ανυπολόγιστη και την ξέρετε. Αυτό που, κυρίως,
χαρακτηρίζει τη Χίο είναι τα µαστιχόδεντρα, τα οποία έχουν και
µια ιδιαιτερότητα: Χρειάζονται δέκα, δεκαπέντε χρόνια για να
µπουν στην παραγωγική διαδικασία και να αφήσουν εισόδηµα.
Κι αναφερόµαστε σε µια καλλιέργεια που γίνεται αποκλειστικά
στη Χίο.
Οι συνέπειες είναι βαριές και τραγικές σε αγρότες, κτηνοτρόφους, µελισσοκόµους, στο περιβάλλον, στον τουρισµό. Βεβαίως,
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έχουµε παντελή έλλειψη αναγκαίων υποδοµών για την πρόληψη
πυρκαγιών και την έγκαιρη καταστολή τους.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, τι ζητάµε; Η Χίος είναι ένα νησί παραµεθόριο. Η άµυνα του νησιού είναι οι ίδιοι οι κάτοικοί του. Για να
µείνουν, όµως, οι κάτοικοι του νησιού πρέπει να έχουν εισόδηµα.
Με αυτήν την έννοια, ζητάµε άµεσα µέτρα. Το λέω και το τονίζω
αυτό. Ζητάµε άµεσα µέτρα. Έχει περάσει ένας µήνας κι άµεσα
µέτρα δεν έχουν δει οι κάτοικοι. Η περιοχή πρέπει να κηρυχθεί
«πυρόπληκτη».
Και το λέω αυτό, γιατί βλέπω ότι κάθεται δίπλα σας ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ όπου µε δική του συµβολή και γνώση, µια περιοχή πάνω από πεντακόσια στρέµµατα καµµένης γης
κηρύσσεται πυρόπληκτη. Άρα, η περιοχή τα κριτήρια τα έχει. Και
το λέω αυτό σαν απάντηση σε ορισµένους που ισχυρίζονται ότι
δεν µπορεί να είναι πυρόπληκτη, γιατί δεν είχαµε νεκρό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Οι πληµµύρες, όµως, όχι µόνο θα προκαλέσουν κι άλλες καταστροφές, αλλά και νεκρούς ακόµα. Εµείς δεν το θέλουµε αυτό
και δεν το ευχόµαστε. Θέλουµε άµεσα –εδώ και τώρα- µέτρα. Το
κυριότερο, όµως, θέλουµε φράγµατα πρόχειρα µέχρι να φτιαχτούν µονιµότερα. Κανονικά, αυτήν την ώρα που µιλάµε, έπρεπε
ήδη να έχουν φτιαχτεί. Σας το λέω αυτό, γιατί σηµερινή Χιώτικη
Εφηµερίδα έχει τίτλο: «Μια βροχή θα µας ξυπνήσει». Έτσι γράφει. Άρα, δεν έχει φτιαχτεί τίποτε.
Επίσης, πρέπει να κηρυχθούν αναδασωτέες οι καµένες εκτάσεις και να απαγορευθούν fast track επιχειρήσεις. Και το λέω
αυτό για να µην αλλάξει χρήση η γη, αλλά και για να προστατευθεί η ανασύσταση ανάπτυξης της µαστιχοκαλλιέργειας µε ουσιαστική κρατική ενίσχυση, αλλά και µε άµεση καταβολή αποζηµίωσης των πληγέντων στο 100% των ζηµιών, κτηνοτρόφων και
µε ζωοτροφές, αλλά και να δοθεί γενναία έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη άµεσων επειγουσών αναγκών, ιδιαίτερα
των µαστιχοπαραγωγών, εργαζοµένων στον τουρισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία συνάδελφε,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ακόµη να βοηθήσετε για την απαλλαγή από την φορολογία του 2011 για τους πυρόπληκτους.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Τσαυτάρης για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κ. Μανωλάκου, για την ερώτησή
σας.
Είχαµε, περίπου δυο βδοµάδες πριν, την ευκαιρία να συζητήσουµε για το σχετικό θέµα και να σας πω όλες τις ενέργειες που
κάναµε µέχρι εκείνη τη στιγµή για το συγκεκριµένο πρόβληµα.
Χαίροµαι, όµως, που επανέρχεστε, γιατί τώρα θα µας δοθεί η ευκαιρία να πούµε τι έγινε έκτοτε στο διάστηµα µιας, δυο βδοµάδων που πέρασαν από την προηγούµενη συζήτησή µας.
Όπως γνωρίζετε, είχαµε αρκετές φυσικές καταστροφές, κυρίως πυρκαγιές, στη χώρα µας αρχίζοντας από τη µεγάλη πυρκαγιά της Κρήτης, αργότερα της Ζακύνθου, την πυρκαγιά της
Χαλκιδικής, της Χίου κ.λπ.. Κι ενώ δεν προλάβαµε να ολοκληρώσουµε µε τις πυρκαγιές, µας ήρθαν οι βροχές, οι πληµµύρες και
τα χαλάζια.
Πρέπει να σας πω, όµως, ότι όπως είχαµε πει και τότε, επειδή
το ζωικό κεφάλαιο είτε είναι αιγοπρόβατα είτε είναι µελισσοκοµικό κεφάλαιο αποζηµιώνεται από τον ΕΛΓΑ, είχε δοθεί προτεραιότητα να γίνει η αποτίµηση της συγκεκριµένης ζηµιάς πρώτα
και στη συνέχεια να ακολουθεί πάντοτε το φυτικό κεφάλαιο, προκειµένου να διαµορφωθεί το Πρόγραµµα ΠΣΕΑ. Διότι αυτό θα
πληρωθεί από εθνικούς πόρους, µετά, όµως, από την έγκριση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σιγουρευτούν κι αυτοί ότι δεν
πρόκειται περί πλαγίων επιδοτήσεων.
Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε για όλες τις περιπτώσεις η διεργασία.
Όπως ίσως, γνωρίζετε, την προηγούµενη βδοµάδα τελειώσαµε,
πληρώνοντας ενάµισι εκατοµµύριο ευρώ για το ζωικό κεφάλαιο
του Ηρακλείου και άλλο µισό εκατοµµύριο ευρώ για το ζωικό κεφάλαιο των Χανίων, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές και τις ζηµιές
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αυτού του πράγµατος. Το ίδιο έγινε σε όλους.
Εις ό,τι αφορά το φυτικό κεφάλαιο, έχει ολοκληρωθεί το πρόγραµµα ΠΣΕΑ για το σύνολο, το οποίο και έχω στη διάθεσή µου.
Αυτό θα υποβληθεί και µόλις έρθει η έγκριση, θα αρχίσει η αποζηµίωση και του φυτικού κεφαλαίου.
Εις ό,τι αφορά τη Χίο, ειδικά από το σηµείο που είχαµε µείνει
την προηγούµενη φορά θέλω να πω ότι µας είχαν ζητηθεί δύο
πράγµατα: Το πρώτο αφορά τους µελισσοκόµους. Χάσαµε αρκετό µελισσοκοµικό κεφάλαιο στη Χίο. Είχαµε αρκετούς µελισσοκόµους εκεί που δεν ήταν ασφαλισµένοι στον ΕΛΓΑ και
χρειάστηκε –θυµηθείτε την επερώτηση και των Ανεξάρτητων Ελλήνων- να ξανανοίξουµε τη δήλωση του ΟΣΔΕ, προκειµένου και
αυτοί οι άνθρωποι να ασφαλιστούν, για να µπορέσουν να πληρωθούν οι αποζηµιώσεις.
Με αυτήν την ευκαιρία, θέλω να κάνω έκκληση προς τους γεωργούς, τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους, να ασφαλίζουν έγκαιρα την παραγωγή τους, γιατί µπορεί να µην υποψιάζεται κανείς ότι µπορεί να τον βρει µία τέτοια φυσική καταστροφή, να, όµως, που έρχεται µία φυσική καταστροφή και θα
χρειαστεί αυτή η βοήθεια.
Το δεύτερο αφορά τα µαστιχόδεντρα. Στην τελευταία µας συζήτηση, επειδή υπήρχαν αρκετοί µαστιχοπαραγωγοί, οι οποίοι
δεν ήταν κατά κύριο επάγγελµα γεωργοί και µάλιστα η πλειοψηφία των µαστιχοπαραγωγών ανήκαν σ’ αυτήν την κατηγορία, µας
ζητήθηκε να τους βοηθήσουµε και στο πρόγραµµα ΠΣΕΑ, όπως
θα δείτε, γίνεται ειδική µνεία, για να δοθεί άδεια και σε αυτούς
τους ανθρώπους. Μάλιστα, στο οικονοµικό πρόγραµµα προβλέπεται να αποζηµιωθούν και αυτοί, που δεν ήταν κατ’ επάγγελµα
και δεν προβλεπόταν µία τέτοιου είδους διεργασία.
Θέλω, επίσης, να σας πω εις ό,τι αφορά την επισιτιστική βοήθεια για το ζωικό κεφάλαιο και ιδιαίτερα για τους µελισσοκόµους,
που τέθηκε στο τέλος της προηγούµενης συζήτησής µας και δεσµεύτηκα να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν και για τα δύο θέµατα
που έθεσαν οι κύριοι Βουλευτές και εσείς, για να βοηθήσουµε
τους µελισσοκόµους ως προς την τροφή, στείλαµε πριν από µία
εβδοµάδα σαράντα τόνους ζάχαρης δωρεάν από την Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, προκειµένου
να έχουν άµεση τροφή αυτού του είδους τα κοπάδια.
Τέλος, όπως είπα, απαντώντας και στην προηγούµενη επερώτηση, κάνουµε µεγάλη προσπάθεια ανάµεσα σε οµάδες ή συνεταιρισµούς που παράγουν ζωοτροφές, ώστε να στείλουµε άµεσα
στην ΕΑΣ της Χίου ζωοτροφή για τα κοπάδια τους.
Επίσης, θέλω να πω ότι έχουν κάνει αντίστοιχες προσπάθειες
και το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας να δώσει χρήµατα, προκειµένου να διορθωθούν τα δίκτυα που έπαθαν ζηµιά και το
Υπουργείο Εσωτερικών, που έδωσε άµεσα κάποια βοήθεια. Πρέπει δε να σας θυµίσω, όπως είχα πει και την άλλη φορά, ότι είναι
οι φορείς της περιοχής που αιτούνται να κηρυχτεί µία περιοχή
ως πυρόπληκτη και η αίτηση αυτή κατευθύνεται προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Εµείς, εφόσον ζητηθεί η γνώµη µας, θα γνωµοδοτήσουµε θετικά. Κάτι τέτοιο, όµως, µέχρι στιγµής δεν έχει
γίνει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 18 Σεπτεµβρίου 2012.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 756/9-8-2012 ερώτηση του Βουλευτή Νοµού
Λαρίσης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Κέλλα προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών υγείας από
πανεπιστηµιακούς ιατρούς του ΕΣΥ σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια.
2. Η µε αριθµό 473/27-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Νοµού
Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου Συρµαλένιου προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που
απασχολούν το Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Νάξου.
3. Η µε αριθµό 484/30-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου
Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
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σης και Πρόνοιας, σχετικά µε το νέο πρόγραµµα «Φροντίδα κατ’
οίκον» που υλοποιούν οι δηµοτικές επιχειρήσεις των δήµων.
4. Η µε αριθµό 490/30-7-2012 ερώτηση της Βουλευτού Νοµού
Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την πρόσληψη επικουρικών γιατρών
στο Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας.
5. Η µε αριθµό 793/13-8-2012 ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το κόστος της λαθροµετανάστευσης για
την οικονοµία της χώρας.
6. Η µε αριθµό 581/31-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ενίσχυση µε ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Λαυρίου.
7. Η µε αριθµό 252/19-7-2012 ερώτηση του Βουλευτή Νοµού
Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου
Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την επίλυση
των προβληµάτων που απασχολούν το Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 379/25-7-2012 ερώτηση της Βουλευτού Νοµού
Σάµου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Αγνής Καλογερή προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν το Νοσοκοµείο Σάµου.
Το λόγο έχει η κ. Μανωλάκου, προκειµένου να δευτερολογήσει.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν µας ικανοποιεί
η απάντησή σας και θα σας εξηγήσω ακριβώς το γιατί.
Άµεσα, εδώ και τώρα, γενναία έκτακτη οικονοµική ενίσχυση,
γιατί έχασαν εισόδηµα και πρέπει να επιβιώσουν, δεν υπάρχει.
Σε ό,τι αφορά αυτά που µας είπατε, θα σας πω ότι πράγµατι
πυρκαγιές είχαµε σε όλη τη χώρα και συµπτωµατικά εκεί που
υπάρχουν επιχειρηµατικά συµφέροντα για ανανεώσιµες πηγές
ενέργειες εκεί µπήκαν και φωτιές. Εγώ το θέτω τώρα και θα το
ξανασυζητήσουµε στη Βουλή.
Ταυτόχρονα, η πυροσβεστική δύναµη είναι αποδυναµωµένη.
Έχει τέσσερις χιλιάδες κενά. Δεν έχουν λάστιχα ούτε τα πυροσβεστικά. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουµε εδώ. Δηλαδή, και
τυχαίο γεγονός να ήταν η φωτιά, δεν θα µπορούσαν να το αντιµετωπίσουν, πολύ περισσότερο όταν είναι από πρόθεση.
Να έρθω, όµως, στα του Υπουργείου σας. Σε ό,τι αφορά τα
ΠΣΕΑ χρειάζονται άµεσα εδώ και τώρα ενίσχυση.
Λέτε για τους µελισσοκόµους. Διαπιστώσατε ότι ήταν αρκετοί
ανασφάλιστοι. Αν πάτε σε επίπεδο χώρας, θα δείτε αρκετούς
ανασφάλιστους στον ΕΛΓΑ, γιατί σήµερα η αγροτιά δεν έχει ούτε
την εισφορά της να πληρώσει. Ούτε στον ΕΛΓΑ ούτε στον ΟΓΑ.
Είναι σε κατάσταση απελπισίας και υπάρχουν βαριές ευθύνες
στην Κυβέρνηση γι’ αυτό.
Σε ό,τι αφορά τους σαράντα τόνους, εγώ λέω, είναι θετικό ότι
είναι δωρεά της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. Και εδώ είναι
ένα καµπανάκι να µην πουληθεί, να µην συρρικνωθεί και άλλο.
Όµως, για πόσο χρόνο, πόσο διάστηµα; Μεγάλες εκτάσεις κάηκαν και τα µελίσσια χρειάζονται τροφή, όπως και τα ζώα. Και κάηκαν, όχι µόνο δάση, αλλά και βοσκοτόπια και προκειµένου να
προστατευτούν αναδασωτέες εκτάσεις, βάζουµε ζώνες που ήταν
για βοσκοτόπια. Έχει περάσει ένας µήνας. Εδώ οι βοσκοί µένουν
νηστικοί για να κρατήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο. Σε τέτοια
απελπισία είναι οι άνθρωποι. Τα γνωρίζετε καλά. Η κτηνοτροφία
καταρρέει και είναι µη αναστρέψιµη. Κραυγή βγάζω αυτή τη
στιγµή και τη µεταφέρω από τους κτηνοτρόφους. Συσκέψεις και
υποσχέσεις και λόγια µεγάλα γίνονται, έργα δεν βλέπουµε. Και
απ’ όσα κρίνονται µέχρι τώρα, δυστυχώς, λίγα, µέχρι ελάχιστα
έχουν γίνει.
Εµείς απαντήσεις και διαβεβαιώσεις ότι θα βοηθηθεί το πυρόπληκτο νησί της Χίου ουσιαστικά δεν πήραµε. Δεν θα σταµατήσουµε. Θα καλέσουµε και τον κόσµο να παλέψει και να
διεκδικήσει. Τους τραπεζίτες τους ενισχύετε –τους προστατεύει
η Κυβέρνηση- τους πυρόπληκτους όχι. Αν µη τι άλλο, όχι µόνο
βάρβαρη είναι αυτή η πολιτική, είναι απάνθρωπη και είναι φτωχή
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η λέξη να το χαρακτηρίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να απαντήσω σε τρία θέµατα. Κάποια πράγµατα ήταν
άµεσα, κ. Μανωλάκου. Το ότι πήγε η ζάχαρη, το ότι δόθηκαν τα
χρήµατα στους µαστιχοπαραγωγούς, το ότι υπάρχει ειδική
δράση για τους µαστιχοπαραγωγούς της Χίου. Για να δείτε και
τη σηµασία που δίνει στο συγκεκριµένο προϊόν ο τόπος, πήραν
µέσα στον Ιούνιο 21 εκατοµµύρια ευρώ από κοινοτικές ενισχύσεις για τη µαστίχα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θα τα έπαιρναν και χωρίς τη
φωτιά αυτά τα λεφτά, κύριε Υπουργέ. Μην τα επικαλείστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν θα τα έπαιρναν, όµως, αυτή τη χρονιά, αν
δεν είχαµε φροντίσει να δοθούν και φέτος οι κοινοτικές επιδοτήσεις, επειδή θεωρήσαµε ότι είχε αρχίσει η συγκοµιδή της µαστίχας, παρά το ότι δεν είχε ολοκληρωθεί και µε τον τρόπο αυτό θα
αποζηµιωθούν και για τη φετινή τους σοδιά.
Σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισµό ως αναδασωτέα, βάσει του
νόµου όποια περιοχή καίγεται, ακαριαία κηρύσσεται αναδασωτέα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Από το Σύνταγµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν χρειάζεται να την ανακηρύξουµε κάθε φορά.
Έτσι είναι ο νόµος και έτσι γίνεται.
Σε ό,τι αφορά τα αντιπληµµυρικά που θέσατε, είναι διαθέσιµα
από το δικό µας Υπουργείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για
τρία έργα, 31.600.000 ευρώ για αντιπληµµυρική προστασία στο
νησί και υλοποιούνται, προκειµένου να µην γίνουν καταστροφές
ένεκα των πληµµυρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Για τα πρόχειρα µιλάµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα σας απαντήσω και γι’ αυτό.
Σε ό,τι αφορά τα δασικά έργα, η ίδια η Δασική Υπηρεσία του
νησιού, όπως µας δηλώνει εδώ: «Ένεκα της βραχώδους υφής –
σας διαβάζω επί λέξει το χαρτί της Δασικής Υπηρεσίας- δεν
υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του εδάφους από πληµµύρες
αυτήν τη στιγµή στο νησί, προκειµένου να γίνουν τα σχετικά
φράγµατα». Αν χρειαστεί, θα γίνουν. Τα χρήµατα είναι εκεί. Δεν
στερούνται των χρηµάτων οι άνθρωποι, προκειµένου να κάνουν
αυτή την προσπάθεια.
Μη νοµίζετε ότι µας αφήνει αδιάφορους αυτός ο κίνδυνος, κ.
Μανωλάκου. Αγωνιζόµαστε, ακούµε όµως και τις ντόπιες υπηρεσίες.
Τέλος, θέλω να σας επισηµάνω ότι σε συνεννόηση µε τους γειτονικούς δήµους και τα γειτονικά βοσκοτόπια, προσπαθούν τοπικά οι άνθρωποι να πετύχουν, σε αυτούς που βοσκούσαν σε
αυτό το βοσκοτόπι και δυστυχώς κάηκε, να τους επιτραπεί πρόσκαιρα, µέχρις ότου λυθεί το πρόβληµα το πρόβληµα των βοσκοτόπων -γιατί δεν λύνεται σε µια ηµέρα αυτό το ζήτηµα, θα
χρειαστεί να βραχεί, να αναβλαστήσει, να αναπτυχθεί για να του
επιτραπεί η βόσκηση- να µεταφέρουν κάποια από αυτά τα κοπάδια σε γειτονικούς βοσκοτόπους άλλων περιοχών προκειµένου
να ικανοποιηθούν. Παράλληλα, εµείς θα προσπαθούµε να δώσουµε τις ζωοτροφές εις ό,τι αφορά τις συµπυκνωµένες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η πρώτη µε αριθµό 234/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνη Τζαµτζή
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη συγκρότηση των επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και η
τέταρτη µε αριθµό 226/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παύλου Χαϊκάλη επίσης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση
επιδόµατος από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),
αναφέρονται στο ίδιο θέµα και θα συζητηθούν ταυτόχρονα,
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χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώµατα των οµιλητών ως προς το
χρόνο οµιλίας τους, µε εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου
4 του άρθρου 131 του Κανονισµού της Βουλής.
Πρώτα έχει το λόγο ο κ. Τζαµτζής για δύο λεπτά να αναπτύξει
την ερώτησή του και µετά θα πάρει το λόγο ο κ. Χαϊκάλης.
Ορίστε, κύριε Τζαµτζή, έχετε το λόγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με το ν. 3863/2010 δηµιουργήθηκαν τα ΚΕΠΑ για να υπάρξει
απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας,
δηµιουργήθηκαν δηλαδή τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Σε αντίθεση, όµως, από ό,τι ήθελε να πετύχει η συγκεκριµένη
ρύθµιση, δηµιουργήθηκαν πολύ µεγάλα προβλήµατα, ιδιαίτερα
µε τους χρόνους σύγκλισης των επιτροπών. Ανάπηροι περιµένουν αυτήν τη στιγµή πέντε, επτά και δέκα µήνες να συγκληθεί η
επιτροπή για να περάσουν από αυτήν. Αποτέλεσµα είναι, αφενός
µεν ασθενείς που πρέπει να περάσουν για πρώτη φορά από την
επιτροπή για να δικαιούνται συντάξεως, να περιµένουν πολλούς
µήνες και αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης, εφόσον δεν µπορούν να εργαστούν.
Δεύτερον, για τους αναπήρους, που περιµένουν να περάσουν
δεύτερη ή τρίτη φορά, διακόπτεται για πολλούς µήνες η συνταξιοδότησή τους, οπότε και αυτοί αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης.
Όλα αυτά τα προβλήµατα και αυτές οι µεγάλες καθυστερήσεις
έχουν σχέση µε τον καθορισµό των επιτροπών από τα ΚΕΠΑ για
την πιστοποίηση της αναπηρίας κι έχουν δηµιουργήσει οξύτατα
προβλήµατα σε όλους αυτούς τους ασθενείς ή αναπήρους. Πρέπει να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία, η υποβολή της αίτησης, ο
καθορισµός της επιτροπής, η πιστοποίηση της αναπηρίας, ώστε
να µην ταλαιπωρούνται οι συµπολίτες µας.
Είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντικό να γίνονται συχνότερα και πιο
γρήγορα οι επιτροπές των ΚΕΠΑ, ώστε να πάψουν να περιµένουν
οι ανάπηροι να περάσουν από επιτροπή πέντε, επτά και δέκα
µήνες. Δεύτερον, οι ανάπηροι οι οποίοι αποδεδειγµένα έχουν µόνιµη αναπηρία, να µην καλούνται δεύτερη και τρίτη φορά να περάσουν ξανά από την επιτροπή.
Τέλος, θέλω να θέσω ένα θέµα, το οποίο κατ’ ιδίαν το έχουµε
συζητήσει δύο φορές. Υπάρχει η ανάγκη να δηµιουργηθεί ΚΕΠΑ
στα Γιαννιτσά της Πέλλας. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχει
η υποδοµή, είναι ο µισός νοµός πληθυσµιακά και πρέπει να δοθεί
λύσει σε αυτό το θέµα, για να πάψουν να ταλαιπωρούνται οι συµπολίτες µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο κ. Χαϊκάλης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δεν µπορώ να
εκφραστώ σε µία τέτοια κατάσταση, γιατί πάντοτε σε αυτήν τη
χώρα ξέραµε ότι δεν υπάρχουν λεφτά αλλά υπήρχε ανθρωπιά.
Εδώ η Κυβέρνηση δείχνει ένα πρόσωπο τελείως αντίθετο -θα
έλεγα- σε αυτό που λέµε «κοιτάζω το συνάνθρωπό µου». Δεν
υπάρχει κοινωνικό κράτος, είναι απών. Η κατάσταση µε τα ΑΜΕΑ
έχει φθάσει στο απροχώρητο. Υπάρχουν κατηγορίες αναπήρων,
οι οποίοι αυτήν τη στιγµή περιµένουν, όπως είπε και ο συνάδελφος µέχρι και έντεκα µήνες απλήρωτοι. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, όπου περιµένει πότε η πολιτεία θα ευοδωθεί να εγκρίνει
το επίδοµά του.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία ο αριθµός των εγκλωβισµένων στις λίστες αναµονής του ΚΕΠΑ ανέρχεται στις εξήντα χιλιάδες. Ειδικότερα
αυτοί που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% προσπαθούν
επί µήνες να αποδείξουν το αυτονόητο, ότι δεν µπορούν να γίνουν καλύτερα. Και όµως περνάνε από επιτροπές και εξετάζονται
ξανά εξετάζονται, για να δουν πάλι το ίδιο αποτέλεσµα.
Αυτήν την αναλγησία δεν την καταλαβαίνω ειλικρινά. Και κόβεται επίσης ο µισθός τους ή µάλλον το επίδοµά τους -γιατί µισθός δεν είναι- τη στιγµή που ένας συνοδός ενός χρήστη
αναπηρικού αµαξιδίου, που έχει ανάγκη επί είκοσι τέσσερις ώρες
να έχει φροντίδα, κοστίζει πάνω από 1.500 ευρώ ενώ το εξωιδρυµατικό επίδοµα είναι σήµερα στα 670 ευρώ. Και να θυµίσω το
προνοιακό επίδοµα για συµπλήρωση αυτού του µισθού, επιδό-

1039

µατος, σύνταξης –πείτε το όπως θέλετε- που σε καµµιά περίπτωση δεν αποτελεί εισόδηµα αλλά ελάχιστη προσπάθεια ισοσκελισµού στο επιπλέον κόστος ζωής που του έχει φέρει η
αναπηρία.
Επίσης, ο κίνδυνος που κρύβεται πίσω από τη µη καταβολή
των επιδοµάτων είναι τα άτοµα µε αναπηρία να κινδυνεύουν να
οδηγηθούν στο νοσοκοµείο λόγω επιδείνωσης της υγείας τους,
κάτι που σηµαίνει ότι θα καταβάλει το κράτος περισσότερα χρήµατα για να καλύψει τα νοσήλιά τους.
Ερχόµαστε και ρωτάµε: Τι προτίθεσθε να κάνετε για να µη διακόπτεται το επίδοµα των ασφαλισµένων και γιατί δεν συνεχίζετε
να πληρώνετε το επίδοµα αυτό έως ότου εγκριθεί κάθε αίτηµα;
Και στο τέλος, αν αποδειχθεί ότι κάτι παράνοµο έχει συµβεί, να
του επιστρέφονται τα χρήµατα και βέβαια να υπάρχει ο αντίστοιχος τρόπος τιµωρίας για κάθε έναν που πέφτει σε αυτήν την παγίδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος, για έξι λεπτά
στους δυο συναδέλφους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις δύο ερωτήσεις που εστιάζονται στο ίδιο ζήτηµα.
Και µόνο το γεγονός ότι δύο συνάδελφοι του Κοινοβουλίου από
διαφορετικές παρατάξεις διατυπώνουν στην ουσία το ίδιο ερώτηµα, δείχνει πόσο αυτό απασχολεί τους πολίτες, µε τι αγωνία
απευθύνονται στους κοινοβουλευτικούς τους αντιπροσώπους
προκειµένου διά του κοινοβουλευτικού ελέγχου να έλθει αυτό
υπ’ όψιν του αρµοδίου Υπουργείου.
Είναι ευκαιρία να συζητήσουµε µέσα από αυτό το ερώτηµα για
το θεσµό των ΚΕΠΑ που είναι ένας σχετικά νεοσύστατος θεσµός.
Ισχύει από το 2010. Οπωσδήποτε, θεωρώ εγώ και η ηγεσία του
Υπουργείου, ότι συνιστά ένα θετικό µεταρρυθµιστικό βήµα προς
τη σωστή κατεύθυνση στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας
εξορθολογισµού και εξυγίανσης του προνοιακού συστήµατος
της χώρας. Αναµφισβήτητα, πρέπει να στηριχθεί απ’ όλους, πρέπει να στηριχθεί από τις πολιτικές δυνάµεις, πρέπει να στηριχθεί
από την κοινωνία, πρέπει να στηριχθεί από την ίδια την κοινότητα
των ανθρώπων µε αναπηρία. Αυτές άλλωστε είναι και οι προτάσεις της οµοσπονδίας τους, της ΕΣΑΜΕΑ.
Αυτήν τη στιγµή τα ΚΕΠΑ συνιστούν το µοναδικό αξιόπιστο εργαλείο πιστοποίησης και εποµένως καταγραφής κάθε µορφής
αναπηρίας και το σύστηµα που έχει θεσπισθεί είναι ενιαίο σε λειτουργία και κανόνες, αντικειµενικό ως προς την κρίση των υγειονοµικών επιτροπών, µε προβλήµατα οπωσδήποτε και καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις είναι το βασικό πρόβληµα. Μην ξεχνάµε άλλωστε ότι πρόκειται για σχετικά νέο θεσµό. Είναι όµως
ως θεσµός διαφανής και ελεγχόµενος µέσα από το Ηλεκτρονικό
Μητρώο.
Δυο λόγια για τη λειτουργία, µια και έχουµε το χρόνο. Σήµερα
λειτουργούν εξήντα ένα σηµεία ΚΕΠΑ πανελλαδικώς. Δεν λειτουργούν στα Γιαννιτσά, κύριε συνάδελφε. Αν χρειαστεί, θα το
δούµε και αυτό. Όπως θα εξηγήσω παρακάτω, έχει να κάνει µε
τη στελέχωση από ιατρικό προσωπικό. Προσπαθούµε να βρούµε
αρκετούς γιατρούς ώστε να διεκπεραιώσουν και τους χιλιάδες
ελέγχους που βρίσκονται σε εκκρεµότητα. Αν το σύστηµα ενισχυθεί και µε επιπλέον γιατρούς, τότε µπορούµε να δούµε και
τη σύσταση καινούργιων ΚΕΠΑ σε περιοχές όπου υπάρχει το
πρόβληµα.
Όπως σας είπα, οι υγειονοµικές επιτροπές αναπηρίας στελεχώνονται από Ειδικό Σώµα Ιατρών οι οποίοι υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση για να διεκπεραιώσουν το έργο τους στο
πλαίσιο της ανωτέρω επιτροπής. Υπάρχουν δύο στάδια. Το
πρώτο είναι το στάδιο του ιατρικού προελέγχου, δηλαδή οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους και τα συνηµµένα
απαιτούµενα ιατρικά δικαιολογητικά και στη συνέχεια ορίζονται
οι υγειονοµικές επιτροπές ανά ειδικότητα και καθορίζεται η ηµεροµηνία εξέτασης των αιτούντων. Αυτός είναι ο προϊατρικός
έλεγχος. Διεκπεραιώνεται –και αυτό είναι ένα πρόβληµα που
πρέπει να δούµε- όχι µόνο από το διοικητικό προσωπικό του ΙΚΑ
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αλλά και από γιατρούς.
Στόχος µας είναι αυτό το στάδιο του ελέγχου να διεκπεραιώνεται µόνο από διοικητικούς υπαλλήλους. «Τους έχει το ΙΚΑ;»
θα µου πείτε. Αυτήν τη στιγµή όχι. Εξετάζουµε ακόµα και το ενδεχόµενο µετάταξης στελεχών, υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα τον ΟΑΕΔ, ο οποίος ξέρετε ότι έχει
συγχωνεύσει στη δοµή του την Εργατική Εστία και την Εργατική
Κατοικία και εποµένως έχει αυτήν τη στιγµή το υπαλληλικό προσωπικό που ενδεχοµένως θα µπορούσε να στραφεί προς αυτήν
την κατεύθυνση. Για ποιο λόγο; Για να αποσυµφορηθούν αυτήν
τη στιγµή οι γιατροί του συστήµατος και να αφιερωθούν µόνο
στις ιατρικές εξετάσεις. Είναι και αυτό µια σκέψη που αυτήν τη
στιγµή εξετάζουµε.
Γίνεται µεγάλη προσπάθεια όµως για να συγκροτείται όλο και
µεγαλύτερος αριθµός υγειονοµικών επιτροπών. Κακά τα ψέµατα,
ο µόνος τρόπος να λύσεις το πρόβληµα είναι να συνεδριάζουν
συχνότερα αυτές οι επιτροπές, παρά το γεγονός ότι έχουµε και
ελλείψεις σε συγκεκριµένες ειδικότητες γιατρών για να καλύψουν συγκεκριµένα περιστατικά, όπως ας πούµε νευρολόγους ή
ψυχιάτρους ή καρδιολόγους. Αυτήν τη στιγµή περίπου συνεδριάζουν περί τις οκτακόσιες επιτροπές το µήνα. Κάθε επιτροπή εξετάζει γύρω στα δεκαπέντε περιστατικά ανά συνεδρίαση. Ο
στόχος, όπως το θέτει το ΙΚΑ, το αρµόδιο ελεγκτικό όργανο, το
όργανο που έχει ενσωµατώσει τα ΚΕΠΑ στη δοµή λειτουργίας
του, είναι να τριπλασιαστεί ο αριθµός να πάνε περίπου στις δύο
χιλιάδες συνεδριάσεις επιτροπών το µήνα. Είναι στόχος αρκετά
φιλόδοξος, νοµίζω όµως ότι, αν υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, µπορούµε να τον πιάσουµε. Εάν πάµε στο τρίµηνο που ήδη
διανύουµε –Σεπτέµβρη, Οκτώβρη, Νοέµβρη- και τριπλασιάσουµε
τους ρυθµούς, τότε θα µπορέσει το 50% περίπου των εκκρεµών
υποθέσεων, δηλαδή γύρω στις τριάντα χιλιάδες από τις εξήντα
που σωστά λέτε ότι εκκρεµούν, να διεκπεραιωθεί. Έτσι το σύστηµα θα έχει αποσυµφορηθεί. Αυτός, όπως σας είπα, είναι ο
στόχος που θέτει το ίδιο το ΙΚΑ. Γι’ αυτό το λόγο προχωρεί περαιτέρω σε διαδικασία ένταξης στο Ειδικό Σώµα και Γιατρών του
ΕΣΥ και γιατρών των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Ακόµα µελετά και την ενσωµάτωση ιδιωτών ιατρών στο σύστηµα,
έτσι ώστε να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι και να αποσυµφορηθεί
το σύστηµα. Ήδη τον επόµενο µήνα έχει προγραµµατιστεί να λειτουργήσει µεγαλύτερος αριθµός υγειονοµικών επιτροπών.
Οπωσδήποτε έτσι ο χρόνος αναµονής της εξέτασης θα µειωθεί
σηµαντικά.
Αυτήν τη στιγµή µας απασχολεί και µας να βελτιώσουµε τη λειτουργικότητα των ΚΕΠΑ και τίποτε άλλο. Όπως σας είπα, ο εξορθολογισµός του συστήµατος περνάει µόνο µέσα απ’ αυτό.
Χρειάζεται κάποια πίστωση χρόνου, αλλά βέβαια έχουµε µάθει
να λειτουργούµε χωρίς να υπάρχει χρόνος. Υπάρχουν σοβαρά
περιθώρια βελτίωσης της λειτουργίας τους και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι παρουσιάζονται σοβαρές καθυστερήσεις, αλλά και
ότι µπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα.
Πριν κωδικοποιήσω στη δευτερολογία µου τα µέτρα όπως τα
εξήγησα, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο τέθηκε από τους συναδέλφους και είναι πολύ σηµαντικό, όσον αφορά δηλαδή την εφάπαξ κρίση περιπτώσεων βαριάς αναπηρίας: Έχετε δίκιο. Έτσι θα
έπρεπε να γίνει για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία ανθρώπων οι
οποίοι πραγµατικά έχουν τεράστια ανάγκη να αποφύγουν την ταλαιπωρία συνεχών επανεξετάσεων µέσα από τα ΚΕΠΑ. Αλλά να
ξέρετε ότι στην κείµενη νοµοθεσία υπάρχει αυτή η πρόβλεψη.
Έχουµε δώσει σχετικές οδηγίες µε έγγραφό µας, δια των οποίων
να µπορούν οι γιατροί του Ειδικού Σώµατος Ελεγκτών να αποφαίνονται κατά την επιστηµονική τους κρίση για την επ’ αόριστον
διάρκεια µιας αναπηρίας, εφόσον διαπιστώνουν ότι είναι µόνιµη
και µη αναστρέψιµη και να το κάνουν µια φορά. Έχουν τη δυνατότητα, λοιπόν, οι ελεγκτές γιατροί να το κάνουν. Το γιατί δεν το
κάνουν, όπως σας είπα, είναι και θέµα επιστηµονικής κρίσης. Δεν
θέλω να τους πω εγώ -εξάλλου δεν είµαι και γιατρός- πώς να κάνουν τη δουλειά τους, θεωρώ όµως ότι, αφού υπάρχει η σχετική
πρόνοια στο νόµο, µπορούν να το κάνουν και προς αυτήν την κατεύθυνση τους έχουµε συµβουλέψει.
Στη δευτερολογία µου θα πω δυο - τρία σηµεία ακόµα που νοµίζω ότι εξυπηρετούν το θέµα της βελτίωσης της λειτουργικότη-
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τας του συστήµατος.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Τζαµτζής για τρία λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε µεγάλη προσοχή. Πράγµατι είναι νέος θεσµός τα ΚΕΠΑ. Υπάρχει
το θέµα της διαφάνειας και σίγουρα αντιµετωπίζεται µε τον καθορισµό των επιτροπών, όµως πρέπει να δουλέψει το σύστηµα
πολύ πιο γρήγορα. Οι ρυθµοί µε τους οποίους δουλεύει σήµερα
είναι τροµακτικά αργοί. Τα νούµερα είναι πραγµατικά. Είναι περιπτώσεις συµπολιτών µας, ασθενών που θέλουν να περάσουν
από επιτροπές ή αναπήρων οι οποίοι θα περάσουν δεύτερη ή
τρίτη φορά και εκεί διαπιστώνουµε ότι περιµένουν από το Φεβρουάριο του 2012 ή από τον Ιανουάριο του 2012. Καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεπεράσει τους οκτώ, εννιά και δέκα µήνες.
Αυτό το οποίο έχω ακούσει -και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύειείναι ότι γιατροί δεν αποδέχονται να µπουν στις επιτροπές γιατί
θεωρούν ότι η αποζηµίωση που θα πάρουν είναι χαµηλή. Δεν
µπαίνω στη λογική του όρκου του Ιπποκράτη που έχουν δώσει,
αλλά στη λογική ότι θα πρέπει οι επιτροπές αυτές να συµπληρωθούν και µε ιδιώτες γιατρούς αν δεν φτάνουν οι γιατροί που είναι
στο δηµόσιο τοµέα.
Ο στόχος µας θα πρέπει να είναι ένας, να εξυπηρετηθούν οι
συµπολίτες µας που έχουν αναπηρία και σε καµµία περίπτωση
να µη µένουν χωρίς να παίρνουν τη σύνταξή τους για κάποιο χρονικό διάστηµα. Είναι ανάπηροι άνθρωποι που δεν µπορούν να
δουλέψουν και δεν έχουν άλλους πόρους, κύριε Υπουργέ. Δεν
σκέφτονται αν ο γιατρός είναι του ΕΣΥ ή αν είναι ιδιώτης.
Πρέπει λοιπόν, να δοθεί λύση για αυτούς τους ανάπηρους, να
περάσουν άµεσα από την επιτροπή, να πιστοποιηθεί η αναπηρία
τους για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξή τους.
Από κει και πέρα, ανάφερα και πριν –και ειλικρινά χαίροµαι που
το θέσατε- το θέµα των µονίµων αναπηριών. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το θέµα και ίσως πρέπει να στείλετε και κάποιες εγκυκλίους ως Υπουργείο. Αν ένας γιατρός δεν καταλαβαίνει ότι
εγώ έχω ακρωτηριασµένο πόδι, ότι δεν πρόκειται να αποκτήσω
ξανά πόδι, αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν πρέπει να
εξαρτάται απλά από το γιατρό. Ας του δώσετε µια εγκύκλιο σαν
Υπουργείο που να ξεκαθαρίζει αυτό το θέµα, ώστε να µην ταλαιπωρούνται οι συµπολίτες µας.
Τρίτο και τελευταίο θέµα. Αν ζητούµε το ΚΕΠΑ των Γιαννιτσών,
κύριε Υπουργέ, είναι γιατί αφ’ ενός µεν έχει τις προϋποθέσεις
και αφ’ ετέρου θα εξυπηρετήσει το µισό πληθυσµό, δηλαδή πάνω
από ογδόντα χιλιάδες συµπολίτες. Βεβαίως, θα αποσυµφορήσει
την κατάσταση του ΚΕΠΑ Έδεσσας, στο οποίο αυτήν τη στιγµή
περιµένουν πάνω από δύο χιλιάδες άνθρωποι για να περάσουν
από επιτροπή. Είναι έκκληση, είναι φωνή διαµαρτυρίας από όλο
το νοµό να προχωρήσετε στη δηµιουργία του ΚΕΠΑ Γιαννιτσών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Χαϊκάλης για τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, φτιάξατε δύο οργανισµούς, το ΚΕΠΑ και τον ΕΟΠΥΥ που δεν έχουν καθόλου οργανωτική βάση. Ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ, που είναι υπεύθυνος και για
αυτήν την κατάσταση, µε τον ιδρυτικό νόµο 4051/12 το ποσοστό
επιδότησής του µειώθηκε στο 4% από 6%, χάνοντας έτσι πεντακόσιες χιλιάδες µέσα σε χρόνο ντε τε.
Δεν µου απαντήσατε όµως στην ουσιαστική ερώτηση, γιατί
πρέπει πριν περάσουν από εξετάσεις αυτοί οι άνθρωποι να κόβεται το επίδοµα ή η σύνταξή τους; Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί
δεν πρέπει να συνεχίζουν να παίρνουν αυτήν την επιδότηση,
αυτό το βοήθηµα, αυτά τα ψίχουλα πραγµατικά και τους αναγκάζετε να ταλαιπωρούν και τις οικογένειές τους και να ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι κάθε φορά που περνούν εξετάσεις, συν το
γεγονός ότι πρέπει να πληρώσουν και τις εξετάσεις κάθε φορά,
γιατί κάθε οργανισµός δεν δέχεται να είναι τετράµηνες ή πεντάµηνες, αλλά πρέπει να είναι οπωσδήποτε τρίµηνες.
Ουσιαστικά δεν µιλάµε µόνο για την ιατρική κάλυψη. Την Τρίτη
4-9-2012 επισκέφθηκα προσωπικά, µε κλιµάκιο του τοµέα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Ανεξάρτητων Ελ-
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λήνων, τα κεντρικά γραφεία. Κάναµε δηλαδή µία έφοδο στα κεντρικά, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου.
Δυστυχώς η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Σε ένα γραφείο είδαµε µια υπάλληλο. Στο συγκεκριµένο γραφείο, για του λόγου
το αληθές – όπως είπε ο Τζαµτζής- είδαµε άνθρωπο από την
Έδεσσα να περιµένει για να ρωτήσει πότε θα περάσει επιτροπή,
γιατί κανένας δεν του είχε πει πότε θα περάσει!
Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχει σύστηµα, δεν υπάρχει και τώρα µε τα κοµπιούτερ κάποιος τρόπος
ώστε να ενηµερωθούν οι άνθρωποι και να µην ταλαιπωρούνται
να έρχονται από τη Λάρισα, την Πάτρα, την Έδεσσα αλλά να ξέρουν πότε θα περάσουν από επιτροπή; Ούτε αυτό υπήρχε.
Μια ταµπέλα –την οποία φωτογραφήσαµε- έγραφε ότι υπάρχουν τρεις τηλεφωνήτριες, τρεις γραµµές τηλεφωνίας. Ανεβήκαµε πάνω και είδαµε µια τηλεφωνήτρια που εξυπηρετούσε µόνη
της τρεις γραµµές. Έµεινε µόνη της, ενώ παλιά ήταν τρεις υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι αυτοί ήταν από ιδιωτική εταιρεία, η οποία
εταιρεία απέλυσε τις άλλες δύο και έχει µείνει µόνη της.
Πήγαµε στη διευθύντρια στελέχωσης ιατρικού προσωπικού και
µας εξήγησε ότι χρειάζονται ακόµη άλλοι οκτακόσιοι γιατροί, για
να φτάσουµε στο σηµείο οι ασθενείς να περνάνε τις εξετάσεις
ανά τρίµηνο. Αυτή θα είναι η καλυτέρευση η οποία θα γίνει µε
τους οκτακόσιους γιατρούς. Όταν ρωτήσαµε το πού θα βρείτε
τα χρήµατα, µας είπαν από τον ΕΟΠΥΥ. Ο ΕΟΠΥΥ πηγαίνει από
το κακό στο χειρότερο. Δεν το συζητάµε. Προχθές στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων µας είπε ο κ. Λυκουρέντζος ότι
από το 1 δισεκατοµµύριο που ήταν, είναι ήδη 1,5 δισεκατοµµύριο
µέσα. Οπότε;
Γιατί τους κόβετε τη ροή των χρηµάτων; Γιατί ταλαιπωρείται
όλος αυτός ο κόσµος; Είπατε για τους γιατρούς. Μα οι γιατροί
είναι αυτοί που πρέπει να πουν το ποιος έχει το πρόβληµα, να
µην εξεταστούν πάλι οι ασθενείς, όταν κάποιος έχει απινιδωτή
και βηµατοδότη -και αυτό από µόνο του συνιστά 80% αναπηρίαή έχει κοµµένο πόδι, όπως σωστά ανέφερε ο συνάδελφος, και
ξαφνικά του λένε «ξαναπέρνα». Και θα θα γίνει; Θα κολλήσει το
πόδι;
Είναι µια κατάσταση η οποία ουσιαστικά έχει ξεφύγει από τον
έλεγχο και νοµίζω ότι ταλαιπωρείται κόσµος συν το ψυχολογικό
µέρος που υπάρχει, ειδικά µε τη σκλήρυνση κατά πλάκας, που
τους κάνουν εξετάσεις οι γιατροί και προκειµένου να αποδείξουν
ότι έχει σηµειωθεί καλυτέρευση, ταλαιπωρούν τους ασθενείς.
Νοµίζω ότι ειδικά όσον αφορά τον οικονοµικό τοµέα, το θέµα θα
πρέπει να το δείτε µε περισσότερη συµπάθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ.
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις σηµαντικές και ουσιαστικές επισηµάνσεις τους. Συµφωνούµε ότι το σύστηµα παρουσιάζει
πληµµέλειες ως προς τη λειτουργία του. Επίσης όµως θα ήθελα
να δεχθείτε κι εσείς ότι πραγµατικά καταβάλλεται µια µεγάλη
προσπάθεια να λειτουργήσει καλύτερα.
Είπατε για τον ΕΟΠΥΥ. Δεν φέρνω αντίρρηση σε αυτό. Καταλαβαίνετε βέβαια και εσείς ότι όλη αυτή η συζήτηση πρέπει να
συµπεριλάβει και τις δοµές του Υπουργείου Υγείας. Δεν µπορούµε να συζητήσουµε το ζήτηµα του εξορθολογισµού του συστήµατος λειτουργίας και τη βελτίωση λειτουργίας των ΚΕΠΑ,
αν δεν περάσουµε και από το Υπουργείο Υγείας, γιατί απλούστατα το Υπουργείο Υγείας θα µιλήσει µε τους γιατρούς. Πρέπει
να βάλει πλάτη και ο ιατρικός κλάδος.
Τέθηκε ένα θέµα αµοιβών. Έχετε δίκιο, κύριε συνάδελφε, αλλά
εγώ σας ρωτώ, ποιος γιατρός και εκτός συστήµατος ΕΟΠΥΥ ή
ΙΚΑ θα άφηνε το ιατρείο του όπου θα µπορούσε να παίρνει 50
ευρουλάκια ανά επίσκεψη, για να πάει να κάνει έλεγχο παραδείγµατος χάριν, σε µια επιτροπή των ΚΕΠΑ, που η αµοιβή είναι τουλάχιστον κατά το ήµισυ µικρότερη; Θα πρέπει να το κάνει -λέω
εγώ- αντιλαµβανόµενος το ρόλο που έχει αναλάβει ως γιατρός
και συναισθανόµενος του λειτουργήµατος το οποίο επιτελεί,
διότι ο γιατρός δεν είναι µόνο ο επαγγελµατίας, ο οποίος απο-
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κοµίζει εισόδηµα, ο ιατρικός κλάδος είναι αυτός ο κλάδος που
βλέπει τους πάσχοντες συνανθρώπους µας. Μπορεί να ακούγεται θεωρητικό ή ροµαντικό, αλλά η ουσία του θέµατος είναι αυτή,
να καταλάβουν οι γιατροί ότι αυτήν τη στιγµή θα πρέπει να στηρίξουν το σύστηµα. Μόνο έτσι, όταν δηλαδή συναισθανθούν την
αποστολή τους -αν θέλετε- και δεχθούν να στελεχώσουν τις επιτροπές και εποµένως να τονωθεί ο αριθµός των συνεδριάσεων,
θα πάµε σε µια ουσιαστική αποσυµφόρηση του συστήµατος.
Σας είπα ότι εκδώσαµε µια οδηγία –θα τη δώσουµε µε µορφή
εγκυκλίου- για να δουν το θέµα τής άπαξ, µιας φοράς, εξέτασης
των περιπτώσεων βαριάς αναπηρίας, ώστε να µην έρχονται και
ξαναέρχονται άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν είναι σε
θέση να υποστούν την παραµικρή ταλαιπωρία. Αυτό νοµίζω ότι
είναι επιβεβληµένο και πρέπει να γίνει και να περιµένετε και τις
σχετικές ανακοινώσεις εντός της εβδοµάδας, διότι πρέπει να
βρεθούµε και µε τον αρµόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας γι’
αυτά τα θέµατα και νοµίζω ότι θα γίνει εντός της εβδοµάδας.
Θα ήθελα τούτη την ώρα, για να καταλάβουµε όλοι πόσο σηµαντικός είναι αυτός ο θεσµός και τι ρόλο έχει να επιτελέσει στον
εξορθολογισµό του συστήµατος, να σας διαβάσω το δελτίο
Τύπου του ΙΚΑ –σηµερινό, Δευτέρα 17 Σεπτεµβρίου- σχετικά µε
τα αποτελέσµατα επανελέγχου επιδοµατούχων τυφλότητας πρόνοιας στη Ζάκυνθο, µια από τις περιοχές η οποία είναι υπό
έρευνα αυτήν τη στιγµή.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Και συνεχίζει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ο έλεγχος έλαβε χώρα
από 11-9-12 µέχρι 13-9-12 µέσα από τις δοµές του ΚΕΠΑ. Το σύνολο των κληθέντων προς επανέλεγχο ήταν τριακόσιοι ογδόντα
οκτώ. Δεν προσήλθαν εκατόν σαράντα έξι, εξετάστηκαν διακόσιοι είκοσι ένας και αναβλήθηκαν οι εξετάσεις είκοσι ενός.
Τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Τυφλοί εφ’ όρου ζωής:
τριάντα τέσσερις –ποσοστό 17,65%- τυφλοί για ένα έτος: πέντε,
όχι τυφλοί: εκατόν ογδόντα δύο. Αυτά καταγράφηκαν σε µία περιοχή για την οποία υπήρχαν, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ενδείξεις ότι ο µέσος όρος των επιδοµάτων…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Να πάει στον εισαγγελέα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα πάει στον εισαγγελέα, αλλά πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, κύριε συνάδελφε, και να δούµε και ποιος εξέδωσε τις αποφάσεις, οι
οποίες έχουν να κάνουν µε παροχή τέτοιων επιδοµάτων.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Να τις συνεχίσουµε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, µη
διαµαρτύρεστε από κάτω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αυτό είναι αυτό που
λέµε εξορθολογισµός του συστήµατος. Και ο εξορθολογισµός
του συστήµατος –δηλαδή η αποβολή από το σύστηµα όλων
αυτών που το εξαπάτησαν διαχρονικά- θα εξυγιάνει οικονοµικά
την κατάσταση. Βέβαια, αν υπολογίσουµε πόσα επιδόµατα τέτοιου τύπου δίνονταν για πόσες δεκαετίες, θα καταλάβετε ότι θα
µαζευτούν πολλές απορίες σχετικά µε το πώς φτάσαµε ως εδώ,
στην οικονοµική κατάρρευση.
Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο εξορθολογισµός του συστήµατος και µέσα σ’ αυτήν την προσπάθεια το ΚΕΠΑ έχει να
διαδραµατίσει κοµβικό ρόλο.
Επιγραµµατικά, θα ήθελα να κωδικοποιήσω τους άξονες της
προσπάθειάς µας:
Πρώτον, εντατικοποίηση των ελέγχων. Τα είπα και στην πρωτολογία µου. Περισσότεροι έλεγχοι ανά εβδοµάδα, περισσότερες εξεταζόµενες περιπτώσεις ανά έλεγχο.
Δεύτερον, διοικητικές παρεµβάσεις για την επίσπευση αυτής
καθ’ εαυτής της διαδικασίας ελέγχου. Αναφέροµαι κυρίως στον
ιατρικό προέλεγχο, ο οποίος πρέπει να γίνεται από διοικητικούς
υπαλλήλους και όχι από γιατρούς, ώστε οι γιατροί να µπορούν
να κάνουν απερίσπαστα το ιατρικό κοµµάτι της δουλειάς τους.
Τρίτον, συµµετοχή περισσότερων γιατρών εκτός ΙΚΑ και
ΕΟΠΥΥ. Σας ανέλυσα τα σχετικά µε το πώς πρέπει να δουν όλοι
αυτήν την υπόθεση, κάπως διαφορετικά και να «βάλουν πλάτη»
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για να στηριχτεί το σύστηµα.
Τέταρτον, αλλαγές στον τρόπο σύστασης των επιτροπών και
των συνεδριάσεων αυτών. Είχα πει πριν από µία εβδοµάδα σε
µία επίκαιρη επερώτηση από το Βήµα της Βουλής, σχετικά µε τα
προνοιακά επιδόµατα, ότι µπορούµε, για παράδειγµα, να κάνουµε καλύτερα τη δουλειά µας, οργανώνοντας συνεδριάσεις
επιτροπών µε γιατρούς από όµορους νοµούς. Για παράδειγµα,
οι γιατροί των Τρικάλων µπορούν να διενεργούν εξετάσεις στην
Καρδίτσα, της Καρδίτσας στη Λάρισα, της Λάρισας στα Τρίκαλα
µε πρόεδρο που να προέρχεται εκτός, αν θέλετε, περιφέρειας.
Έτσι και θα εξοικονοµήσουµε χρόνο και θα εξοικονοµήσουµε
χρήµα και θα εξασφαλίσουµε το τεκµήριο της διαφάνειας στο
όλο σύστηµα.
Γνωρίζω, παλιότερα, περίπτωση οµάδας γιατρών Θεσσαλονίκης, που πήραν το αεροπλάνο –παρακαλώ- να κατέβουν στην
Αθήνα και από εκεί να πάρουν άλλο αεροπλάνο, για να ανέβουν
στην Αλεξανδρούπολη για να διενεργήσουν εξετάσεις στον
Έβρο. Θα µπορούσαν να πάρουν το αυτοκίνητο και σε µερικές
ώρες πλέον, µε το δρόµο έτσι, όπως είναι σήµερα, την καινούργια Εγνατία, να βρίσκονται εκεί, εξοικονοµώντας και χρόνο και
χρήµα.
Τέτοιες παρεµβάσεις είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν. Οφείλουµε εµείς να διορθώσουµε αυτό το σύστηµα και, όπως σας
είπα, οι ενέργειες, για να το διορθώσουν, ήδη γίνονται.
Αν όµως δεν συµµετάσχουν περισσότεροι γιατροί, το Υπουργείο Υγείας, αν δεν αποφασίσουν ότι πρέπει να «βάλουν πλάτη»,
για να στηρίξουν αυτό το σύστηµα, αν δεν πάµε έτσι σε εντατικοποίηση των ελέγχων, δεν θα αποσυµφορηθεί ποτέ όσο και να
µιλάµε, όσο και να αναλισκόµαστε εδώ σε συζητήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Εποµένως αυτήν την ώρα ο µόνος τρόπος είναι, να τριπλασιαστεί ο ρυθµός των ελέγχων. Αυτός είναι και ο στόχος του ΙΚΑ.
Πρέπει να πάνε περισσότεροι γιατροί, περισσότερες εξεταζόµενες περιπτώσεις ανά συνεδρίαση, µε τον τρόπο που είπαµε: δηλαδή το διοικητικό προσωπικό να αναλάβει µόνο τα του
προϊατρικού ελέγχου και τα υπόλοιπα να διεκπεραιώνονται µόνο
από γιατρούς.
Νοµίζω ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο –γιατί αν δεν υπήρχε, θα
ήταν πραγµατικά πρόβληµα- ώστε να αποσυµφορηθεί το σύστηµα κατά 50% το επόµενο τρίµηνο. Αν συµβεί αυτό, θα δείτε
ότι θα συµπτυχθεί και ο χρόνος αναµονής ανθρώπων, που ταλαιπωρούνται στις επιτροπές.
Όσον αφορά την καταβολή –και µε αυτό τελειώνω και ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε- ή τη µη καταβολή του επιδόµατος ή της σύνταξης κατά τη διάρκεια αναµονής, νοµίζω ότι
είναι ένα ζήτηµα, το οποίο πρέπει να δούµε. Αυτήν τη στιγµή
υπάρχει πρόβλεψη της διακοπής καταβολής του επιδόµατος ή
της σύνταξης. Δεν ξέρω, θα µπορούσαµε να βάλουµε µία προθεσµία: ότι αν µέσα σε τρεις ή τέσσερις µήνες, ας πούµε –αυθαίρετα µιλάω τώρα, από το µυαλό µου, όσον αφορά αυτήν την
προθεσµία- ή µέσα σε κάποιους µήνες –σίγουρα όχι έξι, επτά και
οκτώ και εννιά- δεν διεκπεραιωθεί ο έλεγχος και δεν συνεδριάσει
η επιτροπή, τότε ίσως θα πρέπει να αναιρέσουµε αυτήν την αναµονή. Θα δούµε.
Νοµίζω ότι πρέπει να βάλουµε την απλή λογική να δουλέψει
και αν το κάνουµε αυτό, θα µπορέσουµε να βρούµε και λύσεις
για αυτά τα προβλήµατα.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Με τα Γιαννιτσά τι θα γίνει, κύριε
Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όσον αφορά τα Γιαννιτσά, κύριε συνάδελφε –διότι καταλαβαίνω την εύλογη αγωνία
σας- σας είπα ότι δεν έχω καµµία αντίρρηση να προχωρήσουµε
στην ίδρυση ΚΕΠΑ και στα Γιαννιτσά. Βέβαια θα πρέπει να πάµε
µέσα από τις δοµές του Υπουργείου Υγείας, του ΙΚΑ και κυρίως,
πρέπει να δούµε κατά πόσο µπορεί να στελεχωθεί µε γιατρούς
αυτό το υπό σύσταση ΚΕΠΑ, κοντά στα υπόλοιπα εξήντα ένα που
λειτουργούν.
Το κατά πόσο µπορούµε να βελτιώσουµε και να αυξήσουµε
αυτές τις δοµές, έχει να κάνει και µε το κατά πόσο µπορούµε να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υποστηρίξουµε τις ήδη υπάρχουσες. Θα υποστηρίξουµε λοιπόν
τις ήδη υπάρχουσες µε επιπλέον γιατρούς. Αν βρεθούν επιπλέον
γιατροί, για να στηρίξουν το ισχύον σύστηµα, σίγουρα θα βρεθούν και επιπλέον γιατροί, για να στηρίξουν και ενδεχόµενες
προσθήκες σε αυτό.
Στο κάτω-κάτω όλα γίνονται, για να δώσουµε λύση σε προβλήµατα που πραγµατικά ταλανίζουν µία οµάδα ανθρώπων, που δεν
θα έπρεπε αυτήν την ώρα, να ταλαιπωρείται –και συµφωνώ απόλυτα και µε τους δυο σας- ιδίως σε διοικητικές διαδικασίες και
αναµονές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στη δεύτερη µε αριθµό 238/11-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Πέτρου Τατσόπουλου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την κατάργηση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα περί βλασφηµίας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, η Ελλάδα, η Πολωνία και η Ιρλανδία είναι
οι τρεις χώρες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπουν
νόµους περί βλασφηµίας µε ποινικές διώξεις. Υπάρχουν ακόµα
τρεις-τέσσερις χώρες, που έχουν σχετικές διατάξεις, αλλά χωρίς
καµµία ποινική δίωξη.
Ποια είναι αυτά τα συγκεκριµένα διαβόητα άρθρα; Είναι το
άρθρο 198 για την κακόβουλη βλασφηµία, που προβλέπει ποινές
έως τρεις µήνες και το άρθρο 199 για την καθύβριση θρησκευµάτων, που προβλέπει ποινές έως και δύο χρόνια.
Πρέπει ευθύς εξ αρχής να σας πω, κύριε Υφυπουργέ, ότι πρόκειται για ένα νόµο ανενεργό στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων, διότι δεν πιστεύω ότι είναι, βεβαίως, πρόθεση της
πολιτείας ούτε την κτηριακή υποδοµή έχει, για να φυλακίσει τα
εκατοµµύρια των Ελλήνων, που βλασφηµούν καθηµερινά κακοβούλως, καλοβούλως, παντοιοτρόπως.
Άρα είναι ένας νόµος, που µπορεί να του κάνεις µόνο επιλεκτική χρήση. Αυτή η επιλεκτική χρήση µπορεί να γίνει από οµάδες, που θέλουν να στοχοποιήσουν πολλές φορές ανθρώπους
της τέχνης είτε, για να τους λογοκρίνουν εκ των υστέρων, είτε,
για να δηµιουργήσουν εκείνο το κλίµα τροµοκρατίας, το οποίο
θα οδηγήσει στην αυτολογοκρισία, οι ίδιοι θα αυτολογοκριθούν.
Πιο πρόσφατη ήταν η περίπτωση µε τη σύλληψη των ηθοποιών
στο θεατρικό έργο «Corpus Christi». Δεν θα επεκταθώ όµως σε
αυτό, γιατί δεν έχει σηµασία το συγκεκριµένο παράδειγµα.
Θα πω µόνο στην πρωτολογία µου ότι τα µηνύµατα, οι παραινέσεις που µας έρχονται από το εξωτερικό, είναι τριών ειδών.
Είναι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
όπου η ελευθερία της έκφρασης θεωρείται και είναι βασικό συστατικό, βασικό θεµέλιο της δηµοκρατίας. Από την άλλη µεριά,
είναι από την Επιτροπή της Βενετίας, η οποία είναι το συµβουλευτικό όργανο του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η Επιτροπή της
Βενετίας έχει προτείνει να καταργηθεί η βλασφηµία σε όλα τα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να µην επανέλθει στη νοµοθεσία τους. Είναι φυσικά και το Ψήφισµα του ΟΗΕ, το Μάρτιο
του 2011, για την καταπολέµηση της θρησκευτικής µισαλλοδοξίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τα υπόλοιπα
µπορείτε να τα αναλύσετε στη δευτερολογία σας, κύριε συνάδελφε.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ενώ δεν κάνει καµµία ρητή αναφορά στη δυσφήµιση των θρησκειών, εντούτοις µιλά για εκπαίδευση και ανεκτικότητα στις θρησκείες. Με άλλα λόγια, µας
καλεί να µάθουµε τη θρησκεία των άλλων και να την ανεχόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά, για να απαντήσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όντως, κύριε συνάδελφε, η επίκαιρη ερώτηση που καταθέσατε, έχει ένα ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον. Θα έλεγα ότι αγ-
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γίζει πολλές χορδές ένθεν και ένθεν, όπως και να το δει κανείς,
µε οποιοδήποτε πρίσµα και να δει κανείς αυτήν τη στιγµή τη βλασφηµία.
Θα ήθελα και εγώ να ξετυλίξω το νοµικό κουβάρι και θα έχουµε στη δευτερολογία περισσότερο χρόνο να πούµε αρκετά πράγµατα και γι’ αυτά που θίξατε.
Όντως, έχετε δίκιο, προβλέπεται η βλασφηµία στο άρθρο 198
και 199 του Ποινικού Κώδικα, όπου µε φυλάκιση µέχρι δύο έτη
τιµωρείται όποιος δηµόσια και κακόβουλα βρίζει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τα θεία, ενώ στην παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου
όποιος εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 εκδηλώνει
δηµόσια µε βλασφηµία έλλειψη σεβασµού προς τα θεία, τιµωρείται µε κράτηση η έξι µηνών ή µε πρόστιµο 6.000 ευρώ. Το ίδιο
συµβαίνει και κατά το άρθρο 199, δηλαδή όποιος δηµόσια ή κακόβουλα καθυβρίζει την ανατολική ορθόδοξη ή οποιαδήποτε
άλλη θρησκεία τιµωρείται µε φυλάκιση δύο ετών.
Αυτές οι διατάξεις, όπως προκύπτει από τη διατύπωσή τους,
αλλά και σύµφωνα µε τη νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων
–υπάρχει η 1298/2002 σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου- αποσκοπούν στην απόκρουση της τελούµενης δηµοσίως κακόβουλης και καθοιονδήποτε τρόπο υβρίσεως του θεού και της
ανατολικής ορθόδοξης θρησκείας ή οποιασδήποτε άλλης θρησκείας που είναι ανεκτή στην Ελλάδα προς εξασφάλιση της θρησκευτικής ειρήνης των πολιτών και την προστασία αυτής, η οποία
εκδηλούται από την πολιτεία, γιατί είναι µέληµά της.
Οφείλω να επισηµάνω, κύριε συνάδελφε, ότι ήδη µε το ν.
4055/2012 και ειδικότερα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 24,
υποβιβάστηκαν σε πταίσµατα αξιόποινες πράξεις, οι οποίες κρίθηκε ότι δεν εµφανίζουν ουσιαστικό εγκληµατικό δίκαιο και εντούτοις, όπως είπατε και εσείς, κατακλύζουν τα ποινικά ακροατήρια, µεταξύ των οποίων και οι πράξεις της µη κακόβουλης βλασφηµίας. Γνωρίζετε, επίσης, το τι ορίζεται στο άρθρο 3 του Συντάγµατος για την επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα.
Πράγµατι, η ελευθερία της τέχνης παγίως διακηρύσσεται στα
διεθνή κείµενα. Όµως, η άσκησή της συνεπάγεται καθήκοντα και
ευθύνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2, της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Εκεί αναφέρει, βέβαια, «η άρση των ελευθεριών τούτων συνεπαγόµενων
καθήκοντα και ευθύνες, δύναται να υπαχθεί σε ορισµένες διατυπώσεις, όρους, περιορισµούς ή κυρώσεις, προβλεποµένων από
του νόµου και αποτελούντων αναγκαία µέτρα εν δηµοκρατική
κοινωνία για την εθνική ασφάλεια, την εδαφική ακεραιότητα ή τη
δηµοσία ασφάλεια, την προάσπιση της τάξεως και την πρόληψη
του εγκλήµατος».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Σε επίπεδο εθνικού δικαίου και δη στο ισχύον Σύνταγµα –
άρθρο 16, παράγραφος 1- η ελευθερία της τέχνης προστατεύεται απόλυτα. Εντούτοις, η άσκησή της υπόκειται στους περιορισµούς του άρθρου 5, παράγραφος 1, του Συντάγµατος, το
οποίο αποτελεί τη συνισταµένη των επιµέρους ατοµικών ελευθεριών, βάσει του οποίου κατοχυρώνεται το δικαίωµα όλων να αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους και να συµµετέχουν
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον
βέβαια δεν προσβάλλουν τα δικαιώµατα των άλλων, το Σύνταγµα
και τα χρηστά ήθη.
Κατόπιν της τελευταίας συνταγµατικής αναθεώρησης, φορείς
των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στα ατοµικά δικαιώµατα
είναι πλέον και ιδιώτες, κατ’ άρθρο 25, παράγραφος 1, εδάφιο
γ’. Έκφραση της προσωπικότητας που πρέπει να προστατεύεται
από κάθε προσβολή είναι και το θρησκευτικό συναίσθηµα που
έµµεσα προστατεύεται και µε τις διατάξεις των άρθρων 198-200
του Ποινικού Κώδικα. Το αντικείµενο προστασίας τους εντοπίζεται στη θρησκευτική ειρήνη και έµµεσα στο θρησκευτικό συναίσθηµα των πολιτών, δηλαδή στο ατοµικό δικαίωµα της
θρησκευτικής ελευθερίας. Υπάρχει και σχετική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Παράλληλα, στα διεθνή κείµενα διακηρύσσεται και θρησκευτική ελευθερία, στο προστατευτικό πεδίο της οποίας υπάγεται
και η αρνητική εκδήλωσή της, δηλαδή η µη προσβολή των θρησκευτικών πεποιθήσεων εκάστου. Σε ανάλογη υπόθεση –είναι η
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υπόθεση Μίλλερ και λοιποί κατά Ελβετίας, αριθµός απόφασης
107/37- το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
πράγµατι έκρινε, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην ερώτηση,
ότι η ελευθερία της έκφρασης συνιστά ακρογωνιαίο λίθο µίας
δηµοκρατικής κοινωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
να πούµε και µερικά στη δευτερολογία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως,
κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνω λέγοντας ότι στην αµέσως επόµενη παράγραφο
αναφέρεται ότι όποιος ασκεί το δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης υπόκειται στους περιορισµούς της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και έχει καθήκοντα και υποχρεώσεις. Εκεί, βέβαια, µπαίνουν
και οι περιορισµοί που εδώ αναπτύσσετε και µας ενδιαφέρουν.
Θα συνεχίσουµε στη δευτερολογία.
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Τατσόπουλε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ελπίζω κι εγώ λίγο στην ανεκτικότητά σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα την έχετε,
µιας και είναι λίγες οι εναποµείνασες για συζήτηση. Διαφορετικά
να ξέρετε ότι εγώ δεν είµαι από εκείνους που δείχνουν µεγάλη
ανοχή.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ξέρω και γι’ αυτό ευχαριστώ
διπλά.
Κύριε Υφυπουργέ, δέχοµαι ότι η πρόθεση της πολιτείας είναι
η διασφάλιση της θρησκευτικής ειρήνης. Το δέχοµαι αυτό καλόπιστα. Να δούµε τώρα αν τα συγκεκριµένα άρθρα βοηθάνε στη
διατήρηση της θρησκευτικής ειρήνης ή υποβοηθούν, συδαυλίζουν τη θρησκευτική µισαλλοδοξία.
Πρέπει να σας πω ότι ακόµα και στο δικό µου χώρο -δεν το περιορίζω ιδεολογικά- είναι πολλοί αυτοί που το θεωρούν ως ένα
ερώτηµα πολυτελείας αυτό, ένα ερώτηµα παντεσπάνι της Μαρίας Αντουανέτας. Δηλαδή, έχουµε τόσα προβλήµατα, πνιγόµαστε, καιγόµαστε και θα ασχοληθούµε τώρα µε τους νόµους περί
βλασφηµίας;
Η δική µου γνώµη, όσο κι αν ακούγεται οξύµωρο, είναι ότι
ακριβώς τώρα πρέπει να ασχολούµαστε µε εκείνα τα θέµατα, τα
οποία µε έναν παράδοξο τρόπο µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ως πυροκροτητές ερήµην του νοµοθέτη, ερήµην των προθέσεων
του νοµοθέτη ούτως ή άλλως έγινε σε άλλες εποχές και µε άλλα
ήθη.
Η δική µου εµπειρία σε µία δίκη προ επταετίας περί βλασφηµίας, όπου είχα κληθεί ως µάρτυρας υπεράσπισης του Αυστριακού σκιτσογράφου Γκέρχαρντ Χάντερερ, µου κατέδειξε ότι στις
περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, που φθάνουν στο
ακροατήριο, ο δικαστής νιώθει αµήχανος. Τα περιθώρια
ελευθερίας που του αφήνει η διατύπωση των άρθρων είναι τόσο
µεγάλα, όπου αυτό το «καλόβουλος» ή «κακόβουλος» είναι στη
διακριτική του ευχέρεια να το κρίνει.
Έτσι σ’ αυτήν την περίπτωση είχαµε το τραγελαφικό –αν
θέλετε- δικαστικό, πρωτοδίκως αποτέλεσµα τον µεν άτυχο
Αυστριακό σκιτσογράφο να τον καταδικάσουν σε έξι µήνες
φυλάκιση και τον Έλληνα εκδότη του και τους ακόµα πιο
άτυχους βιβλιοπώλες, από όπου επιλεκτικά είχαν µαζέψει βιβλία,
να τους αθωώσουν.
Δηλαδή, φανταστείτε, κύριε Υφυπουργέ, εσείς να είστε ένας
διάσηµος συγγραφέας, να µην έχετε καµµία γνώση σε ποια χώρα
εκδίδονται τα βιβλία σας -φροντίζει ο ατζέντης σας γι’ αυτά- και
να µαθαίνετε ξαφνικά ότι αν πατήσετε το πόδι σας στην Ελλάδα,
θα πρέπει να κάνετε έξι µήνες φυλακή και ο Έλληνας εκδότης
που έβγαλε αυτό το βιβλίο και οι Έλληνες βιβλιοπώλες να είναι
ελεύθεροι. Βεβαίως, γέλασε και το παρδαλό κατσίκι στην
Ευρώπη και στο εφετείο αυτή η καταδίκη κατέρρευσε.
Κύριε Υφυπουργέ, ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο, αλλά πιστεύω ότι
ζούµε σε άγριους καιρούς και η αγριότητα δεν είναι πάντοτε
προφανής. Η αγριότητα είναι πολλές φορές κάτω από το δέρµα,
είναι υποδόρια. Εάν περιηγηθείτε αυτήν τη στιγµή στο διαδίκτυο
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θα δείτε παντού, θα σκοντάψετε παντού πάνω σε θύλακες
µισαλλοδοξίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Τατσόπουλε, είναι αυτόµατο το κουδούνι. Δεν το χτυπώ εγώ. Το µεν
προειδοποιητικό είναι µία φορά, το δε της λήξης συνεχίζεται
µέχρι να πατηθεί το κουµπί της διακοπής.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η µισαλλοδοξία είναι µία τόσο όµορφη ελληνική λέξη για να
αποτυπώσει κάτι τόσο αποκρουστικό: το µίσος για τον
αλλόδοξο, το µίσος για τη δόξα του άλλου, το µίσος για την
πίστη του άλλου. Βρίθει αυτήν τη στιγµή το διαδίκτυο από
φονταµενταλιστές κάθε είδους. Δεν έχει σηµασία αν είναι χριστιανοί, αν είναι µουσουλµάνοι ή αν είναι εβραίοι. Είναι διαχειριστές οργής, είναι διαχειριστές µίσους και αυτοί οι άνθρωποι
ψάχνουν, πέρα από το να οικοδοµούν, να χαλκεύουν ολόκληρες
συκοφαντικές κατηγορίες για οµάδες ανθρώπων µε τις οποίες
δεν συµφωνούν, προσπαθούν να βρουν κάθε χαραµάδα στο
νοµοθετικό πλαίσιο, ώστε από εκεί να µπορέσει να περάσει και
η µισαλλοδοξία.
Τα παραδείγµατα που µας λένε από την άλλη µεριά είναι προς
αποφυγή. Δηλαδή, µας λένε: «Καλά εσείς θα καταργήσετε τους
νόµους περί βλασφηµίας, τη στιγµή που το Πακιστάν έχει τη
θανατική ποινή για τη βλασφηµία, τη στιγµή που το Κουβέιτ έχει
τη θανατική ποινή;».
Μα, σε αυτούς θέλουµε να µοιάσουµε; Η ελληνική πολιτεία
θέλει να µοιάσει στα χειρότερα παραδείγµατα: στα παραδείγµατα προς αποφυγή ή στα παραδείγµατα προς µίµηση, στα
παραδείγµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αποποινικοποιήσει τη βλασφηµία;
Τελειώνω µε µια παρατήρηση. Η πολιτεία δεν µπορεί και δεν
πρέπει να συµµετάσχει σ’ αυτό το παιχνίδι της µισαλλοδοξίας
από οποιαδήποτε πλευρά.
Πιστεύω ότι όπως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες, έτσι
και ο εκφασισµός κρύβεται στις λεπτοµέρειες και ότι αν αφήσουµε –δεν σας λέω ότι είναι το πιο επείγον, ότι πρέπει αύριο το
πρωί να πάρουµε αυτό το µέτρο- αυτήν τη νοµοθετική κερκόπορτα ανοιχτή, αύριο µπορεί να βρεθούµε µπροστά σε δικαστικές αποφάσεις που δεν θα χαρακτηρίζονται ούτε από την
ανεκτικότητά τους ούτε θα µας κάνουν περήφανους στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κύριος
Υπουργός έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όντως αναφέρατε αρκετά ενδιαφέρουσες
απόψεις που µπορούν όµως και από την άλλη πλευρά να εκληφθούν ότι έχουν τα αντίθετα αποτελέσµατα και θα εξηγήσω στη
συνέχεια.
Βασικό, θα έλεγα, στοιχείο –και το αναφέρατε και έχετε δίκιοείναι η θρησκευτική ειρήνευση για οποιαδήποτε διάθεση διαπραγµάτευσης.
Έχετε, επίσης, δίκιο ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις κακόβουλης βλασφηµίας που τιµωρούνται ποινικά ή φτάνουν τελικά
στα ακροατήρια. Αυτό το γνωρίζω και εγώ από τη δικαστηριακή
πρακτική. Ποια είναι όµως, η αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος; Θα πρέπει να αποδειχθεί στο δικαστήριο –και είναι δύσκολο, όπως είπατε και εσείς- ότι η κακόβουλη βλασφηµία έγινε
µε τρόπο που στόχο έχει να ενοχλήσει τον άλλον, να του διαταράξει το θρησκευτικό του συναίσθηµα, να του διαταράξει τη θρησκευτική του ειρήνη.
Νοµίζω ότι ορθά ο νοµοθέτης διαχωρίζει την κακόβουλη από
τη µη κακόβουλη βλασφηµία και γι’ αυτό τιµωρείται διαφορετικά.
Αυτό βέβαια καµµία σχέση δεν έχει µε την ελευθερία της τέχνης,
η οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν επηρεάζεται και δεν περιορίζεται.
Σε κάθε περίπτωση, όπως προανέφερα, µε το ν.4055/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υποβιβάστηκαν σε πταίσµατα οι πράξεις της µη κακόβουλης βλασφηµίας. Και υπήρχαν περιπτώσεις -και εξακολουθούν να υπάρχουν- όπου προκαλούνταν κάποιος ή ελέγχονταν υπό µια έννοια
η τέχνη –και δεν διαφωνώ καθόλου µε ό,τι προείπατε- όπου αντιµετωπίζονταν µε πληµµεληµατικού χαρακτήρα ποινές. Τώρα
όµως, έχουν µετατραπεί σε πταίσµατα και όπως αντιλαµβάνεστε
η πταισµατοποίηση έχει τα εξής αποτελέσµατα: Πρώτα απ’ όλα
οι ποινές είναι ασήµαντες και κατά δεύτερον, ούτε εγγράφονται
στο ποινικό µητρώο. Είναι ένα στοιχείο που το κρατάµε. Νοµίζω
ότι σε ένα βαθµό αντιµετωπίζονται και οι ανησυχίες τις οποίες
εκφράσατε ευλόγως προηγουµένως.
Όσον αφορά τον Ποινικό µας Κώδικα και τα εγκλήµατα κατά
της θρησκευτικής ειρήνευσης, σκοπός του νοµοθέτη είναι να
υπάρξει µια ισορροπία, κατά την άποψή µου, µεταξύ της θρησκευτικής ειρήνευσης και της ελευθερίας της έκφρασης. Πρέπει
να υπάρχει αυτή η ισορροπία και για να µη δηµιουργούνται προβλήµατα από την αντίθετη πλευρά και για να µη δηµιουργούνται
κοινωνικές συγκρούσεις ή άλλες καταστάσεις που διασαλεύουν
την ειρήνευση στο βαθµό που ο καθένας µας τη δέχεται και την
αξιολογεί.
Θεωρώ ότι σκοπός του δικαίου είναι να αναγνωρίζει δικαιώµατα, να τα προστατεύει και να τα εξισορροπεί. Το απόλυτο δικαίωµα στο δικαιΐκό µας σύστηµα, όπως γνωρίζετε, κύριε
συνάδελφε, είναι το δικαίωµα στη ζωή. Βέβαια σε άλλα νοµικά
καθεστώτα ούτε αυτό είναι απόλυτο γιατί υπάρχουν οι νόµοι περί
ευθανασίας.
Είναι λογικό, λοιπόν, να υπάρχουν διατάξεις που θα προστατεύουν και την ελευθερία έκφρασης αλλά και αυτήν της θρησκευτικής ειρήνευσης. Και ο νοµοθέτης µείωσε τη στάθµιση για
την οποία µίλησα πριν, κάνοντας πταίσµα το πληµµέληµα της µη
κακόβουλης βλασφηµίας, αλλά από την άλλη κρατά τη στάθµιση
του άλλου έννοµου συµφέροντος που έχει να κάνει µε τη θρησκευτική ειρήνευση.
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να πιάσουµε τα άκρα σε καµµία από τις
δύο περιπτώσεις. Τα παραδείγµατα είναι πλείστα όσα. Μπορεί
να λοιδορείται ο Μωάµεθ και να ξεσηκώνεται πλήθος αντιδράσεων µε άσχηµα αποτελέσµατα.
Δεν θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχουν πολιτικές διώξεις
ή οποιασδήποτε άλλης υφής διώξεις από τη στιγµή που υπάρχει
αυτή η πταισµατοποίηση. Μιλώ για τα δικά µας δεδοµένα.
Νοµίζω ότι ο νόµος τιµωρεί κάποιον που κακόβουλα βρίζει τη
θρησκεία, όποια και αν είναι αυτή.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η στάθµιση µεταξύ ειρήνευσης θρησκευτικής –και είπα ποια είναι τα αποτελέσµατα που
έχουµε κυρίως βέβαια στις ανατολικές χώρες- και του απολύτου
δικαιώµατος της ελευθερίας της έκφρασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Εγώ θα ήθελα να καταθέσω έναν άλλον προβληµατισµό, όµως.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, ξέρετε καλύτερα από µένα ότι η
κοινωνία είναι εκείνη η οποία επιβάλλει είτε την αποποινικοποίηση είτε την ποινικοποίηση συγκεκριµένων συµπεριφορών. Το
βλέπουµε µε την πάροδο των ετών. Θα πρέπει να σας πω ότι τα
τελευταία χρόνια ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις καταδίκης για
βλασφηµία. Συνήθως µετατρέπεται η κατηγορία σε εξύβριση.
Με δεδοµένο ότι προστατεύεται, κύριε Υπουργέ, όχι µόνο η
χριστιανική θρησκεία, αλλά όλες οι γνωστές θρησκείες, τα τελευταία χρόνια βλέπετε τι γίνεται όταν καθυβρίζεται η µουσουλµανική θρησκεία. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, αν µείνει τελείως
ελεύθερο το πεδίο, τι µπορεί να προκύψει για µια κοινωνία σε µια
άλλη χώρα, εξαιτίας µιας συµπεριφοράς που µπορεί να κριθεί
από την κοινωνία εκείνη ως βλάσφηµη ή καθύβριση θρησκευµάτων.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι υπάρχουν προβλήµατα. Σιγά-σιγά θα τα
δούµε και θα επιλυθούν από τους κυρίους Υπουργούς.
Η πέµπτη υπ’ αριθµόν 250/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς της Χρυσής Αυγής, κ.
Ιωάννου Λαγού, προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αστυνοµική παρουσία έξω από
τα κεντρικά γραφεία του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή
Αυγή» δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού, και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΗ’ - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

διαγράφεται και θα την επανακαταθέσετε.
Η τρίτη µε αριθµό 207/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λακωνίας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου, προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για τη δηµιουργία ανεξάρτητου Κέντρου Κυστικής
Ίνωσης δεν συζητείται και διαγράφεται. Υπάρχει σχετική συνεννόηση. Προφανώς θα την επαναφέρει ο συνάδελφος.
Εισερχόµεθα στην έκτη µε αριθµό 242/11-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Θωµά Ψύρρα, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης του φαινοµένου της λαθροϋλοτοµίας στα δάση της χώρας µας.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρος
Καλαφάτης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πέρυσι κατασχέθηκαν έξι χιλιάδες εξακόσιοι
σαράντα τέσσερις τόνοι παράνοµα υλοτοµηµένης ξυλείας.
Φέτος, η οικονοµική κρίση, η αύξηση της τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης και από την άλλη πλευρά η ανεπαρκής φύλαξη των
δασών µε την ολοένα αυξηµένη ζήτηση των καυσόξυλων έχει
οδηγήσει σε έξαρση της λαθροϋλοτοµίας.
Λαθροϋλοτόµοι δεν είναι µόνο οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, οι οποίοι ξυλεύουν ολόγυρα από την περιοχή τους συνήθως µικρές ποσότητες, αλλά πλέον είναι καλά οργανωµένα
συνεργεία τα οποία δρουν ως κυκλώµατα και προσπορίζονται
πάρα πολλά κέρδη. Άλλωστε, η τιµή των καυσόξυλων ήδη είναι
αρκετά «ελκυστική» για τέτοιου είδους διαδικασίες. Το παραεµπόριο ξυλείας κάνει τη λαθροϋλοτόµηση µια πάρα πολύ κερδοφόρα επιχείρηση.
Αυτή την ώρα που µιλάµε, καταγγελίες έρχονται από όλη την
Ελλάδα. Τα αλυσοπρίονα έχουν πάρει φωτιά στον Πηνειό, στον
Κίσσαβο, στο Μαυροβούνι, στο Πήλιο. Στη Σκιάθο έχουν ρηµάξει
το δάσος Μαντράκι. Το ίδιο συµβαίνει στην Ήπειρο, στο Παλούκι
που είναι ζώνη Natura. Ακόµα και πιο µακριά, στη Ρόδο, στην Καλόπετρα, στο Γράµµο, στο Τρίλοφο, στο Μονόπυλο, στα Πιέρια
Όρη απανωτές είναι οι ξυλεύσεις.
Έχουµε φτάσει στο σηµείο οι παράνοµες υλοτοµήσεις να γίνονται ακόµα και σε αστικές περιοχές. Τις προάλλες ο άλλος
έκοβε δέντρα µέσα στο πάρκο του Αλµυρού. Τα δάση ουσιαστικά
αυτήν τη στιγµή βρίσκονται σε µια κατάσταση όπου επειδή οι
έλεγχοι είναι ανεπαρκείς, οι λαθροϋλοτόµοι ζουν σ’ ένα µεγάλο
βαθµό ανενόχλητοι και προσπορίζονται κέρδη. Πρόκειται για ένα
συντελούµενο έγκληµα. Πρέπει να σταµατήσει αυτό το πράγµα.
Σας ρωτώ, λοιπόν: Τι µέτρα θα λάβετε για την αντιµετώπιση
του φαινοµένου της λαθροϋλοτοµίας για τα δάση; Προτίθεστε
να µεριµνήσετε για την αναδιάρθρωση του ωραρίου των υπηρεσιών των δασικών υπαλλήλων, ιδιαίτερα των πρώην αγροφυλάκων και την αύξηση των χορηγούµενων πόρων στις δασικές
υπηρεσίες για την προστασία των δασών; Και φυσικά τι σκοπεύετε να πράξετε µε το διασπασµένο σύστηµα διοίκησης των
δασικών υπηρεσιών για να αντιµετωπιστεί η διασπορά των ευθυνών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υλοτοµία αποτελεί µια παραγωγική δραστηριότητα πολύ σηµαντική για την ύπαιθρο και βεβαίως αποτελεί και µια δίοδο για να καλυφθούν συγκεκριµένες
ανάγκες των κατοίκων των ορεινών περιοχών, όσον αφορά τις
ατοµικές τους ανάγκες για καυσόξυλα. Η ισχύουσα δασική νοµοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους των ορεινών περιοχών να λαµβάνουν κάθε χρόνο ποσότητα καυσόξυλων από τα
δηµόσια δάση της χώρας για την κάλυψη ακριβώς αυτών των
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ατοµικών τους αναγκών. Η ποσότητα αυτή διατίθεται από τις δασικές υπηρεσίες βάσει υπουργικής απόφασης µέσω της οποίας
ορίζονται οι δικαιούχοι, οι ποσότητες και το τίµηµα.
Στην απόφαση αυτή -και τα λέω αυτά για ενηµέρωση- λαµβάνονται υπ’όψιν βεβαίως και οι ειδικές ανάγκες και οι ειδικές κατηγορίες, οι ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, όπως είναι οι
συνταξιούχοι του ΟΓΑ, τα άτοµα µε αναπηρία, οι µακροχρόνια
άνεργοι, οι πολύτεκνοι. Βεβαίως και για κατοίκους οικισµών σε
υψόµετρο µεγαλύτερο των εκτακοσίων µέτρων πάλι υπάρχει µια
ιδιαίτερη µέριµνα. Η απόληψη των καυσόξυλων από τα δηµόσια
δάση της χώρας γίνεται βάσει ειδικά συνταγµένων διαχειριστικών µελετών ή πινάκων υλοτοµίας.
Επισηµαίνω εδώ δε ότι οι ποσότητες καυσόξυλων που διατίθενται κάθε χρόνο δεν είναι δυνατόν να καλύψουν πλήρως όλες
τις ανάγκες. Είναι ανησυχητική αυτή η προσπάθεια, η τρόπον
τινά επιδότηση που κάνει το κράτος για να καλύψει αυτές τις
ανάγκες. Τα έσοδα, άλλωστε, το κράτους είναι περιορισµένα σε
σχέση µε τις δαπάνες παραγωγής.
Αναφέρω, ενδεικτικά, ότι για το έτος 2010 δαπανήθηκαν περίπου 7.700.000 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις ήταν µόνο 4.250.000
ευρώ. Δόθηκαν συνολικά τριακόσιες χιλιάδες χωρικά κυβικά
µέτρα καυσόξυλων σε σαράντα πέντε χιλιάδες κατοίκους και δεν
ικανοποιήθηκαν τέσσερις χιλιάδες αιτήσεις. Αυτά για να υπάρχει
και µια εικόνα καθαρή του τι γίνεται µέχρι τώρα.
Σε ό,τι αφορά τώρα δε το τρέχον έτος και δεδοµένων των ιδιαίτερα αντίξοων οικονοµικών συνθηκών, πράγµατι, έχετε δίκαιο.
Παρατηρούµε ότι το αδίκηµα της λαθροϋλοτοµίας βρίσκεται σε
µια σχετική έξαρση και λόγω της οικονοµικής συγκυρίας. Το
ΥΠΕΚΑ, όµως, έχει λάβει µια σειρά συγκεκριµένων µέτρων και
κάποια τα οποία αναφέρατε ότι δεν έχουν ληφθεί, θα σας αναφέρω τελικά ότι έχουν ληφθεί.
Συγκεκριµένα, η εποπτευόµενη από το ΥΠΕΚΑ Ειδική Γραµµατεία Δασών έχει θέσει σε εφαρµογή το Πρόγραµµα Δασοπροστασίας για το έτος 2012. Σκοπός του προγράµµατος αυτού
γενικότερα είναι ο άµεσος έλεγχος καταγγελιών και η δίωξη δασικών και αγορανοµικών παραβάσεων, η πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών και λοιπών δασικών αδικηµάτων και η συστηµατική εν
γένει παρουσία των δασικών υπαλλήλων µέσα στα δασικά και
αγροτικά οικοσυστήµατα.
Με την εφαρµογή, λοιπόν, του προγράµµατος, κύριε συνάδελφε, καθιερώθηκε η υπερωριακή εργασία τις καθηµερινές,
αλλά και τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, πέραν των ορίων
της υποχρεωτικής απασχόλησης και µέχρι τις δέκα το βράδυ.
Επιπλέον, σε κάθε δασαρχείο και διεύθυνση δασών χωρίς δασαρχεία λειτουργεί όλο το έτος και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος απογευµατινή υπηρεσία, βάρδια και νυχτερινές περιπολίες,
καθιερώνοντας ουσιαστικά ένα νέο ωράριο λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών σε εικοσιτετράωρη βάση, όπως και επιβάλλεται
βεβαίως, κατά την άποψή µας, µε τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση
όλου του δασικού προσωπικού και συνεπώς και του προσωπικού
του προερχοµένου από την αγροφυλακή, όπως αναφέρεται στη
γραπτή σας ερώτηση.
Τέλος, παράλληλα µε το πρόγραµµα δασοπροστασίας καθιερώθηκε η υπερωριακή εργασία για τις καθηµερινές, αλλά και τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης για την υποστήριξη της λειτουργίας του
Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας που λειτουργεί στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, του
Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας.
Με τον τρόπο αυτό πιστεύουµε -και νοµίζω ότι είναι αυταπόδεικτο- ότι έγινε πιο αποτελεσµατικός ο έλεγχος των δασικών και
αγορανοµικών παραβάσεων που καταγγέλλονται από πολίτες και
φορείς, καθώς υπάρχει και η δυνατότητα άµεσης επέµβασης και
λήψης των µέτρων που προβλέπει η δασική νοµοθεσία και οι αγορανοµικές διατάξεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Ψύρρας για τρία λεπτά.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µόνο στη Λάρισα αυτές τις
µέρες το δασαρχείο κατέσχεσε εκατόν ογδόντα τέσσερις τόνους
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ξυλείας από παράνοµη υλοτόµηση και παρέπεµψε –παρακαλώεκατόν δέκα λαθροϋλοτόµους.
Στο Μπέλλες το τελευταίο διάστηµα έχουν κατασχεθεί εκατόν
ογδόντα επτά τόνοι καυσόξυλα και έγιναν ογδόντα µηνύσεις. Απ’
ό,τι αντιλαµβάνεστε, αυτά τα νούµερα είναι µία σταγόνα στον
ωκεανό. Πρόκειται για µαζική καταστροφή του δάσους. Έχει αρχίσει ένα πλιάτσικο στα ελληνικά δάση και πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί. Πρέπει να ενταθούν οι
έλεγχοι. Δεν επαρκεί καν αυτό που λέµε, το να µεταφερθεί το
ωράριο και τις απογευµατινές ώρες.
Οι λαθροϋλοτόµοι κόβουν και τις νυχτερινές ώρες. Για το λόγο
αυτό, χρειάζονται µέχρι και νυχτερινές περιπολίες. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι οι δασολόγοι και οι δασονόµοι δεν είναι
ντέντεκτιβ. Οι διευθύνσεις των δασών πρέπει να εποπτεύουν το
έργο. Και αυτό πάλι δεν φτάνει. Δεν φτάνουν ούτε οι χίλιοι πεντακόσιοι δασοφύλακες. Χρειαζόµαστε άλλου είδους, πάρα πολύ
σηµαντικές ενέργειες.
Πρέπει, κατ’αρχάς, να ενταθούν οι έλεγχοι σε όλα τα αυτοκίνητα που µεταφέρουν ξύλα, νόµιµα ή παράνοµα, στις εισόδους
των πόλεων. Πρέπει να κατάσχεται η παράνοµη ξυλεία και να δίνεται σε ευπαθείς οµάδες για την πρόληψη της λαθροϋλοτόµησης.
Βεβαίως, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι πόροι, διότι αναφερθήκατε στην προστασία και την αναβάθµιση των δασών του
2012, που είναι ένα πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου, το οποίο,
όµως, µας δίνει τη δυνατότητα να πάρουµε πόρους, οι οποίοι θα
στοχεύουν στην βελτίωση για την πρόληψη της λαθροϋλοτόµησης.
Να συµπληρώσω και κάτι ακόµη: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα κινδυνεύει και µε ευρωκαταδίκες για µη συµµόρφωση µε τον Κανονισµό 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά µε τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην
αγορά. Γνωρίζουµε ότι ενδεχόµενη καταδίκη της Ελλάδας θα
επισύρει βαρύ πρόστιµο. Και η Ελλάδα έχει αρνητική πρωτιά σε
τέτοιου είδους καταδίκες.
Φυσικά κοντά στα άλλα, σαφέστατα πρέπει να ενεργοποιηθεί
ο εθελοντισµός, να γίνει γνωστό το νούµερο 1591, στο οποίο
κάθε πολίτης µπορεί να καταγγέλλει παράνοµες υλοτοµήσεις.
Η κρίση και η φτώχεια και συγχρόνως αυτό που είπε ο κ. Τατσόπουλος, αλλά και η κερδοσκοπική –θα συµπλήρωνα- διάθεση
λογής λογής πονηρών δεν πρέπει να γίνουν η αιτία για να ρηµάξουµε το φυσικό και πνευµατικό µας πλούτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε,
συµφωνώ µαζί σας απόλυτα ότι την προστασία του δασικού µας
πλούτου οφείλει µία πολιτεία να τη διαφυλάσσει ως κόρη οφθαλµού και πρέπει να είναι στην πρώτη γραµµή της οποιασδήποτε
κυβερνητικής ατζέντας ανεξαρτήτως πολιτικού προγράµµατος
οποιασδήποτε κυβέρνησης.
Είναι εδραία η πεποίθησή µου ότι µέσα σε αυτήν την πολιτική
σκέψη και αντίληψη προσπαθούµε να κάνουµε το καλύτερο δυνατόν και από πλευράς εξοικονόµησης οικονοµικών πόρων, για
να µπορέσουµε να ενισχύσουµε µε την υπερωριακή απασχόληση
και να δώσουµε ακόµη µεγαλύτερη ενδυνάµωση στους ελέγχους
-όχι µονάχα βάσει µίας οικονοµικής πολιτικής που είναι συγκεκριµένη, θα έλεγα, µέσα στο συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο της
περιόδου που βιώνουµε- αλλά βεβαίως και µε άλλες πρωτοβουλίες, όπως είναι οι συνεχείς παραινέσεις µας στις υπηρεσίες και
η αποστολή συγκεκριµένων εγκυκλίων για την εντατικοποίηση
των ελέγχων µέσα από τα εντεταλµένα όργανα.
Βεβαίως, δεν µπορούν και δεν έχουν –αν θέλετε- αστυνοµικό
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

και εισαγγελικό καθήκον οι δασολόγοι ή τα όργανα, τα οποία
έχουν σαν αποστολή τους την περιπολία µέσα στα δάση. Δίνουµε
συνεχώς εντολές και κατευθύνσεις ότι οποιαδήποτε παραβατική
συµπεριφορά διαπιστώνεται από τα εντεταλµένα γι’ αυτό όργανα, θα πρέπει κατευθείαν να γίνεται αναφορά είτε στο αστυνοµικό όργανο ή στην εισαγγελία για να µπορέσει ο παραβάτης
να πάρει ουσιαστικά το δρόµο προς τα δικαστήρια.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι σε κάθε περίπτωση, εµείς θα
είµαστε εδώ και θα είµαστε ανοικτοί να ακούσουµε και προτάσεις
από κάθε κόµµα και βεβαίως και από εσάς προσωπικά και γραπτώς –και το Υπουργείο είναι ανοικτό σε αυτό- για να µπορέσουµε να κάνουµε ακόµη πιο αποτελεσµατική την καταπολέµηση
αυτού του πραγµατικά άθλιου φαινοµένου που, όπως σωστά
αναφέρατε, εν µέρει αποδίδεται στην πολύ δύσκολη οικονοµική
συγκυρία και στην αγωνία των χωρικών, οι οποίοι προβαίνουν σε
µία παραβατική συµπεριφορά, της λαθροϋλοτοµίας, αλλά βεβαίως ενδεχοµένως και σε κάποιους, οι οποίοι εκ συστήµατος
ασκούνε µία δραστηριότητα παραεµπορίου µέσα από τη λαθροϋλοτοµία.
Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, εµείς θα είµαστε εδώ, για να εντείνουµε ακόµη περισσότερο τις προσπάθειές µας. Κάναµε ό,τι
ήταν δυνατόν µέσα στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία να
εξαντλήσουµε και τους οικονοµικούς µας πόρους, αλλά και το
ανθρώπινο δυναµικό όσον αφορά την καταπολέµηση αυτού και
νοµίζω ότι εδώ έχουµε πεδίον δόξης λαµπρόν να ακούσουµε
προτάσεις και να συνθέσουµε, εάν θέλετε, προτάσεις, για να
µπορέσουµε όλοι µαζί να καταπολεµήσουµε αυτό το πολύ καταστροφικό φαινόµενο για την κληρονοµιά µας, για το δασικό
πλούτο µας, τον οποίο οφείλουµε, όπως είπα και προηγουµένως,
να τον διασφαλίσουµε ως κόρην οφθαλµού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς σας
ευχαριστούµε.
Η έβδοµη µε αριθµό 249/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισµό δεν συζητείται λόγω
αναρµοδιότητος του κυρίου Υπουργού Παιδείας και διαγράφεται.
Προφανώς, είναι αρµοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της
Δευτέρας 30 Ιουλίου 2012, της Τετάρτης 1ης Αυγούστου 2012,
της Πέµπτης 2 Αυγούστου 2012, της Παρασκευής 3 Αυγούστου
2012 και της Πέµπτης 23 Αυγούστου 2012 και ερωτάται το Σώµα
αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Δευτέρας 30 Ιουλίου 2012, της Τετάρτης 1ης Αυγούστου
2012, της Πέµπτης 2 Αυγούστου 2012, της Παρασκευής 3 Αυγούστου 2012 και της Πέµπτης 23 Αυγούστου 2012 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.56’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

