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Αθήνα, σήµερα στις 17 Ιουνίου 2013, 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.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο αναφορών
και ερωτήσεων της Τρίτης 18 Ιουνίου 2013.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 10401/9-5-2013 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ απέναντι στους δανειολήπτες
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
2. Η µε αριθµό 10215/25-4-2013 ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ιωάννη Κουτσούκου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε την εφαρµογή υπουργικής απόφασης
που αφορά δανειολήπτες του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
(ΟΕΚ).
3. Η µε αριθµό 10302/30-4-2013 ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Παναγιώτη
Ηλιόπουλου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στα σχολεία στους Λειψούς.
4. Η µε αριθµό 10538/14-5-2013 ερώτηση του Βουλευτή Β’
Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάσταση του
Κέντρου Υγείας Περιστερίου.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 10596/15-5-2013 ερώτηση του Βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιχαήλ Ταµήλου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διευθέτηση ιδιοκτησιακού αγροτεµαχίων Λογγακίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1550/11-6-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εγκατάσταση
συστήµατος Common User Terminal Equipment (CUTE) στο αε-

ροδρόµιο Χανίων.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μαρκογιαννάκη θα απαντήσει ο
Αναπληρωτής Υπουργός κ. Καλογιάννης.
Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπροέδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το αεροδρόµιο Χανίων
είναι ένα από τα µεγαλύτερα αεροδρόµια της Ελλάδας. Δεν είναι,
όµως, µόνο αυτό. Έχει κι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι ίσως
το αεροδρόµιο της χώρας το οποίο αναπτύσσεται µε τους πλέον
γοργούς ρυθµούς. Φθάνει να σας πω ότι ο υπάρχων αεροσταθµός εγκαινιάστηκε το 1997. Και τότε οι προοπτικές έλεγαν ότι το
πρόβληµα λύθηκε για µία τριακονταετία. Δεν πέρασαν πάνω από
δέκα χρόνια και φάνηκε ότι ο αεροσταθµός δεν µπορούσε πλέον
να εξυπηρετήσει την επιβατική κίνηση. Έτσι, ξεκίνησε µία διαδικασία επέκτασής του. Και ξέρετε καλύτερα από εµένα ότι ήδη
σήµερα υπεγράφη η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία, προκειµένου να γίνει επέκταση -όχι ασήµαντη, σηµαντική επέκταση- του
αεροσταθµού.
Να σας πω περαιτέρω ότι φέτος η αύξηση της επιβατικής κίνησης από το εξωτερικό ανέρχεται στο 28%. Λογικά αυτή θα πρέπει να είναι η µεγαλύτερη αύξηση από όλα τα αεροδρόµια της
χώρας.
Αυτό, όµως, το αεροδρόµιο, µε αυτήν τη µεγάλη κίνηση και µε
την εξαιρετικά καλή προοπτική για το µέλλον, στερείται ενός βασικού εργαλείου, το οποίο θα του προσδώσει µια σύγχρονη όψη.
Αυτό το εργαλείο είναι το σύστηµα CUTE, το οποίο αναφέρω
στην επίκαιρη ερώτηση µου, την οποία συζητάµε σήµερα, κύριε
Υπουργέ.
Αυτό το σύστηµα επιτρέπει το check in να γίνεται σε όλες τις
θυρίδες, οι οποίες υπάρχουν στο αεροδρόµιο. Με αυτόν τον
τρόπο διευκολύνεται πάρα πολύ η ροή των επιβατών και δεν παρατηρείται – ή θα παρατηρείται λιγότερο- το φαινόµενο το οποίο
βλέπουµε σήµερα -ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες που η κίνηση είναι πολύ µεγάλη κάποιες µέρες- δηλαδή ατελείωτες
ουρές έξω από τον αεροσταθµό, οι επιβάτες να περιµένουν κάτω
από τον ήλιο προκειµένου να έρθει η σειρά τους και να «τσεκάρουν» τα εισιτήρια τους –όπως λέµε- ώστε να προχωρήσουν
προς το αεροπλάνο.
Αυτό πρέπει να σταµατήσει κάποια στιγµή. Έχει υποβληθεί
σχετικό αίτηµα. Έχει ήδη εγκριθεί από πέρυσι -απ’ ό,τι µε πληροφόρησαν τουλάχιστον- η προµήθεια του εν λόγω συστήµατος.
Δεν προχωράει, όµως, το θέµα της εγκατάστασης. Τα χρήµατα
δεν είναι πάρα πολλά. Είναι περίπου 500.000 µε 550.000 ευρώ
απ’ ό,τι πληροφορούµαι. Το σύστηµα το έχουν όλα τα µεγάλα
αεροδρόµια της χώρας, ακόµα και µικρότερα από το αεροδρόµιο
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Χανίων.
Εκτιµώ, λοιπόν, ότι πρέπει επιτέλους να προχωρήσει η πολιτεία, να προχωρήσει το Υπουργείο σας στην κατακύρωση του
όποιου διαγωνισµού –δεν ξέρω µέχρι πού έχετε προχωρήσει, θα
µε ενηµερώσετε τώρα- για να µην παρατηρείται αυτό το φαινόµενο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η προµήθεια και η εγκατάσταση του συστήµατος που αναφέρατε, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, του Common
User Terminal Equipment, του CUTE, όπως λέγεται –ο «εξοµοιωτής τερµατικών», αν µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τον ελληνικό όρο- κοστίζει όσο είπατε, περίπου 550.000 ευρώ. Είναι ένα
µηχάνηµα το οποίο αυτοµατοποιεί τη διαχείριση του ελέγχου και
των επιβατών και των αποσκευών και µπορεί πράγµατι να δώσει
µια µεγάλη ώθηση σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιβίβασης σε
ένα από τα µεγαλύτερα αεροδρόµια της χώρας.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει καταθέσει στη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου τις σχετικές προδιαγραφές. Εκκρεµεί η
έκδοση µιας κοινής υπουργικής απόφασης µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτήν τη στιγµή
δεν υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση γι’ αυτό το ποσό, έτσι ώστε
να προχωρήσει αµέσως ο διαγωνισµός.
Το Υπουργείο παράλληλα µε τη δηµοπράτηση του έργου εξετάζει και πέραν της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου εναλλακτικό
τρόπο εξεύρεσης του συγκεκριµένου ποσού για να µπορέσει να
εγκατασταθεί το σύστηµα, το οποίο είναι πολύ χρήσιµο για ένα
αεροδρόµιο του µεγέθους του αεροδροµίου των Χανίων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Μαρκογιαννάκης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η απάντησή σας ήταν «και κρύο και ζέστη».
Αναγνωρίζετε το δίκαιο του αιτήµατος. Μας είπατε ότι το αεροδρόµιο των Χανίων είναι ένα από τα µεγαλύτερα αεροδρόµια της
χώρας. Μας είπατε ότι το αεροδρόµιο αυτό παρουσιάζει πολύ
µεγάλη κίνηση, όπως σας ανέφερα κι εγώ προηγουµένως. Μας
είπατε, όµως, ότι δεν υπάρχει πίστωση εξασφαλισµένη, προκειµένου να προµηθευτούµε αυτό το συγκεκριµένο σύστηµα.
Κύριε Υπουργέ, µε πληροφόρησαν πριν από µερικές µέρες,
που βρισκόµουν στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο αεροδρόµιο των Χανίων, ότι το συγκεκριµένο αεροδρόµιο δίνει στο κράτος σχεδόν 10.000.000 ευρώ το χρόνο συνεπεία
της εκµετάλλευσής του. Από τόσα χρήµατα δεν µπορούν να βρεθούν 550.000 ευρώ, προκειµένου να αποδίδει ακόµη περισσότερα το αεροδρόµιο;
Διότι αντιλαµβάνεστε ότι εκτός από τη δυσφήµιση της περιοχής εξαιτίας της ταλαιπωρίας την οποία υφίστανται οι επιβάτες
-τουρίστες κυρίως, οι οποίοι έρχονται από την Ευρώπη αλλά και
από άλλες περιοχές- δυσφηµείται κι αυτό καθαυτό το αεροδρόµιο. Και θα εξοικονοµήσετε και λιγότερα χρήµατα τώρα που ετοιµάζετε την ιδιωτικοποίησή του εάν προχωρήσετε σε αυτήν.
Πιστεύω, τελικά, να µην το αποτολµήσετε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όµως, αφού το πάτε προς τα εκεί, να σας πω ότι και η εικόνα του, γενικότερα, από πλευράς εµπορευσιµότητας, θα είναι
καλύτερη.
Παρακαλώ, λοιπόν, ενόψει τούτου, σας επαναλαµβάνω και σας
λέω ότι µε πληροφόρησαν πως περίπου 10.000.000 τον χρόνο
µπαίνουν στον κρατικό κορβανά από την εκµετάλλευση του εν
λόγω αεροδροµίου. Χρειάζονται 550.000 ευρώ για να γίνει καλύτερο το αεροδρόµιο και να µην ταλαιπωρούνται εκατοντάδες χιλιάδες επιβατών κάθε χρόνο. Δεν νοµίζω ότι είναι πολλά τα
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χρήµατα και δεν µπορεί το κράτος να τα βρει προς το δικό του
το συµφέρον σε τελευταία ανάλυση, διότι επαναλαµβάνω ότι γίνεται πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο αποτελεσµατικό και πολύ πιο
«ευρωπαϊκό» αεροδρόµιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, πρέπει να πούµε ότι
το αεροδρόµιο των Χανίων, όπως καλά γνωρίζετε, ήταν µία από
τις µεγάλες προτεραιότητες του Υπουργείου, ακριβώς έναν
χρόνο πριν, όταν αναλάβαµε αυτό το Υπουργείο. Υπήρχαν δεσµεύσεις ότι το αεροδρόµιο θα δηµοπρατηθεί στα τέλη του
2009. Αυτό βεβαίως δεν έγινε. Έχει καθυστερήσει για διάφορους
λόγους. Το δηµοπρατήσαµε και εάν δεν είχε κάποιες δικαστικές
περιπέτειες, θα είχε υπογραφεί η σύµβασή του πιο νωρίς.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός
ότι σήµερα, όπως και εσείς προαναφέρατε, υπεγράφη η σύµβαση ενός πολύ µεγάλου έργου, ο προϋπολογισµός του οποίου
ήταν 110.000.000 ευρώ. Η σύµβαση του έργου ανέρχεται στα
61,3 εκατοµµύρια ευρώ, θα γίνει µία πολύ µεγάλη επέκταση,
ένας εκσυγχρονισµός του αεροδροµίου Χανίων µε χρονικό ορίζοντα την επόµενη διετία.
Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι στο πλαίσιο της υφιστάµενης εργολαβίας εξετάζουµε και την τοποθέτηση του συγκεκριµένου συστήµατος. Παρά το γεγονός ότι, δυστυχώς, δεν
είχε προβλεφθεί εξαρχής και αυτό δηµιουργεί κάποιες δυσκολίες, εντούτοις έχουµε ήδη εξετάσει αυτήν τη δυνατότητα µέσω
των απρόβλεπτων δαπανών της εργολαβίας για να µπορέσουµε
όντως να εγκαταστήσουµε το συγκεκριµένο σύστηµα που δεχόµαστε και εµείς ότι θα βοηθήσει ακόµα περαιτέρω την κίνηση στο
αεροδρόµιο Χανίων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Οι συνάδελφοι κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη και κ. Πύρρος Δήµας
ζητούν την άδεια του Σώµατος για ολιγοήµερη απουσία τους στο
εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Η δεύτερη µε αριθµό 1558/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Μιχαήλ
Κριτσωτάκη προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε το πρόγραµµα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους
νέους του τουριστικού τοµέα ηλικίας είκοσι εννέα ετών» δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 1529/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Νοµού Αττικής του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την επέκταση του ολοήµερου Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΑΕΠ) δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Βουλευτού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 1568/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Σταυρούλας Ξουλίδου προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε τις υποχρεωτικές µεταθέσεις των «υπεράριθµων» εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 1571/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Επικρατείας, σχετικά µε την επανα-
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φορά της αναγραφής του θρησκεύµατος στις ταυτότητες δεν θα
συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 1561/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Α’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την
επάρκεια του Κέντρου Υγείας Γαλατά σε οδηγούς ασθενοφόρων
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 1564/4-6-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων εξετάσεων όλων των µαθητών για την εγγραφή τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1551/11-6-2013 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε
τις πολεµικές αποζηµιώσεις από τις καταστροφές των στρατευµάτων κατοχής.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παυλόπουλου θα απαντήσει ο
Υπουργός κ. Ρουπακιώτης.
Ο κ. Παυλόπουλος έχει τον λόγο, προκειµένου να αναπτύξει
την ερώτησή του.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ πολύ να εκλάβετε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση όχι σαν µία συνηθισµένη µορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν έχει καν τη µορφή της κριτικής προς το έργο
ενός Υπουργού. Το ζήτηµα το οποίο αφορά, το ζήτηµα των αποζηµιώσεων εν γένει από τις τεράστιες καταστροφές και ζηµιές
που υπέστη η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της γερµανικής ναζιστικής κατοχής υπερβαίνει τα πρόσωπα, υπερβαίνει τα κόµµατα.
Είναι ένα ζήτηµα εθνικό, το οποίο πρέπει και οφείλουµε όλοι να
αντιµετωπίσουµε από κοινού.
Μια µικρή συµβολή και υπενθύµιση αποτελεί αυτή η επίκαιρη
ερώτηση ενόψει της έρευνας που κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για να καθορίσει τι
µπορούµε και τι πρέπει να διεκδικήσουµε, όχι µόνο οικονοµικά,
αλλά και στη µνήµη όλων εκείνων των θυµάτων. Διότι δεν µπορεί
να ξεχνάµε, ιδίως σήµερα µε όσα συµβαίνουν γενικότερα και
στον τόπο, τι σηµαίνει ο ναζισµός και τα φαινόµενά του.
Εκείνο που ρώτησα, λοιπόν, και το επαναλαµβάνω έγκειται στο
εξής: Αµέσως µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και
ενόψει της Δίκης της Νυρεµβέργης µε τη Συντακτική Πράξη
73/1945 συστήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του Ελληνικού Εθνικού Γραφείου Εγκληµάτων Πολέµου ένα τριµελές δικαστικό συµβούλιο, το οποίο ανέλαβε να ερευνήσει όλες τις καταγγελίες που
έγιναν σχετικά, όχι µόνο µε τα θύµατα αλλά και τις ζηµιές τις
οποίες υπέστη όλη η Ελλάδα. Αυτό εξέδωσε οκτακόσια πενήντα
παραπεµπτικά βουλεύµατα που περιγράφουν τι συνέβη. Τα βουλεύµατα αυτά παραδόθηκαν αρµοδίως. Και όταν, τέλος, το Ελληνικό Εθνικό Γραφείο Εγκληµάτων Πολέµου κατηργήθη, τότε
όλες αυτές οι δικογραφίες διαβιβάστηκαν στο εφετείο.
Ρωτώ, λοιπόν, και παρακαλώ, αν θα ήταν δυνατόν, από τις δικογραφίες αυτές αντίγραφο να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών
και στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους που ερευνά το ζήτηµα.
Ακριβώς για να έχει το «όπλο» αυτής της λεπτοµερούς αποτύπωσης των ζηµιών -που είναι µάλιστα µε τη «σφραγίδα» της δικαιοσύνης, για να το πω έτσι- ώστε να ξεκαθαρίσουµε καλύτερα
τι είναι εκείνο που ως λαός και ως έθνος µπορούµε να απαιτήσουµε –το είπα προηγουµένως- όχι µόνο για το σήµερα αλλά για
την ίδια µας την ιστορία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Ρουπακιώτης έχει το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Παυλόπουλε,
χαίρω για την ερώτησή σας αυτή, ωστόσο γνωρίζετε πολύ καλά
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ότι αρχικά µε το ν. 3933/59 ανεστάλη η δίωξη κατ’ εκείνων οι
οποίοι θεωρούνταν υπαίτιοι διάπραξης εγκληµάτων πολέµου
σύµφωνα µε τη Συντακτική Πράξη 73/1945. Στη συνέχεια σύµφωνα µε το ν. 4016/59 ανεστάλη και η εκτέλεση ποινών που είχαν
µέχρι τότε επιβληθεί σε βάρος αυτών των εγκληµατιών πολέµου
και αυτοί απελάθηκαν στη συνέχεια στη Γερµανία.
Η ελληνική πολιτεία ψηφίζοντας στο Κοινοβούλιο το ν.
3849/2010 είναι αλήθεια ότι κατήργησε αυτά τα νοµοθετήµατα
και έδωσε µια ώθηση τουλάχιστον στην προβολή της απαίτησης
της ελληνικής πολιτείας για αποκατάσταση των ζηµιών, των θυµάτων, δηλαδή µια υλική και ηθική αποκατάσταση. Πλην, όµως,
σε ό,τι αφορά το ερώτηµά σας, από το 2003 ως το 2005 όλοι οι
φάκελοι, τόσο των δοσιλόγων όσο και των εγκληµατιών πολέµου,
έχουν διαβιβαστεί από το εφετείο απευθείας ή ελάχιστοι µέσω
του Υπουργείου στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Μάλιστα έχουν
χαρακτηριστεί οι φάκελοι αυτοί ως διαχρονικού ιστορικού ενδιαφέροντος και διαχρονικής υπηρεσιακής χρησιµότητας.
Είναι δε στην επιµέλεια της Εισαγγελίας Εφετών να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει αυτούς τους φακέλους. Και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, µπορεί όποιος έχει έννοµο συµφέρον να
αξιοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα και να ζητήσει περαιτέρω την
έρευνα ενός φακέλου αν εκτιµά ότι µπορεί να υπάρχει υλικό τέτοιο ώστε να υπερασπιστεί το δικό του έννοµο συµφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παυλόπουλε,
έχετε το λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, να διευκρινίσω κάτι και το τόνισα από την
αρχή. Αν έκανα την ερώτηση δεν είναι γιατί θεωρώ ότι είναι δυνατόν δικονοµικώς και επί της ουσίας, αν θέλετε, να ζητηθεί η
δίωξη µε βάση τα βουλεύµατα αυτά.
Όσο είχα την ευκαιρία, από ορισµένα αντίγραφα που ήρθαν
στα χέρια µου, να διαπιστώσω, αυτά τα παραπεµπτικά βουλεύµατα εκτός από τα θύµατα περιγράφουν, µε λεπτοµέρειες µάλιστα, και το τι ζηµιές σε συγκεκριµένες περιοχές της Ελλάδας
έχουν γίνει.
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα υλικό.
Το ζήτηµα του κατοχικού δανείου είναι ένα άλλο ζήτηµα, πρωτίστως νοµικό. Στηρίζεται σε άλλη βάση. Έχουµε άλλα όπλα,
πολύ σηµαντικά όπλα -και το γνωρίζετε αυτό το πράγµα- σε ό,τι
αφορά το κατοχικό δάνειο.
Σε ό,τι αφορά το θέµα των αποζηµιώσεων, πέραν των νοµικών
προβληµάτων που δηµιουργούνται και που µπορούµε να τα επιλύσουµε, υπάρχει και το ζήτηµα του τι είναι εκείνο που ζητάµε,
ποιες είναι οι ζηµιές οι οποίες επήλθαν. Μέχρι σήµερα η αποτύπωσή τους δεν είχε γίνει µε έναν τρόπο ο οποίος µπορούµε να
πούµε ότι ήταν απόλυτα τεκµηριωµένος. Είναι, όµως, κάτι που
µπορούµε να ξεκινήσουµε τώρα. Πρέπει να κάνουµε ό,τι µπορούµε, να κάνουµε την προσπάθεια.
Πιστεύω, πως όταν έρχεται το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, παραδείγµατος χάριν, που έχει αναλάβει να δει τι γίνεται –
δεν είναι µόνο το κατοχικό δάνειο, είναι και το θέµα των
αποζηµιώσεων- µπορεί µέσα από αυτά να τεκµηριώσει και τούτο:
«Εµείς, ως Ελλάδα, µε δικαστικές αποφάσεις, έχουµε αποτύπωση των ζηµιών της εποχής εκείνης». Αυτό δεν µπορεί να το
αµφισβητήσει κανένας, γιατί είναι ολόκληροι φάκελοι οι οποίοι
διαβιβάστηκαν, όπως ξέρετε, στο Δικαστήριο της Νυρεµβέργης.
Μου είπατε προηγουµένως –πράγµα το οποίο, οµολογώ, δεν
το γνώριζα- ότι έχουν διαβιβαστεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Μήπως έχουν κρατηθεί αντίγραφα στο εφετείο; Αν έχουν
κρατηθεί, έχει καλώς. Αλλά νοµίζω ότι κι αν δεν έχουν κρατηθεί,
ορθό θα ήταν -και ήταν µία συµβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης- µε αλληλογραφία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, να πει:
«Αφού η επιτροπή αυτή του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
έχει αναλάβει αυτό το καθήκον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή ευθέως αν έχει αντίγραφα ή εµµέσως µέσω των Γενικών Αρχείων
του Κράτους, συνιστά να περιέλθουν όλα αυτά τα στοιχεία εις
γνώσιν του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ώστε να είναι τεκµηριωµένη η άποψη την οποία θα διαµορφώσει». Νοµίζω ότι αυτή
η συµβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα ήταν χρήσιµη.
Και θα µε ρωτήσετε, γιατί δεν το έκανα εγώ αυτό το πράγµα
µε µία ερώτηση προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν το έκανα
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διότι τα παραπεµπτικά βουλεύµατα είναι στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γι’ αυτόν τον λόγο απευθύνθηκα σε εσάς. Αν
χρειαστεί, εφόσον εσείς κάνετε αυτού του είδους την ενέργεια
και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκριθεί σε αυτό, ευχαρίστως να το πράξω. Εάν µου πείτε ότι καλό θα ήταν να το πω
προς τον εποπτεύοντα τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Υπουργό,
να το πράξω. Νοµίζω, όµως, ότι στο εσωτερικό της Κυβέρνησης
θα ήταν εύκολο να υπάρξει αυτή η συνεννόηση, για να µην ταλαιπωρώ και την Κυβέρνηση κι εσάς προσωπικά µε περαιτέρω
ερωτήσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Παυλόπουλε, πρώτον, ο Εισαγγελέας Εφετών είναι ο αρµόδιος να προχωρήσει
στην έρευνα, στην αξιολόγηση και στην αξιοποίηση των όποιων
βουλευµάτων.
Δεύτερον, πριν από µήνες, απαντώντας σε µία ανάλογη ή συναφή ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σταθά, ενώ είχαµε συµφωνήσει –και πώς µπορούµε να µη συµφωνήσουµε- όχι
µόνο στο έννοµο συµφέρον καθενός ζηµιωθέντος, αλλά στο έννοµο συµφέρον της Ελλάδας για τις αποζηµιώσεις –δεν αναφέροµαι στο κατοχικό δάνειο- τέθηκε το ζήτηµα: Υπάρχει η
δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των αποφάσεων;
Εκεί, λοιπόν, βρέθηκα στην ανάγκη –εγώ τουλάχιστον- να τονίσω ότι µπορώ ως Υπουργός µεν κατά τη δικονοµία να υπογράψω ώστε να εκτελεστεί η όποια απόφαση, αλλά δεν φαίνεται
αυτό να είναι επιτρεπτό από έναν συνδυασµό άσκησης πολιτικών
από την Κυβέρνηση, όπως και από όλες µέχρι σήµερα τις προηγούµενες κυβερνήσεις, γιατί αυτό συνδέεται µε την άσκηση
µίας εξωτερικής πολιτικής.
Θα παρακαλέσω, λοιπόν, να συµφωνήσουµε -εάν το θέλετεστο εξής: Το να προχωρήσουµε σε αξιολόγηση και αξιοποίηση
όσων βουλευµάτων υπάρχουν, δεν µπορεί να είναι θέµα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, αφού βρίσκονται πλέον στα Αρχεία του
Κράτους. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι στην επιλογή του όποιου
εισαγγελέα, που εγώ ως Υπουργός Δικαιοσύνης δεν µπορώ να
διατάξω ή να δώσω εντολή για αξιοποίηση.
Είναι, όµως, ένα ζήτηµα γενικά της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης, όπως και των προηγούµενων κυβερνήσεων κατά πόσο
ασκώντας µία πολιτική θα θελήσουν ή θα µπορέσουν ή θα εκτιµήσουν ότι επιτρέπεται αυτή η αξιολόγηση των Αρχείων του Κράτους, στην οποία αναφέρεστε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Παυλόπουλε, δευτερολογήσατε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Συγχωρείστε µε, κύριε Πρόεδρε, µήπως κάνω εγώ λάθος; Έχω δικαίωµα δευτερολογίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έτσι κι αλλιώς,
έχουµε χρόνο κύριε Βουλευτά, οπότε µπορείτε να έχετε το λόγο.
Όπως είδατε οι περισσότερες επίκαιρες ερωτήσεις έχουν διαγραφεί.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Από την άποψη αυτή, ευχαριστώ.
Τελειώνω µε την παράκληση προς τον κύριο Υπουργό απλώς
και µόνο αν χρειαστεί µελλοντικά -γιατί εγώ θα το ζητήσω και
από τον Υπουργό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους, αλλά και στο πλαίσιο της κυβερνητικής ενδοσυνεννόησης- αν θα ήταν δυνατόν να ενηµερωθεί το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους ότι υπάρχουν και αυτά. Μπορεί να τα ζητήσει, αν
και εφόσον του είναι χρήσιµα, µε αυτήν την έννοια και µόνο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όπως ξέρετε το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν αντιλαµβάνοµαι
καλά, συλλογική ευθύνη της Κυβέρνησης τονίζει ο κύριος Υπουργός ότι είναι. Οπότε µπορείτε να επανέλθετε, κύριε Παυλόπουλε,
ίσως και µε άλλο Υπουργό.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αρκεί να υπάρξει και άλλη συνεδρίαση. Ελπίζω να µην είναι η τελευταία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αυτό θα κριθεί από
τις γενικότερες εξελίξεις. Δεν µπορώ να σχολιάσω. Προχωρώ
στις επόµενες ερωτήσεις, οι οποίες δυστυχώς ακυρώνονται
όλες.
Η δεύτερη µε αριθµό 1557/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Πρεβέζης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Κωνσταντίνου
Μπάρκα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους παραγωγούς γάλακτος της Δωδώνης από τους επενδυτές, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 1533/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λακωνίας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την
προστασία και τον έλεγχο της αλιείας στον Λακωνικό Κόλπο, δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 1572/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Λαϊκού Συνδέσµου
- Χρυσή Αυγή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου προς τους Υπουργούς
Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον
ΟΚΑΝΑ, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 1562/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον Υπουργό Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα κρατητήρια των Αστυνοµικών Τµηµάτων
και της Διευθύνσεως ΓΑΔΘ, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 1552/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο
εργοτάξιο Αµβρακίας – Ακτίου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.27’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 και ώρα 18.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) αναφορά στη µνήµη
των πρώην Βουλευτών Γρηγορίου Λαµπράκη και Γεωργίου Τσαρουχά, β) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και γ) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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