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Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 29 Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κύριο Αθανάσιο
Πλεύρη, Βουλευτή Α’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Ηπείρου του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος
ζητεί την ανασύνταξη του Σχεδίου
Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την προστασία της χερσαίας και
υδάτινης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων.
2) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Μετσόβου ζητεί την ένταξη του αθλήµατος της χιονοδροµίας
στα αθλήµατα εθνικού αθλητικού ενδιαφέροντος.
3) Ο Βουλευτής Ξάνθης κ. ΤΣΕΤΙΝ ΜΑΝΤΑΤΖΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την υλοποίηση της µετάθεσης του λιµενοφύλακα Θεόδωρου Κυφωνίδη από το Λ/Σ Ευβδήλου στο Λ/Σ
Φαναρίου.
4) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Σύνδεσµος Συνεργασίας Μελών Ενόπλων ∆υνάµεων
ζητεί να ενηµερωθεί για το ζήτηµα χορήγησης άδειας ανατροφής παιδιού σε άνδρα αξιωµατικό.
5) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ και Β’ Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Γενικού Νοσοκοµείου
Χαλκίδας ζητεί την κατασκευή νέου σύγχρονου κτιρίου για τη µεταστέγαση του Νοσοκοµείου.
6) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Νοµού Μεσσηνίας ζητεί να παραµείνει όπως
έχει το ωράριο εργασίας των εργαζοµένων στις πυροσβεστικές
υπηρεσίες.

7) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας τα οποία αναφέρονται στην καθυστέρηση
υλοποίησης των ψηφιακών προγραµµάτων στην ΕΡΤ.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας ζητεί την άµεση τροποποίηση του διαγωνισµού της Ελληνικής Αστυνοµίας που αφορά στην πρόσληψη ιδιωτών κατόχων
πτυχίων πληροφορικής ως Αξιωµατικών Ειδικών Καθηκόντων.
9) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια ‘Ενωση Ναυτών Εµπορικού
Ναυτικού ζητεί τη διατήρηση των ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και φορολογικών δικαιωµάτων των ναυτεργατών.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αξιοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην επιστολή του
Ι.Ο.Β.Ε. για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας µε το οποίο ζητείται µείωση των συντελεστών εµπορικότητας των επαγγελµατικών ακινήτων κ.λπ.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας µε το οποίο ζητείται η τοποθέτηση γιατρού στο Αγροτικό Ιατρείο Καµαρών Αχαίας.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις διαφοροποιήσεις των τιµών στα αγροτικά προϊόντα.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις προτάσεις
του Συλλόγου Μηχανικών Ελλάδος για την τόνωση της οικοδοµικής δραστηριότητας.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας µε το οποίο ζητείται η εξάµηνη παράταση του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις δηλώσεις του
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∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών σχετικά µε την ίδρυση εφετείων
στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραλίας Κάτω
Αλισσού Αχαίας ζητεί την άµεση λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της µόλυνσης που υφίσταται ο Πείρος ποταµός από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος ∆ύµης Αχαίας ζητεί χρηµατοδότηση για την αποκατάσταση των ζηµιών στην περιοχή του από
το σεισµό της 8ης Ιουνίου 2008.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2597/15/12/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μακρυπίδη Ανδρέα δόθηκε µε το υπ αριθµ. οικ877/ 5/1/2010έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 2773/16/12/2009 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Νάνου Απόστολου, Σκυλλάκου Αντώνιου δόθηκε µε το υπ
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αριθµ. 302 /5/01/2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 2975/19/12/2009 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουκοδήµου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ αριθµ. ∆13 1000849
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ΕΞ 2010/5/01/10 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη ∆ευτέρα 1η
Φεβρουαρίου και ώρα 18.00’ θα διεξαχθεί η προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά,
σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, µε θέµα: «Την καταπολέµηση
της διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών διαφάνειας στη δηµόσια ζωή».
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη θα συζητηθεί η µε αριθµό 342/24/26.1.2010 τέταρτη
επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τον εµπρησµό της Εβραϊκής Συναγωγής στα Χανιά, κ.λπ..
Στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό, θα απαντήσει ο Αντιπρόεδρος
της Κυβερνήσεως κ. Θεόδωρος Πάγκαλος.
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του κ. Καρατζαφέρη έχει ως
εξής:
«Πλήθος ερωτηµάτων εγείρει η αποκάλυψη της ταυτότητας
των δραστών του πρόσφατου διπλού εµπρησµού της εβραϊκής
συναγωγής στα Χανιά, µες στον Ιανουάριο, ύστερα από την ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού που κατέγραψαν παρακείµενες κάµερες επιτήρησης. Αν και, τόσο το State Department όσο
και η ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδα «WALL STREET JOURNAL», είχαν σπεύσει να καταγγείλουν την Ελλάδα για υποτιθέµενο αντισηµιτισµό, εντούτοις, όπως προέκυψε στη συνέχεια, η
πυρπόληση της Συναγωγής φαίνεται να είναι έργο δύο Αµερικανών που υπηρετούν στη βάση των ΗΠΑ στη Σούδα, δύο Βρετανών που, σύµφωνα µε διασταυρούµενες πληροφορίες,
υπηρετούν ως εκπαιδευτές της ειδικής µονάδας Ναυτικής Αποτροπής του ΝΑΤΟ και ενός Έλληνα, ο οποίος έχει σχέση µε την
τροφοδοσία της βάσης. Είναι προφανές ότι η υπόθεση λαµβάνει
σοβαρές πολιτικές διαστάσεις µε ιδιαίτερα ύποπτες και σκοτεινές πτυχές, ερωτάσθε:
- Εκτιµάτε ότι πρόκειται για µεµονωµένο γεγονός προσώπων
που έδρασαν αυτοβούλως ή µήπως για συµβάν που σχετίζεται
ευρύτερα µε έξωθεν πιέσεις που δέχεται η χώρα στα µέτωπα της
οικονοµίας και της διπλωµατίας;
-Τι προτίθεστε να κάνετε αφ’ ενός σε σχέση µε τους φερόµενους ως δράστες και αφ’ ετέρου µε την, τουλάχιστον, απαράδεκτη δυσφήµιση της χώρας µας διεθνώς και, ειδικότερα, στα
µάτια της εβραϊκής κοινότητας;»
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, έχετε το λόγο για τρία
λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον Αρχηγό του ΛΑΟΣ, τον
κ. Καρατζαφέρη, γιατί έφερε το θέµα αυτό στη Βουλή. Αυτή η
πρωτοβουλία θα µας επιτρέψει να δείξουµε την ευαισθησία µας
απέναντι σε µια σειρά από ενοχλητικά και λυπηρά χαρακτηριστικά αυτής της απαράδεκτης υπόθεσης.
Πρόκειται για ένα έγκληµα που κίνητρό του είναι το µίσος, το
φυλετικό και ρατσιστικό µίσος. Οι συλληφθέντες οµολόγησαν,
εξάλλου, ότι µετά από συζητήσεις µεταξύ τους οδηγήθησαν στην
πράξη τους αυτή γιατί µισούν τους Εβραίους.
Έτσι, πιστεύω ότι η σηµερινή µας συζήτηση πρέπει να δώσει
το σήµα κατ’ αρχήν προς την κοινή γνώµη ότι οι Έλληνες Εβραίοι
είναι Έλληνες πολίτες, ισότιµοι καθ’ όλα µε τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες, και ότι η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία είναι αποφασισµένη να προστατέψει την οµαλή τους
διαβίωση, την πρόοδό τους, την προκοπή τους και βεβαίως τους
τόπους και τις µορφές, µε τις οποίες αυτοί θρησκεύονται.
Η Συναγωγή των Χανίων είναι ένα ιστορικό µνηµείο της πόλης
των Χανίων, ένα κόσµηµα για την πόλη των Χανίων, γιατί έχει µια
πολύ αξιοπρόσεκτη αρχιτεκτονική και είναι ένα από τα παλαιότερα µνηµεία αυτού του είδους στον ελλαδικό χώρο.
Επιτέθησαν για πρώτη φορά στη Συναγωγή προ ενός µηνός
περίπου και τότε εξεδόθη από την αστυνοµική αρχή διαταγή, η
οποία εφάρµοζε αυστηρά µέτρα φρούρησης της Συναγωγής.
Σύµφωνα µε τη διαταγή πρέπει να υπάρχει συνεχής φρούρηση
από την οδό Σκουφά –από το εµπρόσθιο µέρος δηλαδή- και οι
περίπολοι που περνούν από τους δύο παραπλεύρους δρόµους
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να ελέγχουν τα αυτοκίνητα ή τα άτοµα που υπάρχουν στην περιοχή ανά δύο ώρες. Επίσης, τέσσερις ή πέντε φορές την ηµέρα
καλείται ο αξιωµατικής φυλακής του οικείου Τµήµατος να περνά
από το σηµείο αυτό και να βλέπει τι γίνεται και οι υποδιευθυντές
του επιτελείου να επιβλέπουν την όλη διαδικασία.
Ακριβώς επειδή τα µέτρα ήταν αυστηρά, η Αστυνοµία οδηγήθηκε πολύ εύκολα στην ανακάλυψη των υπόπτων. Ήταν πολύ περίεργο, πράγµατι, πώς κάποιος είχε καταφέρει να µπει µέσα στη
Συναγωγή, χωρίς κανείς να τον αντιληφθεί.
Ανεκαλύφθη ότι ο βασικός κατηγορούµενος, ο οποίος είναι
ένα άτοµο –θα έλεγα- περιθωριακό κοινωνικώς, µπήκε στη Συναγωγή, διότι κατοικεί δύο σπίτια δίπλα από αυτή. Είναι ο Αλεφαντινός Νικήτας, ο οποίος είναι και προφυλακισµένος, ο οποίος
διέρρηξε δύο παράθυρα ενός παρακειµένου µπαρ, ανέβηκε
πάνω σ’ έναν τοίχο, αφαίρεσε το συρµατόπλεγµα και έτσι κατάφερε να µπει στη Συναγωγή από το πίσω µέρος. Αυτό ακριβώς
οδήγησε και τους αστυνοµικούς στη σύλληψή του.
(Στο σηµείο αυτό χτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης)
Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Βεβαίως.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Αυτός έκανε την πράξη αυτή µαζί µε δυο πολίτες της Μεγάλης
Βρετανίας –τον Μπράιαν Ρίκι του Ντέσµοντ και της Ελέν, τον
Φόρσαϊθ Γκρεγκ του Τζέιµς και της Μπέβερλι- και έναν πολίτη
των ΗΠΑ, ο οποίος αρχικά ήταν γνωστός ως Πιτ και µετέπειτα
αποκαλύφθηκε ότι είναι ο Πιτ Κατσιλοµάτης, γεννηµένος στο Αϊντάχο, ο οποίος ήρθε στις 28 Οκτωβρίου στην Ελλάδα και κατά
πληροφορίες που έχουµε, δυστυχώς, είναι υιός οµογενούς, ο
οποίος συµβαίνει να είναι Υπουργός Οικονοµικών της Πολιτείας
του Αϊντάχο.
Όλοι αυτοί νεαροτάτης ηλικίας και βεβαίως ο µεν Κατσιλοµάτης κρατείται –όπως σας είπα- και οι άλλοι δύο είναι υπό επιτήρηση και δεν µπορούν να αποµακρυνθούν. Νοµίζω ότι η
απάντηση που έδωσε η ελληνική πολιτεία µε την άµεση σύλληψή
τους είναι χαρακτηριστική.
Επιπλέον δε, επειδή αναφέρεστε και στo «WALL STREET
JOURNAL» το οποίο πράγµατι δηµοσίευσε ένα απαράδεκτο
άρθρο για τον αντισηµιτισµό που υπάρχει στην Ελλάδα και για το
πώς δεν προστατεύονται επαρκώς οι Εβραίοι συµπολίτες µας,
πρέπει να σας πω ότι δύο τεύχη µετά στο «WALL STREET JOURNAL» και στην πρώτη σελίδα δηµοσιεύτηκε επιστολή του κ. Χρυσοχοϊδη ο οποίος εξέθετε λεπτοµερώς το γεγονός της σύλληψης
και όλα όσα είχαν σχέση µε αυτό, καθώς και τη συµµετοχή πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου και των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής.
Ο αντισηµιτικός και ρατσιστικός κύκλος από τον οποίο προέρχονται τα άτοµα αυτά είναι κατάδηλος και από το γεγονός ότι
δύο γνωστά στελέχη της Χρυσής Αυγής έχουν επιδείξει έντονο
ενδιαφέρον για την τύχη του Αλεφαντινού και τα οποία αποπειράθηκαν επανειληµµένως να τον επισκεφτούν για να αναζητήσουν µαζί του µορφές νοµικής υποστήριξής του. Τα ονόµατά
τους τα έχω, -δεν κατηγορούνται για κάτι- δεν θέλω να τα πω,
ωστόσο τα έχω στη διάθεσή σας εάν τα θέλετε.
Αυτά κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Πρόεδρος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης έχει το
λόγο.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Βεβαίως, δεν είναι θέµα αντιπαράθεσης
αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε και χαίροµαι που το αντιληφθήκατε,
πώς θα µπορούσαν να είναι και διαφορετικά τα πράγµατα.
Εµείς οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων σεβόµαστε τις
θρησκείες και τα σύµβολα πίστεως των άλλων λαών. Αιώνες
τώρα έχουµε µια εµπεδωµένη αντίληψη για το κεφάλαιο αυτό.
Οι Έλληνες δεν είναι ούτε γεµάτοι µίσος ούτε µισαλλοδοξίας
ούτε όλα αυτά τα οποία προσπαθούν κάποιοι να προσάψουν σε
µας. Μακάρι, τα πράγµατα να είναι έτσι όπως τα περιγράψατε,
όλοι θα θέλαµε να είναι έτσι.
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Πολύ φοβούµαι, όµως, κύριε Πρόεδρε, ότι τα τελευταία πενήντα πέντε χρόνια έχουµε συναντήσει τεράστιες προβοκάτσιες οι
οποίες σε πρώτη φάση φαινόντουσαν απλά περιστατικά. Να θυµίσω ότι κάπως έτσι έγιναν τα πράγµατα το 1955 στη Θεσσαλονίκη και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε στην Κωνσταντινούπολη.
Επίσης, να θυµίσω ότι σχεδόν κάπως έτσι ήταν και τα πράγµατα
στα Ίµια πριν από κάποια χρόνια και επ’ ευκαιρία να θυµίσουµε
τη θλιβερή αυτή για µας επέτειο που χάσαµε τρεις αξιωµατικούς.
Θέλω να ελπίζω ότι θα ληφθεί και κάποια πρωτοβουλία στη
Βουλή για να κάνουµε και ένα µνηµόσυνο για αυτούς τους τρεις
ήρωες επ’ ευκαιρία της ηµεροµηνίας που συµπίπτει.
Πολύ φοβούµαι µήπως είναι και εδώ µια προβοκάτσια. Μήπως,
δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα. Μήπως, κάποιες υπηρεσίες
θέλουν να δηµιουργήσουν τριγµούς στις σχέσεις µεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ως πρώην Υπουργός
Εξωτερικών ότι τώρα υπάρχει µια διαφοροποίηση των σχέσεων
Τουρκίας και Ισραήλ. Υπάρχει µια διαφοροποίηση και στο τρίγωνο Άγκυρας, Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήµ και ενδεχοµένως κάποιοι να µην ήθελαν µια άλλη δίοδο προσέγγισης Ελλάδος και
Ισραήλ και δηµιούργησαν αυτό το έγκληµα.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι δεν θα ήταν άσκοπο να είναι σε επιφυλακή οι αρµόδιες υπηρεσίες της χώρας, µήπως προσπαθούν κάποιοι να δηµιουργήσουν προβοκάτσιες. Βέβαια ότι το γεγονός
επαναλήφθηκε µέσα σε δέκα µέρες δεν περιποιεί τιµή για κανέναν, έτσι δεν είναι; Η πολιτεία έπρεπε ενδεχοµένως να έχει καλύτερα αντανακλαστικά. Το ένα συµβάν έγινε στις 5 και το άλλο
έγινε στις 17, µόλις, δηλαδή, δώδεκα ηµέρες διαφορά. Προφανώς έπρεπε να ληφθούν κάποια πρόσθετα µέτρα στην περιοχή.
Τώρα βέβαια, αυτός ο περιθωριακός τύπος όπως τον περιγράψατε πρέπει να πω ότι έχει δούναι και λαβείν, έχει επαγγελµατικές σχέσεις µε τη βάση και µου προξενεί εντύπωση πώς οι
Αµερικανοί οι οποίοι ψάχνουν και την τελευταία λεπτοµέρεια του
οποιοδήποτε συναλλάσσονται, δεν είχαν αντιληφθεί ότι αυτός ο
άνθρωπος κινείται σε τέτοιους περίεργους χώρους.
Επαναλαµβάνω ότι θέλω τα πράγµατα να είναι έτσι όπως τα
περιγράψατε, απλώς θέλω να σας βάλω µέσα και αυτή τη δεύτερη σκέψη µήπως είναι κάτι άλλο περίεργο.
Τώρα όσον αφορά την επιστολή του κ. Χρυσοχοϊδη γιατί
έπρεπε να είναι απολογητική; Την διάβασα από την αρχή µέχρι το
τέλος, είναι απολογητική. Και εσείς κάπως έτσι την περιγράψατε.
Έπρεπε να είναι το αντίθετο, να είναι καταγγελτική. Από πού, λοιπόν, µια εφηµερίδα βγάζει αυτοµάτως αυτό το συµπέρασµα ότι
εµείς το κάναµε, οι Έλληνες το κάναµε, εµείς, εµείς τη στιγµή
που τρεις από τους πρωταγωνιστές είναι ξένοι, είναι Βρετανοί
και Αµερικανοί. Θέλω να πω λοιπόν ότι και σ’ αυτήν την περίπτωση δεν ήταν σωστή η αντιµετώπιση από τον Υπουργό.
Αφήστε δε που διολισθαίνει και σε άλλα πράγµατα και προσπαθεί να συνδέσει άλλα πράγµατα ασύνδετα µεταξύ τους.
Πολύ φοβούµαι, κύριε Πρόεδρε, ότι κάποιοι προσπαθούν και
εσείς δεν το αντιµετωπίζετε αποτελεσµατικά, όπως πρέπει, να
δηµιουργείται µια κόντρα µεταξύ των άκρων, των εξωκοινοβουλευτικών άκρων, δηλαδή. Και θα είναι επικίνδυνο, για να µη ζήσουµε στιγµές που έζησε η Ιταλία πριν πολλά χρόνια.
∆εν πρέπει, λοιπόν, να δηµιουργούµε συνθήκες επώασης τέτοιων ακραίων φαινοµένων στη χώρα. Πρέπει πάση θυσία, όπως
έχουµε επιβάλει κανόνες ευπρεπείας και ευταξίας εις τους κινούµενους εις το κοινοβουλευτικό τόξο, να προσπαθήσουµε όλοι
µας, στο βαθµό που ο καθένας µπορεί να επηρεάσει ή να συµβουλεύσει, να µην υπάρξουν ακρότητες από εκείνους που κινούνται στα άκρα, γιατί φοβούµαι ότι ετοιµάζονται πολύ αρνητικά
πράγµατα για την εξέλιξη της δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Θεόδωρος Πάγκαλος έχει το λόγο να δευτερολογήσει.
Έχετε το λόγο για τρία λεπτά, κύριε Αντιπρόεδρε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Πρόεδρε, θα συµφωνήσω απόλυτα µε το συµπέρασµα του
αξιότιµου Προέδρου του ΛΑΟΣ. ∆εν έχω την ελευθερία λόγου
που έχει, γιατί είµαι σε αυτά εδώ τα έδρανα τα οποία είναι ένα
είδος δέσµευσης την οποία φέρω βαρέως µερικές στιγµές, αλλά
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τη φέρω -δεν µπορώ να κάνω διαφορετικά- και δεν έχω και το
δηµοσιογραφικό του παρελθόν, το οποίο είναι µια άλλη διάσταση
την οποία στερούµαι.
Όµως, οµολογώ και εγώ ότι σε στιγµές δεινής πάλης της Ελληνικής Κυβέρνησης για να εξασφαλίσει τους καλύτερους όρους
δανεισµού, η δηµοσίευση στη «WALL STREET JOURNAL», η
οποία, όπως λέει το όνοµά της, είναι η εφηµερίδα της Wall Street,
δηλαδή, του τραπεζικού συστήµατος των Ηνωµένων Πολιτειών,
µιας τέτοιας επιστολής δεν µπορεί παρά να µου δηµιουργήσει
µερικά ερωτηµατικά.
Ας ευχηθούµε ότι όλα είναι τυχαία και ότι δεν υπάρχει γενικότερο σχέδιο και ότι δεν θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε άλλες
µορφές, τέτοιου είδους προκλήσεων. Πρέπει, όµως, να είµαστε
έτοιµοι. Πράγµατι, εγώ πιστεύω ότι αντέδρασε η Αστυνοµία στο
µέτρο που µπορούσε να αντιδράσει. ∆εν µπορούσε να φανταστεί, βέβαια, ότι αυτός µπορούσε να κινηθεί πίσω από το δρόµο,
στους φωταγωγούς, γιατί έµενε δύο σπίτια µακριά από τη Συναγωγή.
Βεβαίως, πρέπει να επαγρυπνούµε όλοι και να επαγρυπνούµε
και εµείς, καταπολεµώντας τέτοιες ιδέες και τέτοιες ιδεολογίες,
όταν µπορούν πιο εύκολα να καταπολεµηθούν, δηλαδή, πριν γίνουν βίαιες πράξεις και έχουν απλώς τη µορφή εσφαλµένων
ιδεών. Εκεί ακριβώς είναι και ο ρόλος µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µε αριθµό 351/26-1-2010
πρώτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Συµεών Κεδίκογλου προς την Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υλοποίηση
της απόφασης της µεταστέγασης Μονάδας Μεταγγίσεων της
Μεσογειακής Αναιµίας από το ∆ρακοπούλειο (∆.Κ.Α.) στο νοσοκοµείο του Νέου Ερυθρού Σταυρού κ.λπ. δεν συζητείται, λόγω
κωλύµατος της Υπουργού, και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη µε
αριθµό 346/26-1-2010 δεύτερη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστου Ζώη προς τους Υπουργούς
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιοργάνωση της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης κ.λπ..
Αναλυτικά, η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ζώη έχει ως εξής:
«Η Νέα ∆ηµοκρατία, ως κυβέρνηση, προώθησε συστηµατικά
πολιτικές ριζικής αναδιοργάνωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε
γνώµονα τον ανασχεδιασµό και εξορθολογισµό των κρισιµότερων δηµόσιων υπηρεσιών καθηµερινότητας. Στο πλαίσιο αυτό,
η αρµόδια ∆ιυπουργική Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε, στα τέλη
Μαΐου 2009, ολοκληρωµένο και συγκεκριµένο σχέδιο για την κατάργηση και συγχώνευση διακοσίων πενήντα πέντε φορέων και
οργανισµών του ελληνικού δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, εξετάζοντας σε πρώτο στάδιο εξακόσιοι είκοσι φορείς,
µεριµνώντας ταυτόχρονα για την πλήρη κατοχύρωση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχανόταν
σηµαντική εξοικονόµηση πόρων, περιοριζόταν η σπατάλη του δηµοσίου χρήµατος και η διοίκηση απαλλασσόταν από δοµές περιττές, δυσλειτουργικές ή παρωχηµένες.
Στις 21 Ιανουαρίου 2010, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε κλείσιµο
και συγχώνευση δηµόσιων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων δηµόσιας ωφέλειας, στο πλαίσιο της εφαρµογής του Προγράµµατος Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, χωρίς
ωστόσο να διευκρινίζει ούτε πόσες ούτε ποιες είναι αυτές.
Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι αρµόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
1. Συµφωνούν ή όχι µε το σχέδιο κατάργησης και συγχώνευσης διακοσίων πενήντα πέντε φορέων του δηµοσίου που παρουσίασε και τους παρέδωσε έτοιµο η Νέα ∆ηµοκρατία; Θα
προχωρήσουν στην υλοποίησή του µε την έκδοση των αναγκαίων
προεδρικών διαταγµάτων και µε ποιο χρονοδιάγραµµα;
2. ’Εχει σχέδιο η Κυβέρνηση για την αναδιοργάνωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τον περιορισµό της σπατάλης µέσα από
καταργήσεις και συγχωνεύσεις κρατικών δοµών ή πρόκειται για
µία ακόµη επικοινωνιακού χαρακτήρα εξαγγελία, για την οποία
δεν υπάρχει καµία προετοιµασία;».
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Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. συναδέλφου θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ξεπεράσω και θα αφήσω ασχολίαστη
την πρώτη φράση της ερώτησης, που λέει ότι η Νέα ∆ηµοκρατία,
ως κυβέρνηση, προώθησε συστηµατικά πολιτικές ριζικής αναδιοργάνωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς την κατεύθυνση του
εξορθολογισµού κ.λπ.. Νοµίζω ότι είναι ένα ζήτηµα για το οποίο
όλοι έχουµε άποψη, όλος ο ελληνικός λαός έχει άποψη και δεν
χρειάζεται να κάνω κανένα άλλο σχόλιο.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως στόχο και από την προεκλογική περίοδο ακόµη δεσµεύτηκε ότι θα πρέπει να περιοριστεί
το κράτος εκεί όπου δεν χρειάζεται, θα πρέπει να µειωθεί η σπατάλη στο δηµόσιο τοµέα και αυτό αποτελούσε µία από τις πρώτες της προτεραιότητες.
Έτσι λοιπόν, πολύ σύντοµα, στις 15 Ιανουαρίου 2010, ο Πρωθυπουργός πήρε απόφαση για την ανασύσταση της διυπουργικής γνωµοδοτικής επιτροπής, η οποία έχει στόχο τη σύσταση,
κατάργηση, αναδιάρθρωση και µετατροπή υπηρεσιών, συµβουλίων, επιτροπών και φορέων του δηµόσιου τοµέα και καθορίστηκαν οι αρµοδιότητές της.
Αµέσως µετά, στις 21 Ιανουαρίου, η επιτροπή υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης τον κ. Πάγκαλο, ασχολήθηκε µε τέτοιου είδους θέµατα και µελέτησε -όπως αναφέρετε και σεις
στην ερώτησή σας- το κλείσιµο και συγχώνευση ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων ∆ηµόσιας Ωφέλειας, στο πλαίσιο
εφαρµογής του Προγράµµατος Σταθερότητας, Ανάπτυξης και
Ανασυγκρότησης. Εξετάστηκαν διακόσιες επιχειρήσεις και αναφέρθηκε σ’ ένα χρονοδιάγραµµα. Φυσικά η δουλειά που αποµένει να γίνει, είναι πολύ ακόµη.
Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου µας, της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
επικαιροποίησε πρόσφατα το Μητρώο Φορέων και Υπηρεσιών
της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα νέα
δεδοµένα που προέκυψαν µετά την αναδιάρθρωση των Υπουργείων και την ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων τους. Στο Μητρώο
αυτό, καταγράφονται αναλυτικά οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και οι
φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε αναφορά στη νοµική τους
µορφή και στην υπαγωγή τους ή όχι στο δηµόσιο τοµέα που συνεπάγεται κάθε φορά και διαφορετική σχέση εξάρτησης τους
από το νοµικό πρόσωπο του κράτους. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που θα βοηθήσει το έργο της διυπουργικής γνωµοδοτικής
επιτροπής.
Όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα, το οποίο θέτετε, για το τι
απόφαση πήρε η Κυβέρνηση για την κατάργηση ή συγχώνευση
των διακοσίων πενήντα πέντε φορέων που εσείς προτείνατε, θέλουµε να σας πούµε ότι η Κυβέρνηση το εξετάζει µε πολύ θετικό
τρόπο, το βλέπει µε τη δική της οπτική γωνία και θα διαπιστώσετε ότι ο αριθµός των φορέων που θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν θα είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν που εσείς
είχατε προτείνει ή είχατε προβλέψει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής
κ. Χρήστος Ζώης, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το
λόγο για να τοποθετηθεί για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπεράσω και εγώ µε την ίδια άνεση, αλλά όχι µε το
απαξιωτικό και ισοπεδωτικό ύφος του κυρίου Υφυπουργού, την
επισήµανση για το τι έγινε και τι δεν έγινε τα προηγούµενα χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Ο τόπος είναι ο κατάλληλος να γίνει µια τέτοια συζήτηση, αλλά
προφανώς δεν έχουµε τον αναγκαίο και απαραίτητο χρόνο για
να διεξέλθουµε µε λεπτοµέρεια και να αντιπαρατεθούµε επί του
συγκεκριµένου.
Θα µείνω όµως στην επίκαιρη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Η
ερώτηση κατατέθηκε εξ’ αφορµής ακριβώς αυτής της συνεδρίασης της αρµόδιας κυβερνητικής επιτροπής υπό τον Αντι-
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πρόεδρο της Κυβερνήσεως, ο οποίος µάλιστα µας κάνει την τιµή
καίτoι έχει ολοκληρώσει την αιτία της παρουσίας του, εδώ να παρευρίσκεται και να παρακολουθεί τη συζήτηση µας γιατί προφανώς έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον.
Σ’ αυτήν, λοιπόν, τη σύσκεψη αποφασίστηκαν ορισµένα πράγµατα, τα οποία εµείς θεωρούµε ότι είναι πάρα πολύ αόριστα και
γενικά. Τουλάχιστον αυτό, κύριε Υφυπουργέ, προκύπτει από τα
ρεπορτάζ.
Όχι ηµεροµηνίες, όχι συγκεκριµένες επιχειρήσεις, όχι συγκεκριµένα νοµικά πρόσωπα, όχι συγκεκριµένοι οργανισµοί, παραποµπή στο απώτερο µέλλον, υπαινιγµοί, αλλά προσέξτε και κάτι
άλλο, υπαινιγµοί από τους συναδέλφους σας στην Κυβέρνηση
για πρόχειρη και ελλιπή προετοιµασία. Καθώς, όπως προκύπτει
από το ρεπορτάζ της έγκυρης εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», υπήρχαν κρίσιµοι Υπουργοί που δεν προσήλθαν σε αυτή τη σύσκεψη,
Υπουργοί Οικονοµίας και Εσωτερικών. ∆εν προσήλθαν ούτε οι
Υφυπουργοί τους. Αντί αυτών προσήλθαν σύµβουλοι ενώ άλλοι
Υπουργοί, όπως του Περιβάλλοντος, των Υποδοµών, της Παιδείας υπαινίχθηκαν ότι δεν µπορείτε να προχωρήσετε µε την ταχύτητα που θα θέλατε γιατί χρειάζονται λεπτοµερή βήµατα,
λεπτοµερής σχεδιασµός, χρειάζονται νοµοθετικές πρωτοβουλίες
για να µη βρεθεί εκτεθειµένη η Κυβέρνηση σε µία προσπάθεια
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλάβατε µε το Πρόγραµµα Σταθερότητας.
Αυτά όλα τι δείχνουν; ∆είχνουν ότι µε την ίδια ανευθυνότητα –
θα µου επιτρέψετε να σας πω- που ως αντιπολίτευση σπεύδατε
να κρίνεται ένα πρόγραµµα µείωσης, κατάργησης, συγχώνευσης διακοσίων πενήντα πέντε οργανισµών και επιχειρήσεων
µόλις πριν από πέντε µήνες. Ένα πρόγραµµα που θα είχε ολοκληρωθεί σε όλες του τις πτυχές έως τα τέλη Σεπτεµβρίου αν
δεν είχε πέσει η τότε κυβέρνηση. Ένα πρόγραµµα που θα είχατε
στη διάθεσή σας.
Λοιδορούσατε, λοιπόν, εκείνες τις ανακοινώσεις. ∆ιαβάζω χαρακτηριστικό απόσπασµα του τότε εκπροσώπου σας του κ. Παπακωνσταντίνου που αµφισβητούσε τις προθέσεις µας,
αµφισβητούσε την αξία αυτής της πρωτοβουλίας και ερχόταν να
µας ρωτήσει γιατί δεν προχωρούµε αντί αυτών των καταργήσεων
σε καταργήσεις Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών στο Υπουργείο
Οικονοµίας .Και εδώ ανοίγω παρένθεση για να πω –και θα τα καταθέσω όλα αυτά στα Πρακτικά- ότι και ο ίδιος ως αρµόδιος
Υπουργός πια, δεν κατήργησε καµµία από τις Γενικές και τις Ειδικές Γραµµατείες που ζητούσε από τον προκάτοχο του να καταργήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όταν, λοιπόν, µε αυτό τον τρόπο αντιµετωπίζατε το ολοκληρωµένο και λεπτοµερές και εµπεριστατωµένο σχέδιο της κυβέρνησης τότε της Νέας ∆ηµοκρατίας, σήµερα ως Κυβέρνηση µε
τον ίδιο ελλειµµατικό τρόπο, µε την ίδια προχειρότητα που υπαινίσσονται συνάδελφοι σας στο Υπουργικό Συµβούλιο, δικά σας
στελέχη µε τον ίδιο τρόπο έρχεστε προφανώς όπως υποψιαζόµαστε εµείς, προκειµένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις και
στις πιέσεις των εταίρων µας αλλά και εν όψει των υποχρεώσεων
που αναλάβατε µε το πρόγραµµα που καταθέσατε στις Βρυξέλλες, έρχεστε να ανακοινώσετε µέτρα.
Εγώ κύριε Πρόεδρε θα καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής
τον πλήρη κατάλογο των επιχειρήσεων που στις 26 Μαΐου είχε
ανακοινωθεί ότι θα καταργηθούν, θα συγχωνευθούν ή θα λυθούν
-γιατί µεταξύ αυτών είναι και η Ολυµπιακή Αεροπορία- θα καταθέσω τις δηλώσεις του τότε εκπροσώπου της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, που όχι µόνο αµφισβητούσε το εγχείρηµα αλλά
παρακινούσε τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών να καταργήσει γενικές και ειδικές γραµµατείες του Υπουργείου του.
Θα καταθέσω και δύο σελίδες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών σήµερα που αποδεικνύει ότι
καµµία αλλαγή δεν έκανε ο κ. Παπακωνσταντίνου τότε, καµµία
αλλαγή από εκείνες που ζητούσε από την κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ για τα Πρακτικά.

2988

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Ζώης καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Ντόλιος, έχει το λόγο.
Έχετε το λόγο, για τρία λεπτά, για να δευτερολογήσετε, κύριε
Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κατ’ αρχήν θέλω
να πω ότι ο κύριος συνάδελφος δεν απέφυγε την χρήση κάποιων
λέξεων, κάποιων εκφράσεων όπως αρχικά υποσχέθηκε.
Εκείνο όµως που θέλω να τονίσω είναι ότι για µας είναι απόφασή µας, είναι η κεντρική πολιτική επιλογή να καταργήσουµε
φορείς και διοικητικά συµβούλια, τα οποία είναι αχρείαστα, τα
οποία επιβαρύνουν τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας.
Αυτό είναι κεντρική πολιτική επιλογή. Γι’ αυτό και σε πρώτο
χρόνο πάρθηκαν συγκεκριµένες αποφάσεις, όπως σας είπα. Στις
15 Ιανουαρίου η ανασύσταση από τον Πρωθυπουργό της διυπουργικής επιτροπής, στις 21 Ιανουαρίου αποφάσεις µε συγκεκριµένο περιεχόµενο υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, οι
οποίες αφορούσαν την εξέταση διακοσίων συγκεκριµένων φορέων.
Και σας λέµε, κύριοι συνάδελφοι, ότι εξετάζουµε µε θετικό
τρόπο και τις δικές σας τις σκέψεις. Είναι πολύ φυσιολογικό
εκείνη την εποχή να υπάρξει ένας προβληµατισµός ως προς το
κατά πόσο εννοείτε την κατάργηση των φορέων, όταν ως κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας επί πεντέµισι χρόνια δηµιουργήσατε δεκάδες ή και εκατοντάδες φορείς. Τα παραδείγµατα
είναι πολλά. Υπάρχει ολόκληρος κατάλογος. Μπορώ να σας αναφέρω όµως ένα συγκεκριµένο παράδειγµα. Το µε πόσους φορείς
φορτώσατε –επιτρέψτε µου το ρήµα- το ΕΣΠΑ, το Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, µε πόσες ανώνυµες εταιρείες: «∆ήµος ΑΕ»,
«Νοµός ΑΕ», δεκατρείς αναπτυξιακοί οργανισµοί, διαχειριστικές
επιτροπές. Ένα παραδηµόσιο δίπλα στο δηµόσιο σε µια εποχή
που η χώρα αντιµετώπιζε ήδη δηµοσιονοµικά αδιέξοδα. Πραγµατικά χρειάζεται πολύ µεγάλη τόλµη, πολύ µεγάλη γενναιότητα
σε πρώτο µόλις χρόνο να έρχεται η Νέα ∆ηµοκρατία και µάλιστα
ο αρµόδιος υπεύθυνος και να επιχειρεί να εγκαλέσει την Κυβέρνηση για ολιγωρίες σε πράγµατα, στα οποία η κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας θα έπρεπε να είναι η εγκαλούµενη για δεκάδες και εκατοντάδες φορέων που δηµιούργησε και που στο
τέλος της θητείας της σκέφθηκε ότι θα πρέπει να τους καταργήσει, να τους συγχωνεύσει και να τους περιορίσει.
Επαναλαµβάνω ότι εµείς ό,τι καλό ακούγεται, ό,τι θετικό ακούγεται, το εξετάζουµε µε ευλάβεια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Εµείς χαιρόµαστε που έστω και µε οκτώ
µήνες καθυστέρηση προσέρχεστε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µε αριθµό 349/26-1-2010 τρίτη
επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις του Οργανισµού
FRONTEX – Τουρκίας δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η µε αριθµό 356/26-1-2010 πέµπτη επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Μουλόπουλου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε το σχεδιασµό του Υπουργείου για το
Νοσοκοµείο Τρικάλων, τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κυρίας
Υπουργού, και διαγράφεται.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 348/26-1-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Έκτορα Νασιώκα προς τις Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά
µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ., δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος των κυρίων Υπουργών και διαγρά-
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φεται.
Επόµενη είναι η µε αριθµό 344/26-1-2010 δεύτερη επίκαιρη
ερώτηση της Βουλευτού της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
το αρχαιολογικό άλσος της Ακαδηµίας Πλάτωνος κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Πιπιλή είναι η εξής:
«Η κατάσταση στο αρχαιολογικό άλσος της Ακαδηµίας Πλάτωνος, χώρο παγκόσµιας εµβέλειας, όπου έχουν βρεθεί το Γυµνάσιο και η Παλαίστρα της Ακαδηµίας του Πλάτωνα, είναι
απαράδεκτη. Όπως λένε αγανακτισµένοι κάτοικοι, η περιοχή του
φιλοσόφου έχει µετατραπεί σε «σωστή συνοικία της Καλκούτας».
Την τελευταία δεκαετία από τους εκάστοτε Υπουργούς Πολιτισµού έχουν ανακοινωθεί:
Α) Η στήριξη των προτάσεων της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων.
Β) Η δηµιουργία εκεί του Μουσείου των Αθηνών.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1) Ποιες είναι οι άµεσες αποφάσεις που πρόκειται να λάβει για
την αναβάθµιση της περιοχής;
2) Σε ποιο σηµείο βρίσκονται τα σχέδια του Υπουργείου για τη
δηµιουργία του Μουσείου των Αθηνών;».
Το λόγο έχει ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γερουλάνος για τρία λεπτά, να απαντήσει.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, παρ’ ότι ο χαρακτηρισµός «συνοικία της Καλκούτας» θα χαρακτήριζε µάλλον τα
έργα και τις ηµέρες της προηγούµενης κυβέρνησης, θα αντισταθώ στον πειρασµό να συµφωνήσω µε το χαρακτηρισµό.
∆εν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η Ακαδηµία του Πλάτωνος
είναι µία υποβαθµισµένη περιοχή. Αλλά το χειρότερο δεν είναι
απλώς ότι είναι υποβαθµισµένη περιοχή, το χειρότερο είναι ότι
θα µπορούσε να είναι µία πανέµορφη γειτονιά της Αθήνας, µία
γειτονιά η οποία ανήκει στους κατοίκους και την οποία χαίρονται
οι κάτοικοί της. Είναι µία γειτονιά που θυµίζει το Γκάζι ή τα Αναφιώτικα πριν από πολλά χρόνια, τα οποία µέσα από ένα συγκεκριµένο σχέδιο, µέσα από µία, θα έλεγα, µεγάλη προσπάθεια
αναβαθµίστηκαν, τόσο για τη ζωή της πόλης γενικότερα αλλά κυρίως για τους κατοίκους και τις γύρω γειτονιές.
Τι συµβαίνει για να υποβαθµιστεί µία γειτονιά, για να φθάσει να
βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται; Το πρώτο, το οποίο το
αντιµετωπίζουµε στην Ακαδηµία Πλάτωνος, είναι η έλλειψη κανόνων και µάλιστα περισσότερο από την έλλειψη κανόνων, η έλλειψη τήρησης κανόνων, δηλαδή τι επιτρέπεται και τι δεν
επιτρέπεται. Θα σας θυµίσω ότι γειτονιές οι οποίες αναβαθµίστηκαν πολύ επιτυχώς µέχρι το 2004 ξαναγέµισαν ναρκωτικά,
παράνοµους µετανάστες και παράνοµη πορνεία και έχουν υποβαθµιστεί, ενώ είχαν φθάσει σε ένα αρκετά καλό σηµείο πριν από
µερικά χρόνια.
Το δεύτερο είναι ότι όταν δεν υπάρχουν πόροι για να ενισχυθούν και να αναβαθµιστούν αυτές οι γειτονιές. Και εδώ πρέπει
να σας θυµίσω ότι στο Υπουργείο Πολιτισµού βρήκαµε µία κατάσταση χωρίς χρήµατα από το ΕΣΠΑ, για πρόγραµµα πολιτισµού.
Ο τελευταίος λόγος που υποβαθµίζεται µία περιοχή είναι όταν
δεν υπάρχει σχεδιασµός, όταν δεν υπάρχει ένα σχέδιο αναβάθµισής της.
Είναι, λοιπόν, πολύ καλό που φέρνετε αυτό το θέµα στη Βουλή
και είναι πολύ καλό που το συζητάµε, διότι, παρ’ ότι η Αθήνα είναι
µία αρκετά µελετηµένη πόλη, η συζήτηση για την Αθήνα, για το
τι Αθήνα θέλουµε, τι πόλη θέλουµε ή τι άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα θέλουµε, είναι µία συζήτηση η οποία πρέπει συνέχεια να
επικαιροποιείται.
Αυτό το οποίο είναι το ζητούµενο σε αυτήν τη συζήτηση είναι
πώς µπορούµε να αναβαθµίσουµε τη ζωή του πολίτη παντού, µε
κάθε τι, µε κάθε επένδυση που κάνουµε. Αυτό ήταν το ζητούµενο
το 1998 όταν ξεκίνησε η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και
τότε µε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισµού και του
ΥΠΕΧΩ∆Ε έγινε αυτό το µεγάλο πρόγραµµα αναβάθµισης της
περιοχής. Αποτέλεσµα αυτών είναι -µεταξύ άλλων βεβαίως- και
ο µεγαλύτερος πεζόδροµος της Ευρώπης που είναι του Φιλοπάππου και της Ερµού.
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Η Ακαδηµία Πλάτωνος είναι µέρος ενός τέτοιου σχεδίου. Ως
αρχαιολογικός χώρος οριοθετήθηκε το 1965 και ακόµα και σήµερα γίνονται απαλλοτριώσεις ακινήτων. Το 2000 περίπου επεκτάθηκαν τα όριά του και αυτήν τη στιγµή εκκρεµούν περίπου
δύο-τρία εκατοµµύρια ευρώ για απαλλοτριώσεις, για να συµπληρωθεί ο αριθµός των περίπου εκατόν πενήντα ακινήτων που
απαλλοτριώθηκαν για να προχωρήσει η περιοχή. Είναι µία περιοχή που αναβαθµίσθηκε όλα αυτά τα χρόνια, σχεδιάστηκαν αλλαγές στο κυκλοφοριακό της και µέσα σε όλα τα προγράµµατα,
τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την Ακαδηµία Πλάτωνος, είναι και
το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών. Είναι ένα, νοµίζω, φιλόδοξο
και πολύ όµορφο σχέδιο, ένα µουσείο το οποίο όντας εκεί θα
αναβαθµίσει την περιοχή. Είναι ένα µουσείο το οποίο περιγράφει τη ζωή των πολιτών της Αθήνας από την αρχαιότητα µέχρι
σήµερα.
Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έγινε τίποτα για όλα αυτά, για
το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, αλλά τον Απρίλιο του 2009
ο τότε Υπουργός και νυν Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, υπέγραψε µια υπουργική απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε
το τελικό κτηριολογικό πρόγραµµα του µουσείου. ∆ίνουµε συνέχεια σε αυτήν την προσπάθεια και µέσα στις επόµενες ηµέρες
θα είµαι έτοιµος να ανακοινώσω την εξασφάλιση των χρηµάτων,
για να ολοκληρωθεί και η µουσειολογική µελέτη, που είναι απαραίτητη για να προχωρήσει το σχέδιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Φωτεινή Πιπιλή,
Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας. έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Υπουργέ, ο χαρακτηρισµός «γειτονιά
της Καλκούτας» δεν είναι δικός µου, είναι από τους κατοίκους
της περιοχής.
Εκείνο που θέλω να σας πω, επειδή ασχολούµαι ως δηµοσιογράφος τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια µε την περιοχή, µε την
ευκαιρία της επίκαιρης ερώτησης, είναι ότι το θέµα της Ακαδηµίας Πλάτωνος είναι µια περίτρανη απόδειξη της διαχρονικότητας της εγκατάλειψης πολύ σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων.
Πρώτον, υπάρχει τώρα ένα µείζον πρόβληµα. Ένα οικόπεδο
που αγοράστηκε µε πολύ νόµιµο τρόπο, είναι η αλήθεια, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του αρχαιολογικού χώρου. Και
εδώ έχουν ευθύνη, αν θέλετε, κάποιοι αρχαιολόγοι –διαχρονικά,
δεν µιλάω για τα πρόσφατα χρόνια- µε την έννοια ότι ενώ σε
άλλες περιοχές οι αρχαιολόγοι -ευτυχώς τις περισσότερες
φορές- είναι πάρα πολύ αυστηροί στα θέµατα αυτά και κάνουν
υπέρ του δηµοσίου απαλλοτριώσεις, αιφνιδίως στην Ακαδηµία
Πλάτωνος αυτό το τεράστιο οικόπεδο αφέθηκε να πωληθεί µε
νόµιµο τρόπο, που νοµίζω ότι είναι ένα πολύ βασικό θέµα πιο µακροπρόθεσµο, γιατί είναι πολύ ακριβό οικόπεδο. Να µπει όµως
στην ατζέντα της συζήτησης του Υπουργείου Πολιτισµού µε
ποιον τρόπο µπορεί να αντικατασταθεί σε κάποια άλλη περιοχή.
Ένα δεύτερο πρόβληµα στην Ακαδηµία Πλάτωνος είναι ότι
όλες οι ιδιοκτησίες ακόµη ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν ιδιοκτησίες στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, υπάρχουν ιδιοκτησίες σε µικροϊδιώτες και υπάρχουν γενικώς κάτι ιδιοκτησίες κοινόχρηστων
χώρων, που ανήκουν στο δηµόσιο. Για παράδειγµα ο ∆ήµος Αθηναίων πήγε και έκανε µια παιδική χαρά -όχι µε κακή προαίρεσηπερίπου µέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Είναι, λοιπόν, ένα πρόβληµα πιο συνολικό από το να γίνει απλώς συνέχιση των ανασκαφών. Γιατί υπάρχουν και λουτρά και άλλα αρχαιολογικά
ευρήµατα.
Κάτι ακόµη που θα σας πρότεινα να το δείτε από τώρα. Απέναντι ακριβώς από τον αρχαιολογικό χώρο, υπάρχει ένα εγκαταλελειµµένο πολυώροφο πρώην βιοµηχανικό κτήριο, Πήγατε
προχθές νοµίζω στην περιοχή, δεν ξέρω αν σας το έδειξαν οι αρχαιολόγοι. Νοµίζω ότι µπορείτε να το δείτε µε µία επιτροπή και σε
συνεργασία µε την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων, αντί να κτιστεί εκ νέου Μουσείο των Αθηνών, αυτό το κτήριο µήπως µπορεί
και µε τη συνδροµή χορηγών, αφού υπάρχει που υπάρχει και
είναι εγκαταλελειµµένο, να µετατραπεί σε µουσείο.
Θέλω να ψάξετε µέσω των υπηρεσιών σας για την περίφηµη
διαθήκη του Αριστόφρονος. ∆εν ξέρω αν γνωρίζετε την ιστορία.
Είναι πραγµατικά συγκλονιστικό ότι το 1926 ένας Αιγυπτιώτης
αρχιτέκτονας ο Αριστόφρων, µε δική του προσπάθεια άρχισε να
αγοράζει ιδιοκτησίες µετά την κατοχή και τον εµφύλιο, επειδή
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µπήκαν οι πρώτοι καταπατητές, πιθανολογώ και το δηµόσιο. Άρχισαν οι εκβιασµοί. Προσέτρεξε στην αρωγή της Ακαδηµίας Αθηνών -ο αείµνηστος Αριστόφρων- ακριβώς για να µπορέσει να
περιχαρακώσει τον αρχαιολογικό χώρο, που ο ίδιος πρώτη φορά
ανέσκαψε. Και άφησε τη διαθήκη του στην Ακαδηµία Αθηνών.
Είναι µια άγνωστη ιστορία και νοµίζω ότι είναι ευκαιρία, κύριε
Γερουλάνε, µε την Ακαδηµία Αθηνών να ερευνήσετε την τύχη
αυτής της διαθήκης, γιατί ο Αριστόφρων άφησε στην Ακαδηµία
Αθηνών όλη την ιδιοκτησία που είχε καταφέρει τα προηγούµενα
χρόνια να αποκτήσει. Να κινήσουµε λίγο µε θετική σκοπιά την
όλη διαδικασία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υπουργός Πολιτισµού κ. Παύλος Γερουλάνος έχει το λόγο να δευτερολογήσει για
τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, κυρία συνάδελφε, αν µη τι άλλο χαίροµαι τις µεταξύ µας συζητήσεις, γιατί πηγάζουν από ένα
πραγµατικό ενδιαφέρον για την πόλη και για το πώς µπορεί αυτή
η πόλη να αναβαθµιστεί και όχι από οποιοδήποτε άλλο κίνητρο.
Αυτό νοµίζω ότι οδηγεί στο να φτάνουµε πολύ συχνά σε κοινά
συµπεράσµατα, άσχετα αν οδηγούµαστε καµµιά φορά εκεί από
άλλους δρόµους.
Και το βιοµηχανικό κτήριο θα κοιτάξω και τη διαθήκη του Αριστοφρόνος. Είναι και οι δύο ενδιαφέρουσες προτάσεις και σας
διαβεβαιώ ότι θα τις κοιτάξουµε στο Υπουργείο αµέσως.
Για το οικόπεδο το οποίο λέτε, γνωρίζω την υπόθεση. Εκκρεµεί ακόµα στο ΚΑΣ. Έχετε δίκιο. ∆εν είναι πάντα συνεπής η
στάση την οποία κρατάµε απέναντι σε ακίνητα ανά την Ελλάδα
και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούµε. ∆ηλαδή, να υπάρχουν κριτήρια µε τα οποία ένα ακίνητο µπαίνει σε απαλλοτρίωση
ή όχι.
Εν πάση περιπτώσει, το θέµα εκκρεµεί ακόµα και θα το κοιτάξουµε άµεσα.
Την παιδική χαρά την είδα. Είναι µία ελαφριά κατασκευή η
οποία µπορεί να µετακινηθεί εύκολα. Νοµίζω ότι όντως καλοπροαίρετα είναι εκεί.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Βέβαια. Απλώς να βρεθεί χώρος να πάει
αλλού. Με αυτή την έννοια.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ναι, µε αυτή την έννοια.
Τώρα, όλα αυτά τα οποία συζητάµε και όλη αυτή η κουβέντα,
η οποία γίνεται εδώ, ουσιαστικά οδηγεί στο πώς θέλουµε να αναβαθµίσουµε την πόλη µας.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σηµεία, τα οποία νοµίζω
ότι έχουν σηµασία.
Όταν ξεκίνησε η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, ακόµα και
το ίδιο το όνοµα να δείτε, «ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων»,
έµοιαζε σαν να κάνουµε µία µεγάλη κουβέντα για το πώς θα τιµήσουµε τα µνηµεία των αρχαίων προγόνων µας. Θα πρέπει
σιγά-σιγά να εξελίξουµε τη συζήτησή µας. ∆εν είναι αυτή η
πρώτη προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να αναβαθµίσουµε τη ζωή των πολιτών σήµερα. Να κάνουµε, δηλαδή,
τους αρχαιολογικούς χώρους µέρος της ζωής. Ακόµα και ο όρος,
δηλαδή, «ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων» πρέπει να εξελιχθεί
σε, ας πούµε, «ενοποίηση ζωτικών χώρων» ή κάτι τέτοιο, ακριβώς για να συµβολίσουµε ότι αυτό που κάνουµε δεν το κάνουµε
για κάποιον ο οποίος έζησε παλαιότερα αλλά για το σηµερινό
πολίτη.
Το ίδιο θα ήθελα να πω και για την περίοδο του 2004. Είχαµε
δώσει πολύ µεγάλη έµφαση ότι αυτά τα έργα έπρεπε να γίνουν
για τους τουρίστες. Από αυτά που έχουµε δει, από αυτά που
έχουµε µελετήσει για το χώρο του τουρισµού, η Αθήνα για να
γίνει προορισµός, δεν χρειάζεται µόνο να φτιάξουµε τα ωραία
µνηµεία, τα οποία έχουµε και να τα αναδείξουµε. Πρέπει ο ίδιος
ο πολίτης να αγαπήσει την πόλη του, να ζει καλύτερα µέσα στην
πόλη του.
Αυτό το οποίο βλέπουµε είναι ότι οι τουριστικοί προορισµοί
είναι οι πόλεις στις οποίες οι κάτοικοι είναι οι ίδιοι ευτυχείς για
την πόλη που ζούνε, οι κάτοικοι είναι οι ίδιοι που αγκαλιάζουν
την πόλη τους.
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Αυτό, λοιπόν, πρέπει να γίνει η πρώτη µας στρατηγική προτεραιότητα, έτσι ώστε να καταλήξει και η Αθήνα µια µέρα να είναι
τουριστικός προορισµός.
Το τελευταίο είναι αυτό το οποίο έχουµε ξανασυζητήσει εδώ.
Η Ακαδηµία Πλάτωνος είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγµα
πώς µε λίγα χρήµατα µπορεί κανείς να αναβαθµίσει πολύ µία περιοχή. Όταν επικεντρώσουµε τη στρατηγική µας προσοχή στις
περιοχές της Αθήνας που είναι υποβαθµισµένες, µε λίγα χρήµατα µπορούµε να κάνουµε πολύ µεγάλη διαφορά. Γι’ αυτό η
Ακαδηµία Πλάτωνος θα είναι µία από τις προτεραιότητές µας στο
Υπουργείο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Η µε αριθµό 350/26.1.2010 τρίτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Παπακωνσταντίνου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις εργασιακές
σχέσεις γιατρών και άλλων εργαζοµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία κ.λπ., δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η µε αριθµό 352/26.1.2010 τέταρτη επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου
Πλεύρη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε
την παρεµπόδιση πραγµατοποίησης οµιλίας στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ηρακλείου κ.λπ., δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της τελευταίας της µε
αριθµό 357/26.1.2010 πέµπτης επίκαιρης ερώτησης, του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προστασία, ανάδειξη και διάσωση των υγροβιότοπων της Αττικής κλπ.
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Αντιπροέδρου έχει
ως εξής:
«Η άναρχη ανάπτυξη που χαρακτηρίζει τη χώρα µας απειλεί
συνολικά το περιβάλλον. Ειδικότερα στη χειµαζόµενη Αττική το
περιβάλλον καταστρέφεται, µε αποτέλεσµα οι υγροβιότοποι να
κινδυνεύουν άµεσα µε αφανισµό λόγω ανυπαρξίας ουσιαστικών
πρωτοβουλιών των κυβερνήσεων για τη διάσωσή τους.
Η Αττική διέθετε πολύ περισσότερους υγροβιότοπους και ήταν
πάντα ένα πολύ σηµαντικό πέρασµα και χώρος διαµονής πουλιών. Σήµερα οι υγροβιότοποι έχουν περιοριστεί στη λίµνη Κουµουνδούρου, στο Βουρκάρι Μεγάρων, στην Ψάθα Βιλίων, στο
δέλτα του Κηφισού, στη Βραυρώνα, στον Ωρωπό και στο Σχοινιά,
ενώ η εκτεταµένη καταστροφή των δασών, η συνακόλουθη τσιµεντοποίησή τους και η συρρίκνωση της γεωγραφικής γης περιορίζουν τους µη µόνιµους βιότοπους. Οι εναποµείναντες
υγροβιότοποι σήµερα απειλούνται µε πλήρη εξαφάνιση, µε
ανοχή, αν όχι και συνενοχή όλων των µέχρι σήµερα Κυβερνήσεων από τις συνέπειες της αλόγιστης ανάπτυξης.
Επειδή η ελληνική πολιτεία έχει υποχρέωση να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώµη, να φροντίζει, να προστατεύει, αλλά και να
αναδεικνύει τους βιότοπους της χώρας.
Επειδή σε σχετική ερώτησή µας, µας απαντήσατε ότι: «Καταγράφουµε, εξετάζουµε, αξιολογούµε τα υφιστάµενα προβλήµατα για την αντιµετώπισή τους».
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Πρώτον: Τι µέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για να εκπληρώσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να προλάβει την
πλήρη εξαφάνιση των υγροβιότοπων της Αττικής που έχουν αποµείνει; Θα τους χαρακτηρίσει περιοχές προστατευόµενες και ιδιαίτερου φυσικού κάλους, όπως πράγµατι είναι;
∆εύτερον: Σχεδιάζει να προχωρήσει στην άµεση αναστολή των
οικοδοµικών εργασιών και άλλων καταστροφικών παρεµβάσεων
στους υδροβιότοπους της Αττικής και όλης της χώρας; Θα προβεί έγκαιρα στην εκπόνηση σχετικών µελετών και τη θέσπιση των
αναγκαίων µέτρων µε σκοπό την προστασία και ανάδειξή τους;»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γής κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
Κύριε Υφυπουργέ έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, κύριοι συνάδελφοι, σηµαντικό κοµµάτι του φυσικού
µας περιβάλλοντος αποτελούν οι υγροβιότοποι. Οι µικροί υγροβιότοποι της Αττικής αντιµετωπίζουν, στο σύνολό τους, προβλήµατα υποβάθµισης.
Ο κ. Λεβέντης, ο συνάδελφός µας, στην ερώτησή του γράφει
διάφορα στοιχεία, τα περισσότερα είναι έτσι ακριβώς. Οι υγροβιότοποι αντιµετωπίζουν αυτά τα προβλήµατα εξαιτίας της έλλειψης αντίληψης ότι αποτελούν και τόπους αισθητικής αξίας.
Παρουσιάζονται φαινόµενα όπου οι µικροί υγροβιότοποι χρησιµοποιούνται σήµερα, δυστυχώς, ως σκουπιδότοποι, ως χώροι
εναπόθεσης µπαζών ή ακόµη και ως πίστες γι’ αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες και τηλεκατευθυνόµενα. Αυτή είναι µία τραγική εικόνα
που παρουσιάζει σήµερα η Αττική. ∆εν θέλω να αναφέρω στην
Αίθουσα σκληρά παραδείγµατα και ευθύνες πολλών δήµων του
Λεκανοπεδίου προς αυτή την κατεύθυνση.
Σε επίπεδο, τώρα, περιβαλλοντικής πολιτικής και θέλοντας να
σας ενηµερώσω, θα πω ότι το 1999 καταρτίστηκε το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τους υγροτοπικούς πόρους, για την περίοδο
2000-2005, ως µέρος της ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για τη
βιοποικιλότητα. Με βάση τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
της οδηγίας 60 του 2000, η χώρα µας εφαρµόζει το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων.
Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Την αποτελεσµατική προστασία των υδάτινων οικοσυστηµάτων, την αειφόρο χρήση των διαθέσιµων υδατικών πόρων, την εξασφάλιση
επαρκών ποσοτήτων νερού για τις διάφορες παραγωγικές χρήσεις και την επίτευξη υψηλών ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών και στόχων, για τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά
συστήµατα της χώρας µέχρι το 2015.
Όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο, οι υγρότοποι προστατεύονται σε εθνικό επίπεδο από το ν. 1650 του ’86 ως φυσικά οικοσυστήµατα. Ειδικότερα για τους υγροτόπους, η νοµοθεσία που
διέπει την προστασία όλων των καταγεγραµµένων υγροβιότοπων, είναι βεβαίως η Συνθήκη Ραµσάρ, η οποία έχει εναρµονισθεί στο Εθνικό ∆ίκτυο.
Οι υγροβιότοποι του Νοµού Αττικής δεν περιλαµβάνονται
στους υγροτόπους διεθνούς ενδιαφέροντος, που προστατεύονται σύµφωνα µε τη Συνθήκη Ραµσάρ. Επιπλέον, οι υγρότοποι
της Αττικής µε εξαίρεση αυτών της Βραυρώνας και του Σχοινιά
Μαραθώνα δεν εντάσσονται, επίσης, στο ∆ίκτυο «NATURA
2000», ούτε σε ζώνη ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα,
ούτε βέβαια σε τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
Προκειµένου οι αναφερόµενοι υγρότοποι να ενταχθούν -και
πρέπει να ενταχθούν και αυτός είναι ο στόχος µας και ο σκοπός
µας- σε κάποιο σύστηµα προστασίας θα πρέπει να εκπονηθεί για
κάθε έναν από αυτούς µία ειδική περιβαλλοντική µελέτη.
Και ακριβώς αυτήν την κατεύθυνση υπηρετούµε και έχουµε
δροµολογήσει.
Η µελέτη αυτή σύµφωνα µε το ν.1650 αποτελεί προϋπόθεση
για το χαρακτηρισµό της περιοχής ως προστατευόµενης και
κατά συνέπεια τον καθορισµό δεσµεύσεως στις επιτρεπόµενες
χρήσεις γης όρων και περιορισµών δόµησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,
είκοσι δευτερόλεπτα χρειάζοµαι µόνο.
Όσον αφορά, λοιπόν, τους υγροτόπους της Αττικής, σηµειώνουµε ότι για κάθε έργο ή και δραστηριότητα που εµπίπτει µέσα
σε υγροτοπικές περιοχές, το ΥΠΕΚΑ σήµερα θέτει συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, όπου αυτό προβλέπεται από την
υφιστάµενη νοµοθεσία, µε στόχο την καλύτερη προστασία των
περιοχών αυτών.
Τέλος, το ΥΠΕΚΑ προωθεί και µια σειρά άλλων πολιτικών, οι
οποίες θα συµβάλλουν έµµεσα στη διάσωση των υγροτόπων. Για
παράδειγµα, η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου και των
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δασικών χαρτών αποτελούν σηµαίνοντες παράγοντες προς την
κατεύθυνση της προστασίας των υγροτόπων, ώστε να µην υφίστανται ανταγωνισµό από άλλες χρήσεις γης.
Κλείνοντας, θα επαναλάβω και πάλι, αξιότιµε συνάδελφε κύριε
Λεβέντη, ότι είναι γνωστό το περιβαλλοντικό σας ενδιαφέρον και
για την Αττική αλλά και για όλη την Ελλάδα. Ως Υπουργείο Περιβάλλοντος προσπαθούµε να δροµολογήσουµε προς αυτήν την
κατεύθυνση, δηλαδή µιας πραγµατικής προστασίας αυτών των
δύσκολων περιοχών για την Αττική.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανάσιος Λεβέντης έχει το
λόγο για τρία λεπτά να απαντήσει στον Υπουργό κ. Αθανάσιο
Μωραΐτη. ∆εν είναι σύνηθες να απαντάει και να ρωτάει Αθανάσιος προς Αθανάσιον!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, και εσείς παραδεχθήκατε και διεκτραγωδήσατε επιπλέον την κατάσταση που υπάρχει στην Αττική. Βεβαίως, δεν είναι µόνο η Αττική αλλά όλη η Ελλάδα χειµάζεται.
Ειδικότερα, όµως, η Αττική µε αυτόν το χαλασµό που γίνεται
κυριολεκτικά µε την πολεοδοµική αυθαιρεσία και µε τη βιοµηχανική υπερανάπτυξη, έχει οδηγηθεί στο να εξαφανίσει ουσιαστικά
τους υγροβιοτόπους που ήσαν εκατοντάδες πριν από εκατό χρόνια ή και περισσότερο.
Από εκεί και πέρα, έχουν αποµείνει λίγοι υγροβιότοποι. Αυτοί
οι λίγοι –όπως και εσείς παραδεχθήκατε- δεν υπάγονται στη Συνθήκη Ραµσάρ, στη Συνθήκη NATURA, εκτός από δύο. Και βέβαια
και αυτοί οι δύο που υπάγονται, πάλι µε τα προβλήµατά τους, ο
Σχοινιάς και η Βραυρώνα. Βέβαια, όλες είναι περιοχές ιδιαιτέρου
φυσικού κάλλους και επίσης ζωντανές περιοχές. Η έγκριτη εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» είχαν χθες µια ολόκληρη σελίδα για τους υγροβιότοπους στο Βουρκάρι των Μεγάρων και στην λίµνη
Κουµουνδούρου.
Η λίµνη Κουµουνδούρου, αυτή η τόσο κακοποιηµένη και ρυπασµένη λίµνη, που αναβλύζει πετρέλαιο από κάτω και έχει πιάσει τρεις φορές φωτιά, φιλοξενεί ακόµη και τώρα χιλιάδες
πουλιά. Πενήντα πέντε είδη πουλιών έχει καταγράψει η Ορνιθολογική Εταιρεία, εκατόν τριάντα επτά είδη πουλιών έχει καταγράψει στο Βουρκάρι Μεγάρων, όπου εκεί θα δείτε φλαµίνγκο,
πελεκάνους, ερωδιούς και άλλα σπάνια είδη πουλιών, που δυστυχώς αυτή τη στιγµή εξαφανίζονται.
Θα ήθελα να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, και κύριε Πρόεδρε: Παλαιότερα οι ανθρακωρύχοι
στα ανθρακωρυχεία είχαν ένα κλουβί µε ένα καναρίνι. Αν το καναρίνι δεν επιβίωνε καθώς προχωρούσαν µέσα στις στοές, ήξεραν ότι ήταν κίνδυνος θάνατος. ∆εν ζούσε το πουλί, δεν ζούσαν
οι άνθρωποι.
Αυτό πρέπει να είναι ένα σηµάδι και για µας. ∆εν ζούνε πια τα
πουλιά σε αυτές τις περιοχές και κινδυνεύουν να µην µπορούν να
ζήσουν και οι άνθρωποι. ∆εν το έχουµε κατανοήσει. Είναι ένας
πλούτος και είµαστε υποχρεωµένοι να τον διαφυλάξουµε. Είναι
ένας πλούτος από κάθε άποψη.
Όσον αφορά αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή τη
στιγµή δροµολογείται µια ειδική µελέτη, θα ήθελα να πω το εξής:
Σύµφωνοι, δροµολογείται. Πότε όµως, κύριε Υπουργέ; Εδώ σε
αυτήν τη Βουλή επανειληµµένα έχω φέρει αυτά τα θέµατα για
τον Ωρωπό, για την Ψάθα και για το Βουρκάρι. Στην Ψάθα των
Βιλίων στην οποία κτίζεται µε τρόπο απαράδεκτο ένας υγροβιότοπος. Κι έλεγαν και κάτι πατριώτες µου: «Τι είναι; Ένας βάλτος
µε κουνούπια. Τι υγροβιότοπος µας λες;». Μα αυτός ακριβώς
είναι ο υγροβιότοπος. Και είµαστε υποχρεωµένοι να τον διαφυλάξουµε, γιατί είναι ένας πλούτος. Και είναι, αν θέλετε, και όλες
αυτές οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Αυτές οι µελέτες, λοιπόν, οι οποίες και άλλες φορές έχουν
αναφερθεί εδώ και από αυτά τα έδρανα που κι εσείς απαντάτε
σήµερα, πρέπει κάποτε να προχωρήσουν. Και το κάποτε πρέπει
να είναι τώρα. Έπρεπε από χθες, από προχθές να είχε γίνει. Τουλάχιστον, µην καθυστερήσουµε και άλλο, κύριε Υπουργέ, γιατί
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δεν υπάρχουν περιθώρια.
Επαναλαµβάνω και πάλι, είναι ένας πλούτος ανεκτίµητος, τον
οποίο είµαστε υποχρεωµένοι να διαφυλάξουµε.
Επειδή είπατε ότι σε αυτήν την τραγική εικόνα έχουν ευθύνες
και οι δήµοι, να σας πω ότι όντως υπάρχουν και οι δήµοι και οι
πολίτες, αλλά την κύρια ευθύνη την έχει η πολιτεία, κύριε
Υπουργέ. Οι προηγούµενες κυβερνήσεις -και του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας ∆ηµοκρατίας- δεν έκαναν τίποτα. Αδιαφορούν, και αυτό το
λέω µε πλήρη γνώση, ότι δυστυχώς, δεν έχουν κάνει τίποτα. ∆εν
λέω ότι δεν είχαν τις αγαθές προθέσεις οι Υπουργοί, όµως, δεν
έκαναν τίποτα.
Παρακαλώ, κάντε εσείς κάτι και αυτό να το κάνετε τώρα γιατί
δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Αν πάτε στην Ψάθα σε λίγο θα
δείτε ότι θα έχει τσιµεντοποιηθεί. Βέβαια, από κάτω αναβλύζουν
τα νερά. Σε βάθος είκοσι εκατοστών είναι τα νερά. Κάποια στιγµή
θα τα καταπιεί ο βάλτος, όπως κατάπιε και κάποια κτίσµατα διώροφα που ήταν εκεί µέσα, στους σεισµούς του 1981.
Κλείνω όµως, λέγοντας ότι αυτήν τη στιγµή κακοποιείται και
καταστρέφεται το σύµπαν. Είµαστε υποχρεωµένοι, λοιπόν, να λάβουµε κάποια µέτρα και αυτά πρέπει να γίνουν άµεσα. Νοµίζω
σε όλους είναι γνωστό τι πρέπει να γίνει. Και ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους είναι και ιδιαιτέρας σηµασίας βιολογικής και βέβαια,
έχουµε υποχρέωση από κάθε άποψη να το διαφυλάξουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Αντιπρόεδρε.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Αθανάσιος Μωραΐτης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι. Προσπαθώντας να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Λεβέντη, σε καµµία περίπτωση δεν προσπάθησα να κρυφτώ πίσω από το
δάκτυλό µου. Και, βεβαίως, σε καµµία περίπτωση να αρνηθώ τις
µεγάλες ευθύνες, διαχρονικά, της πολιτείας απέναντι σε ένα
πολύ ευαίσθητο οικοσύστηµα, όπως είναι αυτό της Αττικής.
Πράγµατι, η περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους έχει εγκαταλειφθεί εντελώς, στο έλεος του Κυρίου και θα συµφωνήσω και
πάλι µαζί σας ότι µέχρι σήµερα δεν υπήρχαν αυτές οι περιβαλλοντικές παρεµβάσεις όπου θα µπορούσαν να ανοίξουν µία νέα
εποχή για όλο αυτό το οικοσύστηµα των υδροβιοτόπων.
Θα ήθελα να πω, λοιπόν, σήµερα εδώ ότι εµείς προσπαθούµε
από την πρώτη µέρα. Πράγµατι, σε απάντησή µας σε ερώτησή
σας, λέµε ότι καταγράφουµε, εξετάζουµε και αξιολογούµε τα υφιστάµενα προβλήµατα. Είµαστε µία Κυβέρνηση εκατό και λίγων
ηµερών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής είναι ένα νέο Υπουργείο αυτής της Κυβέρνησης και
προσπαθούµε µε κάθε τρόπο, βεβαίως, να καταγράψουµε τα
προβλήµατα τα οποία έχουµε µπροστά µας, να τα ιεραρχήσουµε
και αµέσως µετά να δώσουµε µάχη.
Ξέρετε κάτι αξιότιµε συνάδελφε, κύριε Λεβέντη; Το πρόβληµα
δεν είναι απλά και µόνο να αναδείξεις ένα θέµα. Το πρόβληµα
είναι τι πρωτοβουλίες θα πάρεις. Θα συµφωνήσω µαζί σας ότι
έχουµε χάσει πολλές ευκαιρίες και ότι ήλθε η ώρα να µην αναδεικνύουµε µόνο τα ζητήµατα, αλλά να πάρουµε πρωτοβουλίες
προς την επίλυσή τους.
Κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε και στους δήµους, εγώ πριν
δεν ήθελα σε καµµία περίπτωση να αναφέρω αρνητικά παραδείγµατα. Είναι πολύ µεγάλα και αρνητικά τα παραδείγµατα των
δήµων, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα, καθώς είστε
Βουλευτής αυτής της ευαίσθητης περιοχής, αλλά θα κλείσω
συµφωνώντας απόλυτα µαζί σας ότι από εδώ και πέρα το λόγο
τον έχει η πολιτεία. Αυτή µε παρεµβάσεις της θα πρέπει να προστατεύσει αυτό το σπάνιο οικοσύστηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
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στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα
πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί - συνοδοί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους από το 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 12/11/13-1-2010 επίκαιρη επερώτηση Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας των κυρίων Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, Μάριου Σαλµά, Μαργαρίτη Τζίµα, Χρήστου
Σταϊκούρα, Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Αθανασίου Νάκου, Αθανασίου Μπούρα, Θεόδωρου Καράογλου, Μιχαήλ Χαλκίδη και
Αλέξανδρου ∆ερµεντζόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε το
Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης ενηµερώνει ότι για τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης, σχετικά
µε το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ ο Βουλευτής κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης για δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να
συγχαρώ τον κ. Ντόλιο και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο
έργο του.
Κύριε Πρόεδρε, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε και ο επισπεύδων Υπουργός ανακοίνωσε τις αρχές µίας νέας διοικητικής
αρχιτεκτονικής που εκτείνεται από τα θεµέλια έως την κορυφή
του διοικητικού οικοδοµήµατος της χώρας. Το τελικό παραδοτέο, µε την έννοια του project, θα πρέπει να είναι ένα άλλο κράτος, που να λειτουργεί αποδοτικότερα, να αναπτύσσεται
ισόρροπα, να συγκλίνει ταχύτερα, να διασφαλίζει την κοινωνική
και εδαφική συνοχή. Είναι ή δεν είναι αυτό το ύψος, στο οποίο
µπήκε ο πήχης;
Τι σηµαίνει, όµως, «αρχιτεκτονική»; Σηµαίνει σχεδιασµός και
σχεδιασµός χωρίς χρηµατοδότηση, χωρίς µελέτη, χωρίς προγραµµατισµό, κατασκευή, διοίκηση και λειτουργία και όλα αυτά
στη σωστή αλληλουχία, είναι ανυπόστατος. Με άλλα λόγια, και
επειδή µίλησα για οικοδόµηµα, το µόνο που µπορεί να κάνει ένας
αρχιτέκτονας, χωρίς χρηµατοδότη, χωρίς µηχανικό, χωρίς χωροτάκτη και υπεύθυνο διοίκησης, είναι κάποιες επιφανειακές επιδιορθώσεις. Πολύ φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι εκεί είναι ο
πήχης.
Ένα πρόχειρο πολιτικό σενάριο πιστεύουµε πως δύσκολα θα
εξελιχθεί σε τεκµηριωµένο και εφαρµόσιµο σχέδιο. Εµείς επιλέξαµε σήµερα µόνο την κοινοτική πτυχή του για να αποδείξουµε
την προχειρότητα και να σας επισηµάνουµε ένα µεγάλο κίνδυνο
για τα έργα και τη χρηµατοδότησή τους. Για τα υπόλοιπα του
σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» επιφυλασσόµεθα. Όµως, πρέπει να επιφυλάσσονται, κύριε Υπουργέ, και όλα τα συναρµόδια Υπουργεία, τα οποία µάλλον δεν ρωτήσατε καθόλου σε ό,τι αφορά την
κοινοτική πτυχή του σχεδίου.
Πρώτη παρατήρηση: Επιχειρείτε µία διοικητική αναδιοργάνωση χωρίς δύο από τις βασικές της συνιστώσες. Την ευρωπαϊκή, µε την έννοια της αποτελεσµατικότητας, της κοινοτικής
περιφερειακής πολιτικής, και την εθνική µε την έννοια της άρσης
των ανισοτήτων σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και νοµού, που
χρόνια τώρα υπονοµεύουν την κοινωνική και οικονοµική συνοχή.
Και αν η χώρα µας δεν πέτυχε περισσότερα σε αυτές τις διαστάσεις, µεγάλη ευθύνη φέρει και η σηµερινή διοικητική οργάνωση.
Μία οργάνωση -που όπως ξέρετε- προέκυψε µετά από πολλές
δεκαετίες, µε κριτήρια που ήδη ακύρωσε η σηµερινή οικονοµική
και κοινωνική πραγµατικότητα. Αντίθετα, µία νέα, σύγχρονη, οργάνωση θα πρέπει να οδηγεί σε ανταγωνιστικότερες περιφέρειες, που να αντιµετωπίζουν πιο ανταγωνιστικά τις προκλήσεις,
να δηµιουργεί ισχυρότερες δοµές, που να αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών, και τέλος, να αποφεύγει δραµατικές αλλαγές στο τι µπορούµε και τι δεν µπορούµε
να χρηµατοδοτήσουµε σε µία περιφέρεια. Πάνω απ’ όλα, να εγγυάται την επωφελέστερη δυνατή κατανοµή των κοινοτικών
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πόρων. Οι αρχές που ανακοινώσατε µε το πρόγραµµα δεν διασφαλίζουν τίποτε απ’ όλα αυτά.
Παρατήρηση δεύτερη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να
υπολογίσει και να κατανείµει τους πόρους, υποδιαιρεί µία χώρα
σε τρία γεωγραφικά επίπεδα που αντιστοιχούν σε διοικητικές µονάδες: το εθνικό, το περιφερειακό και το επίπεδο των νοµών. Οι
υπολογισµοί γίνονται στο επίπεδο που το κράτος-µέλος ορίζει,
ώστε να ταυτοποιηθεί από την Επιτροπή ότι µπορούν εκεί να
υπολογιστούν οι κοινοτικοί πόροι. Για τη χώρα µας είναι οι περιφέρειες.
Με βάση τον Κοινοτικό Κανονισµό 1059/2003, τυχόν νέα ταυτοποίηση, µε βάση το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», µπορεί να γίνει
είτε ανά τριετία, εφόσον η τροποποίηση είναι ήσσονος σηµασίας,
είτε συντοµότερα, εφόσον είναι ουσιαστική η τροποποίηση. Και
αυτό πιστεύω ότι συµβαίνει στην υπόθεση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Έχετε λοιπόν δύο επιλογές για την ταυτοποίηση αυτή: ή να
διατηρήσετε τις σηµερινές περιφέρειες, εφόσον έχετε αποκλείσει την αναδιάρθρωσή τους ή να ορίσετε τις επτά γενικές διοικήσεις, ως το επίπεδο εκείνο στο οποίο θα υπολογιστούν τα
κονδύλια.
Στην πρώτη περίπτωση, οι επιπτώσεις στα κοινοτικά κονδύλια
και τις επιλεξιµότητες θα είναι οδυνηρές. Θα καταθέσω έναν
πρωτόλειο πίνακα που δείχνει πως αν σήµερα διεκδικούσαµε το
ΕΣΠΑ δεν θα παίρναµε 20,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά περίπου 15.000.000.000 ευρώ, γιατί; Γιατί επτά στις δεκατρείς περιφέρειες εξέρχονται από τον Στοχο 1. Τι σηµαίνει αυτό; Καλούνται
να καλύψουν µε εθνικούς πόρους τα µεγάλα µη επιλέξιµα έργα
υποδοµής.
Όσο αργεί ή αργήσει να κλείσει η συµφωνία –το 2011, 2012για το επόµενο ΕΣΠΑ, τα πράγµατα θα χειροτερεύουν, µε κίνδυνο ενδεχόµενης απώλειας και του Ταµείου Συνοχής.
Καταθέτω το σχετικό πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέν πίνακα, ο
οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στη δεύτερη περίπτωση που ορίσετε τις γενικές διοικήσεις, µε
δεδοµένο ότι ο χαρακτήρας των επτά γενικών διοικήσεων δεν
είναι αναπτυξιακός, έχετε την πολυτέλεια των λογιστικών διαρρυθµίσεων. Όµως, θα πρέπει πρώτα να πείσετε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και κυρίως την EUROSTAT ότι πρόκειται περί ουσιαστικής αναδιοργάνωσης. Έτσι ακριβώς το αναφέρει ο Κανονισµός, κάτι που θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Νοµίζω ότι
καταλαβαίνετε γιατί είναι δύσκολο να πείσετε ότι πρόκειται περί
ουσιαστικής αναδιοργάνωσης.
Αν µου επιτρέπετε, αυτό που σχεδιάζετε, κατά τη γνώµη µου,
είναι κάτι που µοιάζει µε τη ρωσική κούκλα µπαµπούσκα. Οι σηµερινές νοµαρχίες στα όριά τους και µε τα έξοδά τους κρύβονται στην µπαµπούσκα της περιφέρειας. Οι σηµερινοί δήµοι στα
όριά τους και µε τα έξοδά τους κρύβονται στην µπαµπούσκα των
νέων δήµων. Έχουµε και µια καινούρια, αλλά άδεια, τη Γενική ∆ιοίκηση και αυτή βεβαίως µε τα έξοδά της.
Συνεπώς, οι υποκειµενικές αξιολογήσεις που θα κάνει η Επιτροπή και η EUROSTAT, λόγω της µεταµφίεσης αυτής της σηµερινής υφιστάµενης κατάστασης, προµηνύουν µια µεγάλη
ταλαιπωρία για την Κυβέρνηση στις Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο.
Να το εξηγήσω αυτό. Οι πόροι, όπως είπα και πριν, κατανέµονται στην περιοχή όπου µια διοικητική αρχή έχει εξουσία να λαµβάνει εκείνες τις διοικητικές ή πολιτικές αποφάσεις, που έχουν
αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη -προσοχή στη διατύπωση- η, δε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει εάν οι στόχοι της περιφερειακής πολιτικής µπορούν να επιτευχθούν µε τις εξουσίες
που παραχωρούνται σ’ αυτό το επίπεδο, δηλαδή µε τις εξουσίες
των γενικών διοικήσεων.
Πείτε µου, τώρα, εσείς, κύριε Υπουργέ, αν οι αποφάσεις που
θα λαµβάνουν οι γενικές διοικήσεις είναι µέσα στο πνεύµα αυτό,
δηλαδή χωροταξία, πολεοδοµία, περιβάλλον, δάση και δεν είναι
ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της περιφερειακής πολιτικής που
θα ανήκει σε αιρετές περιφέρειες.
Σύµφωνα πάλι µε τον Κανονισµό, αν η Επιτροπή τελικά απο-
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φασίσει να κάνει την ταυτοποίηση στο επίπεδο των γενικών διοικήσεων, δηλαδή να µοιραστούν εκεί οι πόροι, για να ληφθούν υπ’
όψιν τα νέα στατιστικά δεδοµένα για τον υπολογισµό των πόρων
αυτών πρέπει να µεσολαβήσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Αυτό
λέει ο σχετικός Κανονισµός.
Υπολογίστε, λοιπόν, το χρόνο που χρειάζεται, για να ολοκληρωθεί η εσωτερική διαβούλευση και να έχουµε νόµο του κράτους, το χρόνο που χρειάζεται για την εξωτερική διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να εγκριθεί το
σχέδιο –υποχρέωσή µας- και τρίτον, έναν ακόµη χρόνο –όπως
ορίζει ο Κανονισµός, για να προλάβετε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του 2011 ή του 2012. Αν είναι έτσι τα πράγµατα –που εγώ πολύ
φοβάµαι ότι έτσι είναι- η Κυβέρνηση αναλαµβάνει, κύριε Υπουργέ,
µεγάλη ευθύνη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ )
Είπα λίγο πιο πριν ότι οι επιπτώσεις θα είναι οδυνηρές στις
χρηµατοδοτήσεις. Ανάφερα επτά περιφέρειες. Να σας πω επιγραµµατικά ότι εκτός από τις πέντε περιφέρειες που ξέρουµε ότι
εξέρχονται µερικώς ή πλήρως από τους Στόχους 1 και 2, προστίθενται µε σηµερινά στοιχεία και η Κρήτη και η Πελοπόννησος.
Κάτι πολύ σηµαντικό και θα έλεγα επίκαιρο είναι το εξής: Μέσα
σ’ αυτά τα κονδύλια υπολογίζονται και οι πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Γνωρίζουµε όλοι ότι µετά το 2013 θα υπάρχει
µια µετατόπιση και µια ισχυροποίηση του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή της αναπτυξιακής διάστασης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Πώς θα γίνει αυτή, αν περιοριστούν οι πόροι;
Τα λέω αυτά και ρωτώ και θα ήθελα να µου απαντήσετε, αν γι’
αυτό το σχέδιο έχουν ερωτηθεί και τι είπαν οι αρµόδιες υπηρεσίες στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τη Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τη µόνιµη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.
Παρατήρηση τρίτη. Αν, κύριε Υπουργέ, µας πείτε ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο η αναπτυξιακή διάσταση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» από τις επιπτώσεις αυτές, θα έχετε πάλι αστοχήσει.
Γιατί τώρα που οι παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης δεν
είναι τόσο οι εθνικές, αλλά οι περιφερειακές οικονοµίες, δηλαδή
η ικανότητα της περιφέρειας να αναδεικνύει τα πλεονεκτήµατά
της, να είναι ελκυστική σε επενδύσεις και να δηµιουργεί επιχειρήσεις και απασχόληση, εσείς διατηρείτε τις αιρετές περιφέρειες στα όρια των σηµερινών διοικητικών περιφερειών. Και
αυτό, παρά το ότι, σήµερα, το επίπεδο των υποδοµών, η τεχνολογία και όλοι αυτοί οι όροι µας επιτρέπουν να αποκτήσουµε
ισχυρότερες περιφέρειες, µε ολοκληρωµένο αναπτυξιακό προφίλ και µε ένα επαρκές µέγεθος, που και να µπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη, αλλά και να ασκήσουν
συγκρίσιµες δραστηριότητες µε αντίστοιχες ευρωπαϊκές περιφέρειες.
Αντίθετα, όσο το µέγεθος των περιφερειών παραµένει µικρό
και το πλήθος τους µεγάλο, ούτε την αναπτυξιακή πολιτική µπορούν να κάνουν αποτελεσµατική, ούτε την ανταγωνιστικότητα
των περιφερειακών οικονοµιών να ενισχύσουν. Οπότε, κύριε
Υπουργέ, οι αποφασιστικές αρµοδιότητες σχεδιασµού και εφαρµογής της ανάπτυξης, που µεταβιβάζεται στις αιρετές περιφέρειες, είναι «δώρον άδωρον».
Ακόµη κι έτσι όµως οι περιφέρειες χρειάζονται σύγχρονες και
αποτελεσµατικές δοµές. Πώς θα τις αποκτήσουν; Με την απόσχιση υπηρεσιών ή την απόσπαση, µετάταξη στελεχών στις γενικές διοικήσεις ή µε την ακύρωση της πολύ µεγάλης
προσπάθειας που κάναµε ως κυβέρνηση για την αναβάθµιση των
ικανοτήτων σχεδιασµού και εφαρµογής;
Είπατε προηγουµένως για τους αναπτυξιακούς Οργανισµούς
της περιφέρειας. Σας προσθέτω εγώ την κατάργηση της πιστοποίησης τελικών δικαιούχων και µια σειρά από εκσυγχρονιστικά
βήµατα, προκειµένου να φέρουµε αυτό που αποκαλείται επιχειρησιακή ικανότητα των φορέων σ’ ένα υψηλό επίπεδο. ∆εν
φταίνε οι ανώνυµες εταιρίες, κύριε Υπουργέ. Και αν έφταιγαν οι
ανώνυµες εταιρίες, θα ζητήσω την απάντησή σας, σχετικά µε το
γιατί δηµιουργείτε την «ΚΡΗΤΗ Α.Ε.». Τι θα έρθει να συµπληρώσει η «ΚΡΗΤΗ Α.Ε.»; Θα µπορούσαµε να το συζητήσουµε κι εγώ
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να σας το τεκµηριώσω ο ίδιος ότι ενδεχοµένως χρειάζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κλείσω µε δύο ερωτήσεις και µε ένα συµπέρασµα. Η
πρώτη ερώτηση είναι: Πώς αντιµετωπίζετε την ανάληψη κρατικής ευθύνης που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις,
όπου η αιρετή περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα έρθει σε αντίθεση
µε τις οδηγίες κεντρικών Υπουργείων;
Και η δεύτερη ερώτηση είναι: Τι θα κάνετε, ώστε το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» να µην επηρεάσει την εφαρµογή του
ΕΣΠΑ; Θα κάνετε κάποια ανάλυση κινδύνου; Θα δώσετε µια µεταβατική περίοδο; Πολύ φοβάµαι ότι αν δεν κάνετε κάτι, θα ψάχνουµε να βρούµε τίνος είναι το έργο, ποιος και αν πρέπει να
υπογράφει, ποιος διοικεί, ποιος πληρώνει, για να µην πω, ποιος
σχεδιάζει και ποιος εντάσσει.
Οι αρχές της νέας αρχιτεκτονικής που παρουσιάσατε, κατά τη
γνώµη µου, δεν είναι καν στον ελάχιστο παρονοµαστή του αποδεκτού, τουλάχιστον ως προς το θέµα που αναπτύξαµε σήµερα.
Για όλα τα υπόλοιπα, όπως είπα στην αρχή, επιφυλασσόµεθα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο δεύτερος επερωτών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σκοπός της
επερώτησης όλων των συναδέλφων σήµερα δεν είναι ούτε να κατακεραυνώσουµε την Κυβέρνηση, ούτε να µετατρέψουµε τη συζήτηση σ’ έναν µικροκοµµατικό καβγά για την πρωτοβουλία σε
σχέση µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Θέλουµε απλώς να κρούσουµε τον
κώδωνα του κινδύνου και να συµβάλουµε δηµιουργικά, τόσο µε
τις ανησυχίες µας όσο και µε τις προτάσεις µας, προκειµένου το
σχέδιο αυτό να τροποποιηθεί ουσιωδώς και να µην έχει τα κενά,
τις παραλείψεις και τα προβλήµατα τα οποία εµείς από τη δική
µας πλευρά επισηµαίνουµε. Είµαστε οι τελευταίοι που θα αρνηθούµε, κύριε Πρόεδρε, ότι χρειάζεται διοικητική αναδιοργάνωση
της χώρας στο επίπεδο της περιφερειακής διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης και η δική µας κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία είχε
ξεκινήσει σχετική πρωτοβουλία για τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ ΙΙ». Έτσι
τον ονοµάζαµε τότε.
Όµως θεωρήσαµε ότι τα πράγµατα δεν είχαν ωριµάσει. ∆εν
είχαν ωριµάσει κυρίως από οικονοµικής πλευράς. Και αυτό η Νέα
∆ηµοκρατία το έχει επισηµάνει και για το δικό σας σχέδιο. Προχωρείτε µπροστά χωρίς να έχετε εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις
που θα στηρίξουν το εγχείρηµά σας. Σας το έχει επισηµάνει και
η ΚΕ∆ΚΕ.
Παράλληλα, υπάρχει κάποιος µικροκοµµατισµός σ’ αυτό το
οποίο κάνετε. ∆ηλαδή λέτε τις γενικές αρχές, µας λέτε ότι θα
έχετε από τριακόσιους εβδοµήντα έως τετρακόσιους είκοσι δήµους, δεν µας λέτε όµως ποιοι θα είναι οι δήµοι. Και δικαίως υποπτευόµαστε ότι θέλετε να επιδοθείτε σε «ασκήσεις
κοπτορραπτικής», προκειµένου να έχετε ένα βολικό αποτέλεσµα
στις δηµοτικές και τις περιφερειακές εκλογές.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι µια γενικότερη κριτική που
ασκείται από τη δική µας πλευρά. ∆εν ασκείται όµως µόνο από τη
δική µας πλευρά. Ασκείται από τους δήµους, από τον επίσηµο
εκφραστή τους την ΚΕ∆ΚΕ και καλό θα ήταν, µια και είστε στη
φάση της διαβούλευσης, κύριε Υπουργέ, να λαµβάνετε σοβαρά
υπ’ όψιν τη διαβούλευση αυτή, να ακούτε την κοινωνία και να
τροποποιείτε αντίστοιχα το σχέδιό σας.
Η σηµερινή επερώτηση δείχνει ξεκάθαρα µια πλευρά της προχειρότητας αυτού του σχεδίου. ∆εν είναι ανάγκη να επαναλάβω
µε άλλα λόγια αυτά που ήδη σηµείωσε µε τρόπο πλήρη και –θα
έλεγα- τεχνοκρατικό ο κ. Μουσουρούλης. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει ένα κενό σε σχέση µε τον περιφερειακό µας σχεδιασµό, σε
σχέση µε την περιφερειακή µας πολιτική για το επόµενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και τους πόρους που θα έρθουν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι σχεδόν βέβαιο, τουλάχιστον µε τα στοιχεία, τα οποία ξέρουµε, ότι αν δεν λάβετε υπ’ όψιν τις προτάσεις, τις οποίες σας
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κατέθεσε προηγουµένως ο κ. Μουσουρούλης, κινδυνεύουµε –
άθελά µας φυσικά- ως Ελλάδα να πάρουµε πολύ λιγότερους πόρους από το 2014 και µετά από αυτούς που πραγµατικά µπορούν
να εισρεύσουν από τα κοινοτικά ταµεία στην Ελλάδα στο πλαίσιο
της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό
λόγω λανθασµένης δόµησης του περιφερειακού µοντέλου.
Πρέπει, λοιπόν, να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις
αυτές και να µας απαντήσετε ξεκάθαρα. Έχετε κάποιο σχεδιασµό; Αν δεν έχετε, δεν είναι καθόλου ντροπή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού διαλόγου να δεχθείτε τη συµβολή της Νέας
∆ηµοκρατίας, προκειµένου το σχέδιό σας να έχει µια λιγότερη
αρνητική πτυχή.
Επαναλαµβάνω πως είµαστε εδώ, για να βοηθούµε δηµιουργικά. Θέλουµε να κάνουµε µια εποικοδοµητική αντιπολίτευση.
Καλό είναι και εσείς να είστε µια εποικοδοµητική Κυβέρνηση. Το
σηµειώνω, κάνοντας κατάχρηση –αν θέλετε- του όρου εποικοδοµητικός, διότι πραγµατικά βλέπουµε πως στέκεστε πάρα πολύ
στο επίπεδο της επικοινωνίας, δεν έχετε όµως δώσει το αντίστοιχο βάρος στην ουσία, κύριε Υπουργέ.
Αυτή η πρωτοβουλία για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και η αντίστοιχη
πρωτοβουλία για το µεταναστευτικό δείχνουν µια επιπολαιότητα,
µια βιασύνη και σίγουρα µια µικροκοµµατική σκοπιµότητα.
Από την άλλη πλευρά, στην οικονοµία που είναι και το µείζον
θέµα αυτή την ώρα για την Ελλάδα, εκείνο το οποίο κάνατε είναι
ότι διογκώσατε ένα υπαρκτό πρόβληµα της χώρας. Το διογκώσατε σε σχέση µε το έλλειµµα. Εκπέµψατε ένα αρνητικό µήνυµα
στις αγορές και, από εκεί και πέρα, απλά και µόνο το περιγράφετε, το περιγράφετε, το περιγράφετε, χωρίς να λαµβάνετε συγκεκριµένα µέτρα.
Σας ζητούµε, λοιπόν, να σταθούµε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Εµείς από τη δική µας πλευρά –επαναλαµβάνω- θέλουµε να συµπεριφερθούµε εθνικά και υπεύθυνα. Ελπίζω και
εσείς από τη δική σας πλευρά να σταµατήσετε να αντιπολιτεύεστε την Αντιπολίτευση και να προχωρήσετε µπροστά στο δρόµο
της Ευρώπης και της κοινής λογικής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χατζηδάκη.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Αθανάσιος Νάκος, Βουλευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας στο Νοµό Μαγνησίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι γνωστές παθογένειες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της διοικητικής διάρθρωσης της χώρας µας, όπως –για να αναφέρω
µερικές θεσµικές, κορυφαίες- η σύγχυση αρµοδιοτήτων µε αποτέλεσµα την αναντιστοιχία ευθύνης και εξουσίας και την εκ τούτου αδυναµία απόδοσης ευθυνών, η απουσία επιβολής
ουσιαστικών κυρώσεων για ανεπαρκή ή πληµµελή άσκηση του
έργου της αυτοδιοίκησης και η έλλειψη υποδοµών, πόρων, τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναµικού στους περισσότερους
δήµους της χώρας, έχουν από όλους µας εδώ και πολύ καιρό
διαπιστωθεί.
Από τις διαπιστώσεις αυτές και πολλές άλλες έχει προκύψει η
ανάγκη για ανασχεδιασµό της συνολικής διοικητικής οργάνωσης
της χώρας, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και
των επιχειρήσεων, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.
∆υστυχώς, µε το προτεινόµενο σχέδιο για τη διοικητική αναδιάρθρωση, η βασικότερη αιτία των δυσλειτουργιών που προέρχεται από την ασαφή, και την εν πολλοίς µέχρι τώρα οριοθέτηση
των αρµοδιοτήτων µεταξύ του κεντρικού και αποκεντρωµένου
κράτους και των δυο παράλληλα λειτουργούντων βαθµών αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε οµολογία του Υπουργού στο συνέδριο
της ΚΕ∆ΚΕ, δεν αντιµετωπίζεται από το παρόν πρόγραµµα, παρά
µόνο ως πλαίσιο. Παρέπεµψε, µάλιστα, ο ίδιος την εξειδίκευση
των αρµοδιοτήτων στη διαβούλευση.
Μα, εάν το αιώνιο θέµα της συζήτησης και των διαφωνιών ήταν
και είναι η αντιστοιχία ή µη αντιστοιχία πόρων και αρµοδιοτήτων,
µε δεδοµένο ότι το θέµα των αρµοδιοτήτων παραµένει ανοιχτό,
φυσικό είναι και το θέµα των πόρων να παραµένει ανοιχτό.
Η αποκληθείσα από τον κύριο Υπουργό κατεύθυνση για τη
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σύνδεση των πόρων της Αυτοδιοίκησης µε το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, τον οποίο µάλιστα αναγνώρισε ως πανευρωπαϊκή πραγµατικότητα, είναι σωστή.
Όµως, καθόλου δεν µας καθησυχάζει. Αυτό γιατί παρ’ ότι γνωρίζετε τι ποσά αντιπροσωπεύουν οι πόροι του ν.1828, τι τα διάφορα τέλη, τα οποία έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποφεύγετε να
γίνετε συγκεκριµένοι, προκειµένου να διαπιστώσουµε αν θα
υπάρξει µέσα από την αναδιάρθρωση των πόρων πραγµατική αύξηση των οικονοµικών, προκειµένου οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν στο νέο ρόλο που τους
επιφυλάσσετε.
Θεωρώ ότι ακόµη και από τη χωροταξική κατανοµή σηµαντικότερο είναι το ξεκαθάρισµα των αρµοδιοτήτων και των πόρων.
Είναι προαπαιτούµενο οποιασδήποτε διαβούλευσης.
∆υστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πρόγραµµα ουδεµία νύξη γίνεται, για τον τρόπο, µε τον οποίο θα προκύψουν οι
δήµοι, ώστε να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις
που διαγράφονται ούτε για την ελάχιστη κρίσιµη µάζα µέσων, έµψυχου υλικού και δοµών που απαιτούνται, προκειµένου να παρέχει και ο µικρότερος σε πληθυσµό δήµος έστω τις βασικές
προσδοκώµενες από τον πολίτη υπηρεσίες ούτε ότι απαιτείται
να προσδιοριστεί προς τούτο το ελάχιστο για την περίπτωση λειτουργικό κόστος.
Το θεµελιώδες όµως ζήτηµα που πάντα προέκυπτε, είναι η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ του δεύτερου βαθµού Αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας δηλαδή, και της αποκεντρωµένης
µονάδας του κεντρικού κράτους, της γενικής διοίκησης, όπως
αποκαλούνται στο σχέδιο.
Αλήθεια, η ευθύνη του δεύτερου βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιστοιχίζεται µε τις εξουσίες που φαίνεται ότι αυτός αναλαµβάνει ιδίως σε θέµατα, µε τα οποία η έννοια του πολιτικού
κόστους είναι στενά συνδεδεµένη; Ή µήπως είναι ορατός ο κίνδυνος η πολιτική ευθύνη να οδηγήσει στην απάλειψη της ουσιαστικής ευθύνης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, κύριε Νάκο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Προκύπτει, όµως, ένα ακόµα σηµαντικότατο ερώτηµα και αντικείµενο της επερώτησής µας. Ποιος
είναι ο λόγος που οι γενικές διοικήσεις δεν συµπίπτουν µε τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις; Εάν πρόκειται να διαδραµατίσουν
το ρόλο των αναπτυξιακών περιφερειών –όπως το ανέπτυξε ο κ.
Μουσουρούλης- όπως είχε σχεδιαστεί από την κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας παλαιότερα και δεν υλοποιήθηκε, ώστε να εκµεταλλευτούµε τα µελλοντικά χρηµατοοικονοµικά προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ένα πέµπτο Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης, τότε καλώς. Μόνο που πρέπει να µας αποδείξετε και
διαδικαστικά και χρονικά πώς θα προλάβετε τις προθεσµίες και
λοιπές απαιτήσεις που προκύπτουν από την Οδηγία 1059/2003.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το λήξεως του χρόνου οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Σ’ αυτή την περίπτωση, πώς θα καλύψετε την απαίτηση της
ίδιας Οδηγίας που θέλει οι διοικητικές οντότητες να είναι αρµόδιες για το σχεδιασµό και εφαρµογή περιφερειακής πολιτικής,
τη στιγµή που την αρµοδιότητα αυτή την προορίζετε για τον δεύτερο βαθµό, δηλαδή την περιφέρεια; Άρα, προς τι η διαφοροποίηση, που µόνο σύγχυση και ταλαιπωρία στον πολίτη θα
επιφέρει;
Ο Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε πριν από λίγες µέρες στην
ΚΕ∆ΚΕ την καλόπιστη κριτική της Αντιπολίτευσης. Η σηµερινή
επερώτησή µας αυτό ακριβώς κάνει. Θέτει ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα και ενστάσεις που ανακύπτουν, αναδεικνύοντας
παράλληλα την προχειρότητα, µε την οποία έχει συνταχθεί το
σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Σ’ αυτά τα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ, οφείλετε να δώσετε
πειστικές απαντήσεις. Εάν δεν το πράξετε, τότε θα έχουµε το δικαίωµα να αµφισβητήσουµε τις προθέσεις σας και την αξιοπιστία
της δέσµευσής σας για πραγµατική και όχι προσχηµατική διαβούλευση.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Νάκο.
Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής κ. Μαργαρίτης Τζίµας.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Κύριε Υπουργέ, όταν πριν από χρόνια
ξεκινούσα τη θητεία µου στην Αυτοδιοίκηση, ένα από τα βασικά
οράµατα της Αυτοδιοίκησης ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να µετατραπεί από Ευρώπη των κρατών σε Ευρώπη των πόλεων, δηλαδή
εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να µην είναι µόνο τα εθνικά
κράτη αλλά να είναι και οι πόλεις , οι δήµοι.
∆υστυχώς, όµως πέρασαν τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και
τριάντα περίπου χρόνια από τότε που η χώρα µας είναι πλήρες
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατέστη δυνατόν οι πόλεις να συνοµιλούν µε την Ευρώπη. Συνοµιλούν µόνο τα εθνικά
κράτη και οι περιφέρειες.
Και προσέξτε τι στρεβλότητες υπάρχουν στο ελληνικό κράτος
µε το διαχωρισµό των περιφερειών. Υπάρχει περιφέρεια στη
χώρα µας που έχει πυκνότητα εννιακοσίων ογδόντα επτά κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο και αυτή είναι η Αττική. Και
υπάρχει περιφέρεια της Ελλάδος µε πυκνότητα τριάντα εννέα
κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο και αυτή είναι η Στερεά
Ελλάδα. Υπάρχει περιφέρεια µε πληθυσµό τρία εκατοµµύρια
επτακόσιες εξήντα χιλιάδες κατοίκους και αυτή είναι η Αττική και
υπάρχει και περιφέρεια µε πληθυσµό διακόσιες έξι χιλιάδες κατοίκους που είναι το Βόρειο Αιγαίο.
Πέστε µου, λοιπόν, µέσα στο Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που ανακοινώσατε και λέτε ότι θα υπάρχουν δεκατρείς περιφέρειες, λαµβάνετε υπ’ όψιν σας τον Κοινοτικό Κανονισµό για τον οποίο
µιλάµε, τον 1059, που λέει ότι το ελάχιστο πληθυσµιακό όριο, ο
ελάχιστος πληθυσµός µιας περιφέρειας πρέπει να είναι οκτακόσιες χιλιάδες κάτοικοι; Γι’ αυτό το πράγµα µιλάµε τώρα. Ο Κανονισµός 1059 του 2003, λέει ότι η χωρική περιφέρεια, η
περιφέρεια, δηλαδή, NUTS 2, πρέπει να έχει πληθυσµό από οκτακόσιες χιλιάδες µέχρι τρία εκατοµµύρια.
Εδώ, λοιπόν, στην Ελλάδα µεταξύ των δεκατριών περιφερειών
που υπάρχουν τώρα –και απ’ ό,τι φαίνεται τις διατηρείτε- µόνο
µία περιφέρεια έχει πάνω από οκτακόσιες χιλιάδες κατοίκους και
αυτή είναι της Αττικής. ∆ηλαδή, εάν διατηρηθούν αυτές οι περιφέρειες, δεν θα µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν από το Ε’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και αυτή είναι η ουσία της ερώτησής
µας. Προκαλούµε την Κυβέρνηση να προγραµµατίσει από τώρα
το πώς θα εισρεύσουν σε επίπεδο περιφερειών τα χρήµατα του
Ε’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Και, επειδή, η Ευρωπαϊκή
Ένωση επιχορηγεί περιφέρειες, θα επιχορηγήσει περιφέρειες µε
πληθυσµό πάνω από οκτακόσιες χιλιάδες.
∆εν είναι δυνατόν, όµως, να λέτε µέσα στο Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ότι εµείς µπορεί να έχουµε τις γενικές διοικήσεις που
θα έχουν περισσότερο πληθυσµό από οκτακόσιες χιλιάδες. Μα,
τότε, είναι δυνατόν την αιρετή Αυτοδιοίκηση να τη βάζουµε σε
δεύτερη µοίρα; Είναι δυνατόν, να σχεδιάζει ο δεύτερος βαθµός,
δηλαδή η νέα περιφέρεια ή ο πρώτος βαθµός, δηλαδή, οι νέοι
δήµοι και όλα αυτά να τίθενται υπό την αίρεση της εγκρίσεως
του διορισµένου γενικού γραµµατέα της διοικητικής περιφέρειας; Αυτή είναι η νέα αυτοδιοίκηση και η νέα αρχιτεκτονική που
θέλει να κάνει η Κυβέρνηση;
Θεωρώ, λοιπόν, ότι το Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», στο σκέλος
τουλάχιστον των περιφερειών δεν το έχετε δει και µε την Κοινοτική του διάσταση, η οποία είναι καθοριστική. ∆ιότι, µπορεί από
το ’81 µέχρι και σήµερα προκειµένου να πάρουµε χρήµατα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, να µην τηρούσαµε πολλές φορές Οδηγίες και Κανονισµούς και να ξεφεύγαµε. Τα πράγµατα, όµως,
σφίγγουνε. Περιφέρεια που δεν θα έχει πληθυσµό πάνω από
οκτακόσιες χιλιάδες κατοίκους δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ.
Σε αυτό πρέπει να δώσετε µία απάντηση στην ελληνική κοινωνία. Και, να δώσετε µία απάντηση στους νέους περιφερειάρχες,
στα περιφερειακά συµβούλια τα οποία τα καλείτε µέσα από το
πολυσέλιδο Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», να σχεδιάσουν, να προγραµµατίσουν και να οραµατιστούν. Πώς θα σχεδιάσουν; Πώς
θα οραµατισθούν, όταν όλα αυτά θα τίθενται υπό την έγκριση
του διορισµένου περιφερειάρχη;
Εγώ είµαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι το εθνικό κρά-
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τος, η κεντρική διοίκηση δηλαδή, πρέπει να έχει τον εκπρόσωπό
του στην αποκεντρωµένη περιφέρεια.
∆εν είναι δυνατόν όλες οι αρµοδιότητες να δίνονται στην αιρετή Αυτοδιοίκηση, είτε Α’ είτε Β’ βαθµού. Όµως, στο σχεδιασµό
και στην υλοποίηση των έργων αυτό πρέπει να είναι, σύµφωνα µε
το ελληνικό Σύνταγµα, πλήρης και αποκλειστική αρµοδιότητα της
αιρετής αυτοδιοίκησης. Αλλιώς, µην κάνετε απολύτως τίποτα,
αφήστε τα πράγµατα όπως είναι. Τουλάχιστον τώρα ξέρουµε ότι
η περιφέρεια, όπως υπάρχει, είναι συνοµιλητής των ευρωπαϊκών
οργάνων, υποβάλλει το πακέτο της, παίρνει συγκεκριµένα χρήµατα και συνοµιλεί µε αιρετούς.
Εδώ παρεµβάλλετε, µεταξύ εθνικού κράτους και Περιφερειακής ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη γενική διοίκηση. ∆ηλαδή, αντί
να απλοποιείται το κράτος, αντί να γίνεται µικρότερο, περισσότερο ευέλικτο, γίνεται πιο δυσκίνητο.
Αυτό είναι το πνεύµα της επίκαιρης επερώτησης που καταθέσαµε. Θέλουµε να εκφράσουµε την αγωνία µας για το Ε’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά πως ο
Κανονισµός λέει ότι τρία χρόνια πριν πρέπει να σχεδιάσουν τα
εθνικά κράτη, θέλουµε να βοηθήσουµε την Κυβέρνηση. ∆εν είναι
το Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ο σχεδιασµός της χώρας ένα ζήτηµα κοµµατικό. Είναι ένα ζήτηµα εθνικό και πολιτικό. Γι’ αυτό,
αφήστε τις αναστολές σας, αφήστε τις κοµµατικές επιδιώξεις τις
οποίες έχετε, να τεµαχίσετε, έτσι ούτως ώστε να σας βγουν τα
αποτελέσµατα των δηµοτικών ή περιφερειακών εκλογών. Και τι
έγινε, δηλαδή, αν ελέγξετε αντί για διακόσιους δήµους διακόσιους πενήντα; Τι έγινε; Εξασφαλίσατε το µέλλον της Ελλάδος καλύτερα;
Εδώ πρέπει να σχεδιάσουµε µαζί όλα τα κόµµατα, όλες οι πτέρυγες της Βουλής τη νέα αρχιτεκτονική της χώρας, λαµβάνοντας
και το πεδίο της ανταγωνιστικότητας που υπάρχει και τους διεθνείς κανονισµούς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, προκειµένου να
στήσουµε την καινούργια Ελλάδα, η οποία πραγµατικά θα αξιοποιήσει όλα τα χρήµατα που δικαιούµαστε, για να ωφελήσουµε
τελικώς τους πολίτες. Αυτός είναι τελικώς ο ρόλος της πολιτικής
και ο ρόλος του νέου κράτους που πρέπει να έχουµε ως ελληνική
Βουλή.
Είµαστε, λοιπόν, έτοιµοι να σας βοηθήσουµε, προκειµένου να
σχεδιάσετε την καινούργια Ελλάδα, χωρίς µικροκοµµατικές επιδιώξεις. Εάν φυσικά προχωρήσετε σε νέο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», σε νέο
σχεδιασµό, εµφορούµενοι από κοµµατικό οίστρο, να ξέρετε ότι
θα µας βρείτε αντιµέτωπους. Σε καµµία περίπτωση τα συµφέροντα της ελληνικής περιφέρειας δεν πρόκειται να τα υποτάξουµε
εµείς στην εξυπηρέτηση οποιουδήποτε κοµµατικού οφέλους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζίµα.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Μάριος Σαλµάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σίγουρα δεν θα υπήρχε ανάγκη να είµαστε στη σηµερινή διαδικασία, να αναγκαστεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να καταθέσει
µια επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε τη διοικητική µεταρρύθµιση
που ετοιµάζει η Κυβέρνηση, εάν η Κυβέρνηση είχε έτοιµο σχέδιο,
συγκεκριµένο, εάν το είχε διαβουλευθεί, όταν έφτιαχνε το πρόγραµµά της, όταν ήταν Αντιπολίτευση και δε χρειαζόταν τώρα
που τρέχουν οι εξελίξεις να ανακοινώνει ένα σχέδιο το οποίο, αφ’
ενός µεν δεν το έχει διαβουλευθεί, αφ’ ετέρου δε, δεν το έχει
κάνει συγκεκριµένο.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δεχθείτε ότι σήµερα ήρθαµε καλοπροαίρετα, συντεταγµένα για να συζητήσουµε
και µάλλον, όχι να συζητήσουµε, αλλά να ενηµερωθούµε για τις
βασικές αρχές που σας οδηγούν στη διοικητική µεταρρύθµιση.
Εµείς σε κάθε περίπτωση πρέπει να φύγουµε από τη σηµερινή
συζήτηση πιο σοφοί και θεωρείστε δεδοµένο ότι είµαστε εποικοδοµητικοί και µε καλή διάθεση. Ήρθαµε εδώ να συζητήσουµε.
Και δεν θα µπω στον πειρασµό να ανοίξουµε διάλογο γενικά
για τα αυτοδιοικητικά θέµατα, απλά θα εστιάσω σε ερωτήσεις
για να αναδειχθούν δυο πράγµατα ή ότι είστε έτοιµοι και δικαίως
προχωρείτε στην µεταρρύθµιση και θα το φέρετε σε σχέδιο
νόµου που θα το συζητήσουµε ή ότι δεν είστε έτοιµοι.
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Τα ερωτήµατα τα οποία ήθελα να σας θέσω είναι: Πρώτον,
έχετε κάνει σωστή προετοιµασία γι’ αυτή τη διοικητική µεταρρύθµιση; Τι σηµαίνει προετοιµασία; Πρώτον, τα κριτήρια. Ποια
είναι τα κριτήρια τα οποία έχετε θέσει για να συγκροτήσετε, για
παράδειγµα, τους νέους δήµους ή τις νέες περιφέρειες;
Όπως σας είπαν και οι συνάδελφοί µου, γιατί τριακόσιοι εβδοµήντα και όχι εκατόν πενήντα ή τετρακόσιοι πενήντα; Σήµερα
πρέπει να µας το πείτε. Εάν όχι, να µας πείτε και ποιους δήµους
εννοείτε, όταν λέτε ότι είναι τριακόσιοι εβδοµήντα οι νέοι δήµοι
που θα προκύψουν από συγχωνεύσεις.
∆εύτερον, πόσο κοστίζει η υλοποίηση αυτής της µεταρρύθµισης; Την έχετε κοστολογήσει; Και αν έχετε κοστολογήσει αυτήν
τη µεταρρύθµισή σας, σήµερα πρέπει να µας το καταθέσετε και
να µας πείτε και από πού θα βρεθούν αυτοί οι πόροι, δεδοµένης
της οικονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα µας.
Γιατί, δεν σας κρύβουµε, ότι και εµείς, ως Νέα ∆ηµοκρατία, στην
προηγούµενη κυβέρνηση είχαµε επισηµάνει και θέµατα που πρέπει να αλλάξουν και την αναγκαιότητα µιας διοικητικής µεταρρύθµισης, αλλά υπήρχε το θέµα των οικονοµικών.
Τρίτον, πρέπει να µας πείτε ποια οφέλη θα προκύψουν απ’
αυτήν τη µεταρρύθµιση, έτσι ώστε να δούµε την ανάλυση κόστους οφέλους, για να µας πείσετε ότι είστε στο σωστό δρόµο.
∆ηλαδή, πρέπει να µας καταθέσετε µία µελέτη σήµερα, από την
οποία να προκύπτει ο σχεδιασµός σας. Μία µικρή επιχείρηση,
όταν σχεδιάσει να συγχωνεύσει τρία υποκαταστήµατα, κάνει µία
οικονοµοτεχνική µελέτη. Εσείς σχεδιάζετε να συγχωνεύσετε και
να τροποποιήσετε όλη τη διοικητική δοµή της χώρας. Προφανώς, έχετε κάνει τις αντίστοιχες µελέτες, τις οποίες σήµερα θα
θέλαµε να µας τις παρουσιάσετε.
Τέταρτον, σε περίπτωση αλλαγής των περιφερειών, τι πρόκειται να γίνει µε το ΕΣΠΑ; Θα προλάβετε να αναπροσαρµόσετε, να
επικαιροποιήσετε, να τροποποιήσετε τα επιχειρησιακά προγράµµατα των περιφερειών, σύµφωνα µε τη νέα δοµή που θα
προκύψει ή θα θέσετε σε κίνδυνο την αξιοποίηση των πόρων, που
ήδη µε την καθυστέρησή σας αυτούς τους τέσσερις µήνες έχετε
θέσει;
Και, βεβαίως, πρέπει να µας πείτε το χρονικό ορίζοντα, µέσα
στον οποίο πρόκειται να υλοποιήσετε αυτήν τη µεταρρύθµιση.
Με άλλα λόγια, πρέπει να µας δώσετε ένα στοχο-χρονοδιάγραµµα αυτών των πρωτοβουλιών σας.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι σήµερα
υπάρχει έντονη ανησυχία και στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτήν
την ανησυχία εκφράζουµε µε αυτήν την επερώτηση. ∆εν είναι
λίγες οι περιπτώσεις των πολιτών, των δηµάρχων, των δηµοτικών συµβούλων, που τηλεφωνούν στα γραφεία των Βουλευτών
και ρωτούν τι πρόκειται να γίνει, πώς πρόκειται να γίνουν οι συγχωνεύσεις, µε ποια κριτήρια θα γίνουν, σε ποιους δήµους θα
πάνε. Πρέπει µετά τη σηµερινή συζήτηση και την απάντησή σας
αυτές οι ανησυχίες να αµβλυνθούν, έτσι ώστε να έχετε συµβάλει
κατά το µέγιστο στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σαλµά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στον επόµενο οµιλητή, τον κ. Μπούρα, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του
Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων σαράντα οκτώ µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Μπούρα, έχετε το λόγο, δυστυχώς, για ακόµη πιο συρρικνωµένο χρόνο, δηλαδή για τρία λεπτά. Όµως, θα υπάρξει σχετική ανοχή στο χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να πω ότι το µείζον θέµα της διοικητικής µεταρρύθµισης της χώρας, δεν αποτελεί σηµερινό γεγονός, αλλά είναι ένα
θέµα το οποίο για πολλά χρόνια συζητείται. Η δική µας παράταξη, όταν ήταν στην κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό, το είχε
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προχωρήσει σηµαντικά, είχε κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες και
διαβουλεύσεις, ώστε να φθάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σηµείο.
Όµως, η διεθνής οικονοµική κρίση έδωσε το δικαίωµα στη δική
µας κυβέρνηση –και αυτό ήταν το απολύτως λογικό- να µην προχωρήσει, γιατί πριν και πάνω από όλα, εκτός των άλλων, έπρεπε
να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι.
∆εν θα ήταν δυνατόν, λοιπόν, η σηµερινή µας επερώτηση να
αποσκοπούσε στη συζήτηση αυτού του, πραγµατικά, µεγάλου
θέµατος που αφορά τη διοικητική µεταρρύθµιση.
Αυτό θ’ αποτελέσει αντικείµενο µακρών συζητήσεων που ήδη
άρχισαν. Είχαµε πριν λίγες µέρες το συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ και θα
έχουµε το συνέδριο της ΕΝΑΕ. Πιστεύω ότι µέσα απ’ αυτήν τη
δυνατότητα, θα δοθεί σε όλους µας το δικαίωµα, αλλά και η υποχρέωση, έτσι ώστε µετά από ειλικρινείς και πολύ σαφείς θέσεις,
να διαµορφώσουµε για το καλό και την προοπτική της χώρας
µας, ό,τι καλύτερο όσον αφορά τη νέα διοικητική µεταρρύθµιση.
Με την επερώτησή µας αυτή, κύριε Υπουργέ, που σας εύχοµαι
και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα, θέλουµε να συµβάλουµε θετικά, ώστε η νέα διοικητική δοµή να καθορίσει µε τον
πιο θετικό τρόπο τους πόρους της εποµένης προγραµµατικής
περιόδου 2014-2020.
Και τονίζω τη λέξη «θετικά», γιατί, πραγµατικά, τι να θυµηθώ;
Ότι η δική σας Αντιπολίτευση ήταν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, «όχι» σε όλα, ότι ακόµη και στην εγγύηση των καταθέσεων, η παράταξή σας πέρυσι, όταν ξεκίνησε η µεγάλη αυτή
παγκόσµια οικονοµική κρίση, είπε «όχι» στο σχετικό νοµοθέτηµα,
που ήταν το πρώτο από πολλά, άλλο αν ξεχνιούνται τώρα.
∆εν έχω χρόνο να εξηγήσω για να µην πει κάποιος «ακόµα είµαστε στο 2010, τι µας ενδιαφέρει το 2014;». Οι συζητήσεις οσονούπω αρχίζουν και πρέπει να θυµίσω ότι η επίτευξη των πόρων
του ΕΣΠΑ αυτής της προγραµµατικής περιόδου, αφού προηγήθηκαν όλες οι διαβουλεύσεις, ολοκληρώθηκε στο Συµβούλιο Κορυφής του ∆εκεµβρίου του 2005.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και αποκεντρωµένης διοίκησης θα πρέπει να οδηγεί
σε ενοποιήσεις των επιπέδων εκείνων που έχουν την αρµοδιότητα σχεδιασµού, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ελέγχου και
εφαρµογής των αναπτυξιακών παρεµβάσεων, δηλαδή των περιφερειών, βάσει καλά τεκµηριωµένων αναπτυξιακών κριτηρίων.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο για τη διοικητική αναδιοργάνωση
των περιφερειών της χώρας µε καθαρά αναπτυξιακά κίνητρα,
όσο και για τη µελλοντική διασφάλιση των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων, χρειάζεται µια πολύ σοβαρή µελέτη προσδιορισµού
των ορίων των περιφερειών, κάτι που δεν φαίνεται να έχει συµβεί -και σας προειδοποιούµε µε αυτό- στο χρόνο που έχετε. Αυτό
δεν έχει συµβεί απ’ ό,τι υποψιαζόµαστε, γιατί κι εµείς µε υποψίες
κινούµαστε. ∆εν έχουµε τίποτα, µια έκθεση ιδεών παραδώσατε
για διαβούλευση, θέσεις δεν έχετε παραδώσει. Το σχέδιο αυτό
δεν λαµβάνει υπ’όψιν αναπτυξιακά κριτήρια, αλλά ούτε και τα
στατιστικά δεδοµένα που επηρεάζουν την κατανοµή των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα µε τις κοινοτικές διαδικασίες.
Συνεπώς η νέα αρχιτεκτονική -για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε- συνδέεται ευθέως µε την τροποποίηση των NUTS.
∆είτε , κύριε Υπουργέ, την επερώτησή µας θετικά και όχι ως
κριτική. Εµείς µάθαµε στην παράταξη αυτή να κάνουµε το χρέος
µας και ως Αντιπολίτευση, πολύ θετικά. ∆εν το κάνατε εσείς σε
κρίσιµη εποχή τον περασµένο χρόνο, γι’ αυτό και φορτώσατε τα
προβλήµατα ακόµη περισσότερο.
Πάρτε το κείµενο που σας καταθέσαµε, πάρτε όχι τα ερωτήµατα, αλλά το κείµενο αυτό καθ’ εαυτό, θα σας βοηθήσει πολύ
τώρα που προχωράµε στην διοικητική µεταρρύθµιση, τώρα που
θα παρουσιάσετε και τη γεωγραφία για να πετύχουµε και τον
επόµενο στόχο της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020,
που δεν θα αργήσει να µπει σε τροχιά διαβούλευσης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τώρα, τον κατάλογο
των επερωτώντων συναδέλφων θα κλείσει ο κ. Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Θεσσαλονίκης.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Όταν κύριε Υπουργέ, είσαι ο τελευταίος επερωτών έχεις το πλεονέκτηµα να έχεις παρακολου-
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θήσει τις οµιλίες όλων των προηγούµενων συναδέλφων και σαφέστατα να έχεις διαπιστώσει -όπως είµαι βέβαιος ότι και εσείς
έχετε διαπιστώσει- ότι το κλίµα ήταν ένα κλίµα σοβαρότητας, ένα
κλίµα υπευθυνότητας, ήταν ένα κλίµα µετριοπάθειας, γιατί αυτή
είναι και η αρχή του κόµµατός µας γενικότερα. Εµείς κάνουµε
µια σοβαρή, µια συνετή, µια υπεύθυνη αντιπολίτευση και όχι αντιπολίτευση του τύπου «όχι σε όλα» ή αντιπολίτευση µε το γνωστό
ευφυολόγηµα «δοµική αντιπολίτευση», όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ.
Και παράλληλα κρατάµε και µια σοβαρή και υπεύθυνη στάση
απέναντι σε ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, όπως είναι το θέµα της
νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης, όπως είναι το θέµα του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Όµως εννοείται και εξυπακούεται, κύριε Υπουργέ, ότι δεν εξαντλείται σήµερα αυτό το θέµα. Αντίθετα έχει πολλές πτυχές και
θέλει πολύ µεγάλη συζήτηση. Υπάρχει όµως µια σειρά καλόπιστων ερωτηµάτων που παρακαλούµε να τα λάβετε σοβαρά
υπόψη σας.
Πρώτα-πρώτα οι αρµοδιότητες. ∆εν είναι ξεκάθαρες οι αρµοδιότητες και κατά τον πιο µετριοπαθή χαρακτηρισµό –και αυτός
είναι χαρακτηρισµός εκλεκτού στελέχους της παράταξής σας,
του Νοµάρχη Αθηνών του κ. Σγουρού- δεν υπάρχει σαφής περιγραφή των αρµοδιοτήτων.
∆εύτερο ερώτηµα, πόροι. Απαιτούνται, σύµφωνα µε τις πιο µετριοπαθείς εκτιµήσεις, 4 µε 5.000.000.000 ευρώ. Ερώτηµα: Πού
θα βρεθούν αυτά τα χρήµατα, όταν µάλιστα είναι δεδοµένη η οικονοµική κρίση, όταν µάλιστα είναι δεδοµένα τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει η χώρα;
Υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν δοθούν τα χρήµατα, τότε να απαξιωθεί στην πράξη η νέα διοικητική µεταρρύθµιση και αυτό είναι
ό,τι χειρότερο µπορεί να υπάρξει. Άλλωστε γι’ αυτόν το λόγο,
γιατί απλούστατα είχαµε τη µεγάλη οικονοµική κρίση και δεν
υπήρχαν οι απαραίτητοι αναγκαίοι πόροι, γι’ αυτόν το λόγο επαναλαµβάνω ότι η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, πολύ
σωστά ποιώντας, απέσυρε, σταµάτησε, πάγωσε το θέµα της διοικητικής µεταρρύθµισης, γιατί απλούστατα δεν ήµασταν έτοιµοι από οικονοµική πλευρά να αντιµετωπίσουµε τις νέες δαπάνες
που απαιτούνταν.
Ποιοι θα είναι οι νέοι δήµοι; Έχουν γίνει µελέτες επιστηµονικές, οι οποίες τεκµηριώνουν το ποια θα είναι η νέα δοµή των
νέων ΟΤΑ; Έχουν ληφθεί υπ’όψιν αναπτυξιακά κριτήρια; Είναι
συµβατές µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
πολύ εύστοχα προηγουµένως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους; Γιατί τέτοια µυστικοπάθεια;
Βγαίνετε και ανακοινώνετε ρητά και κατηγορηµατικά ότι θα γίνουν τριακόσιοι εβδοµήντα δήµοι. Αυτό σηµαίνει ότι έχετε προετοιµαστεί, ότι ξέρετε ποιοι θα είναι αυτοί οι δήµοι. Ε, λοιπόν,
πότε θα τους µάθουµε εµείς, πότε θα τους µάθει ο ελληνικός
λαός; Για ποιο λόγο, αν θέλετε να είστε µια σοβαρή Κυβέρνηση,
δεν ανακοινώνετε σοβαρά και υπεύθυνα ότι κατόπιν µελετών οι
τριακόσιοι εβδοµήντα εννέα δήµοι θα είναι αυτοί και αυτοί, για να
µπουν σε ένα διάλογο και να υπάρχουν τα αντεπιχειρήµατα και
να δούµε, τελικά, τι θα γίνει;
Τι θα γίνει µε το προσωπικό που υπηρετεί σήµερα στους παλαιούς δήµους, στις νοµαρχίες και όλα τα σχετικά; Τι θα γίνει µε
την περιουσία των νοµαρχιών ή των παλαιών δήµων; Πού θα πάει
αυτό; Η περιουσία των νοµαρχιών θα πάει στις νέες περιφέρειες,
στους νέους δήµους; Τι ακριβώς θα γίνει;
Και τέλος, κύριε Υπουργέ –και τελειώνω µε αυτά, κύριε Πρόεδρε- µένουν µόλις εννιάµισι µήνες έως τις εκλογές της 14ης Νοεµβρίου. Θα προλάβετε να ετοιµαστείτε για όλα αυτά; Θα
προλάβετε να είστε έτοιµοι όταν ακόµη δεν υπάρχει τίποτα δεδοµένο, δεν έχετε παρουσιάσει ούτε καν τη χωρική αρµοδιότητα
των νέων δήµων;
Φοβόµαστε ότι, δυστυχώς, για µια ακόµη φορά µε τη συγκεκριµένη πρόταση του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Κυβέρνηση
αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων, η Κυβέρνηση νοµοθετεί στην κυριολεξία στο γόνατο. Φοβόµαστε ότι λειτουργείτε
αποσπασµατικά, πρόχειρα και ότι το µόνο που σας ενδιαφέρει
είναι να εξυπηρετήσετε τα µικροκοµµατικά σας συµφέροντα.
Θεωρούµε ότι ένα ζήτηµα τόσο µεγάλης σηµασίας, αν µη τι
άλλο έπρεπε να είναι προϊόν ευρύτατης κοινωνικής διαβούλευ-
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σης, έπρεπε να έχει γίνει ο διάλογος, ως όφειλε, µε τα θεσµικά
όργανα της Αυτοδιοίκησης, την ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΝΑΕ. Η ΚΕ∆ΚΕ
είχε το συνέδριό της και έβαλε µια σειρά από προϋποθέσεις για
να προχωρήσουµε. Η ΕΝΑΕ το έχει την εβδοµάδα που µας έρχεται και αναµένεται να κινηθεί και αυτή στα ίδια πλαίσια.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, φοβόµαστε ότι, τελικά, δεν θα κάνετε µια ουσιαστική µεταρρύθµιση, µάλλον πάτε για απορρύθµιση και αυτό είναι ό,τι χειρότερο που µπορεί να υπάρξει για την
ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καράογλου.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ο κ. Γεώργιος Ντόλιος να απαντήσει στους επερωτώντες συναδέλφους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αν δεν υπήρχαν κάποιες εκφράσεις που εν πάση περιπτώσει
πρέπει να τις παραβλέψουµε από τον τελευταίο συνάδελφο, τον
κ. Καράογλου, θα έλεγα ότι εκτός από το κείµενο της επερώτησης που είναι ένα πολύ καλό κείµενο και θέτει ένα συγκεκριµένο
πρόβληµα υπήρχε και ένα εξαιρετικό πνεύµα και ένα εξαιρετικό
κλίµα στον τρόπο µε τον οποίο ετέθη από τους επερωτώντες
Βουλευτές το ζήτηµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το επικυρώνω και εγώ
ως διευθύνων τη συζήτηση και σας διακόπτω για να σας καλωσορίσω στο Βήµα ευχόµενος καλή δύναµη στα υπουργικά σας
τα καθήκοντα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε, και πράγµατι θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι
αυτός ο χώρος, αυτή η Αίθουσα έχει και πολύ καλές ώρες και
πολύ καλές µέρες. Θα έλεγα ότι σήµερα µπορούµε να ξεκινήσουµε µε την πίστη ότι η σηµερινή συζήτηση θα είναι µια γόνιµη
συζήτηση και θα αποτελέσει µια πολύ καλή µέρα για το ελληνικό
Κοινοβούλιο.
Για να ξεκινήσω έτσι µε ουσία θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο ζητήµατα τα οποία θέτουν ένα δίληµµα. Ο χρόνος, οι εκλογές θα
πρέπει να γίνουν το Νοέµβριο. Με βάση αυτό το ζήτηµα θα πρέπει να αποφασίσουµε να προχωρήσουµε στη διοικητική µεταρρύθµιση ή µε βάση αυτό το δεδοµένο θα πρέπει να την
αναβάλουµε; Κατά τη γνώµη µας αυτή η αναβολή θα σήµαινε µαταίωση.
Υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτηµα, υπαρκτό, τονίστηκε από τους
συναδέλφους. Υπάρχει οικονοµική συγκυρία η οικονοµική κρίση,
δηµοσιονοµική περιπέτεια της χώρας. Αυτό το οποίο εισπράττουµε όλοι µας και όλος ο ελληνικός λαός όχι από τα κόµµατα,
όχι από την Ελλάδα µόνο, το εισπράττουµε από τα διεθνή µέσα
ενηµέρωσης και όλα αυτά που συµβαίνουν στον πλανήτη σε
βάρος της χώρας µας.
Με βάση αυτό το δεδοµένο, θα πρέπει να µην προχωρήσουµε
στη διοικητική µεταρρύθµιση; Θα πρέπει να την αναβάλουµε;
Κατά τη γνώµη µας, αυτή η αναβολή θα σηµαίνει µαταίωση. Είναι
ένα ώριµο ζήτηµα, δεν είναι βέβαιο ότι η ίδια ωριµότητα θα υπάρχει και µετά από κάποια χρόνια. ∆εν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι
συνθήκες θα µας δίνουν πάντα τη δυνατότητα να προχωρήσουµε
σε τόσο µεγάλες τοµές.
Είπα, λοιπόν, ότι υπάρχει ένα καλό κλίµα, είπα ότι υπάρχει ένα
καλό κείµενο και θέλω σας ευχαριστήσω, κύριοι συνάδελφοι, εκ
µέρους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για την ευκαιρία
που µας δίνετε να ενηµερώσουµε τη Βουλή, αλλά και τους Έλληνες πολίτες γι’ αυτό που ετοιµάζουµε. Για τη µεγάλη τοµή που
αποφασίσαµε και που εύστοχα πιστεύω ονοµάσαµε «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αφού έχει σχέση µε τη νέα αρχιτεκτονική της χώρας.
Θέλω να κάνω µια τρίτη επισήµανση ότι η επερώτηση αναδεικνύει και µια τόλµη και µια γενναιότητα γιατί είναι βέβαιο ότι έχει
στοιχεία αυτοκριτικής, αποδέχεται ευθύνες. Είναι βέβαιο ότι
µέσα από τη συζήτηση θα αποκαλυφθούν κατά κάποιο τρόπο
ολιγωρίες, αδράνειες, δισταγµοί ή και φοβίες της εξαετούς δια-
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κυβέρνησης από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Για εµάς είναι ευπρόσδεκτη και η εµπειρία που αποκτήσατε και τα στοιχεία αυτοκριτικής
τα οποία κάνατε. Σας διαβεβαιώνω, λοιπόν, ότι η σκέψη σας και
οι προτάσεις σας σηµειώνονται µε προσοχή και σήµερα ήδη σηµείωσα αρκετές. Σηµειώνονται µε προσοχή, ώστε να µπορέσουµε να ενσωµατώσουµε στο τελικό µας σχέδιο ό,τι καλύτερο
µας προταθεί και δεν το σκεφθήκαµε ή δεν το εκτιµήσαµε από
άποψη ειδικού βάρους ή δεν το είδαµε από τη σωστή οπτική
γωνία.
Είναι ευπρόσδεκτη και η κριτική των αποφάσεων και των πράξεών µας. Αυτό που όµως δεν µπορεί κανείς να κρίνει, κύριοι συνάδελφοι, είναι την απραξία. Ούτε να την κρίνει, ούτε να την
αξιολογήσει. Νοµίζω ότι αν επιχειρήσουµε να δούµε και µια ειδοποιό διαφορά µεταξύ των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και αυτών
της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι αυτή ακριβώς.
∆εν θα κάνω εκτενή αναφορά, αλλά δεν µπορώ να µην αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της αντιπολιτευτικής της θητείας ή
των αντιπολιτευτικών της θητειών η Νέα ∆ηµοκρατία αντιστάθηκε, θα έλεγα, σε όλες τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες και
τοµές που επιχείρησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τις έβρισκε
πάντα πρόχειρες, βιαστικές, επιπόλαιες, έψαχνε αφορµές να διαφοροποιηθεί, έψαχνε αφορµές να διαφωνήσει. Για παράδειγµα,
αποχώρησε από τη Βουλή όταν ψηφίστηκε ο νόµος που καθιέρωσε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Αρνήθηκε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» και υποσχέθηκε µάλιστα ότι θα τον ανατρέψει µόλις γίνει
Κυβέρνηση. ∆εν το έπραξε, έγιναν και διάφορα πράγµατα, τα
οποία αγγίζουν τα όρια του κωµικού, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά. Αρνήθηκε την ψήφο ακόµη και σε τοµές, οι
οποίες έχουν κριθεί πια θετικά από το σύνολο των Ελλήνων. Αρνήθηκε την ψήφο ακόµη και στα ΚΕΠ. Πολύ πιο παλιά, αν µιλήσουµε για τους νόµους 1416 και 1622, θα θυµάστε ότι επίσης δεν
τους ψήφισε, νόµοι οι οποίοι, ουσιαστικά, ξεκινούσαν τη συζήτηση για να προχωρήσουµε σε µιαν άλλη αρχιτεκτονική της
χώρας. Υπάρχει, λοιπόν, ένα ζήτηµα σχετικά µε το ποια είναι η
πολιτική στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας, η οποία χωρίς αµφιβολία προκύπτει από µια πολιτική θεώρηση των πραγµάτων, από
µια ιδεολογική προσέγγιση τέτοιου είδους ζητηµάτων. Και αυτό
θα πρέπει να σας απασχολήσει.
Σήµερα βλέπω ότι γίνεται µιαν άλλη προσέγγιση, τουλάχιστον
φραστικά. Θέλω, λοιπόν, να σας καλέσω να µην έχετε τη στάση
αυτή και σε αυτήν την προσπάθεια, να µην απουσιάσετε από µια
µεγάλη τοµή που αφορά το σύνολο του κράτους, το σύνολο της
διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, να µην απουσιάσετε από µια
προσπάθεια, στην οποία η συνεισφορά σας θα ήταν πολύτιµη.
Ήδη έχετε αρκετές εµπειρίες και θετικές και αρνητικές. Μη δώσετε και αυτήν τη φορά τη µάχη των οπισθοφυλακών.
Μιλάµε για ένα ζήτηµα, το οποίο θα έλεγα ότι έχει µια εκπληκτική ωριµότητα. Στο σύνολο της κοινωνίας όλοι οι Έλληνες, η
συντηρητική πλειοψηφία –αυτό προσλαµβάνουµε εµείς- επιθυµούν να προχωρήσουµε στη διοικητική µεταρρύθµιση της
χώρας. Η προετοιµασία δεν ξεκίνησε τώρα, µόλις αναλάβαµε την
διακυβέρνηση. Η προετοιµασία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια,
από την εποχή ακόµα των συµβουλίων ανά περιοχή και πιο µπροστά, από τους νόµους 1416 και 1622 για τις εθελοντικές συνενώσεις. Αναφέροµαι σε αυτούς τους νόµους γιατί έχω και µια
προσωπική εµπειρία. Το 1990, όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι ίσως ξέρουν, ήµουν δήµαρχος σε ένα δήµο που είχε προκύψει από συνένωση και σε ένα δήµο, ο οποίος αποτελεί,
πραγµατικά, µοντέλο για τα δεδοµένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ευτυχώς, δεν ήταν ο µοναδικός δήµος που είχε προχωρήσει σε εθελοντική συνένωση, αξιοποιώντας το τότε θεσµικό
πλαίσιο και που δίδαξε µε το παράδειγµά του. Και επαναλαµβάνω
ότι, ευτυχώς, δεν ήταν ο µοναδικός.
Η διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας, λοιπόν, είναι ώριµο ζήτηµα στο επίπεδο της κοινωνίας. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει από
παλιά. Είναι ώριµο ζήτηµα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκπληκτικά
ώριµο θα έλεγα. Θα πρέπει να αποδώσουµε εύσηµα στους δηµάρχους της χώρας, οι οποίοι αποφάσισαν σε επανειληµµένα συνέδριά τους να υποτριπλασιαστούν. Αυτό αναδεικνύει µια
γενναιότητα. Θα πρέπει να επικαλεστώ αυτό που είπε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ µόλις προχθές στο τελευταίο συνέδριο, όπου
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µίλησε για την ανάγκη υποτριπλασιασµού των δήµων, µίλησε για
την κατάργηση των 2/3 των δήµων. Αυτά είπε ο κ. Κακλαµάνης
στο συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ. Βεβαίως, θα πρέπει να αναφέρουµε
την απίστευτη ωριµότητα που έδειξαν οι νοµάρχες της χώρας.
Αποφάσισαν να αυτοκαταργηθούν. Το αποφάσισαν µε ξεκάθαρο
τρόπο στα συνέδριά τους. Τέτοια πολιτική συµφωνία για ένα
τόσο µεγάλο ζήτηµα δεν θυµάµαι, δεν γνωρίζω να έχει υπάρξει
ποτέ στα χρονικά της χώρας.
∆εν πρέπει, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να χάσουµε αυτήν την
ευκαιρία. ∆εν πρέπει να µαταιώσουµε το εγχείρηµα, γιατί περί
µαταίωσης και όχι περί αναβολής θα πρόκειται. Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι η χώρα δεν µπορεί να περιµένει άλλο. ∆εν µπορεί
να σας περιµένει. ∆εν µπορεί να µας περιµένει. Είναι η ώρα των
αποφάσεων, το ζητούν οι Έλληνες πολίτες. Πρέπει να προχωρήσουµε, να αλλάξουµε τα πράγµατα στη διοίκηση, να αλλάξουµε τα πράγµατα στην αλλαγή της λειτουργίας του πολιτικού
συστήµατος από την κορυφή µέχρι το τελευταίο επίπεδο. Όλοι
αντιλαµβανόµαστε ότι αυτού του είδους οι αλλαγές, αυτού του
είδους η µεταρρύθµιση, αυτή η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση,
έχει σχέση µε την αλλαγή της λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος, το οποίο απαιτεί εκτεταµένες θεσµικές παρεµβάσεις από
την κορυφή µέχρι και τον µικρότερο σε µέγεθος θεσµό.
Για να µπορέσουµε να πείσουµε επιτέλους, να απαντήσουµε
σε ένα πάνδηµο αίτηµα ότι αποκαταστήστε επιτέλους σχέσεις
εµπιστοσύνης µεταξύ της πολιτικής και της κοινωνίας, µεταξύ
της πολιτικής ηγεσίας της χώρας και των πολιτών.
Μέρος αυτής της µεγάλης προσπάθειας είναι αυτή η µεταρρύθµιση, που καλούµαστε εµείς να κάνουµε. Θα επαναλάβω και
δεν θα κουράσω ότι σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να είµαστε όλοι µαζί. Τους χρειαζόµαστε όλους και υπάρχει, πραγµατικά, πολύτιµη εµπειρία και πολύτιµες απόψεις, οι οποίες θα µας
είναι χρήσιµες.
Τι έκανε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Κατ’ αρχάς ανταποκρίθηκε
σε µια πολύ καθαρή προεκλογική της δέσµευση, σε µια πολύ καθαρή προγραµµατική της θέση, η οποία είναι µε ξεκάθαρο και
σαφή τρόπο καταγεγραµµένη στο πρόγραµµά της. Μια προγραµµατική θέση η οποία ανταποκρίνεται στις αποφάσεις των
συνεδρίων της ΚΕΚ∆Ε και της ΕΝΑΕ, µια προγραµµατική θέση η
οποία δεν άφηνε κανένα περιθώριο να σκεφτεί κάπως διαφορετικά η Κυβέρνηση. Άσχετα µε το ότι δεν πέρασε από το µυαλό
καθενός -και ιδιαίτερα από του Πρωθυπουργού- πρόθεση αναβολής ή µαταίωσης τέτοιου είδους εγχειρήµατος.
Από τις πρώτες µέρες, λοιπόν, από τις πρώτες ώρες από την
πρώτη ώρα -θα έλεγα- της διακυβέρνησης στο Υπουργείο Εσωτερικών δηµιουργήθηκε µια υψηλότατου επιπέδου επιστηµονική
επιτροπή, η οποία εργάστηκε ατελείωτες ώρες για να προετοιµάσει το πληρέστερο σχέδιο-πρόταση για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Σε αυτή την επιτροπή συµµετέχουν, εκτός από γνωστούς επιστήµονες υψηλού κύρους, άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συµµετέχει και έχει συµβάλλει µε την εµπειρία της, µε τις
απόψεις της και η ΚΕ∆ΚΕ και η ΕΝΑΕ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι
έχουν συµµετέχει ή έχουν συµβάλλει µε τον έναν ή τον άλλο
τρόπο, στην εκπόνηση σειράς µελετών που έχουν σχέση µε το
µεγάλο εγχείρηµα, µε τη µεγάλη τοµή.
Ένα από τα ερωτήµατα της επερώτησης είναι οι µελέτες.
Υπάρχουν έτοιµες πάρα πολλές µελέτες και αξιοποιούνται, βεβαίως, για το µεγάλο εγχείρηµα το οποίο επιχειρούµε. Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε δεκάδες µελετών -είναι γνωστό
εξάλλου ότι σε µια σειρά ζητηµάτων είµαστε η πιο µελετηµένη
χώρα- αλλά θα θυµίσω τις πιο γνωστές:
Χωροταξικό των νέων δήµων, µελέτη του ΙΤΑ, η οποία έχει γνωρίσει πολύ εκτεταµένη δηµοσιότητα. Σύστηµα διακυβέρνησης
των νέων δήµων, µελέτη του ΙΤΑ. Μελέτη για το δεύτερο βαθµό
και τις αιρετές περιφέρειες, παραγγελία της ΕΝΑΕ, µελέτη του
ΙΤΑ, µιλάω για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μελέτη για
τις µητροπολιτικές λειτουργίες και τη µητροπολιτική διοίκηση.
Μελέτη για το περίφηµο θέµα των αρµοδιοτήτων πρώτου και
δεύτερου βαθµού, µε πολύ χρήσιµο περιεχόµενο. Μελέτη για τις
αρµοδιότητες του δεύτερου βαθµού από το Πάντειο Πανεπιστήµιο και όχι µόνο από το ΙΤΑ, η οποία ήταν παραγγελία των νοµαρχών, της ΕΝΑΕ. Μελέτη του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η οποία
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παραγγέλθηκε από τη διευρυµένη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αθηνών-Πειραιώς. Μελέτη, πιο εξειδικευµένη, για την Αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Μελέτη για την Αυτοδιοίκηση
και τη δηµόσια υγεία. Μελέτη ακόµη πιο προχωρηµένη προς την
κατεύθυνση της αποκέντρωσης µε τίτλο «Αυτοδιοίκηση και Αποκέντρωση του Συστήµατος Εκπαίδευσης». Μελέτη για τον ψηφιακό δήµο και πάρα πολλές µελέτες αυτού του τελευταίου
χαρακτήρα.
Νοµίζω ότι αυτό που δεν µας λείπει, κύριοι συνάδελφοι, είναι
ένας όγκος µελετών χρήσιµων, πολύτιµων οι οποίοι µπορούν να
αξιοποιηθούν και αξιοποιούνται. Θα έλεγα –και θέλω σε αυτό να
σταθούµε- ότι υπάρχει ένας πλούτος, ένας πόρος που δηµιουργείται στην Ελλάδα µέσα από διεργασίες, µελέτες, συζητήσεις,
συνέδρια, αντιπαραθέσεις. Εµείς αυτόν τον πλούτο θέλουµε να
αξιοποιήσουµε µε ισχυρή πολιτική βούληση, ένας πλούτος που
συνδυάζει την επιστηµονική γνώση αλλά και την εµπειρία. Ένας
πλούτος που αποτυπώνει -αν θέλετε- και τις δυνατότητες της
συµµετοχικής δηµοκρατίας, η οποία τα έχει πάει καλύτερα στο
επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από ό,τι τα έχει πάει στη κεντρική πολιτική σκηνή.
Υπάρχουν ζητήµατα στα οποία αναφερθήκατε -και πολύ
σωστά- µε ιδιαίτερη έµφαση. Πόροι και αρµοδιότητες. Το θέµα
αυτό είναι σαφώς περιγεγραµµένο στις µελέτες στις οποίες αναφέρθηκα, είναι ένα από τα αντικείµενα µε τα οποία ασχολήθηκε
συστηµατικά η Επιστηµονική Επιτροπή.
Είναι ένα ζήτηµα για το οποίο έχει γίνει εξαντλητική κουβέντα
σε όλα τα συνέδρια της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ. Όταν µιλάµε για
αυτό το ζήτηµα όλοι οι αυτοδιοικητικοί ξέρουν σε αδρές γραµµές
που ακριβώς αναφερόµαστε. Βεβαίως είναι ένα θέµα οι αρµοδιότητες, µε τις οποίες θα εµπλουτιστεί αµέσως µετά το πέρας
της διαβούλευσης το πρώτο κείµενο το οποίο δώσαµε στη δηµοσιότητα.
Όσον αφορά τα όρια και το µέγεθος των δήµων. Ετέθησαν τέτοιου είδους ερωτήµατα από σας. Τίθενται τέτοια ερωτήµατα
από την κοινωνία, από τους αυτοδιοικητικούς όπως και το ερώτηµα γιατί δεν ταυτίζονται οι γενικές διοικήσεις µε τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις.
Υπήρξαν συγκεκριµένες σκέψεις, συγκεκριµένες παράµετροι
µέσω των οποίων κάναµε αυτές τις επιλογές. Γνωρίζαµε ότι
υπάρχει και άλλη επιχειρηµατολογία, η οποία θα µας οδηγούσε
σε αντίθετες επιλογές. Θεωρήσαµε ότι πιο βαρύνουσα σηµασία
είχαν τα πρώτα επιχειρήµατα, γι’ αυτό και προτείναµε χωριστά
τις γενικές διοικήσεις, την αποκεντρωµένη µορφή του κράτους,
από τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Παραδείγµατος χάριν
υπήρχε η κακή εµπειρία της πρώτης καθιέρωσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία δείχνει ότι δεν µπόρεσαν να συµβιώσουν οι περιφερειακοί διευθυντές τότε µε τους αιρετούς
νοµάρχες. Και φυσικά δεν είναι το µοναδικό παράδειγµα και το
µοναδικό επιχείρηµα.
Όσον αφορά το µέγεθος, έχουµε µιλήσει για επαρκή αναπτυξιακά µεγέθη, έχουµε µιλήσει για βιώσιµα κοινωνικά σχήµατα. Οι
όροι και οι προσεγγίσεις αυτές έχουν συγκεκριµένο περιεχόµενο. Έχει αποδοθεί αυτό το περιεχόµενο µέσα από τις διάφορες συζητήσεις που έγιναν σε διάφορες αίθουσες. Έχει
προκύψει µέσα από έναν κοινό τόπο προσέγγισης ένα µέγεθος.
Το είπε ο κ. Κακλαµάνης. Ο αρµόδιος Υπουργός ο κ. Ραγκούσης,
αναφέρθηκε σε ένα νούµερο, για να δώσει µια τάξη µεγέθους.
Αυτό δεν σηµαίνει κάποια διαίρεση µε τον πληθυσµό. Προκύπτει
πάντως µια τάξη µεγέθους. Βεβαίως υπάρχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, µέσω των οποίων θα προκύπτουν Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία προσδιορίζουν σε ποιες
περιπτώσεις θα γίνει αυτό.
∆εν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριµένο παράδειγµα, αλλά
υπάρχουν περιοχές σε νοµούς της χώρα µας, στις οποίες αλλάζει ο καιρός εντός του νοµού, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα
να επικοινωνήσουν µε τις πρωτεύουσες των νοµών, µε τα αστικά
κέντρα. Έχουν σαφή χαρακτηριστικά ορεινότητας και αυτά τα
σαφή χαρακτηριστικά σε συζήτηση µε τις τοπικές κοινωνίες,
εµείς λέµε ότι µπορούν να µας οδηγήσουν σε δήµους µικρότερους από το µέσο µέγεθος ή από το κατώτερο µέγεθος, το οποίο
προβλέπει η προσέγγιση που κάναµε για το 1/3 περίπου των
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νέων δήµων.
Σε σχέση µε τον κανονισµό 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου κατά το οποίο οι εδαφικές
στατιστικές µονάδες αντιστοιχούν υποχρεωτικά στις διοικητικές
µονάδες της χώρας. Εκείνο που δεν µπορώ να µην πω είναι ότι
εσείς δεν είχατε λάβει µάλλον υπ’όψιν αυτόν τον κανονισµό και
επιχειρήσατε να κάνετε µε λάθος τρόπο τον προγραµµατισµό
του ΕΣΠΑ για τις περιφέρειες, µέσω των πέντε υπερπεριφερειών,
ο οποίος απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγκαστήκαµε, τελικά, ως χώρα να κάνουµε δεκατρία ΠΕΠ τα οποία
αθροίσαµε µε έναν τρόπο αυθαίρετο –θα έλεγα- σε πέντε υπερπεριφέρειες. ∆ιογκώσαµε τη γραφειοκρατία και προέκυψε και
ένα άλλο ζήτηµα. Ουσιαστικά κάναµε τις υπάρχουσες περιφέρειες υφιστάµενες στις διαχειριστικές αρχές των πέντε υπερπεριφερειών.
Είναι ένα από τα ζητήµατα τα οποία σκεπτόµαστε να αναθεωρήσουµε, να µη χρειάζεται η έγκριση από τις διαχειριστικές
αρχές αυτών των πέντε υπερπεριφερειών, γιατί και γραφειοκρατία δηµιουργεί και σχέσεις υφισταµένων δηµιουργεί.
Εµείς γνωρίζουµε αυτόν τον κανονισµό και τον λαµβάνουµε
υπ’όψιν, όπως λαµβάνουµε υπ’όψιν και αυτό που µας συνέβη ως
χώρα, που γνώρισε µια περιπέτεια µε τον αρχικό σχεδιασµό των
πέντε υπερπεριφερειών, ο οποίος απορρίφθηκε. Γνωρίζουµε
καλά και τους χρόνους που έχουµε στη διάθεσή µας. Γνωρίζουµε
επίσης ότι το περιβάλλον της συζήτησης –και δεν αναφέρθηκε σ’
αυτό κανείς συνάδελφος- για την προγραµµατική περίοδο 20132020 θα είναι διαφορετικό.
Γνωρίζουµε ότι οι χώρες που πληρώνουν –και όχι µόνο αυτέςαναδεικνύουν πλέον το ζήτηµα της κοινωνικής συνοχής εντός
των αστικών κέντρων ως πρώτιστο ζήτηµα. Και αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι υποβαθµίζεται το ζήτηµα της σύγκλισης µεταξύ των
περιφερειών.
Είναι ζητήµατα που τα γνωρίζουµε πολύ καλά. Είναι ζητήµατα
για τα οποία έχουµε ανοίξει µία εντατική εσωτερική συζήτηση
και µέσα στο Υπουργείο και µεταξύ των εµπλεκοµένων Υπουργείων, Υπουργείο Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Εξωτερικών.
Γνωρίζουµε ότι οι µονάδες NUTS II πιθανότατα –αναφέρθηκαν
αρκετοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα ο κ. Μουσουρούλης, σε αυτό- θα
µας διευκολύνουν να βελτιώσουµε τη διαπραγµατευτική µας
θέση για να εντάξουµε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο τµήµα της
χώρας στο Στόχο 1, εφόσον τα κριτήρια είναι τα ίδια.
Γνωρίζουµε εν όψει του «Καλλικράτη» και αξιολογούµε και τα
αποτελέσµατα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, τα οποία δεν
αποτιµήθηκαν ποτέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επειδή τελειώνει ο χρόνος µου –θα έχω χρόνο στη δευτερολογία µου- θα ήθελα µόνο να πω ότι έχουµε επισηµάνει στην
αξιολόγηση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, ότι ενώ στο
στόχο της σύγκλισης της οικονοµίας της χώρας µας µε το µέσο
όρο των οικονοµιών των ευρωπαϊκών χωρών τα πήγαµε σχετικά
καλά, θα έλεγα σχετικά καλύτερα από άλλες οµοειδείς χώρες,
χωρίς να πετυχαίνουµε πάντα τους στόχους που αρχικά είχαµε
θέσει, τα πήγαµε εξαιρετικά άσχηµα στο στόχο της σύγκλισης
µεταξύ των περιφερειών της χώρας.
Έχουµε υιοθετήσει λογικές µέσων όρων που στρογγυλεύουν
τα πράγµατα, που κρύβουν πολιτικές ευθύνες. Έχουµε επισηµάνει, παραδείγµατος χάρη, ένα κεντρικό ζήτηµα που υπάρχει,
ότι, δηλαδή, οι µέσοι όροι της χώρας είναι πολύ διαφορετικοί
στην ύπαιθρο της χώρας από αυτούς των αστικών κέντρων της
χώρας, πέραν των άλλων µεγάλων διαφορών που υπάρχουν µεταξύ κέντρου και ελληνικής περιφέρειας. Είναι ζητήµατα τα
οποία αξιολογούνται. Είναι ζητήµατα τα οποία λαµβάνονται υπ’
όψιν στην εσωτερική συζήτηση µε πολύ ουσιαστικό τρόπο. Είναι
ζητήµατα τα οποία αποτελούν στοιχείο προβληµατισµού σε µία
σειρά από Υπουργεία της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
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Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναµφίβολα, κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα επί ενός
κοινοβουλευτικού καλλιγραφήµατος, επί ενός κειµένου επερωτήσεως που πραγµατικά είναι γεµάτο από µία λογική τέτοια που
θα έπρεπε τουλάχιστον να υπηρετεί υπεύθυνα µία κυβέρνηση
που βαυκαλίζεται ότι θέλει να αναµορφώσει την περιφερειακή
διοικητική οργάνωση της χώρας.
Με παράπονο θα πω ότι αυτό το καλλιγράφηµα δεν είχε την
ανάλογη αντιµετώπιση από την πλευρά του παρισταµένου Υφυπουργού Εσωτερικών, γιατί δεν απάντησε σε καµµία από τις αιτιάσεις του. Και όχι µόνο δεν απάντησε, αλλά προς ενίσχυση
ακριβώς της αµηχανίας της κυβερνητικής, επιστράτευσε και αναλήθειες. Αναλήθεια είναι το γεγονός ότι ουδέποτε υπεβλήθησαν
ούτε και προχώρησαν οι πέντε υπερπεριφέρειες. Επίσης, δεν
ανταποκρίνεται στα πράγµατα και αυτό το οποίο προφανώς δεν
κατάλαβε ο κύριος Υφυπουργός, ότι ο δικός µας ο στόχος µε τη
συγκεκριµένη επερώτηση είναι να δηλώσουµε την αγωνία µας
για το ότι χάνονται πόροι µε αυτήν την προχειρότητα στην οποία
επιδίδεται επί τέσσερις µήνες τώρα η Κυβέρνηση.
∆ικαιούµαι να πω, προσλαµβάνοντας και εκτιµώντας µία σειρά
από γεγονότα µε τα οποία η κοινή γνώµη καταιγίζεται, ότι αυτό
ίσως αποτελεί και την τεχνοτροπία την κυβερνητική του ΠΑΣΟΚ.
∆ιότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάτω από ένα λαµπρό και µεγάλο όνοµα προσπαθεί να καλύψει το ΠΑΣΟΚ προχειρότητες και
ασηµαντότητες.
∆εν είναι τυχαίο ότι κάτω από το όνοµα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
προσπαθεί να καλύψει µε αίγλη αυτό το ασήµαντο κατασκεύασµα. Ουδέποτε στον τόπο αυτό η ασηµαντότητα δεν ήταν τόσο
επιθετική και ταυτόχρονα τόσο επικίνδυνη. Το λέω αυτό γιατί,
ακριβώς, είµαι συγκλονισµένος µε τον τρόπο που αυτές τις ηµέρες επιχειρείται να ριχθεί λάσπη στην κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για κάτι το οποίο δεν έχει κάνει και για κάτι το οποίο
επινόησε ο κ. Σαχινίδης.
Πράγµατι, και το λέω µε παρρησία στην Αίθουσα αυτή, το
ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε άλλο από το να υπηρετεί, όχι, την κοινωνική πραγµατικότητα και τα προβλήµατά της,
αλλά µία προσοµοίωση της κοινωνίας και να βάλλει εναντίον
οµοιωµάτων τη στιγµή που ο λαός αυτός και η κοινωνία απαιτούν
υπεύθυνη αντιµετώπιση σοβαρών και δεινών καταστάσεων.
∆εν είναι δυνατόν µε τέτοιους κυβερνήτες ο τόπος να πάει
µπροστά. ∆εν είναι δυνατόν να υπάρχουν Υφυπουργοί και
Υπουργοί Οικονοµικών, οι οποίοι αγνοούν τη διαδικασία και τον
τρόπο µε τον οποίο βεβαιώνονται τα φορολογικά έσοδα. ∆εν
µπορεί στην Αίθουσα αυτή να υπάρχει επίσηµη απάντηση σε
Βουλευτές, όχι µόνο από Υπουργό Οικονοµικών, αλλά και από
την Υπουργό της Υγείας και όχι µόνο από κυβερνητικούς παράγοντες, αλλά και από Βουλευτές, οι οποίοι τουλάχιστον όφειλαν,
ως εκ της επαγγελµατικής τους µορφώσεως, να έχουν µία επάρκεια περί του τρόπου µε τον οποίο βεβαιώνουµε τα φορολογικά
έσοδα.
Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινοτοπία να το πω, αλλά θα το
πω, για να είναι απαιτητό ένα φορολογικό έσοδο, θα πρέπει να
έχει προηγουµένως διαγράψει τη διαδροµή δύο βεβαιώσεων. Η
πρώτη είναι η φορολογική βεβαίωση του εσόδου, το οποίο προκύπτει από την έκθεση ελέγχου και την πράξη επιβολής του προστίµου, την οποία την υπογράφει ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ και
εν συνεχεία, εάν περάσει άπρακτη η προθεσµία, που µε βάση το
άρθρο 20 του Συντάγµατος έχει ο οποιοσδήποτε φορολογούµενος και διοικούµενος να την προσβάλλει µε το ένδικο δικαίωµα
της προσφυγής, τότε γίνεται η δεύτερη βεβαίωση η λεγόµενη
«ταµειακή βεβαίωση».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Τζαβάρα, προσηλωθείτε στο θέµα σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, τελειώνω.
Απλώς ως επιχείρηµα το φέρνω, γιατί η κοινή γνώµη αυτήν τη
στιγµή κατακλύζεται από συκοφαντικά µηνύµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σέβοµαι την επικαιρότητα του θέµατος, αλλά σεβαστείτε το χρόνο και τον Κανονισµό.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ. Τελειώνω αυτήν
την παρέκβαση αµέσως.
Βεβαίως, µε το άρθρο 61 παράγραφος 4, δεν τρέχουν οι προθεσµίες από 1 µέχρι 30 Αυγούστου και είναι ασφαλές και βέβαιο
ότι µία προσφυγή που έπρεπε να γίνει τον Αύγουστο δεν είναι
εκπρόθεσµη και άρα, δεν οδηγεί στην ταµειακή βεβαίωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Στο θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αντ’ αυτού, λοιπόν, όπως και
στη συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται, η Κυβέρνηση λειτουργεί
ως βροχοποιός συκοφαντικών µηνυµάτων. Λειτουργεί ανεύθυνα.
Λειτουργεί επικίνδυνα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα, στο θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Για το θέµα µιλάω τώρα, κύριε
Πρόεδρε, γι’ αυτό ακριβώς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επανέλθετε.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Παρουσιάζει τη γκλίτσα του τσοπάνη.
Αφήστε τον να ασχοληθεί µε τη γκλίτσα του τσοπάνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό το κατασκεύασµα, το
οποίο αποτελεί αντικείµενο προσβολής µε τη συγκεκριµένη,
ακριβώς, επερώτηση, δεν πρέπει να λέγεται «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
αλλά «Καλλικρατίδας».
Υπ’ αυτήν την έννοια οµιλώ και ακριβώς µ’ αυτόν τον τρόπο
αντιµετωπίζω µία κυβέρνηση στο σύνολό της. Γιατί δεν αποτελεί
-και εδώ είναι ο πυρήνας της επιχειρηµατολογίας µου- µία µικρή,
ασήµαντη -όπως σας είπα- παρένθεση για την Κυβέρνηση ο τρόπος µε τον οποίο νοµοθετεί το µεγάλο ζήτηµα της διοικητικής
µεταρρύθµισης, αλλά αποτελεί εκδήλωση της τεχνοτροπίας της
κυβερνητικής, την οποία εισάγει, αυτήν που την καθιστά οµότεχνη µε όλους αυτούς που κατασκευάζουν συκοφαντικά τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων για να κάνουµε αντιπολίτευση σε µία
Κυβέρνηση που πλέον δεν υπάρχει.
Θα πρέπει, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτό τουλάχιστον το σηµείο, να δώσετε στο Κοινοβούλιο επαρκείς εξηγήσεις για τις προθέσεις που έχετε να αναµορφώσετε διοικητικά αυτόν τον τόπο.
Εµείς πράγµατι καθυστερήσαµε γιατί προσπαθούσαµε να εξασφαλίσουµε, όχι µόνο τους πολιτικούς, αλλά και τους τεχνικούς
όρους που χρειάζονται, ώστε να υπάρχει µια ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση. Εσείς, όµως, έχετε βρει έναν άλλο τρόπο, τον τρόπο
που σας περιέγραψα προηγουµένως. Ασήµαντα και πρόχειρα
πράγµατα προσπαθείτε να τα καλύψετε κάτω από λαµπρά και
ηχηρά ονόµατα για να τα κάνετε ελκυστικά.
Κάτι τέτοιο, όµως, δεν περνάει και απόδειξη ακριβώς αυτής
της αδυναµίας να περάσετε τέτοια κακοποιά σχέδια είναι το περιεχόµενο και η επιχειρηµατολογία της συγκεκριµένης επερώτησης, που και εσείς αναγνωρίσατε ότι είναι ένα καλλιγράφηµα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα πρέπει στην Αίθουσα αυτή να
εµφανιζόµαστε µε τον τρόπο που επιβάλλει η αξιοπρέπεια και η
ευπρέπεια αυτού που υπηρετεί το δηµοκρατικό πολίτευµα,
αυτού που έχει πρωτίστως το καθήκον αληθείας, απέναντι στο
λαό και απέναντι στους αντιπροσώπους του. ∆ιότι, µε τον τρόπο
αυτό -όπως σας εξήγησα- αυτό που κάνετε είναι να υπηρετείτε
µία προσοµοίωση κοινωνικής πραγµατικότητας χωρίς κανένα
πρότυπο. Επιδίδεστε σε µία άτυπη πολιτική δράση, η οποία δεν
έχει αρχές και αξίες. Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι πώς θα
κερδίσετε χρόνο, πώς θα εξοικονοµείτε τα πράγµατα κατά τέτοιο τρόπο που να περνάτε όσο γίνεται ανώδυνα τις κακοτοπιές.
Η Κυβέρνηση, από τότε που ο Πλάτωνας µας άφησε τα γραπτά του, είναι ένα σκάφος, δεν είναι simulator. Εσείς αυτό δεν το
έχετε αφοµοιώσει και, δυστυχώς, δεν έχετε καθόλου καταγίνει
προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι πώς
θα επισωρεύσετε σε αυτόν τον τόπο δεινά, όπως αυτό παραδείγµατος χάρη που όλοι ξέρουµε σήµερα, το ότι παραλάβατε
τα spreads στις εκατόν τριάντα εννέα µονάδες και σήµερα µε την
αµηχανία, την αβουλία, τη διστακτικότητα αλλά και την ανεπάρκειά σας να πάρετε µέτρα, έχουν φθάσει στις τετρακόσιες πέντε
µονάδες.
Με αυτές τις λογικές και µε αυτές τις πολιτικές ο τόπος δεν
µπορεί να κυβερνηθεί. Και φοβούµαι ότι αν υπάρχει κάποια σοβαρότητα στην Κυβέρνηση, τουλάχιστον, αναφορικά µε τα συγκεκριµένα ζητήµατα που έθιξα –µε την ανοχή σας, κύριε
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Πρόεδρε, για το θέµα που δεν αποτελεί αντικείµενο της οµιλίας
και της επερώτησης- αυτή η σοβαρότητα τη µόνη νοµιµοποίηση
που µπορεί να βρει είναι το καρναβαλικό κλίµα των ηµερών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Τζαβάρα.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, κ Πέτρος Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, παρά τον άψογο τρόπο που επιτελέσατε το
έργο σας, ο κ. Τζαβάρας δεν διευκόλυνε τη δική σας δουλειά µε
την υπόδειξή σας. Επτά λεπτά ακριβώς της οµιλίας του αφιερώθηκαν σε ένα παρεµπίπτων θέµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Όχι και επτά, µην υπερβάλλουµε.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Επτά λεπτά ακριβώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός ο κ. Ντόλιος πάρα
πολύ ορθά θέλησε να προάγει το έργο µας εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο, που είναι πριν από όλα να χτίζουµε εποικοδοµητικά για
τα θέµατα που συµφέρουν την ελληνική κοινωνία και την πατρίδα.
Πράγµατι, λοιπόν, το σκέλος της επερώτησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, το διέκρινε ως προς το γραπτό κείµενο κάποια συγκεκριµένη δοµή, που είναι και επιβοηθητική. Επίσης, τις
περισσότερες παρατηρήσεις των συναδέλφων της Νέας ∆ηµοκρατίας µπορούσε κανείς να τις εκλάβει ως γόνιµες κριτικές που
µπορούν να βοηθήσουν και να ενσωµατωθούν σε µία προσπάθεια να χτίσουµε τη διοίκηση του ελληνικού κράτους, ώστε να
προάγει την ανάπτυξη, να υπηρετεί τον πολίτη, να διευκολύνει
τους στόχους µέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και τη δράση µας
στη µείζονα γεωγραφική περιοχή που είµαστε ενταγµένοι.
Ωστόσο, θα έλεγε κανείς, ότι συνειδητά δεν θέλησε ο κ. Ντόλιος, αλλά ούτε και εγώ είχα σκοπό, να αναφερθούµε στο γεγονός, ότι η τακτική του «Ιανού»δεν προάγει ούτε το δηµοκρατικό
διάλογο ούτε τη θετική κοινή αναζήτηση λύσεων για τον τόπο.
∆ιότι τότε εισάγεται η πιο άγρια ανατροπή της βάσης της συζήτησης, που είναι η καλή πίστη, η αναζήτηση, δηλαδή, των όρων
της θετικής διαπραγµάτευσης των ζητηµάτων ανάµεσά µας.
Ας έρθουµε, λοιπόν, στις αλήθειες και όχι στην οξύτητα. Η
αλήθεια, κύριε Τζαβάρα, είναι ότι δεν αναλογεί εισαγγελικός
τόνος στη Νέα ∆ηµοκρατία, ακόµη και σε αυτό το επίµαχο ζήτηµα της διοικητικής µεταρρύθµισης, διότι ισχύουν δύο αναντίρρητες πραγµατικότητες.
Πρώτον, ότι η Νέα ∆ηµοκρατία ως αντιπολίτευση αρνήθηκε να
ψηφίσει και µάλιστα σε όλες τις περιπτώσεις ανακοίνωσε ότι,
όταν έρθει στην κυβέρνηση, θα καταργήσει κάθε διοικητική µεταρρύθµιση που πραγµατοποιήθηκε από το 1981 έως σήµερα.
Όλες, βέβαια, αυτές τις βρήκε, δεν τις κατήργησε, αλλά δεν τις
υπηρέτησε µε θετικό και γόνιµο τρόπο.
∆εύτερον, εξίσου µεγάλη αλήθεια είναι ότι το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» υποτίθεται ότι ήταν µια προγραµµατική δέσµευση της
κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας το 2004, η οποία σήµερα, το
2010, είναι απραγµατοποίητη από εσάς. Άρα, ο εισαγγελικός
τόνος θα έπρεπε να απευθύνεται στον εαυτό σας, εννοώ ως Νέα
∆ηµοκρατία, και για τις παραλείψεις σας και για τις ενεργές πράξεις αποµείωσης των θεσµών που ισχυρίζεστε τώρα ότι θέλετε
τόσο πολύ να βοηθήσετε.
Το ίδιο ισχύει σε αυτό που θα λέγαµε δηµόσιο ήθος και δηµόσιο κλίµα. Νοµίζω, κύριε Τζαβάρα, όσο σας παρακολουθώ και
σας γνωρίζω, ότι σήµερα παρεκτραπήκατε επί της ουσίας και πιστεύω πολιτικά ότι κάνατε λάθος. Πιστεύω ότι ούτε εσείς προσωπικά -και θέλω να ελπίζω και η συντριπτική πλειοψηφία της
παράταξής σας- θέλετε να είστε οι νοµικοί παραστάτες της
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» Χρηµατιστηριακή. Εάν νιώθετε την ανάγκη και σήµερα να προασπίζετε τα golden boys των οµολόγων, είναι µια
πολιτική επιλογή, που χαίροµαι που την κάνετε µε τέτοια σαφήνεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: ∆εν είναι έτσι.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Εµείς, αντίθετα, θεωρούµε ότι όλες οι
υποθέσεις των οµολόγων εξακολουθούν να είναι υπό διερεύνηση, διότι αυτές οι υποθέσεις µε αναντίρρητο τρόπο έβλαψαν
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το δηµόσιο συµφέρον, τραυµάτισαν καίρια τα ασφαλιστικά ταµεία και δηµιουργούν θέµατα ηθικής και πολιτικής τάξεως αξεπέραστα. Ποιος, λοιπόν, Υφυπουργός, σε ποια λογική θα
µπορούσε να αποκρύψει από το Κοινοβούλιο τη διαπίστωση του
Ελεγκτικού Συµβουλίου του Κράτους, ότι οφειλές 5.500.000.000
έχουν διαγραφεί;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: ∆εν λέει αυτά. Μην εκτίθεσθε.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Και η Κυβέρνηση είπε πολύ ορθά, ο κ.
Πεταλωτής, ότι είναι µια ιστορία που δεν τοποθετούµαστε επίσηµα, πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση. ∆εν θέλετε δικαστική διερεύνηση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα το δείτε.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ε, λοιπόν, τι κάνετε κριτική; Σε ποιον;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το αυτονόητο δεν θέλει δικαστική διερεύνηση!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πρώτον, µην κάνετε
διάλογο.
∆εύτερον, µην το επεκτείνετε, κύριε Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: ∆εύτερον, όσο ακριβώς είναι ουσιαστικό το θέµα της διοικητικής µεταρρύθµισης άλλο τόσο είναι
ουσιαστικό το θέµα µιας πολιτικής µεταρρύθµισης, το θέµα, δηλαδή, του τι επιλογές κάνουµε οριστικά, µε ποιους είµαστε και
ποιους αφήνουµε.
Εµείς λέµε ότι όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις στη συνείδηση του
ελληνικού λαού, περιλαµβανοµένων των οµολόγων, είναι ανοιχτές, θα διερευνηθούν εις βάθος, προς όλους και όλα, ώστε να
λυθεί οριστικά ένα ηθικό πολιτικό απόστηµα που τυράννησε
αυτόν τον τόπο του οποίου εµείς δεν θέλουµε να είµαστε ούτε
µέτοχοι ούτε αισθανόµαστε κληρονόµοι. Γι’ αυτό και θα προχωρήσουµε αταλάντευτα, για να φθάσουµε στον πυρήνα της αλήθειας σε όλες αυτές τις υποθέσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ευθυµίου.
Παρακαλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή να λάβει το
λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι µια κίνηση διαχειριστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του εποικοδοµητικού διαλόγου,
όπως είπαν και ο κ. Χατζηδάκης και ο κύριος Υφυπουργός.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί µια διαδικασία συναίνεσης ανάµεσα στη Νέα ∆ηµοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Και η συναίνεση αυτή
είναι πολύχρονη. Επιβεβαιώθηκε πολλές φορές και ειδικά µέσα
στις λειτουργίες της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ.
Επί της ουσίας δεν είναι διαφορετική η τοποθέτηση της Νέας
∆ηµοκρατίας από αυτήν του ΠΑΣΟΚ.
Ας µιλήσουµε για το συνολικό εγχείρηµα. Τι έχουµε σήµερα;
Μια ακόµη µεταρρύθµιση. Είναι µια µεταρρύθµιση που την έχει
ανάγκη το σύστηµα και αυτή το βοηθά στο προχώρηµά του. Είναι
ένας αναγκαίος για το σύστηµα αστικός εκσυγχρονισµός. Αντιµετωπίζει και ενιαιοποιεί σε πρώτη φάση µικρά, διάσπαρτα έργα
και προγράµµατα και όχι µόνο αυτό. Το κύριο είναι ότι φτιάχνονται οργανισµοί-µηχανισµοί µεγάλοι σε έκταση και πληθυσµό,
στη βάση των επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ιαµορφώνονται έτσι καλύτερες προϋποθέσεις και διευκολύνεται η δράση
και η παραπέρα συνύφανση του µεγάλου κεφαλαίου µε την αυτοδιοίκηση.
Εδώ πέρα µιλάµε για χρήσεις γης και η εµπορευµατοποίηση
της γης προχωράει γοργά. Μιλάµε για ελεύθερους χώρους οι
οποίοι δίνονται συνεχώς στο µεγάλο κεφάλαιο. Ελεύθεροι χώροι,
δάση, βουνά, λίµνες, παραλίµνιες περιοχές. Μιλάµε για άλλες
δράσεις. Μπορεί να ονοµάζονται αγροτουριστικές, αλλά είναι
δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται στο δηµόσιο χώρο. Γι’ αυτό
δηµιουργούνται οι µεγάλοι δήµοι και οι περιφέρειες.
Μετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» θα έχουµε αυτοδιοίκηση στο όνοµα
και στην ουσία θα έχουµε τοπική διοίκηση. Ένα παράδειγµα: Αλλάζει ριζικά η συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα έργα
και στις δράσεις του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Τα κονδύλια πλέον δεν θα τα διαχειρίζεται η αυτοδιοίκηση, αλλά θα δια-
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χειρίζονται από ανώνυµες εταιρείες, «δήµος ανώνυµη εταιρεία»,
«νοµός ανώνυµη εταιρεία», σε συνεργασία µε το µεγάλο κεφάλαιο και µε την παραπέρα διείσδυση των τραπεζών, οι οποίες
µέχρι σήµερα λυµαίνονται αυτά τα κονδύλια. Θα έχουµε, δηλαδή, τοπικές διοικητικές µονάδες στο πλαίσιο ενός ενιαίου κεντρικού µηχανισµού. Θα έχουµε αποσυγκέντρωση εξουσιών και
όχι αποκέντρωση.
Τρίτο ζήτηµα. Η συζήτηση για το κράτος, πράγµατι, κύριε
Υπουργέ, κρατάει περίπου δεκαπέντε χρόνια. Μιλούσε και παλαιότερα ο κ. Σηµίτης για κράτος-επιτελείο. Τώρα το κράτος θα
ασχολείται µόνο µε την άµυνα και την εξωτερική πολιτική. ∆εν
θα παράγει αγαθά, παιδεία, υγεία, πρόνοια, ενέργεια, νερό, επικοινωνίες. Όλα αυτά θα ανατεθούν στον επιχειρηµατικό τοµέα.
Μεγάλη συζήτηση γίνεται για την αναγέννηση του κράτους. Θέλετε ένα ισχυρό κανονιστικό κράτος, θέλετε µηχανισµούς προώθησης της πολιτικής σας, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και, βεβαίως, είναι πολιτική την οποία συναποφασίζετε
και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε και οι δυο σας
έχετε ψηφίσει όλες αυτές τις επιλογές.
Θέλετε ενιαία διαχείριση του ΕΣΠΑ. Όσο πιο µεγάλοι είναι οι
φορείς της αυτοδιοίκησης τόσο καλύτερα θα προωθούνται οι
επιλογές του κεφαλαίου. Το κύριο όµως κάθε φορά, από την
όποια ανάπτυξη, από την όποια δραστηριότητα, είναι ποιος κερδίζει, ποιος πληρώνει, ποιος χάνει. Η πράξη δείχνει ότι κερδίζει
πάντα το µεγάλο κεφάλαιο και πληρώνει ο λαός.
Η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ είναι βασικό στοιχείο.
Υπάρχει ήδη µεταφορά αρµοδιοτήτων από το κράτος σε παρακάτω όργανα. Το κράτος αποποιείται των βασικών ευθυνών του
στην παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση. Η
ανταποδοτικότητα πλέον θα κυριαρχήσει στα πάντα στην παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό. Αυτό
προωθείτε µε τη λεγόµενη αποκέντρωση, κύριοι της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν υπερασπιζόµαστε τη διατήρηση της
παλαιότερης διοικητικής δοµής. Εµείς πολεµάµε τους αντεργατικούς, αντιλαϊκούς στόχους της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης. Και στο παρελθόν έγιναν και διατυµπανίστηκαν
αναδιαρθρώσεις και όλες µίλαγαν για ανάπτυξη. Ωστόσο αυτές
οι αναδιαρθρώσεις δεν έφεραν θετικά αποτελέσµατα ανάπτυξης
προς όφελος του λαού. ∆εν αναίρεσαν τις οικονοµικές, περιφερειακές ανισοµετρίες.
Άλλωστε, η ανισόµετρη ανάπτυξη είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του καπιταλισµού και δεν ακυρώνεται. ∆εν αναίρεσαν την
παραπέρα συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια, σε βάρος
της λαϊκής πλειοψηφίας. Και αυτό, φυσικά, σχετίζεται µε το γεγονός ότι η κοινωνία είναι οργανωµένη στη βάση της εκµετάλλευσης της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µόνο λίγα δευτερόλεπτα. Τελειώνω, λέγοντας ότι η λεγόµενη αποκέντρωση της
παιδείας, της υγείας και της πρόνοιας θα φέρει καινούργιες καταστάσεις. Αντικειµενικά οδηγεί στη διάλυση κάθε έννοιας ενιαίου χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι υπηρεσίες παιδείας και
υγείας. Θα έχουµε µία παραπέρα υποβάθµιση αυτών των υπηρεσιών στη δηµόσια παιδεία, υγεία και πρόνοια. Η δήθεν αποκέντρωση της παιδείας θα εντείνει την ταξική διαφοροποίηση στη
µόρφωση, θα διευκολυνθούν περισσότερο οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και τα κέρδη τους, θα αναπτυχθεί παραπέρα η επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Υπάρχουν ήδη εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας για το διαφοροποιηµένο σχολείο µε βάση τις λεγόµενες τοπικές κοινωνίες.
Επίσης, το «πόρισµα Μπαµπινιώτη» προβλέπει διαφοροποιηµένα
προγράµµατα εκπαίδευσης, δηλαδή, άλλα θα µαθαίνουν στην
Εκάλη και άλλα θα µαθαίνουν στο Πέραµα και στον Πεντάλοφο
του Μεσολογγίου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ανάλογη και αντίστοιχη προοπτική διαµορφώνεται και για την
υγεία. Και εδώ η εµπορευµατοποίηση θα επιταχυνθεί. Ταυτόχρονα, δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα στους εργαζόµε-
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νους στην αυτοδιοίκηση και πολλοί θα απολυθούν.
Εµείς ζητάµε επαρκή κρατική χρηµατοδότηση των νοµαρχιών
και των δήµων από τον κρατικό προϋπολογισµό για τη λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών. ∆εν συµβιβαζόµαστε µε τους κεντρικούς πόρους, που δίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και
βεβαίως, επιµένουµε και θα επιµένουµε µέχρι το τέλος τα παρακρατηθέντα, τα ληστεφθέντα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να
επιστραφούν. Και φυσικά, θέλουµε µόνιµη και σταθερή εργασία
σε όλους όσοι εργάζονται στην αυτοδιοίκηση και να πάψει αυτό
το αίσχος, είτε των παλαιών «STAGE» είτε των δίµηνων, τετράµηνων, εξάµηνων συµβάσεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Χαλβατζή.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους
χώρους του Μεγάρου της Βουλής σαράντα τρεις µαθητές και
µαθήτριες και τρεις συνοδοί-καθηγητές από το 1ο τµήµα του
ιδιωτικού Γυµνασίου «Μαντουλίδη» Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης, για έξι
λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχηθώ στον Υφυπουργό καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, την ώρα που η
χώρα αντιµετωπίζει τεράστια οικονοµικά προβλήµατα, επιχειρεί
βαθιά τοµή στο διοικητικό σύστηµα της χώρας. Μία τοµή για την
οποία απαιτούνται 4.000.000.000 ευρώ, για την πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση και 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ινστιτούτου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ∆ΚΕ.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση οφείλει στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης 331.000.000 ευρώ από το 2009 και τη δεύτερη
δόση των παρακρατηθέντων ύψους 214.000.000 ευρώ που περιλαµβάνονται στον κρατικό προϋπολογισµό του 2010.
Το ερώτηµα είναι εύλογο: Πού θα βρει τόσα χρήµατα για την
πραγµατοποίηση του στόχου της; Και εάν υπάρχουν οι πιστώσεις αυτές, γιατί συνεχίζει και παρακρατεί τα χρήµατα, που ανήκουν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός εγκαίρως θέλησε να σας
επαναφέρει στη σκληρή οικονοµική πραγµατικότητα, τονίζοντας
διά του Προέδρου του, Γιώργου Καρατζαφέρη, ότι είναι αναγκαίο το πρόγραµµα αυτό να αναβληθεί για µια τετραετία αφού
δεν υπάρχουν χρήµατα για την υλοποίησή του και για να µελετηθεί καλύτερα.
Η Κυβέρνηση όµως «αγρόν ηγόραζε», όταν τα έλεγε αυτά ο κ.
Καρατζαφέρης. Αναζητούσε δάνεια. Το µόνο παρήγορο στην
οµιλία του αξιοτίµου κυρίου Υφυπουργού είναι πως δεκαεπτά
φορές ανέφερε τη λέξη «µαταίωση», κάτι που σηµαίνει -κατά
τους ψυχολόγους ίσως- ότι το σκέφτεται.
Οι πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι, κυρίες και κύριοι, από
τη µια µεριά την Κυβέρνηση να αναγκάζεται να αναζητά δάνεια
και από την άλλη να επιχειρεί να εφαρµόσει σε χαλεπούς καιρούς πολυδάπανα προγράµµατα για τη διοικητική διαίρεση της
χώρας.
Επίσης, υπάρχει και κάτι άλλο. Γιατί άραγε τόση σπουδή; Γιατί
να προχωρήσει και να ολοκληρώσει άρον-άρον µια, τέτοιας µορφής, διοικητική µεταρρύθµιση µέχρι το Νοέµβριο του 2010,
οπότε και έχουµε δηµοτικές εκλογές; Η παράλληλη σπουδή να
προχωρήσει η Κυβέρνηση στην παραχώρηση ελληνικής ιθαγένειας και δικαιώµατος ψήφου σε χιλιάδες µετανάστες αποκαλύπτει τις πραγµατικές της προθέσεις. Θέλει να δηµιουργήσει ένα
πλασµατικό εκλογικό σώµα µε προφανείς συνέπειες στη συνοχή
του έθνους.
Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί κάτι πρωτοφανές στην πολιτική ζωή της
χώρας. Κάνει εµπόριο ψυχών, ελπίζοντας ότι οι µετανάστες θα
προσέλθουν µαζικά να ψηφίσουν υπέρ αυτού. «Παίζει τα ρέστα»
του σε µία παρτίδα που στο τέλος θα χάσει, αφού όσα επιχειρεί
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το φέρνουν σε προφανή δυσαρµονία µε τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Καταργούνται οι νοµαρχίες. ∆ηµιουργούνται δεκατρείς περιφέρειες και καπελώνονται µε επτά διορισµένες διοικήσεις, οι
οποίες θα κληθούν να ασκήσουν κρατικές αρµοδιότητες. Οι διορισµένοι, δηλαδή, θα ελέγχουν τους εκλεγµένους, κάτι που συνηθίζουν ατυχώς τα δύο µεγάλα κόµµατα όταν κυβερνούν,
αποµειώνοντας έτσι και αλλοιώνοντας τη λαϊκή βούληση όπου
άλλους εκλέγει και άλλοι ουσιαστικά τον κυβερνούν.
Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ κακή παράδοση στις διοικητικές µεταρρυθµίσεις, τις οποίες όποτε επιχείρησε το έπραξε µε αυστηρά
κοµµατικά κριτήρια. Τώρα, µε όσα επιχειρεί, οι περιφερειάρχες
µετατρέπονται σε εκτελεστικά και µόνο όργανα, ενώ δήµοι και
κοινότητες, βουτηγµένες στα χρέη, θα είναι αδύνατο να πράξουν
οτιδήποτε προς όφελος των δηµοτών τους. Με ανύπαρκτη στελέχωση υπηρεσιών, χωρίς µηχανοργάνωση και τεχνικές ταµειακές υπηρεσίες θα εκλιπαρούν το διορισµένο διοικητή της
ευρύτερης περιφέρειας για λίγα ψίχουλα προκειµένου να εκτελέσουν και το πιο απλό έργο. ∆εν θα έχουν τη δυνατότητα να
διεκδικήσουν απευθείας και να απορροφήσουν πιστώσεις από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι µπορεί να προσδοκά µια ∆ηµόσια ∆ιοίκηση όταν θα συνενωθούν δήµοι µε οικονοµικά προβλήµατα; Τι θα συνενώσουν; Τα
αδιέξοδά τους; Γιατί συζητούµε εδώ στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, την ώρα που ο κ. Σωκράτης Ξυνίδης, ο Γενικός Γραµµατέας
του ΠΑΣΟΚ, έθεσε θέµα κοµµατικής πειθαρχίας των Βουλευτών
του ΠΑΣΟΚ στα νοµοσχέδια για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και τον εκλογικό νόµο; Ευτυχώς, ο αξιότιµος κύριος Υφυπουργός είπε ότι θα
δεχθεί και προτάσεις και τροποποιήσεις όταν αυτό χρειαστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µόνο τριάντα δευτερόλεπτα ανοχής,
όπως την επιδείξατε και σε άλλους οµιλητές. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, απευθυνόµενος στην Κυβέρνηση, τονίζει «πάρτε πίσω την πολυδάπανη µεταρρύθµιση την
οποία θα µπορούσαµε να συζητήσουµε σε καιρούς που δεν θα
είναι χαλεποί, όπως οι σηµερινοί, και η χώρα δεν θα µαστίζεται
από τη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση της ιστορίας της».
Οι αλαζονικές, µονοκοµµατικές κυβερνήσεις αρέσκονται, στηριζόµενες σε κοµµατικές πλειοψηφίες, να µην ακούν. Κατά σύµπτωση, δεν ακούν κανέναν όσοι θεωρούν ότι κατέχουν την εξ
Αποκαλύψεως αλήθεια, όσοι χάνουν το µέτρο κι όσοι πιστεύουν
ότι έχουν το αλάθητο του Πάπα. Όταν η χώρα καίγεται, εσείς
έχετε ξεπεράσει και τον «Αρχοντοχωριάτη» του Μολιέρου, που
ήταν εκείνος ο οποίος έφερε την κωµωδία σε ίση θέση µε την
τραγωδία. Και η σύγχρονη τραγωδία φέρει, δυστυχώς, τον τίτλο
του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Μόνο που εκείνος έκτιζε Παρθενώνες, ενώ
εσείς γκρεµίζετε και αυτήν την ίδια τη σοβαρότητα που επιβάλλεται να επιδεικνύει η χώρα απέναντι στις κρίσιµες περιστάσεις!
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης για έξι
λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, έχετε και τις δικές µου
ευχές για επιτυχία στο έργο σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας χαρακτηρίζεται από
ένα συγκεντρωτικό πολιτικό διοικητικό σύστηµα, µέσα από το
οποίο οι θεσµοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν περιορισµένο ρόλο στις δηµόσιες υποθέσεις. Εποµένως για µας είναι
αναγκαία η ριζική µεταρρύθµιση του πολιτικού συστήµατος µε
νέους θεσµούς, για την ενίσχυση της περιφερειακής συγκρότησης, της ανάπτυξης σε νέα πεδία κοινωνικής δραστηριότητας,
αλλά και της συµµετοχής των πολιτών στην ασκούµενη πολιτική.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα να λέτε ότι η Κυβέρνηση επιλέγει
να προωθήσει τη ρύθµιση έτσι ώστε οι επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές να γίνουν σύµφωνα µε το Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Και εξ αυτού του λόγου είχατε την υποχρέωση να παρουσιάσετε
το Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µε έναν πολύ συγκεκριµένο τρόπο,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολύ δε περισσότερο όταν µε αυτό το σχέδιο επιχειρείτε να αλλάξετε δοµές στο διοικητικό σύστηµα της χώρας.
Οφείλατε, κατά συνέπεια, να δηµοσιοποιήσετε ένα πλήρες
σχέδιο για το ποιες αρµοδιότητες διατηρεί το κεντρικό κράτος
και ποιες µεταφέρονται σε κάθε βαθµό αυτοδιοίκησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκείνο που χρειάζεται η χώρα
είναι ισχυρή αιρετή περιφέρεια, αναµφισβήτητα λιγότερους και
ισχυρούς δήµους και επιτελικό ρόλο του κράτους, όπως σταθερά εµείς υποστηρίζουµε.
Το σχέδιο δεν διευκρινίζει πολλά κρίσιµα σηµεία, αφήνοντας
θολό το πεδίο των αρµοδιοτήτων αλλά και των πόρων.
Συγκεκριµένα, για τη χρηµατοδότηση: Τα τρέχοντα οικονοµικά
των δήµων βρίσκονται σε δεινή κατάσταση, καθώς οι οφειλές
προς τους ΟΤΑ το 2009 ξεπέρασαν τα 330.000.000 ευρώ και οι
θεσµοθετηµένοι πόροι το 2010 µειώνονται σε ποσοστό 12% έως
15%. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί το ζήτηµα της
χρηµατοδότησης της µεταρρύθµισης, η οποία υπολογίζεται ότι
θα ξεπεράσει, µόνο για τους δήµους που αναφέρονται στο σχέδιο, τα 4.000.000.000 ευρώ.
Για τις αρµοδιότητες: Κύριε Υπουργέ, είναι αναγκαίος ένας
ισχυρός θεσµός της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεωγραφικά και πληθυσµιακά αναπροσδιορισµένης και µε εσωτερική αποκέντρωση και δευτεροβάθµια περιφερειακή αυτοδιοίκηση, µε ενισχυµένο τον πολιτικό ρόλο της. Οι αναφορές στις
αρµοδιότητες κάθε επιπέδου αυτοδιοίκησης χρειάζεται, κύριοι
συνάδελφοι, να οριστούν συγκεκριµένα και ιδίως αυτές των περιφερειών, τα όργανα των οποίων θα είναι για πρώτη φορά αιρετά. Η θεσµοθέτηση επτά νέων υπερπεριφερειών, χωρίς µάλιστα αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων τους, διαµορφώνει στοιχεία
νέου κρατικού ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Όσον αφορά το Χωροταξικό, παραµένει ασαφές το ποιος θα
συνενωθεί µε ποιον. Ο αριθµός των τριακοσίων εβδοµήντα περίπου δήµων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση ότι θα προκύψουν
µετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» προκαλεί, βέβαια, αντιδράσεις, δικαιολογηµένες ή και αδικαιολόγητες. Όµως οι κυβερνητικές προθέσεις πρέπει να αποτυπωθούν τεκµηριωµένες και συγκεκριµένες,
µε βάση βέβαια και τις προτάσεις και τις αποφάσεις της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο αφήνει αιωρούµενα κρίσιµα κεντρικά ερωτήµατα. Έχει εξασφαλίσει η Κυβέρνηση τις οικονοµικές και άλλες προϋποθέσεις, προτού προχωρήσει στη διοικητική
µεταρρύθµιση; Θα καθιερώσει, όπως εµείς υποστηρίζουµε ότι
πρέπει να πράξει, την απλή αναλογική σε όλες τις βαθµίδες αυτοδιοίκησης για τη δηµοκρατική συγκρότηση των οργάνων και
την αναλογική εκπροσώπηση κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων
σε όλα τα όργανα της αυτοδιοίκησης;
Οποιαδήποτε απόπειρα επιχειρήθηκε στο παρελθόν για οργανωτική αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης, δεν άγγιξε, κύριοι συνάδελφοι, τον πυρήνα του προβλήµατος, που είναι ο συγκεντρωτισµός του κράτους.
Μία διοικητική µεταρρύθµιση πρέπει να θεωρείται ως µία δηµοκρατική και αποκεντρωµένη µεταρρύθµιση, πρωτίστως των διοικητικών δοµών του κράτους, προς την αυτοδιοίκηση, εκεί,
δηλαδή, που αναδεικνύεται η ανάγκη των ριζικών τοµών. Η µεταρρύθµιση πρέπει να είναι για µας συνολική και να καλύπτει την
κεντρική και αποκεντρωµένη διοίκηση σε όλους τους τοµείς της
-και την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση- από
κοινού και όχι αποσπασµατικά και µεµονωµένα.
Χρειάζεται εποµένως: Οικονοµική επάρκεια, µε πρώτο βήµα
την άµεση απόδοση των οφειλοµένων στους υφιστάµενους αυτοδιοικητικούς θεσµούς, ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο
υποστήριξης και κάλυψης των βασικών ελλειµµάτων που κληροδοτούν οι σηµερινοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχέδιο
ενσωµάτωσης στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση όλων των αναπτυξιακών και κοινωνικών κρατικών περιφερειακών λειτουργιών,
καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
Κύριοι συνάδελφοι, βασική προϋπόθεση για να πετύχει η προσπάθεια είναι η µεταρρύθµιση του κράτους. Χωρίς αυτήν όλα θα
είναι µετέωρα. Είναι ανάγκη να προχωρήσει ο τόπος σε µεγαλύτερα αυτοδιοικητικά ολοκληρώµατα, ώστε να εξασφαλίσουµε
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την αποτελεσµατικότητα στη δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για να συµβεί αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται αναδόµηση
και ανακαθορισµό και της λειτουργίας της και των αρµοδιοτήτων της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Χρειάζεται να υπάρξει περιορισµός του κράτους στον επιτελικό του ρόλο και ενίσχυση και αναβάθµιση της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης
µε τη µεταβίβαση σε αυτήν των αποκεντρωµένων αρµοδιοτήτων
του κράτους, προφανώς µαζί µε τους αναλόγους δυναµικούς οικονοµικούς πόρους.
Κύριε Υπουργέ, χωρίς τις προϋποθέσεις που συνοπτικά ανέφερα, υπάρχει ο κίνδυνος στο Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όχι µόνο
να µην υπηρετήσει την ουσιαστική διοικητική µεταρρύθµιση,
αλλά και να οδηγήσει το όλο εγχείρηµα σε αυτοαναίρεση και ενδεχοµένως να πολλαπλασιάσει υπαρκτά προβλήµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Κουβέλη.
Περνάµε τώρα στις δευτερολογίες µε τον πρώτο εκ των επερωτώντων κ. Μουσουρούλη.
Κύριε Μουσουρούλη έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Η Κυβέρνηση µας είπε
ότι δεν λάβαµε υπόψη τον Κανονισµό 1059/2003. Ο Κανονισµός
αυτός τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2003. Μέχρι τότε, κύριε
Υπουργέ, υπήρχε η ευχέρεια στα κράτη-µέλη να διαπραγµατεύονται την τροποποίηση του περιφερειακού τους χάρτη απευθείας µε τη EUROSTAT.
Είχατε, λοιπόν, την ευκαιρία τότε –και πιστέψτε µε, είµαι σε
θέση να το γνωρίζω πολύ καλά- να τροποποιήσετε αυτόν το
χάρτη, έτσι ώστε να πάµε πιο άνετα σε αυτήν τη διαπραγµάτευση
που µας οδήγησε στη µεγάλη επιτυχία των 22.000.000.000. Κρατήστε το αυτό, θα το βρείτε πάρα πολύ εύκολα στον Κανονισµό.
Από τον Ιούλιο του 2003 και µετά οι τροποποιήσεις –και εδώ σηµειώστε τη δυσκολία που θα αντιµετωπίσετε- δεν απαιτούν µόνο
διαπραγµάτευση EUROSTAT και κράτους-µέλους, αλλά κράτους-µέλους και όλων των υπόλοιπων κρατών-µελών, δηλαδή,
αυτό το σχέδιο που θα υποβάλλετε να πρέπει να περάσει από
την ακτινογραφία της Γερµανίας, της Σουηδίας και γενικά των
χωρών που είναι καθαροί συνεισφορείς στον κοινοτικό προϋπολογισµό.
∆εύτερον, είπατε –έτσι κατάλαβα τουλάχιστον εγω από την
οµιλία σας- ότι θα ορίσετε τις γενικές διοικήσεις ως επίπεδο
«NUTS 2». Αν δεν το είπατε, το αποσύρω, αλλά εγώ έτσι ακριβώς το κατάλαβα. Είπατε πάντως ότι αυτές διαθέτουν επαρκές
αναπτυξιακό µέγεθος. Το σηµείωσα επί λέξη. Κατ’ αρχάς δεν
είναι, οι χωρικές ενότητες επτά ή έως επτά, γιατί το κείµενο αναφέρει «έως επτά».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε,
µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Για να µην δηµιουργηθεί καµµία παρεξήγηση, πιθανόν να εκφράστηκα λάθος.
Σε καµία περίπτωση εµείς δεν θεωρούµε ότι οι γενικές διοικήσεις θα είναι το επίπεδο «NUTS 2». Είπα ότι γνωρίζουµε το θέµα,
όπως το περιγράψατε στην ερώτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το καταγράφουµε και
είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό που λέτε, γιατί έρχεται στην εξήγηση που σας έδωσα, ότι εφόσον διατηρείτε τις διοικητικές περιφέρειες στις δεκατρείς, από κει και πέρα, µιλάµε για
5.000.000.000 ευρώ απώλεια σήµερα, χωρίς να µπορώ να κάνω
την προβολή στο 2011 και στο 2012.
Πάντως, χρησιµοποιήσατε τον όρο ότι δεν έχουν επαρκές αναπτυξιακό µέγεθος. Κατ’ αρχάς, δεν είναι αναπτυξιακές χωρικές
ενότητες ούτε θα µπορέσουν ποτέ να γίνουν µε τις αρµοδιότητες
που τους δίνετε.
Σε ό,τι αφορά στην οικονοµική κρίση, για την οποία έγινε εκτε-
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ταµένη αναφορά και µάλιστα σε συνδυασµό µε τις φοβίες, όπως
είπατε, της δικής µας Κυβέρνησης, να σας πω ότι σήµερα, όπως
έχουν εξελιχθεί τα πράγµατα σε όλο τον κόσµο, αυτή η οικονοµική κρίση είναι µια ευκαιρία για ένα δυναµικό ξεκίνηµα και αυτή
την ευκαιρία θα τη χάσετε λόγω της προχειρότητας του σχεδίου.
Στο ίδιο θέµα και επειδή ακούστηκαν αρκετά για το ΕΣΠΑ,
θέλω να σας πω ότι βλέπω στην Κυβέρνηση να υπάρχει πλήρης
σύγχυση, µεταξύ στρατηγικής και εφαρµογής. Το βλέπω σε δηλώσεις Υπουργών κ.ο.κ.. ∆εν είναι της παρούσης να το εξετάσουµε, αλλά θα σας πω ότι φοβίες δεν είχε η Νέα ∆ηµοκρατία.
Φοβίες έχετε εσείς, να συνεχίσετε την πολιτική µας.
Πρώτον, τροποποίηση του ν. 3316 για τα δηµόσια έργα µε επαναφορά της αυτεπιστασίας για την παραγωγή των µελετών µέσα
στις υπηρεσίες –για να µην πω «υπ-αιρεσίες». Είναι ή δεν είναι
πισωγύρισµα;
∆εύτερον, ακύρωση της πιστοποίησης της επάρκειας των δικαιούχων. Πρόκειται για το πιο εκσυγχρονιστικό µέτρο που έχει
ληφθεί ποτέ στην Ελλάδα. Τριακόσιοι φορείς περίπου έχουν πιστοποιηθεί ότι έχουν τη δυνατότητα –τεχνική, οικονοµική, από
πλευράς εξοπλισµού, τεχνογνωσίας γενικότερα- να διαχειριστούν κοινοτικά λεφτά. Το ακυρώνετε!
Τρίτον, αναπτυξιακοί οργανισµοί περιφέρειας, που µάλιστα
τους κατηγορήσατε ότι φρενάρουν το ΕΣΠΑ. Μα πώς φρενάρουν
το ΕΣΠΑ, αφού δεν υπάρχουν; Εµείς κάναµε µια µελέτη, για να
αποδείξουµε –και αυτή µπορώ να σας τη δώσω, την έχουν και τα
Υπουργεία, την είχαµε στείλει, τότε, σε όλα τα Υπουργεία- ότι
χρειάζεται ένα εργαλείο για τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό,
για να στηρίξει δηλαδή το περιφερειακό συµβούλιο είτε είναι αιρετό είτε δεν είναι! Ποιο θα είναι, λοιπόν, αυτό το εργαλείο;
Τελευταία παρατήρηση ως προς το ΕΣΠΑ. ∆εν έχετε αντιληφθεί, κύριε Υπουργέ, ότι έχει αλλάξει ο χάρτης της χώρας σε
σχέση µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Εντελώς διαφορετικός! Πέντε περιφέρειες δεν είναι πια στο ΣΤΟΧΟ 1. Μάλιστα, δύο
από αυτές δεν µπορούν να κάνουν καν έργα υποδοµών! Αναφέροµαι στην Στερεά Ελλάδα και το νότιο Αιγαίο.
Κοιτάξτε εδώ το παράδοξο που ίσως θα έπρεπε να σας προβληµατίσει, αν πηγαίνατε σ’ ένα ολοκληρωµένο σχέδιο συνενώσεων, να βλέπατε και το επίπεδο των νοµών. Προσέξτε το
παράδοξο. Έχουµε τη Στερεά Ελλάδα –πλούσια περιφέρεια- µε
τη νότια Εύβοια να µην µπορεί να κάνει ένα έργο υποδοµής. Αντίστοιχες περιπτώσεις βλέπουµε και στα νησιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς τα νησιά κυκλοφορεί ένα κείµενο που θα ήταν πάρα
πολύ χρήσιµο να το διαβάσετε. Είναι το κείµενο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής µε τίτλο «Περιφέρειες 2009». Τι λέει εκεί; Αναφέρει
δύο σηµαντικά πράγµατα.
Πρώτον, ότι θα δοθεί στο µέλλον –δηλαδή στο Ε’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, το Ε’ ΕΣΠΑ- ειδική µέριµνα για γεωγραφικές
περιοχές µε µειονεκτήµατα. Επίσης, αναφέρεται σ’ αυτό ότι οι
παρεµβάσεις µπορούν να γίνονται και σε επίπεδο κατώτερο του
«NUTS 2». Προσοχή. Εάν αυτό περάσει στους κανονισµούς –θα
το χειροκροτήσουµε ως χώρα-, θα µπορούν τα νησιά να αποκτήσουν µια πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, πιο εύκολη λόγω
του γεωγραφικού µειονεκτήµατος.
Ένα δεύτερο στοιχείο πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι οι πολιτικές της επόµενης περιόδου θα πρέπει να ενσωµατώνουν λιγότερες και στοχευµένες προτεραιότητες, πράγµα που σηµαίνει ότι
αυτός ο µηχανισµός που θα εξυπηρετήσει τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό πρέπει να δουλεύει σε αυτήν την κατεύθυνση, να
είναι και στοχευµένος, να είναι και µικρότερος.
Ακούστηκε ότι δεν είχαµε κάνει κάποια µελέτη. Η µελέτη αυτή,
από τον µελετητή µας για τον προσδιορισµό των ορίων των διοικητικών περιφερειών έχει κατατεθεί και στη νέα πολιτική ηγεσία.
Μπορώ να σας τη δώσω και εγώ. Ήταν µια µελέτη που έγινε από
πανεπιστήµια, µε ειδικούς εµπειρογνώµονες που καταλήξαµε
στις πέντε χωρικές ενότητες. Εκεί υπερασπίζοµαι µέχρι κεραίας
την αναπτυξιακή στρατηγική και τη συγκεκριµένη επιλογή των
πέντε χωρικών ενοτήτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι η σηµερινή σας παρουσία εδώ, κύριε Υπουργέ –
σας τιµώ, σας γνωρίζω από την εποχή που ήσασταν δήµαρχοςµόνος σας, χωρίς τα συναρµόδια Υπουργεία –Εξωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών- που θα έπρεπε να είχαν διαβάσει την
ερώτηση –γιατί τα αφορά- και χωρίς κάποιους συνεργάτες από
πίσω, δείχνει για µένα ότι το ζήτηµα αυτό δεν το έχετε πάρει στην
τεχνική του βάση και στη χώρα µας, δυστυχώς, τα προβλήµατα
γίνονται πολιτικά, επειδή δεν επιλύονται τεχνικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης για τρία
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Ντόλιος
ένας συµπαθής συνάδελφος και Υπουργός µας είπε προηγουµένως ότι έχουν µεγάλη σηµασία οι µονάδες «NUTS 2», όπως λέγονται. Κανείς δε λέει το αντίθετο. Το θέµα είναι το ποιες είναι.
∆ηλαδή, ποιες είναι οι διοικητικές µονάδες, οι χωρικές -για να
είµαι σαφέστερος- µονάδες αναφοράς, έτσι ώστε η χώρα µας
προσδιορίζοντάς τες να πάρει τα µεγαλύτερα δυνατά κοινοτικά
κονδύλια.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το καινούργιο πακέτο, κύριε
Υπουργέ, θα είναι µικρότερο από το σηµερινό. Όσο µικρότερο κι
αν είναι κρατώντας τα όρια των δεκατριών περιφερειών όπως
είναι σήµερα, αποδείχθηκε από την τοποθέτηση του κ. Μουσουρούλη ότι θα πάρουµε αρκετά λιγότερα χρήµατα. Και αν κάποιος
θέλει να συνοψίσει τη συζήτηση -πέραν των παρατηρήσεων που
κάνουµε εµείς για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και την προχειρότητα και
τις µικροκοµµατικές σκοπιµότητες- είναι ότι αν επιµείνετε στην
προσέγγισή σας, χωρίς κανένα λόγο η χώρα θα βρεθεί σε µια
δυσµενέστερη θέση από πλευράς κοινοτικών απολήψεων.
∆εν είστε εσείς 100% αρµόδιος για το θέµα. Όπως ελέχθη, συναρµόδια εκ των πραγµάτων είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το
Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Οικονοµίας. Θα πρέπει
να το δείτε. Αν θέλαµε να κάνουµε µικροκοµµατική αντιπολίτευση
θα µπορούσαµε να κρατήσουµε τα στοιχεία αυτά για τον εαυτό
µας, για το κόµµα µας και να έρθουµε εκ των υστέρων να σας
ελέγξουµε.
Νοµίζω ότι πρέπει να µεταφερθεί αυτό το µήνυµα. Είναι µια
τοποθέτηση που δείχνει πως βάζουµε πάνω απ’ όλα το συµφέρον
της Ελλάδας και να τη συνυπολογίσετε στο σχέδιό σας. Εµείς
για το σχέδιο αυτό, έτσι κι αλλιώς, έχουµε αµφιβολίες, έχουµε
αντιρρήσεις, έχουµε ισχυρές ενστάσεις. Παρά ταύτα, βλέπετε
ότι εποικοδοµητικά συµµετέχουµε στη συζήτηση.
Λάβετε, λοιπόν, υπ’ όψιν σας τις παρατηρήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας. Νοµίζω ότι είναι προς το συµφέρον του τόπου να
υπάρξει αυτή η αναδιατύπωση των σκέψεών σας σε σχέση µε
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», για να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Χατζηδάκη.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Νάκος για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η αναδιάρθρωση, η διοικητική αναδιάρθρωση
δεν είναι δυνατόν παρά να αντιµετωπίζεται σε βάθος δεκαετιών.
Γι’ αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό θέµα και προχειρότητες, δυστυχώς, δεν µπορούν να γίνουν επιτρεπτές. Και όπως καταδείξαµε, υπάρχουν πάρα πολλά σηµεία που αποδεικνύουν ότι η
Κυβέρνηση αντιµετωπίζει αυτό το τεράστιο θέµα µε προχειρότητα.
Χάρηκα που είστε συναινετικός για το εξειδικευµένο θέµα το
οποίο θίξατε. Και έχω βέβαια την απορία αυτή: η αντιµετώπιση
οφείλεται σε αβλεψία του Υπουργείου Εσωτερικών; ∆εν υπήρξε
συνεννόηση µε το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Οικονοµικών ή ενώ υπάρχει, θεωρείτε ότι είναι δευτερεύουσας σηµασίας
θέµα;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας είπε ο κ. Μουσουρούλης ότι έπρεπε να έχει γίνει η διάρθρωση των αναπτυξιακών περιφερειών µέχρι το 2003 και δεν το
κάνατε. Έγινε κι εγώ προσωπικά, επικεφαλής των δεκατριών περιφερειαρχών του κράτους, µετέβηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχα συνάντηση µε την κ. Χιούµπνερ τότε µε το σχέδιο
ανά χείρας για τις πέντε αναπτυξιακές περιφέρειες. Η απάντηση
ξέρετε ποια ήταν; Ότι είναι ευχάριστο που το κάνει αυτό η Ελλάδα όχι, όµως, για το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αλλά για τα
µελλοντικά Πλαίσια Στήριξης, όπως και να λέγονται όποιου
ύψους και να είναι. Είναι προσωπική εµπειρία την οποία σας καταθέτω.
Άρα, λοιπόν, τώρα µας δίδεται η ευκαιρία και σας δίδεται
εσάς, ως Κυβέρνηση, να προσαρµοστείτε στην Κοινοτική Οδηγία και στη νέα διάταξη που υπάρχει, όπως σας ανέπτυξε λεπτοµερέστατα ο κ. Μουσουρούλης και να πάρετε µία απόφαση.
Οι διοικητικές αυτές περιφέρειες -εφτά, πέντε, έξι, όσες είναιθα είναι αναπτυξιακές χωρικές ενότητες; Για να είναι αναπτυξιακές χωρικές ενότητες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να
έχουν λόγο στην ανάπτυξη.
Από το σχέδιο, όµως, «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προκύπτει ότι σε αυτές
τις γενικές διοικήσεις, όπως τις αποκαλείτε, µεταβιβάζονται µόνο
αυτά που δεν µπορούν συνταγµατικά να µεταβιβαστούν στο δεύτερο βαθµό.
Κατά συνέπεια, µε την αστυνοµία και µε τη χωροταξία δεν αποκτούν τη αναπτυξιακή εκείνη φυσιογνωµία που θα µας επιτρέψει
να εντάξουµε αυτές τις διοικητικές διαιρέσεις στο πνεύµα και
στις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας και αυτών που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαγγέλλεται. Είναι δευτερεύον αυτό το θέµα;
Είναι τριτεύον ή προέχει, για να πω και τη σκέψη που έρχεται σε
όλους µας, η πολιτική εκµετάλλευση ή η κοµµατική εκµετάλλευση του εθνικού συµφέροντος που είναι, ιδίως στην οικονοµική κατάσταση που είναι η χώρα, να µη χαθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε 1 ευρώ; Σ’ αυτό το ερώτηµα πρέπει να
µας δώσετε απάντηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Νάκο.
Το λόγο έχει ο κ. Μπούρας για να δευτερολογήσει.
Έχετε το λόγο για δύο λεπτά, κύριε Μπούρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν και είχα υπερβεί το χρόνο στην πρωτολογία, θα κάνω χρήση
αυτής της δυνατότητος που µου δίνετε.
Θα ήθελα να πω µόνο -να επαναλάβω, µάλλον- κύριε Υπουργέ,
ότι µε αφορµή την έκθεση ιδεών «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» -γιατί µέχρι
στιγµής δεν είδαµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» έκθεση διαβάζουµε, η
οποία έχει ωραία λόγια, ωραίες σκέψεις- δεν δίνει τίποτα το συγκεκριµένο ούτε ως προς τη γεωγραφία του αρχιτεκτονήµατος
αυτού, όπως είπατε, αλλά ούτε και ως προς την ουσία που είναι
και τα οικονοµικά.
Εµείς, µε αφορµή αυτό, θέλουµε να συνεισφέρουµε θετικά -το
είπατε αυτό- σ’ αυτό που θα έρθει, όσον αφορά το Ε’, να το
πούµε για να καταλαβαίνει και ο κόσµος, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, την Ε’ Προγραµµατική Περίοδο, η οποία µπορεί να µοιάζει µακρινή, 2014-2020, όµως, η βάση θα προέλθει και από το
Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». ∆εν είπα «από το σχέδιο», αλλά «και από
το σχέδιο» και το τονίζω.
Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι, απ’ ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, η έκθεση ιδεών σας που έχετε µέχρι στιγµής δώσει για διαβούλευση, για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όχι µόνο δε λαµβάνει υπόψη
αναπτυξιακά κριτήρια, αλλά ούτε και τα στατιστικά δεδοµένα,
όπως σας είπα. Και γι’ αυτό θα σας ξαναπώ -γιατί εγγίζει το τέλος
του χρόνου- ότι το κείµενο που σας έχουµε καταθέσει ως στήριξη των ερωτήσεων, είναι πάρα πολύ µελετηµένο, είναι πάρα
πολύ καλό. Να το λάβετε υπόψη σας. Πρέπει να συνεργαστείτε
µε τα αξιόλογα στελέχη -γιατί εγώ είχα και τη µικρή εµπειρία στο
Υπουργείο Οικονοµίας- του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών -έτσι ώστε να συνδυάσετε ορισµένα δεδοµένα, για να διεκδικήσει η χώρα µας περισσότερα στη νέα Προγραµµατική
Περίοδο.
Τα είπε και ο κ. Μουσουρούλης, τα ξέρουµε όλοι, ότι υπάρχουν περιφέρειες αυτή τη στιγµή, για να πάρω και την προσωπική µου εκλογική περιφέρεια, όπου παρουσιάζεται πλούσια η
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περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Καταλαβαίνετε, όµως, ότι όταν
εκεί βρίσκονται όλες οι µεγάλες και µάλιστα, ρυπογόνες και παραγωγικές δυνάµεις για τη χώρα, διυλιστήρια, τσιµεντάδικα
κ.λπ., αυτά επηρεάζουν την κατανοµή των πόρων.
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη τέτοια κριτήρια, τα οποία δεν µπορεί να τα πάρει το δικό σας Υπουργείο. Εκείνο το Υπουργείο, το
οποίο µπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση µε µεγάλη
εµπειρία την οποία σας περιέγραψε και ο κ. Μουσουρούλης, ο
οποίος υπήρξε για πολλά χρόνια, έξω από την ευρωπαϊκή του
πορεία και στο συγκεκριµένο Υπουργείο, Γενικός Γραµµατέας,
έτσι ώστε να πάµε καλύτερα προετοιµασµένοι, µε βάση και τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», στη νέα Προγραµµατική Περίοδο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς ευχαριστούµε,
κ. Μπούρα.
Ο Υφυπουργός, ο κ. Γεώργιος Ντόλιος, έχει το λόγο για να
δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα επαναλάβω ότι θεωρώ πως η συζήτηση ήταν
γόνιµη, αν και ακούστηκαν και πράγµατα µε τα οποία δεν συµφωνώ και καµµιά φορά ξεπέρασαν και τα όρια µιας γόνιµης συζήτησης, όχι τα όρια των συζητήσεων που πολλές φορές γίνονται
στο Κοινοβούλιο.
Θέλω, λοιπόν, ν’ αναφερθώ, πρώτα απ’ όλα, σε κάποια από
τα ζητήµατα, τα οποία αναφέρθηκα. Ελέχθη από κάποιους συναδέλφους µε πολύ ηχηρό τρόπο ότι γίνεται µια κοµµατική προσέγγιση στο ζήτηµα της οριοθέτησης των νέων ∆ήµων.
Αντιλαµβάνοµαι ότι µε δεδοµένα τα ελληνικά πολιτικά ήθη,
αυτοί οι ενδοιασµοί έχουν κάποια βάση. Όµως, αυτό το οποίο
µπορώ να σας δηλώσω, είναι ότι κάθε µέρα θα διαπιστώνετε και
θα διαπιστώσετε εντέλει, ότι αυτή η Κυβέρνηση αυτά που λέει
περί αξιοκρατίας και περί µιας άλλου είδους προσέγγισης σ’
αυτά τα ύψιστης σηµασίας ζητήµατα, τα εννοεί. Και το έχει αποδείξει µε µια σειρά πρωτοβουλιών νοµοθετηµάτων.
Θα θυµάστε το νοµοσχέδιο που καταθέσαµε, µε βάση το οποίο
όλες οι προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα περνούν στη δικαιοδοσία
του ΑΣΕΠ, ένα υψηλής πολιτικής αξίας νοµοσχέδιο που το κάναµε σε πρώτο χρόνο –πέραν των περιεχοµένων του- απεµπολώντας ένα εθιµικό δικαίωµα που υπάρχει στην Ελλάδα, οι
κυβερνήσεις ν’ αξιοποιούν το κράτος για να εξυπηρετήσουν τους
ψηφοφόρους τους. Θα θυµάστε την υποχρέωση δηµοσίευσης
στο διαδίκτυο όλων των κατανοµών.
Θα διαπιστώνετε κάθε µέρα και µια σειρά πραγµάτων. Εγώ,
παραδείγµατος χάριν, αντιµετώπιζα το εξής πρόβληµα στο
Υπουργείο. Έχει έλθει η µισή Ελλάδα, ζητώντας χρήµατα, τα
οποία δεν έχω κανέναν αντικειµενικό τρόπο να τα κατανείµω. ∆εν
υπάρχει τρόπος. ∆εν είναι δικά µου χρήµατα αυτά, δεν είναι του
πατέρα µου. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξουν κριτήρια, ένας
αντικειµενικός και αποδεκτός τρόπος και θα διαπιστώνετε σε καθηµερινή βάση αυτού του είδους τις αλλαγές.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι αυτές οι αιτιάσεις θα διασκεδαστούν πολύ σύντοµα, όταν θα προκύψει η τελική χωροταξία για
την Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ελέχθησαν ζητήµατα, όπως το δικαίωµα ψήφου που θα αποκτήσουν κάποιοι µετανάστες, το οποίο –κατά το ΛΑΟΣ- έχει
στόχο να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσµα. Αναφέροµαι για
έναν και µόνο λόγο, για να µας ακούσουν όλοι. Εάν στις επόµενες εκλογές, το πολιτικό συµπέρασµα θα βγει –κι έτσι θα είναιαπό τις εκλογές στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, κανένας µετανάστης δεν θα έχει δικαίωµα ψήφου στις εκλογές για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Το πιο επικίνδυνο πράγµα είναι να
ενσπείρουµε ή να επιδιώκουµε τη σύγχυση στους πολίτες. Θα
µπορούσα να αναφέρω -κι έχω- επιχειρήµατα για την πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν είναι το θέµα µας σήµερα.
Όσον αφορά, αυτά τα οποία είπε ο κ. Χαλβατζής, ο οποίος λείπει. Είναι γνωστές οι θέσεις του ΚΚΕ, φοβάται για το ότι µικραίνει το κράτος, φοβάται στην πραγµατικότητα για την αύξηση του
ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρόλο ότι είπε ότι η Τοπική
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Αυτοδιοίκηση δεν αποκτά σηµαντικό ρόλο.
Αναφέρθηκε στα «STAGE». Εµείς καταργήσαµε τα «STAGE»
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναφέρθηκε στους συµβασιούχους.
Εµείς ανοίξαµε πόλεµο µε τις συµβάσεις έργου και µε τα «µπλοκάκια», τις καταργούµε σχεδόν στο σύνολό τους. Εµείς εντάξαµε
τις συµβάσεις αυτές στις διαδικασίες ΑΣΕΠ.
Το σπουδαιότερο θέµα της επερώτησης, όπως αναδείχθηκε
από τη συζήτηση, ήταν το µέγεθος των «NUTS 2» και η διαπραγµατευτική θέση της χώρας, όταν θα ξεκινήσει η διαπραγµάτευση για την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020,
µε βάση το µέγεθος των «NUTS 2». Είναι ένα ζήτηµα, για τo
οποίο έχει ανοίξει εσωτερική συζήτηση.
Θέλω να σας πω το εξής. Τα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ αποτελούν ένα
σηµαντικό πρόβληµα στο να αλλάξει το µέγεθος τους, τώρα που
το ΕΣΠΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η ιστορία, το µεγάλο τόλµηµα, το σοκ, το οποίο υφίσταται το σύνολο της κοινωνίας από
τις µεγάλες αλλαγές που πράγµατι που επιχειρούµε, θεωρούµε
ότι θα πρέπει να µας ωθήσουν και αυτήν την επιλογή κάναµε να
παραµείνουµε στις δεκατρείς περιφέρειες.
Ακούµε και τα άλλα επιχειρήµατα. Εξάλλου και στον εσωτερικό διάλογο υπήρξαν και άλλα επιχειρήµατα. Η κουβέντα βρίσκεται σε εξέλιξη. Επαναλαµβάνουµε όµως ότι γνωρίζουµε τον
Κανονισµό πολύ καλά. Γνωρίζουµε ότι έχουµε υποχρέωση να επιχειρήσουµε να εντάξουµε το µεγαλύτερο τµήµα της χώρας στον
Στόχο Ένα. Ψάχνουµε τρόπους, µέσω των οποίων θα το πετύχουµε, χωρίς να καταργήσουµε τα όρια των περιφερειών. Επαναλαµβάνω ότι γνωρίζουµε και τα επιχειρήµατα της άλλης
άποψης. Ακούσαµε και τα δικά σας τα επιχειρήµατα. Το θέµα
όµως βρίσκεται σε εξέλιξη και γνωρίζουµε και τους χρόνους που
τίθενται από τον Κανονισµό.
Το µόνο που θέλω να πω, κύριε Μουσουρούλη, είναι ότι είπατε
πως εµείς δεν φροντίσαµε έγκαιρα να αλλάξουµε, όσον αφορά
τα «NUTS2». Εσείς διαπιστώσατε ότι δεν το είχαµε κάνει, φροντίσατε όµως να πάτε µε πέντε προγράµµατα, τα οποία απορρίφθηκαν. Και αυτό δεν είναι το µοναδικό Βατερλώ που υπέστη η
Νέα ∆ηµοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε µία σειρά ζητηµάτων, τα οποία εκ των υστέρων διατηρήσατε. Γιατί ακούστηκαν
και άλλα πράγµατα εδώ, για παράδειγµα η πιστοποίηση. Ακούστηκε –δεν ξέρω από ποιο συνάδελφο- ότι ήταν ιδιαίτερα εκσυγχρονιστικό µέτρο. ∆εν ήταν εκσυγχρονιστικό µέτρο.
Απέκλεισε τα 2/3 των δήµων από τη δυνατότητα να εκτελούν
µικρά και µεσαίου είδους έργα, νοµίζω ότι απέκλεισε και κάποιες
νοµαρχίες και κυρίως –αυτός ήταν ο πολιτικός σχεδιασµός της
Νέας ∆ηµοκρατίας- έκανε υφιστάµενους τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επαίτες, όχι µόνο έξω από τα γραφεία
των Υπουργών, αλλά και έξω από τα γραφεία του παραδηµόσιου,
το οποίο στήθηκε σε όλη την ιεραρχία, από την κορυφή µέχρι
τον πάτο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αυτούς που απέκλεισε
ήταν αυτοί που έχαναν τους πόρους, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, όχι διακοπές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Πάντως, επειδή
αναφερθήκατε, θέλω να σας πω ότι αυτά τα αποτελέσµατα της
πιστοποίησης, ότι αποκλείστηκαν περίπου τα 2/3 των δήµων, αν
θυµάµαι καλά, δείχνουν ότι είναι ένα κριτήριο που µας οδηγεί
στην ανάγκη της µεταρρύθµισης και στο να πάµε σε σχήµατα πιο
βιώσιµα, µε µεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες.
Μου δίνεται η ευκαιρία να το σκεφτώ, ότι σε τέτοιου είδους
ζητήµατα εξαρτάται από το τι πολιτικό στόχο έχουµε. Κοινός
τόπος µεταξύ των κοµµάτων υπάρχει και τον ξέρουµε όλοι, κι
εσείς κι εµείς. Εάν αποφασίσετε να αναδείξετε τις διαφορές µας,
που πιστεύω ότι είναι δευτερεύουσες, τότε δεν θα πάµε συναινετικά σε αυτό το µεγάλο εγχείρηµα, τότε δεν θα προσφέρετε
την πολύτιµη βοήθειά σας, την οποίαν έχετε τη δυνατότητα να
προσφέρετε. Εάν επιλέξετε τον κοινό τόπο, που είναι η µεγαλύτερη περιοχή στις απόψεις, τις οποίες κατά καιρούς έχετε εκφράσει στα θέµατα της διοικητικής µεταρρύθµισης, τότε
µπορούµε να πάµε συναινετικά και το αποτέλεσµα θα είναι ακόµα
καλύτερο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η συζήτηση σήµερα δείχνει ότι αυτό το τµήµα –χωρίς να υπονοώ τίποτα, για το Θεό!- των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας
που συµµετείχε στη συζήτηση, είναι υπέρ της άποψης να σταθούµε στον κοινό τόπο. Να πείσετε και τον αρχηγό σας. Νοµίζω
ότι αβασάνιστα ήρθε στην ΚΕ∆ΚΕ και είπε ότι για λόγους οικονοµικής κρίσης θα πρέπει να αναβάλουµε το εγχείρηµα. Κατά τη
γνώµη µου οποιαδήποτε αναβολή πιθανότατα σηµαίνει µαταίωση.
Μια τελευταία κουβέντα -το θυµήθηκα τώρα- για τα περίφηµα
παρακρατηθέντα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. ∆εν πρόκειται
περί παρακρατηθέντων. Πρόκειται περί άδειων ταµείων. Μην το
επαναφέρετε µε αυτό τον τρόπο. Υπάρχει ένας αριθµός. Εµείς
αναγνωρίζουµε το ότι υπάρχει µία διαφορά µεταξύ των προβλεφθέντων πόρων και αυτών που τελικά αποδόθηκαν κατά το 2009.
Θα πρέπει όµως να πούµε -και το γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά- ότι
για να βρούµε αυτή τη διαφορά θα πρέπει να δούµε τι αριθµός
βγαίνει από το ποσοστό των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
επί του συνόλου των εισπράξεων, όπως αυτά προέκυψαν κατά
το τέλος του 2009. Με µια τέτοια λογική αναγνώρισης του θέµατος εµείς έχουµε ανοίξει τη συζήτηση µε την ΚΕ∆ΚΕ και βρισκόµαστε πλέον σε αυτό το στάδιο. Αυτό το θέµα, βεβαίως, δεν έχει
καµµία σχέση µε τη στήριξη µε άλλους πόρους της διοικητικής
µεταρρύθµισης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση της µε αριθµό
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

12/11/13.1.2010 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Κύριοι συνάδελφοι έχουν, διανεµηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Πέµπτης 14 Ιανουαρίου 2010, της Παρασκευής 15
Ιανουαρίου 2010 και της ∆ευτέρας 18 Ιανουαρίου 2010 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Συνεπώς τα Πρακτικά
των συνεδριάσεων της Πέµπτης 14 Ιανουαρίου 2010, της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου 2010 και της ∆ευτέρας 18 Ιανουαρίου
2010 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 13.35’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα
18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού
της Βουλής µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων µε θέµα την καταπολέµηση της
διαφθοράς και την επιβολή συνθηκών διαφάνειας στη δηµόσια
ζωή, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΕ’ - 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
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