ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο’
∆ευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Η. Καρανίκα, σελ.3993
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το
Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων, σελ.3993,
4002
3. Επί προσωπικού θέµατος, σελ.4008
4. Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι οκτώ (128) Βουλευτές
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης των τροποποιηµένων δηµοσιονοµικών
στοιχείων, σελ.4016
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ.3975
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών,
σελ.3977-3989
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου 2010, σελ.3990
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων,
α) Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3730/2008 για την απαγόρευση του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους κ.λπ., σελ.
3990
β) Προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων
του εκπαιδευτικού-επιστηµονικού προσωπικού στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) κ.λπ., σελ. 3992
γ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πάταξη του παραεµπορίου, της φοροδιαφυγής
κ.λπ., σελ. 3993
δ) Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε
την µη καταβολή επιδόµατος στους διασώστες του Λιµενικού Σώµατος των Super Puma κ.λπ., σελ. 3995
5. Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα, σελ. 3998

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί προσωπικού θέµατος:
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.,
σελ. 4008, 4009
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.,
σελ. 4008, 4009
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΒΟΥΓΙΑΣ Σ.,
σελ. 3995, 3996
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Α.,
σελ. 3995
ΚΟΡΑΝΤΗΣ Ι.,
σελ. 3994
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.,
σελ. 3990, 3991
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Ι.,
σελ. 3992, 3993
ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ Β.,
σελ. 3992, 3993, 3995, 3996
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ Ι.,
σελ. 3992
ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ Φ.,
σελ. 3993, 3994
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ.,
σελ. 3991
Γ. Επί της επερώτησης:
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Ε.,
ΒΟΥΓΙΑΣ Σ.,
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι.,
∆ΡΙΤΣΑΣ Θ.,
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.,
ΙΑΤΡΙ∆Η Τ.,
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π.,
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.,
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ.,
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι.,
ΠΛΕΥΡΗΣ Α.,
ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ Μ.,

σελ. 3999, 4011
σελ. 4003-4006
σελ. 4001, 4012
σελ. 4010
σελ. 4007, 4008
σελ. 4002, 4013
σελ. 4000, 4011, 4016
σελ. 4006, 4007, 4008, 4009,
4014, 4015
σελ. 4002, 4012
σελ. 3998, 4010
σελ. 4009
σελ. 4013, 4015, 4016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Ο’
∆ευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 22 Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 18.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του ∆’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Κωνσταντίνο
Τσιάρα, Βουλευτή Καρδίτσης τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ηρακλείου ζητεί τη ρύθµιση ζητήµατος που
αφορά στην καταβολή προστίµου λόγω µη υποβολής δήλωσης
ΕΤΑΚ.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ηρακλείου ζητεί τη ρύθµιση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών ζητεί να διατηρηθούν οι φοροαπαλλαγγές για τα
άτοµα µε βαριά κινητική αναπηρία µε ποσοστό άνω του 80%.
4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία ζητεί τη συµµετοχή της στο διάλογο για την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της χώρας.
5) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Β’
Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ και Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ζητεί να καλυφθούν άµεσα οι
κενές θέσεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στον οίκο
του Ναύτου.
6) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Γιαχνής Κωνσταντίνος ζητεί τη µετεγγραφή της κόρης του στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
7) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ κατέθεσε

αναφορά µε την οποία φορείς της Νήσου Θάσου ζητεί την αύξηση των ακτοπλοϊκών δροµολογίων στη γραµµή Πρίνου - Καβάλας.
8) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βορείου Αιγαίου ζητεί την καταβολή του υπόλοιπου από την
επιχορήγηση του θεάτρου για το 2009.
9) Ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία καπνοπαραγωγοί των Νοµών Φθιώτιδας και Πέλλας ζητούν τη υποστήριξη των οικοτεχνικών
µονάδων παραγωγής και πώλησης λεπτοκοµµένου καπνού και
χειροποίητων πούρων.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ζαρού Ηρακλείου
Κρήτης ζητεί χρηµατοδότηση για την εκπόνηση µελέτης προστασίας από πληµµυρικά φαινόµενα του ∆∆ Ζαρού Νοµού Ηρακλείου.
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας ζητεί την ίδρυση εθνικού επιµελητηρίου πληροφορικής και
επικοινωνιών
12) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ελλάδας ζητεί τη ρύθµιση ζητήµατος που
αφορά στην επιβολή προστίµου για τη µη συµπλήρωση της δήλωσης ΕΤΑΚ.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ηρακλείου ζητεί τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Νέων
Αγροτών ζητεί να παραµείνει ο Αγροτουρισµός αντικείµενο των
αγροτικών επαγγελµάτων.
15) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Αρκαδίων Ζακύνθου ζητεί να
κατατεθεί και ψηφισθεί νέα διάταξη αντικατάστασης του αρ. 33
ΚΕ∆Ε.
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16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ροντιτάκης Νίκος ζητεί την
άµεση τοποθέτηση ∆ιευθυντή στο ΕΘΙΑΓΕ.
17) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ζαρού Ηρακλείου
Κρήτης ζητεί χρηµατοδότηση για την εκπόνηση µελέτης προστασίας από πληµµυρικά φαινόµενα του ∆∆ Ζαρού Ηρακλείου.
18) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία εργαζόµενοι
στην περιοχή του κέντρου του Πειραιά καταγγέλλουν τη συνάθροιση τοξικοµανών στο κέντρο του Πειραιά και ζητούν τη λήψη
µέτρων προστασίας της περιοχής.
19) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών ζητεί τη διατήρηση των φοροαπαλλαγών
για τα άτοµα µε βαριά κινητική αναπηρία 80% και άνω.
20) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Μουσείο Σολωµού και Επιφανών Ζακυνθίων ΑΣ ζητεί να του καταβληθεί το ποσόν εγκεκριµµένης χρηµατοδότησής του.
21) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία ζητεί τη συµµετοχή της στο
διάλογο για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήµατα.
22) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα ∆ηµοσίων-∆ιεθνών Σχέσεων και Μέσων Ενηµέρωσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Πέλλας ζητεί την άµεση στελέχωση της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Νοµού Πέλλης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για τους πολύτεκνους.
30) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών ζητεί να µην υπάρξει αλλαγή στις φοροαπαλλαγές
των ατόµων µε βαριά κινητική αναπηρία.
31) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία ζητεί τη συµµετοχή εκπροσώπων της στον
Κοινωνικό ∆ιάλογο για το Ασφαλιστικό Σύστηµα.
32) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Μενηίδος Νοµού Πέλλης
ζητεί τη συγκρότηση νέας Περιφέρειας στην οποία θα συµµετέχουν οι Νοµοί Πέλλης, Ηµαθίας, Πιερίας, Κιλκίς και Σερρών.
33) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την άµεση καταγραφή των ζηµιών που
προκάλεσαν οι πληµµύρες του Φεβρουαρίου 2010 και την απλοποίηση των διαδικασιών αποζηµίωσης των πληγέντων κατοίκων
της περιοχής του Νοµού ‘Εβρου.
34) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον ιό της
πνευµονίας που πλήττει τα ζώα στο ∆ήµο Κύρρου Πέλλης.
35) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Σκύδρας Νοµού Πέλλης
ζητεί τη διοικητική και οικονοµική του αυτοτέλεια.
36) Οι Βουλευτές, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ και Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο ∆ήµος Αλοννήσου Μαγνησίας ζητεί την άµεση κατασκευή λιµενοβραχίονα στο λιµένα Πατητηρίου Αλοννήσου.

23) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την απλοποίηση της σχετικής µε τη γεωθερµία νοµοθεσίας για το Νοµό Έβρου.

37) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας µε το οποίο ζητείται η χρηµατοδότηση
των ζηµιών στο οδικό δίκτυο της Λέσβου.

24) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα ∆ηµοσίων-∆ιεθνών Σχέσεων και Μέσων Ενηµέρωσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Πέλλας αναφέρεται στις ζηµιές που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και ο υπερχειλισµός του ποταµού Λουδία στις καλλιέργειες του Νοµού Πέλλης.

38) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Έπαρχος Λήµνου ζητεί την επίλυση
προβλήµατος µεταφοράς αιγοπροβάτων.

25) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την επιδότηση µέσω των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και του ΤΕΜΠΜΕ των περιοχών που επλήγησαν
από τις πληµµύρες του Φεβρουαρίου 2010 στο Νοµό Έβρου.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας ζητεί τη λήψη µέτρων για
τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του.
27) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας Θεσσαλίας - Θράκης ζητεί την ίδρυση οργανισµών λαϊκών αγορών ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας.

39) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φίλων του ΚΕΚΥΚΑµεΑ Μεσσηνίας ζητεί τη λειτουργία πλήρους οδοντιατρικής
µονάδας στο ΚΕΚΥΚΑµεΑ Μεσσηνίας.
40) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Πέλλας ζητεί να διατηρηθεί η αυτονοµία του και µε το νέο σχέδιο «Καλλικράτης».
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί
διαµαρτύρεται για την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης του
κλάδου.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία ζητεί τη συµµετοχή της στο διάλογο για την εισοδηµατική και φορολογική πολιτική της χώρας.

28) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς ζητεί να καταβληθεί έκτακτο οικονοµικό βοήθηµα στους
απολυµένους των «ΠΡΟΤΕΚΤΑ» και «ΣΤΗΜΠΕΘΕΡΜ».

43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βαγιωνάς ∆ηµήτριος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου ζητεί την
άµεση είσπραξη των οφειλών των φαρµακοβιοµηχανιών κ.λπ..

29) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί την καθιέρωση φορολογικών απαλλαγών

44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών
ζητεί την κατάταξη στην τρίτη κατηγορία του αθλήµατος της
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αντιπτέρισης Badminton.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το τµήµα δυτικής Ελλάδος του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ζητεί την επίλυση προβληµάτων για τους σεισµόπληκτους των Νοµών Αχαΐας και Ηλείας.
46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας - Θεσσαλίας
και Θράκης ζητεί τη διατήρηση των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών
Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
47) Οι Βουλευτές ∆ωδεκανήσου κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ,
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κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪ∆ΗΣ, και κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ατόµων µε Αναπηρίες
Επαρχίας Ρόδου διαµαρτύρεται για την υγειονοµική επανεξέταση από το ΙΚΑ των ατόµων µε βαριές µη αναστρέψιµες αναπηρίας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 4037/11-01-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανασίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Α.Π. οικ:. 2795/2010/5-2-2010 έγγραφο
από την Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 4110/12-01-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Καραθανασόπουλου Νικολάου, Γκιόκα Ιωάννη, Καλαντίδου Σοφίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 510/5-2-2010 έγγραφο από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη
απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 4134/12-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 664Β/5-2-2010
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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4. Στην µε αριθµό 4182/12-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουσελά ∆ηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 457/5-2-2010 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 4305/13-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πρωτόπαπα Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6611/30/5-02-2010

3985

έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 4311/13-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ 90022/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1902/42/05-02-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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7. Στις µε αριθµό 4652/18-01-2010 και 4653/18-01-2010 ερωτήσεις του Βουλευτή κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το
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υπ’ αριθµ. 504/505/5-2-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσιάρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου 2010.
«Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 1661/26-11-2009 ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την άρση αδικίας σε βάρος ειδικευόµενων γιατρών
∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
2.- Η µε αριθµό 3594/5-1-2010 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καρασµάνη προς την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, σχετικά µε τη χορήγηση αποζηµιώσεων στους καλλιεργητές του Νοµού Πέλλας που έχουν
πληγεί από ακαρπία και µειωµένη παραγωγή.
3.- Η µε αριθµό 3388/29-12-2009 ερώτηση της Ε Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Βέρας Νικολαΐδου προς την Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δηµιουργία µονάδας
εγκαυµάτων στην Κρήτη.
4.- Η µε αριθµό 4460/14-1-2010 ερώτηση του Βουλευτή του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη προς
την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την
κάλυψη των κενών θέσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο
Νοσοκοµείο Φλώρινας.
5.- Η µε αριθµό 3383/29-12-2009 ερώτηση του Ζ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση µε το
αναγκαίο ιατρικό και άλλο προσωπικό των µονάδων υγείας στην
Ιθάκη.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 585/3-11-2009 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου
προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, σχετικά
µε την ενεργοποίηση των προγραµµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού.
2.- Η µε αριθµό 2860/17-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννη Ανδριανού προς την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, σχετικά µε το εξαίρεση των
ελαιοπαραγωγών και των παραγωγών εσπεριδοειδών της Αργολίδας από την καταβολή αποζηµίωσης».
Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η µε αριθµό 429/12-2-2010 πρώτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Άγγελου Μανωλάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
σχετικά µε τα έργα στην Νέα Εθνική Οδό Κορίνθου–Πατρών
κ.λπ., δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος συντρέχοντος εις το
πρόσωπο του Υπουργού και διαγράφεται.
Ακολουθεί η µε αριθµό 436/12-2010 δεύτερη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου
Τσιάρα προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3730/2008 για την απαγόρευση
του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους κ.λπ..
Συγκεκριµένα η επίκαιρη ερώτηση του κ. Τσιάρα έχει ως εξής:
«Με το ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α’/23.12.2008) η κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας θέσπισε ένα αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο για την προστασία των πολιτών από το παθητικό κάπνισµα. Η
εν λόγω ρύθµιση, τοµή για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
έδινε µια περίοδο προσαρµογής έως τον Ιούλιο του 2009 προς
όλους τους εµπλεκοµένους προκειµένου να εναρµονιστούν µε
τις απαιτήσεις του νόµου, ώστε στην πορεία το Υπουργείο Υγείας
να είναι σε θέση, µε ελέγχους από το Σώµα Επιθεωρητών Υγείας
και Πρόνοιας, να διασφαλίσει την τήρηση των νόµων.

Ωστόσο η εφαρµογή των αντικαπνιστικών µέτρων αποδεικνύεται, µε ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πως παραµένει κενό γράµµα. Οι
ανύπαρκτοι έλεγχοι, η απουσία κυρώσεων, ακόµα και η σύγχυση
των πολιτών, λόγω της ελλιπούς ενηµέρωσης επιτρέπουν στην
κατάσταση στους περισσότερους δηµόσιους, κλειστούς χώρους
να παραµένει χαοτική. Η ατµόσφαιρα εξακολουθεί να είναι αποπνικτική, µε τους µη καπνιστές να υποφέρουν. Ακόµα και στα καταστήµατα, στα οποία οι ιδιοκτήτες έχουν δηµιουργήσει ένα
αντικαπνιστικό περιβάλλον, µε ξεχωριστούς χώρους, συγκεντρώνονται πελώρια σύννεφα καπνού, δυσκολεύοντας τα άτοµα
που διασκεδάζουν ακόµη και να αναπνεύσουν.
Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρµόδια Υπουργός:
Ποια άµεσα µέτρα προτίθεται να λάβει για να διασφαλίσει την
εφαρµογή του ν.3730/2008 για την προστασία των πολιτών – µη
καπνιστών και µε ποιες πρόσθετες δραστηριότητες προτίθεται
να ενισχύσει το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης κατά του καπνίσµατος;
Εάν το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει να προχωρήσει στη καθολική απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους τους δηµόσιους χώρους;»
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, η
οποία έχει και το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε
Η αλήθεια είναι ότι η αντιµετώπιση του καπνίσµατος, αγαπητέ
συνάδελφε, από όποια πολιτική τοποθέτηση και να το βλέπει κανείς, είναι πάνω από όλα θέµα δηµόσιας υγείας, είναι θέµα ενίσχυσης της πρόληψης, είναι ένα θέµα, νοµίζω που µας βρίσκει
από όλες τις πτέρυγες της Βουλής σύµφωνους.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ακριβώς.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εκεί που αρχίζουν τα προβλήµατα
είναι, δυστυχώς, µε το συγκεκριµένο νόµο, ο οποίος ψηφίστηκε
από την προηγούµενη κυβέρνηση, τον οποίο οφείλω να υπενθυµίσω ότι ως αντιπολίτευση τότε εµείς είχαµε στηρίξει επί της
αρχής. Μάλιστα και ο νυν Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είχε υπογράψει από τους
πρώτους και τη διακήρυξη της Εθνικής Επιτροπής. Άρα, δεν είµαστε εδώ για να κάνουµε µικροκοµµατική. Απλώς, αυτό που είχαµε επισηµάνει -και νοµίζω ότι εδώ είµαστε περισσότερο για να
διαπιστώσουµε και να βελτιωθούµε- είναι ότι ο τρόπος, µε τον
οποίο ψηφίστηκε ο νόµος, είχε τρία προβλήµατα.
Πρώτα από όλα είχε συγκεκριµένες αντιφατικές διατάξεις, κυρίως όπως έθετε τις εξαιρέσεις που δηµιούργησαν προβλήµατα
µετά, ιδιαίτερα στις δηµοτικές υπηρεσίες, προκειµένου να δουν
πώς θα δώσουν αδειοδοτήσεις σε σχέση µε την πολεοδοµία, µε
τις άδειες για την πυροσβεστική, ζητήµατα που τα έχουµε καταγράψει αυτήν την περίοδο.
Υπήρχε ένα πρόβληµα µε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, το
οποίο πρέπει να οµολογήσω ότι παραµένει -και είναι ένα από τα
θέµατα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε- δηλαδή, ανέθετε στο
ΣΕΥΠ, στο Σώµα Επιθεωρητών Υγείας να κάνουν τους ελέγχους.
Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, το ΣΕΥΠ έχει να κάνει έναν τεράστιο όγκο ερευνών και
ελέγχων σε όλο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και άρα, υπάρχει ένα
πρόβληµα, όσον αφορά τους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Επίσης, ενώ ο νόµος προέβλεπε µία σειρά από πρόστιµα για
τις παραβάσεις, στη συνέχεια δεν υπήρχε η διατοµεακή εκείνη
συνεργασία και η απόφαση, προκειµένου να επιβληθούν αυτές οι
ποινές.
Πού βρισκόµαστε λοιπόν σήµερα; Γιατί πάνω από όλα το θέµα
είναι πώς µπορούµε να έχουµε ένα θεσµικό πλαίσιο, το οποίο και
αυστηρό να είναι, αλλά πάνω από όλα εφαρµόσιµο και αποτελεσµατικό.
Είµαι, λοιπόν, στην καλή θέση να σας πω ότι σήµερα είχαµε
δύο πολύ εποικοδοµητικές συναντήσεις, άρα είναι και ιδιαίτερα
επίκαιρη η ερώτησή σας.
Πρώτα από όλα είχαµε συνάντηση αφ’ ενός µε την Εθνική Επιτροπή για το κάπνισµα, όπου επιβεβαιώσαµε ότι είναι και θέµα
ενηµέρωσης, εκπαίδευσης, αγωγής και όχι απλώς καταστολής
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και αφ’ ετέρου µε όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Μας καταγράψανε τις παρατηρήσεις, τα στοιχεία που και οι ίδιοι µας δώσανε, και έχουµε βάλει ένα όριο για να τα λάβουµε εντός της
εβδοµάδας, προκειµένου αµέσως στις επόµενες µέρες -ενδεχοµένως και την επόµενη εβδοµάδα, αλλά θα επανέλθω στη δευτερολογία µου επ’ αυτού- να µπορέσουµε να έρθουµε και στην
Εθνική Αντιπροσωπεία µε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ξενογιανακοπούλου.
Παρακαλείται τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, Βουλευτής
Καρδίτσης της Νέας ∆ηµοκρατίας, να αναπτύξει προφορικά την
ερώτησή του και να απαντήσει στην κυρία Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κυρία Υπουργέ, πολύ καλά θέσατε ότι το ζήτηµα του περιορισµού του καπνίσµατος δεν άπτεται µικροκοµµατικών αντιπαραθέσεων. Και αυτό γιατί, όπως
σωστά επισηµάνατε, όταν ο συγκεκριµένος νόµος ήρθε στο ελληνικό Κοινοβούλιο για να ψηφιστεί, τουλάχιστον επί της αρχής,
νοµίζω ότι έτυχε της υποστήριξης συνολικά όλων των πτερύγων
της Βουλής, πολύ, δε, περισσότερο τής τότε αξιωµατικής αντιπολίτευσης και σηµερινής Κυβέρνησης.
Όµως, εδώ υπάρχει µια σοβαρή αντίφαση, γιατί θα περίµενε
κανείς όλοι εσείς, οι οποίοι σε πρότερο χρόνο δείξατε τη στήριξή σας στο συγκεκριµένο µέτρο, να πάρετε τέτοιου είδους
αποφάσεις και τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, ώστε να µπορέσουµε σε ένα πολύ σηµαντικό βαθµό να περιορίσουµε το κάπνισµα.
Και ναι µεν η αρχή έγινε, γιατί όπως όλοι θυµόµαστε, ο νόµος
προέβλεπε ένα συγκεκριµένο µεταβατικό, περίπου έξι µηνών,
διάστηµα, προκειµένου να εφαρµοστεί –µάλιστα αυτό αυξανόταν, διότι ήµασταν στην καλοκαιρινή περίοδο και λέγαµε ότι περίπου από τον Οκτώβριο που όλοι θα πρέπει να λειτουργούν
µέσα σε κλειστούς χώρους και σε κλειστά µαγαζιά θα µπορέσει
να επιβληθεί ο συγκεκριµένος νόµος και να υπάρχει πραγµατικός περιορισµός του καπνίσµατος- ωστόσο από τον Οκτώβριο
και µετά που στην κυβέρνηση βρέθηκε η τότε αξιωµατική αντιπολίτευση και βεβαίως στο τιµόνι της ηγεσίας του Υπουργείου
Υγείας βρεθήκατε εσείς, φαίνεται ότι υπάρχει µια σοβαρή ατονία στη στήριξη των µέτρων του συγκεκριµένου νόµου.
Και το λέω γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εάν δεν υποστηριχτεί ο νόµος, βρισκόµαστε µπροστά σε ένα πολύ επικίνδυνο
σηµείο. Ποιο είναι αυτό; Θα µπορούσα να σας πω δεκάδες αιτιάσεις γιατί πρέπει να το κάνουµε ή γιατί δεν κάνατε σωστά κάτι
ή γιατί ενδεχοµένως θα έπρεπε να είχατε µια άλλου είδους αντιµετώπιση στο σύνολο του ζητήµατος. Το ζήτηµα είναι ότι όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα δηµιουργήθηκε µια παιδεία προς την
ελληνική κοινωνία και µια, αν θέλετε, προσδοκία, ότι το κάπνισµα
θα περιοριστεί σε όλους τους δηµόσιους χώρους και σε όλους
τους κλειστούς χώρους.
Με την, από δική σας πλευρά, µη υποστήριξη αυτής της πραγµατικότητας, αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει ένα πισωγύρισµα.
Όπου και να πάτε σήµερα, ακόµη και σε δηµόσιους χώρους, θα
διαπιστώσετε ότι όλοι καπνίζουν σχεδόν ελεύθερα. ∆εν υπάρχει
περιορισµός και αυτό έχει να κάνει µε το γεγονός ότι κάνοντας
ένα βήµα πίσω η πολιτική εξουσία, η οποία πρέπει να δείχνει το
παράδειγµα και πρέπει να δείχνει το δρόµο, είτε, αν θέλετε, στη
λογική ενός νέου νόµου –δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε και τι
υπάρχει στη σκέψη σας- είτε ενδεχοµένως στην τροποποίηση
του ήδη υπάρχοντος, στην πραγµατικότητα είτε κλείνει πονηρά
το µάτι είτε κάνει τους Έλληνες πολίτες να εξακολουθούν να πιστεύουν ότι απέναντί τους έχουν ένα κράτος, το οποίο φάσκει
και αντιφάσκει. Ένα κράτος, το οποίο, ανά πάσα ώρα και στιγµή,
τους νόµους τους οποίους ψηφίζει τους παίρνει πίσω, πολύ, δε,
περισσότερο δείχνει ότι δεν έχει τη σοβαρή πολιτική βούληση.
Πράγµατα που άπτονται της δηµόσιας υγείας, ή εν πάση περιπτώσει έχουν να κάνουν µε µια γενικότερη παιδεία στο πώς θα
πρέπει να λειτουργήσουν οι πολίτες, δεν υποστηρίζονται σθεναρά από την πολιτική εξουσία.
Είναι µεγάλο το ζήτηµα, κυρία Υπουργέ, και δεν µπορεί κανείς
να το αντιµετωπίσει µε ελαφρότητα. Και όσο και αν και εγώ µπορεί να προστρέξω στην άποψή σας και να σας πω ότι χρειάζεται
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ενδεχοµένως ενίσχυση ή χρειάζονται περισσότερα πράγµατα να
κάνουµε, τη στιγµή που δεν το υποστηρίζετε στην αρχική του
διάσταση, φοβάµαι πολύ ότι δεν θα µπορέσετε σε δεύτερο
χρόνο να γίνετε πειστικοί σε ένα άλλο πλαίσιο ή σε µία άλλη πρόταση.
Γι’ αυτό θα σας παρακαλούσα, τουλάχιστον µέχρι να έρθει η
άλλη πρόταση, να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε η αρχική προσδοκία για τα µέτρα που έπρεπε να ληφθούν και πολύ
περισσότερο για την κοινή γνώµη που υποστήριζε ότι πρέπει να
περιοριστεί το κάπνισµα στους δηµόσιους χώρους, να τύχει της
στήριξης τής δικής σας, της στήριξης του Υπουργείου Υγείας,
για να δείξουµε ακριβώς τι θέλουµε να κάνουµε στους Έλληνες
πολίτες και στην ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσιάρα.
Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο, προκειµένου να δευτερολογήσει.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς είναι σαφές ότι επί της αρχής υπάρχει απόλυτη
συµφωνία και δέσµευση. Θέλω, όµως, να επισηµάνω στον αγαπητό συνάδελφο κάποιες αλήθειες, τις οποίες µάλιστα επανέλαβαν και οι κοινωνικοί εταίροι σήµερα. Πρώτα απ’ όλα δεν είχε
γίνει κανένας ουσιαστικός διάλογος πριν την ψήφιση του νόµου.
Στη συνέχεια, η υπουργική απόφαση για την εφαρµογή του
νόµου από την 1η Ιουλίου του 2009, εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου, η,
δε, εφαρµοστική εγκύκλιος πήγε κατόπιν εορτής.
Πέραν αυτού, υπήρχαν εγγενή προβλήµατα, µε την έννοια ότι
σας είπα και προηγουµένως πως σε επίπεδο δηµοτικών υπηρεσιών υπήρχε µία πλήρης σύγχυση και αντιφάσεις σε σχέση µε
την πολεοδοµία, τις άδειες της Πυροσβεστικής, καθώς και µε
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, το οποίο ήταν ένα τεράστιο ζήτηµα.
Πού βρισκόµαστε τώρα;
Πρώτα απ’ όλα, ζητήσαµε να υπάρχει µια πλήρης αποτύπωση
και αξιολόγηση αυτού του εφταµήνου που έχει περάσει και αυτό
ξέρετε ήταν κάτι που προέβλεπε και ο ίδιος ο νόµος. Προέβλεπε
ότι στις αρχές του 2010, θα πρέπει να γίνει µια αξιολόγηση. Αυτό
θα ολοκληρωθεί αυτή τη βδοµάδα και θα είµαστε σε θέση την
επόµενη εβδοµάδα να έρθουµε µε συγκεκριµένες πλέον προτάσεις.
Ο στόχος µας -γιατί κοιτάµε τώρα και το µέλλον και εδώ είµαι
σίγουρη ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε- είναι να υπάρχει αυστηρό πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα εφαρµόσιµο και αποτελεσµατικό. Το κύριο θέµα επίσης, που θέτουµε είναι να υπάρχουν
καθαροί κανόνες και να υπάρχουν και ελεγκτικοί µηχανισµοί.
Εδώ θέλω να πω, ότι θα χρειαστεί να υπάρχει φυσικά και η συνεργασία και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και των Αστυνοµικών και
των Λιµενικών Αρχών, προκειµένου πραγµατικά αυτό να υλοποιηθεί. Γιατί το χειρότερο είναι να βάζουµε στόχους και να µην
είναι µετά δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία.
Άρα λοιπόν, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κινούµαστε σε
αυτήν την κατεύθυνση και θέλω να πω και κάτι άλλο: Επειδή ακριβώς είναι ένα θέµα ∆ηµόσιας Υγείας και Πρόληψης, θέλω να αναγνωρίσω και κάποια θετικά δηλαδή, να πω κάτι το οποίο, επειδή
είχε θεσµοθετηθεί µε καθαρούς κανόνες εφαρµόζεται. ∆ηλαδή,
η προηγούµενη κυβέρνηση είχε θεσµοθετήσει την απαγόρευση
από τις αρχές Σεπτεµβρίου του προηγούµενου χρόνου, της υπαίθριας διαφήµισης. Επειδή εκεί λοιπόν, η διάταξη ήταν καθαρή
στην εφαρµογή της και στον έλεγχο της, αυτή τη στιγµή εφαρµόζεται. Άρα λοιπόν, ένα καλό παράδειγµα που θέλω να αναγνωρίσω, ότι µία σωστή και καθαρή διάταξη πραγµατικά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: ∆εν εφαρµόζεται δυστυχώς.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η πληροφορία που έχουµε είναι ότι
κυρίως στις εξωτερικές διαφηµίσεις υπάρχει, τουλάχιστον στο
µεγαλύτερο βαθµό εκτός αν είναι παράνοµες οι πινακίδες, που
ξέρετε ότι είναι ένα άλλο θέµα, αλλά τουλάχιστον εκεί που υπάρχει ο έλεγχος υπάρχει πραγµατικά και σωστή εφαρµογή.
Άρα λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι είµαστε στο σηµείο που
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ολοκληρώνεται αυτή η αξιολόγηση και θα έρθουµε πολύ σύντοµα µε µια ολοκληρωµένη πρόταση που θα αφορά και την ενηµέρωση και την προαγωγή και την πρόληψη, αλλά πάνω απ’ όλα
µε εφαρµόσιµες διατάξεις και το κατάλληλο ελεγκτικό πλαίσιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Επιτρέψτε µου και εµένα να κάνω τη δική µου ανάγνωση, σηµειώνοντας για τη δική σας διοικητική πράξη. ∆ύο είναι τα σηµεία:
σαφής οριοθέτηση του νόµιµου από το παράνοµο, ώστε να ξέρει
ο πολίτης και φυσικά ο προς ων αφορά ή απευθύνεται η διάταξη,
το νόµιµο και το παράνοµο και δεύτερον, όπως επισηµάνατε, όργανα και σύστηµα ελέγχου. Έτσι το πράγµα, εάν οριοθετηθεί µε
σαφήνεια, µπορεί να το προσεγγίσουµε αποτελεσµατικότερα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ακολουθεί η µε αριθµό 456/16-2-2010 τρίτη επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη
Πρωτούλη προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων του
εκπαιδευτικού-επιστηµονικού προσωπικού στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) κ.λπ..
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης έχει ως εξής:
«Η κατάσταση στο εκπαιδευτικό-επιστηµονικό προσωπικό των
ΤΕΙ χειροτερεύει. Το 80% του προσωπικού παραµένει έκτακτο,
βιώνει για χρόνια –ανεξάρτητα από τα προσόντα του- την οµηρία,
την εκµετάλλευση, την απαξίωση. Οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις αποδυναµώνουν κάθε δικαίωµα στην ασφάλιση και στην
υγεία για ένα µεγάλο κοµµάτι των διδασκόντων. Το προσωπικό
αυτό κατά µεγάλα διαστήµατα µένει απλήρωτο. Ενώ είναι εκείνο
που κατά κανόνα φέρνει σε πέρας το διδακτικό έργο στις αίθουσες και τα εργαστήρια, αποκλείεται από κάθε συµµετοχή στα
συλλογικά όργανα των ιδρυµάτων, δεν έχει καµµία συµµετοχή
στην οργάνωση των σπουδών και των εργαστηρίων. Στο ασφυκτικό πλαίσιο της υποχρηµατοδότησης των ιδρυµάτων, εκείνο το
κοµµάτι που πετιέται στην άκρη, είναι εκείνο που πληρώνει
ακριβά, µαζί µε τους σπουδαστές, τις κλιµακούµενες αναδιαρθρώσεις την Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Στο ΤΕΙ της Αθήνας αυτό το προσωπικό φτάνει σήµερα τα χίλια
εκατό άτοµα ενώ οι µόνιµοι διδάσκοντες ανέρχονται περίπου
στους τριακόσιους. Η µη προκήρυξη θέσεων µόνιµου διδακτικού
προσωπικού έχει παγιωθεί, ιδιαίτερα στα περιφερειακά ΤΕΙ.
Η ευθύνη αυτής της κατάστασης βαραίνει τις κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ-Ν∆ και είναι αποτέλεσµα των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση, των κατευθύνσεων της Μπολώνια και
της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Ευθύνη έχει και ένα τµήµα
του µόνιµου διδακτικού προσωπικού που βρίσκεται στη διοίκηση
των ΤΕΙ και «βάζει πλάτες» στην πορεία των αντιδραστικών αλλαγών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Προτίθεται να καταργήσει το θεσµό του έκτακτου εκπαιδευτικού και να προχωρήσει στην άµεση κάλυψη όλων των αναγκών µέσα από την προκήρυξη θέσεων µόνιµης, πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης;
2. Προτίθεται να διασφαλίσει για τους έκτακτους εκπαιδευτικούς (για όσο υπάρχουν) πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, µισθολογικά δικαιώµατα, υπολογιζόµενα για όλους τους µήνες του
χρόνου; Να αυξήσει την ωριαία αποζηµίωση των έκτακτων εκπαιδευτικών των ΤΕΙ, να διασφαλίζονται µισθοί αξιοπρέπειας για
τους διδάσκοντες, ώστε να µην εξωθούνται να γίνουν µεσάζοντες των επιχειρήσεων και συµφερόντων; Να λύσει το πρόβληµα
της σταθερής µηνιαίας αποζηµίωσης στο έκτακτο εκπαιδευτικό
προσωπικό και να µεταφέρει τη µισθοδοσία στην ευθύνη του
Υπουργείου Παιδείας;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Πρωτούλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Ιωάννης Πανάρετος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Πρωτούλη αναδεικνύει ένα από τα
προβλήµατα που υπάρχουν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και ει-
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δικά στον χώρο των ΤΕΙ. Θα ήταν δύσκολο κανείς να αµφισβητήσει ότι υπάρχει πρόβληµα, όταν η αναλογία µονίµων και εκτάκτων είναι τόσο ετεροβαρής και ο αριθµός των εκτάκτων είναι
πολύ µεγαλύτερος από τον αριθµό των µονίµων.
Τα στοιχεία που µπορώ να δώσω, και τα οποία δείχνουν την
κατάσταση που υπάρχει σήµερα, είναι ότι αυτή τη στιγµή έχουµε
εκπαιδευτικό προσωπικό δυο χιλιάδων εκατόν σαράντα ατόµων
στα ΤΕΙ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προκηρύξεις για εννιακόσιες δεκαοκτώ θέσεις και προωθούνται προκηρύξεις για άλλες
διακόσιες θέσεις.
Στη χρονιά που διανύουµε τώρα, την ακαδηµαϊκή χρονιά 20092010, έχουν γίνει τέσσερις χιλιάδες προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού και για την επόµενη χρονιά υπάρχουν αιτήµατα για
τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες θέσεις εκτάκτου προσωπικού.
Η πληρωµή των εκτάκτων, στην οποία αναφέρεστε, γίνεται
από τα ίδια τα Τεχνολογικά Ιδρύµατα και στη δευτερολογία µου
θα εξηγήσω γιατί αυτό δεν είναι κακό, αλλά δεν γίνεται σωστά
µέχρι στιγµής.
Στον προϋπολογισµό του 2009 είχαν προβλεφθεί 73.500.000
ευρώ για τους εκτάκτους και η πρόβλεψη για το 2010 είναι
81.500.000 ευρώ. Υπάρχει ένα ερώτηµα, εάν αυτή η διαφοροποίηση και η αύξηση εκφράζουν αυξήσεις στο προσωπικό αυτό
ή εκφράζουν αιτήµατα τα οποία δεν έχουν επαρκώς αιτιολογηθεί.
Πρέπει να σας πω -ενδεχοµένως το γνωρίζετε- ότι έχω συναντήσει την Οµοσπονδία των εκτάκτων. Υπάρχουν αιτήµατα τα
οποία θα προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε, αλλά θα πρέπει
να σας πω ότι τα προβλήµατα σε σχέση µε το διδακτικό προσωπικό, και όχι µόνο των ΤΕΙ, έχουν διάφορες εκφράσεις και εκφάνσεις, σε ορισµένες από τις οποίες θα αναφερθώ στην
δευτερολογία µου, οι οποίες υπάρχει ανάγκη να αντιµετωπιστούν
και θα κάνουµε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εκπαίδευση που
προσφέρουν τα ΤΕΙ να είναι η καλύτερη δυνατή για τους φοιτητές τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πανάρετο.
Ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Πρωτούλης έχει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του και να απαντήσει στον Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, νοµίζω ότι είναι πολύ εύκολα αντιληπτό ότι
δεν προτίθεστε να καταργήσετε το θεσµό των εκτάκτων. Νοµίζω,
όµως, ότι δεν µπορείτε να ισχυρίζεστε ότι κάνετε µια πολιτική για
την αναβάθµιση των ΤΕΙ, για την αναβάθµιση των σπουδών και
των Ιδρυµάτων, όταν εσείς ο ίδιος αναφέρατε ότι όχι µόνο δεν
περιορίζονται οι έκτακτοι, δηλαδή δεν αυξάνονται οι εκπαιδευτικοί που είναι πλήρους, αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά πολύ
περισσότερο φέτος προσελήφθησαν τέσσερις χιλιάδες και τέσσερις χιλιάδες θα είναι και για του χρόνου.
Οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι από αυτούς, είναι
έναν, δύο, τρεις και περισσότερους µήνες απλήρωτοι. Θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι και πότε;
∆εύτερον, οι περισσότεροι από αυτούς τους εκπαιδευτικούς
είναι περισσότερο από ένα, δύο, τρία και τέσσερα χρόνια έκτακτοι µέσα στα Ιδρύµατα. Βγάζουν πάρα πολλή δουλειά. Πάνω σε
αυτούς βασίζεται το εκπαιδευτικό έργο που γίνεται σε αυτά τα
Ιδρύµατα.
Θέλουµε, όµως, να πούµε το εξής: Αν ανοίξουµε το θέµα
αυτής της κατάστασης που υπάρχει µέσα στα Τεχνολογικά και
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µπορούµε να βγάλουµε τη συνολική εικόνα της άθλιας κατάστασης που βρίσκονται τα ΤΕΙ, στα οποία
ταλαιπωρούνται σπουδαστές, ταλαιπωρούνται εκπαιδευτικοί, η
συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι έκτακτοι, ταλαιπωρείται και το διοικητικό προσωπικό.
Απλά, να θυµίσω µία λεπτοµέρεια. Το 2001, η δική σας κυβέρνηση –το συνέχισε και η επόµενη τής Νέας ∆ηµοκρατίας- εξήγγειλε την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ. Ο µόνος πολιτικός χώρος που
είχε διαφωνήσει µέσα στα Ιδρύµατα τότε, ήταν το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας και η ΚΝΕ, η Κοµµουνιστική Νεολαία Ελλάδας
και είχαν γίνει τα µαύρα πρόβατα. Γιατί πολύ απλά λέγαµε ότι
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στην ουσία αυτό που γίνεται δεν είναι καµµία αναβάθµιση, είναι
βαφτίσια, είναι ψευτοανωτατοποίηση. Θα ανοίξουν σε όλα τα κεφαλοχώρια ΤΕΙ για να ενισχυθούν οι τοπικοί παράγοντες στην
περιβόητη θεωρία της ενίσχυσης της τοπικής οικονοµίας και της
περιφερειακής ανάπτυξης και θα µειωθεί µε στατιστικές αλχηµείες και το ποσοστό της ανεργίας. Και αυτό έγινε. Σήµερα είναι
διάσπαρτα ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα µε έκτακτους εκπαιδευτικούς,
χωρίς αντικείµενο σπουδών, µε ταλαιπωρία όλων των εµπλεκοµένων στην τεχνολογική εκπαίδευση.
Νοµίζουµε ότι και µέσα από αυτό το συγκεκριµένο γεγονός,
µέσα από αυτή τη συγκεκριµένη κατάσταση, που είναι η κατάσταση των έκτακτων εκπαιδευτικών, επιβεβαιώνεται η θέση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για ενιαία δηµόσια δωρεάν
ανώτατη εκπαίδευση, στην οποία θα ενταχθεί και εκείνο το κοµµάτι των ΤΕΙ που έχει επιστηµονικό αντικείµενο και τα υπόλοιπα
ΤΕΙ να ενταχθούν σε ένα σύστηµα δηµόσιων δωρεάν επαγγελµατικών σχολών µε στόχο την υψηλού επιπέδου επαγγελµατική
εκπαίδευση, που δεν χρειάζεται επιστηµονική ειδίκευση. Σε ένα
τέτοιο σύστηµα µόνο µπορεί να λυθεί και το πρόβληµα των εκτάκτων, το πρόβληµα των επιχειρήσεων που σουλατσάρουν µέσα
στα Πανεπιστήµια και είναι «µπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά
µη δίνετε» και µέσα στα Ιδρύµατα και µέσα στα ΤΕΙ και µέσα στα
ερευνητικά προγράµµατα και µέσα στα εργαστήρια. Μόνο έτσι
µπορούν να λυθούν τέτοια πολύ σοβαρά και καυτά προβλήµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτούλη.
Ο Υφυπουργός, κ. Ιωάννης Πανάρετος, έχει το λόγο για τρία
λεπτά, για να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πρέπει κατ’ αρχάς να πω ότι ο θεσµός των εκτάκτων είναι
ένας χρήσιµος θεσµός. Πρέπει να υφίσταται για να καλύπτει συγκεκριµένες ανάγκες, οι οποίες, για µία σειρά από λόγους, που
δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν αυτή τη στιγµή, δεν µπορούν να
καλυφθούν από µόνιµο προσωπικό. Υπάρχει όµως θέµα όταν η
αναλογία είναι αυτή που υπάρχει σήµερα.
Η πρόβλεψη να γίνεται η πληρωµή των εκτάκτων από τους
προϋπολογισµούς των ΤΕΙ είναι, κατά τη γνώµη µου, µία σωστή
πρόβλεψη. Η εφαρµογή της έχει αδυναµίες γιατί κάθε χρόνο τα
ΤΕΙ υποβάλλουν προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας για εκτάκτους και το Υπουργείο Παιδείας χωρίς να έχει συγκεκριµένη εικόνα για τις ανάγκες των ΤΕΙ εγγράφει πιστώσεις στον
προϋπολογισµό για κάλυψη τέτοιων αναγκών. Η επιλογή, φοβάµαι, των εκτάκτων δεν γίνεται πάντοτε µε τις πιο αξιοκρατικές
διαδικασίες.
Όσον αφορά στην πολιτική µας, κατ’ αρχάς, θα δώσουµε έµφαση στο να προσληφθούν µόνιµοι εκπαιδευτικοί στα ΤΕΙ, όπου
υπάρχει ανάγκη και λαµβάνοντας βέβαια υπ’ όψιν τις δυνατότητες αυτή τη στιγµή του κρατικού προϋπολογισµού, θα δώσουµε
έµφαση περισσότερο στην πρόσληψη µονίµου εκπαιδευτικού
προσωπικού.
Επίσης, θα προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε µε πιο σωστό
τρόπο το θέµα των εκτάκτων, να µη δηµιουργούνται καταστάσεις όπως αυτές που αναφέρατε, που, πράγµατι, υπάρχουν εκπαιδευτικοί έκτακτοι που υπηρετούν πολλά χρόνια σε ένα ΤΕΙ και
πρέπει να διερευνήσουµε γιατί συµβαίνει αυτό το πράγµα.
Οπωσδήποτε θα πρέπει να σας πω ότι η πρόθεσή µας είναι να
αναβαθµίσουµε την ποιότητα των σπουδών.
Θα µπορούσα να συµφωνήσω µαζί σας ως προς το ότι πολλές
από τις ρυθµίσεις που έχουν γίνει είναι διοικητικής µορφής. Ένα
από τα πρώτα πράγµατα και τις πρώτες προτεραιότητες του
Υπουργείου Παιδείας είναι να λήξει το θέµα των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων και της έκδοσης των προεδρικών διαταγµάτων για
όσα Τµήµατα και για όσα αντικείµενα δεν έχουν εκδοθεί. Και η
προσπάθεια µας θα είναι να καθοριστεί µε σαφήνεια ο ρόλος των
ΤΕΙ, ώστε και στο εκπαιδευτικό σύστηµα να συνεισφέρουν µε
τρόπο που να είναι χρήσιµος για τους νέους, αλλά και όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα να λειτουργεί καλύτερα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
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Πανάρετο.
Πριν εισέλθουµε στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση, έχω να
κάνω δύο ανακοινώσεις στο Σώµα.
Πρώτον, ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας ζητεί
ολιγοήµερη άδεια απουσίας για µετάβαση του στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
∆εύτερη ανακοίνωση. Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι από τα δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού
πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής,
τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρέχουµε και την εξήγηση στους µαθητές ότι δεν είναι όλοι
ή πολλοί βουλευτές παρόντες διότι άλλοι είναι στις επιτροπές,
οι οποίες συνεδριάζουν σε άλλες αίθουσες και δεύτερον, σήµερα
είναι µόνον ηµέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε λίγο θα έρθουν οι επερωτώντες –κατά βάση- βουλευτές, για την ανάπτυξη
της σχετικής επερώτησης που θα συζητηθεί σήµερα.
Ακολουθεί η µε αριθµό 448/16-2-2010 τέταρτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ιωάννη Κοραντή προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πάταξη του παραεµπορίου, της φοροδιαφυγής κ.λπ.
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Κοραντή
έχει ως εξής:
«Τη στιγµή που η Κυβέρνηση θέτει ως πρωταρχικό στόχο την
πάταξη της φοροδιαφυγής και ζητά από τους πολίτες να συλλέγουν παντού και πάντοτε αποδείξεις, το παράνοµο και αφορολόγητο εµπόριο στην Αθήνα, τον Πειραιά και άλλες πόλεις
κυριολεκτικά οργιάζει, µε τζίρο 17.000.000.000 ευρώ και φοροδιαφυγή 5.000.000.000 ευρώ ετησίως. Μικροµεσαία, αλλά και µεγάλα καταστήµατα βάζουν καθηµερινά λουκέτο, µη µπορώντας
να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό του παραεµπορίου, ενώ λαθροµετανάστες έφθασαν να πωλούν την πραµάτεια τους κυριολεκτικά µπροστά στη Βουλή! Οι καθηµερινές καταγγελίες και
αναφορές στα ΜΜΕ και οι αγωνιώδεις εκκλήσεις του εµπορικού
κόσµου και των νοµίµως εργαζοµένων συναντούν την παχυλή
αδιαφορία της Κυβέρνησης.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Σε ποιες συγκεκριµένες άµεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειµένου η πολιτεία να προστατεύσει τον εµπορικό
κόσµο και παράλληλα να εισπράξει τους φόρους που διαφεύγουν;
Σε ποιες µέσο-µακροπρόθεσµες ενέργειες προτίθενται να
προβούν, προκειµένου να χτυπήσουν το πρόβληµα στη ρίζα
του;»
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει εκ µέρους του Υπουργείου Οικονοµικών ο Υφυπουργός κ. Φίλιππος Σαχινίδης, ο
οποίος έχει και το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
συνάδελφοι, µε την ερώτησή σας αναδεικνύεται ένα σύνθετο
πρόβληµα των ηµερών µας που σχετίζεται άµεσα µε ένα ευρύτερο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας, την παραοικονοµία.
Αν µου επιτρέψετε να κάνω µία παρατήρηση σε ό,τι αφορά µια
έκφραση που χρησιµοποιείτε. Χρησιµοποιείτε την έκφραση «την
παχυλή αδιαφορία της Κυβέρνησης». Επιτρέψτε µου σ’ αυτό το
σηµείο να σας ενηµερώσω, γιατί η παχυλή αδιαφορία δεν είναι
κάτι το οποίο περιγράφει την πραγµατική στάση και θέση της Κυβέρνησης. Σήµερα, λοιπόν, πραγµατοποιήθηκε –και είναι εδώ
µαζί µου και ο αρµόδιος Υφυπουργός- η τρίτη κατά σειρά σύσκεψη για το θέµα αυτό µεταξύ του Υπουργού Προστασίας του
πολίτη, του Υπουργού Ανάπτυξης, του Νοµάρχη, του Εµπορικού
Συλλόγου Αθηνών και του Υπουργείου Οικονοµικών και η σύσκεψη αυτή έχει σαν σκοπό την κατάστρωση ενός επιχειρησιακού σχεδίου. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν αυτόν το µήνα, για να
µπορέσουµε πραγµατικά να δώσουµε µια απάντηση στο πρόβληµα αυτό.
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Το παραεµπόριο, κύριε συνάδελφε, θα συµφωνήσω µαζί σας
ότι περιορίζει σηµαντικά τα δηµόσια έσοδα. Και ιδιαίτερα σε µία
περίοδο δηµοσιονοµικής κρίσης, είναι πάρα πολύ σηµαντικό για
την Κυβέρνηση, για το Υπουργείο Οικονοµικών, να φροντίζει µε
κάθε τρόπο να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν απώλειες. Επίσης, επηρεάζει, όπως πολύ σωστά και εσείς επισηµαίνετε στην
ερώτησή σας, και την οικονοµική θέση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες νοµίµως λειτουργούν, πληρώνουν τους φόρους, πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές και ξαφνικά
συνειδητοποιούν ότι υφίσταται ένας αθέµιτος ανταγωνισµός, ο
οποίος παίρνει δύο µορφές, είτε τους πλανόδιους που πωλούν
τα εµπορεύµατα εντελώς παράνοµα, είτε αυτούς που σε στεγασµένο χώρο πωλούν εµπορεύµατα, αλλά χωρίς τα νόµιµα παραστατικά. Και στις δύο περιπτώσεις, είµαι σίγουρος ότι αυτός που
θίγεται είναι το δηµόσιο, που δεν εισπράττει έσοδα και τα ίδια τα
καταστήµατα, τα οποία διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένας αθέµιτος
ανταγωνισµός.
Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει και το θέµα των ατόµων, τα οποία
εµπλέκονται στη διακίνηση αυτών των προϊόντων. Είναι γεγονός
ότι αυτή η ανεξέλεγκτη ροή που έχει παρατηρηθεί κατά τα τελευταία χρόνια, σχετίζεται και µε τα προϊόντα, τα οποία έρχονται
και διακινούνται κατά έναν τρόπο που πραγµατικά εγείρει σειρά
ερωτηµάτων, αλλά και µε τα πρόσωπα εκείνα τα οποία εµπλέκονται στη διακίνηση αυτών των εµπορευµάτων.
Υπάρχει ένα πρόβληµα και εδώ πέρα πρέπει να είµαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες που, πραγµατικά, προβληµατίζονται από τα φαινόµενα αυτά. Είναι σαφές ότι οι ελεγκτικοί
µηχανισµοί είναι και ανεπαρκείς, και αναποτελεσµατικοί στην
αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Αυτό για το οποίο µπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι για τη βούληση της Κυβέρνησης για πλήρη και αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, για ανασυγκρότηση και βελτίωση του
µηχανισµού ελέγχου και εποπτείας, που συστηµατικά, θα έλεγα,
υποβάθµισε η προηγούµενη κυβέρνηση. Έλεγχοι ουσιαστικοί
προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς εξαιρέσεις και βέβαια, επιβολή προστίµων.
Θα πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας
εντείνονται και οι έλεγχοι στα τελωνεία. Γιατί, όπως και εσείς
πολύ καλά αντιλαµβάνεστε, το ζήτηµα δεν είναι να περιοριστούµε στους ελέγχους στο χώρο διακίνησης.
Και εδώ, να αναδείξουµε και τις ευθύνες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Γιατί η Κυβέρνηση από την πλευρά της µε τα µεικτά κλιµάκια, διενεργεί κάθε µορφής ελέγχους (οριστικούς, τακτικούς,
προσωρινούς) και θα κάνει ακόµη περισσότερους. Και µάλιστα,
ακόµη και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που δεν έχει
άµεση ευθύνη, επικουρεί το έργο των µεικτών κλιµακίων. Έχει,
όµως, εδώ πέρα τις ευθύνες της και η ∆ηµοτική Αστυνοµία, η
οποία πιο συστηµατικά πρέπει να εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
Και εµείς, το Υπουργείο Οικονοµικών, από τη δική µας µεριά,
επειδή αντιλαµβανόµαστε ότι σε ένα µεγάλο βαθµό το πρόβληµα
σχετίζεται και µε τα προϊόντα αυτά τα οποία εισάγονται από
χώρες µε πολύ χαµηλό κόστος παρασκευής, να δούµε πώς ακριβώς εισάγονται, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα φέρνουν στη χώρα
και µετά τα διακινούν µέσω των οικονοµικών µεταναστών ή
αυτών των ατόµων που διακινούν αυτά τα εµπορεύµατα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Κοραντής Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του και να απαντήσει στον
Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ, για την απάντησή σας. Νοµίζω
ότι συµπίπτουµε στις διαπιστώσεις. Συµφωνώ µαζί σας ότι, πράγµατι, η αποστολή αυτή, η αντιµετώπιση του παραεµπορίου είναι
πολυσύνθετη.
∆έχοµαι επίσης αυτό που µου είπατε, ότι πραγµατοποιήθηκε
µία τρίτη σύσκεψη στη σειρά µεταξύ συναρµοδίων υπηρεσιών,
την παραδοχή σας ότι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί είναι ανεπαρκείς,
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τη διαβεβαίωσή σας ότι υπάρχει κρατική βούληση από πλευράς
Κυβερνήσεως για να παταχθεί αυτό το φαινόµενο. Πλην, όµως,
έχουµε φθάσει σε σηµεία υπερβολικά. Όταν µιλάµε για ένα τζίρο
17.000.000.000 παραεµπορίου µε 5.000.000.000 που διαφεύγουν
από το ελληνικό κράτος και καλείται ο φορολογούµενος να µαζεύει αποδείξεις και αποδειξούλες δεξιά και αριστερά, γιατί έτσι
επιβάλλει η Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή, τι πρέπει να σκεφθεί ο
µέσος φορολογούµενος πολίτης;
Αναφερθήκατε στην ανεπάρκεια των ελεγκτικών µηχανισµών.
Προκύπτει από έκθεση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων και
Ειδικών Φόρων ότι τα λιµάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης είναι οι
πύλες εισαγωγής σε ποσοστό 90% αυτών των προϊόντων «µαϊµούδων». Αν θέλετε κάνετε µία βόλτα εδώ στη γωνία Όθωνος και
Αµαλίας. Αφού το 90% εισάγεται από αυτά τα δύο λιµάνια, δεν
υπάρχει τρόπος να βελτιωθούν οι διωκτικές κινήσεις των αρµοδίων αρχών και όχι µόνο των τελωνειακών; ∆έχοµαι ότι πρέπει
να υπάρχει µία σύµπραξη στο µέτρο που τους αναλογεί και της
Αστυνοµίας και διαφόρων άλλων υπηρεσιών που µπορούν να
σας παράσχουν πληροφόρηση για τα διάφορα κανάλια διοχέτευσης αυτών των προϊόντων.
∆εύτερον, συµφωνώ µαζί σας ότι οι τελευταίοι που θα πρέπει
να την πληρώσουν είναι αυτοί οι φτωχοδιάβολοι που κάθονται µε
τις ώρες και πουλάνε αυτά τα προϊόντα. Ναι, αλλά δεν έχει ανατρέξει κανείς στην πηγή της διαδροµής. ∆εν γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας, αλλά και άλλες τι γίνεται στις
Αχαρνές, στον Ασπρόπυργο; Είναι αδύνατον να παρακολουθήσει κάποιος κάποιον από αυτούς τους φτωχοδιαβόλους την ώρα
που µαζεύουν το µπογαλάκι τους για να φύγουν, που το παραδίδουν, που παραδίδουν την είσπραξη και να ανατρέξει στην
πηγή;
Ένα είναι βέβαιο. Καίτοι καταγράφω την καλή βούληση της
Κυβέρνησης να πατάξει αυτό το φαινόµενο, µέχρι στιγµής δεν
έχουµε δει τίποτα απτό. Και ο Έλληνας πολίτης περιµένει να δει
έργα και όχι ξανά «θα και θέλουµε και έχουµε την καλή διάθεση
και προσπαθούµε». Αν υπάρχει δικαιοσύνη πρέπει να είναι για
όλους. Ελπίζω σε αυτό να συµφωνήσετε, κύριε Υφυπουργέ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ιδιαίτερης σηµασίας
είναι η παρατήρηση του κ. Κοραντή για τα λεγόµενα κέντρα διαµετακοµιστικού παρεµπορίου, κύριε Υφυπουργέ.
Ορίστε, έχετε το λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω
ότι σε πολλά σηµεία υπάρχει σύµπτωση απόψεων µε το συνάδελφό µου ως προς το πρόβληµα.
Κύριε συνάδελφε, αντιλαµβάνεσθε και εσείς ότι τα έντονα οικονοµικά προβλήµατα πολλών Ελλήνων πολιτών τους οδηγούν
στο να αγοράζουν προϊόντα που διακινούνται από τους οικονοµικούς µετανάστες. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ίσως είναι προτιµότερο αντί να διώκονται οι οικονοµικοί µετανάστες –έχουν και
αυτοί βαθµό ευθύνης- η προσπάθεια από τη µεριά της πολιτείας
να επικεντρωθεί στα σηµεία εισόδου των συγκεκριµένων προϊόντων που διακινούνται στο παρεµπόριο.
Και, βέβαια, πρέπει να γίνει µία προσπάθεια να εντοπισθούν
αυτοί που κάνουν τις εισαγωγές και µετά τα παρέχουν στους οικονοµικούς µετανάστες. Αυτή άλλωστε είναι η πρόθεσή µας. Και
δεν είναι απλώς θέµα πολιτικής βούλησης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ειλικρινά µέχρι τώρα δεν υπήρχε η διάθεση για ένα
συντονισµό όλων των συναρµόδιων και εµπλεκοµένων φορέων.
Σήµερα είχαµε την τρίτη σύσκεψη γιατί συνειδητοποιήσαµε ότι
εάν η κάθε υπηρεσία επιδίωκε αποσπασµατικά να αντιµετωπίσει
αυτό το πρόβληµα, δεν θα µπορούσε να παράξει το παραµικρό
αποτέλεσµα.
Σήµερα γίνεται κατανοητό από όλους ότι υπάρχει βούληση να
αντιµετωπισθεί το πρόβληµα όχι µόνο γιατί θέλουµε να προστατεύσουµε τα δικά µας έσοδα, αλλά γιατί θέλουµε να προστατεύσουµε εκείνες τις επιχειρήσεις που σήµερα βρίσκονται
αντιµέτωπες µε τις συνέπειες της κρίσης, επιχειρήσεις που λειτουργούν πάντοτε εντός των ορίων της νοµιµότητας, παρέχοντας θέσεις εργασίας, πληρώνοντας ασφαλιστικές καλύψεις για
τους εργαζοµένους, πληρώνοντας τους φόρους. Θέλοντας να
κρατήσουµε ζωντανή την οικονοµία µας παίρνουµε αυτήν την
πρωτοβουλία, κάνουµε κοινές συσκέψεις και πιστεύω ότι σύ-
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ντοµα θα έχουµε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης που θα δείξει ότι, πραγµατικά, είχαµε
την πολιτική βούληση, αλλά και ότι πήραµε την πρωτοβουλία για
να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα στη ρίζα του κακού.
Απλά, να υπενθυµίσω ότι το φαινόµενο το οποίο περιγράψατε,
προηγουµένως, δηλαδή όλους αυτούς που είναι έξω από την
Βουλή στην πλατεία Συντάγµατος, δεν είναι κάτι που προέκυψε
εχθές ή προχθές, δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τους τέσσερις τελευταίους µήνες. Και εγώ είχα γραφείο επί της οδού Μητροπόλεως και αυτά τα δύο χρόνια, κάθε φορά που διέσχιζα το
δρόµο για να έρθω στη Βουλή, διαπίστωνα ότι το πρόβληµα µέρα
µε τη µέρα διογκώνονταν, χωρίς να υπάρχει αποτελεσµατική
αντιµετώπιση.
Θα µας δοθεί η ευκαιρία σύντοµα να κριθούµε για το αν αυτά
τα οποία σήµερα σας περιγράφω ως πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβουµε, θα ανταποκριθούνε στην πραγµατικότητα ή
όχι.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Φίλιππο Σαχινίδη.
Θα συζητηθεί τώρα, η µε αριθµό 449/16-2-2010 τρίτη επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Σπυρίδωνος – Άδωνι Γεωργιάδη και Αδώνιδος, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την
µη καταβολή επιδόµατος στους διασώστες του Λιµενικού Σώµατος των Super Puma κ.λπ..
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κυρίου συναδέλφου -προηγουµένως όµως θέλω να χαιρετίσω ιδιαιτέρως το
γεγονός ότι είναι γραµµένη η ερώτηση στο πολυτονικό ή πολυπνευµατικό, που το χαιρετίζω εγώ προσωπικά ιδιαίτερα- έχει ως
εξής:
«Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου
Τύπου αλλά και µε καταγγελίες, πολλοί από τους διασώστες του
Λιµενικού Σώµατος (Λ.Σ.) που υπηρετούν στα Super Puma, δήλωσαν ξαφνικά ελεύθεροι υπηρεσίας ως ένδειξη διαµαρτυρίας
για την παύση καταβολής του επιδόµατος που ελάµβαναν κατά
την διάρκεια επιχειρήσεων στο Αιγαίο πέλαγος. Συνεπώς ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός,
Για ποιο λόγο σταµάτησε η καταβολή του επιδόµατος που δικαιούνται οι διασώστες;
Πότε ακριβώς θα λάβουν τα χρήµατα που δικαιούνται;»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. συναδέλφου θα απαντήσει Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σπυρίδων Βούγιας, ο οποίος
έχει και το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, έχει ενδιαφέρον το ότι η διατύπωση της ερωτήσεως είναι γραµµένη µε όλους τους κανόνες της γλώσσας που
µάθαµε και εµείς, της γλώσσας δηλαδή, που φορτωµένη µε
πνεύµατα δίνει βάθος και περιεχόµενο στον τρόπο µε τον οποίο
διατυπώνει κανείς µια ερώτηση. Και η αλήθεια είναι ότι δεν µπόρεσα να απαντήσω µε τον ίδιο τρόπο, γιατί πλέον οι πρακτικές
ανάγκες των απαντήσεων από τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικού
ελέγχου, αλλά και τα τεχνικά συστήµατα, δεν έχουν πλέον αυτές
τις δυνατότητες.
Από την άλλη πλευρά όµως, θα ήθελα η ακρίβεια αυτή να
υπάρχει και στο περιεχόµενο της ερωτήσεως, µε την έννοια πως
το επίδοµα για το οποίο ρωτάει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, δεν έχει πάψει να δίδεται. Θα εξηγήσω ακριβώς τι έχει καθυστερήσει να δοθεί τα τελευταία χρόνια στους
διασώστες των Super Pyma, αλλά πάντως όχι το πτητικό επίδοµα
το οποίο δίνεται κάθε εξάµηνο και ουδέποτε σταµάτησε να παρέχεται στο προσωπικό, κύριε Γεωργιάδη. Και εδώ θα ήθελα να
πω κάτι που αφορά όλους µας, όλους τους Βουλευτές. ‘Όταν
µεταφέρουµε µια ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου από δηµοσιεύµατα εφηµερίδων, νοµίζω, πως θα πρέπει να τη συµπληρώνουµε µε µια καλύτερη προεργασία, σε σχέση µε την ακρίβεια
των δηµοσιευµάτων των εφηµερίδων ή των περιοδικών.
Γνωρίζουµε, τώρα, όλοι ότι το Λιµενικό Σώµα εντάσσεται
πλέον στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αµέσως µετά που
θα συζητηθεί η επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, θα µας δοθεί
η δυνατότητα να αναπτύξουµε όλες τις λεπτοµέρειες αυτής της
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µεταβολής, που στοχεύει στο να δηµιουργηθεί ένα Σώµα µάχιµο
και αποτελεσµατικό, εφαρµόζοντας όλους τους κανόνες της
αποτελεσµατικότητας, βελτιώνοντας την διακλαδικότητα ανάµεσα στα τρία πλέον Σώµατα, την Αστυνοµία, την Πυροσβεστική
και το Λιµενικό, για την αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων.
Βασική αποστολή των ελικοπτέρων Super Puma είναι η διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης και παράλληλα, οι αεροδιακοµιδές ασθενών και τραυµατιών, η µεταφορά υψηλών
προσώπων και οι µεταφορές προσωπικού, εφοδίων κ.λπ..
Για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, επεµβαίνουν µετά από κλήση από το Εθνικό Κέντρο Συντονισµού
Έρευνας και ∆ιάσωσης του Λιµενικού Σώµατος σε περιπτώσεις
ναυτικών ατυχηµάτων, διάσωσης ψαράδων, δυτών, κολυµβητών
κλ.π.
Η δε αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου µεριµνά, ώστε να διατίθεται στην 112 πτέρυγα µάχης, τη µοίρα δηλαδή έρευνας και
διάσωσης, τα ελικόπτερα «Super Puma» µε επαρκή αριθµό εκπαιδευµένου προσωπικού που ανταποκρίνεται στις αυξηµένες
απαιτήσεις της υπηρεσίας. Επίσης, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι σχετικές διαταγές µετακίνησης των
διασωστών να εκδίδονται εγκαίρως, προκειµένου τα στελέχη του
Λιµενικού Σώµατος να ανταποκρίνονται άµεσα στο δύσκολο έργο
τους.
Το ειδικό προσωπικό αυτό του Λιµενικού Σώµατος που µετατίθεται σε οµάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων και στελεχώνει θέσεις
απαραιτήτων µελών πληρώµατος σε ελικόπτερα, έχει ακριβώς
τις ειδικότητες και τις προδιαγραφές, που απαιτούνται από τις
διατάξεις που ισχύουν για το ιπτάµενο προσωπικό του Λιµενικού
Σώµατος.
Όπως σας είπα και στην αρχή και κλείνω την πρωτολογία µου,
στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος που υπηρετεί στα «Super
Puma» χορηγείται πτητικό επίδοµα βάσει των ισχυουσών νοµοθετικών διατάξεων κάθε εξάµηνο και το επίδοµα αυτό ουδέποτε
σταµάτησε να παρέχεται.
Για τη µη χορήγηση προκαταβολών τα τελευταία χρόνια, έναντι οδοιπορικών εξόδων, ευθύνεται, όπως γνωρίζετε όλοι και καλύτερα ο κ. Γεωργιάδης, η προηγούµενη κυβέρνηση. Για όλα
αυτά, αυτή η Κυβέρνηση ήδη έχει δώσει απαντήσεις και θα µου
επιτρέψετε να τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, προκειµένου
να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του και να απαντήσει στον
Υπουργό.
Ορίστε κ. Γεωργιάδη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε µια και
ξεκινήσαµε µε τις γλωσσικές παρατηρήσεις, νοµίζω θα µπορούσαµε να το κάνουµε Σπυρίδωνος Αδωνίδος Γεωργιάδου, για να
είµαστε ακριβώς ορθοί.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι έχετε απόλυτο δίκιο στο ότι δεν
πρέπει οι ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο να στηρίζονται µόνο σε
δηµοσιεύµατα. Είναι µια πολύ ορθή παρατήρηση και στην προκειµένη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση της συγκεκριµένης
ερωτήσεως, δεν στηρίζεται µόνο σε δηµοσιεύµατα.
Χθες, πρέπει να σας πω ότι ο Αρχικελευστής Πέππας, ο Αρχικελευστής Αθανασόπουλος, ο Υποπλοίαρχος Κατριβάνος και ο
κυβερνήτης Σµηναγός Στάθης µε µια ηρωική προσπάθεια σηκώθηκαν µε το ελικόπτερο τους από τη Ρόδο και έσωσαν πέντε αλλοδαπούς οι οποίοι θα πνίγοταν στο ναυάγιο έξω από τη Τήλο.
Και µάλιστα το έκαναν αυτό οι άξιοι άνδρες του Λιµενικού Σώµατος, ενώ καιροφυλακτεί όπως ξέρετε η Τουρκία, για να αρπάξει την έρευνα και την διάσωση στο Αιγαίο για προφανείς
πολιτικούς λόγους. Άρα, αυτά που συζητάµε εδώ έχουν πολύ µεγάλη σηµασία.
Ακούστε, λοιπόν, πως έχει η ιστορία και θέλω να σας παρακαλέσω στην δευτερολογία σας να µου δώσετε µία πολύ συγκεκριµένη απάντηση σε αυτό που θα σας ρωτήσω. Εγώ δεν µπαίνω
τόσο στα χρωστούµενα της περασµένης κυβερνήσεως. Πράγµατι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας που τους είχε χορτάσει
µε πολύ µεγάλο λόγια, τους χρωστάει από 5 έως 10.000 ευρώ
στον καθένα. Αυτά είναι που άφησε υπόλοιπα µέχρι και την τε-
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λευταία µέρα που παρέδωσε την εξουσία σε σας.
Πάµε όµως στο συγκεκριµένο, τι έχει γίνει τώρα. Οι άνθρωποι
αυτοί όταν φεύγουν σε αποστολή, κύριε Υπουργέ, λαµβάνουν
ένα ποσό της τάξεως περίπου των 400 ευρώ στο σύνολο, για να
καλύπτουν τα έξοδα της επιχειρήσεως, όχι ως αύξηση στο µισθό
τους, όχι ως επιπλέον επίδοµα, αλλά για να πληρώνουν το φαγητό τους και το ξενοδοχείο τους.
Αυτό που έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία µέχρι τώρα, ήταν ότι τους
έδινε µια προκαταβολή των 270 ευρώ και άφηνε τα υπόλοιπα 130
ευρώ για να τους κάνει εκκαθάριση κάποια στιγµή, στο µέλλον.
Αυτή τώρα την εκκαθάριση δεν την έκανε ποτέ, εξ’ ου και τα χρωστούµενα τα οποία είπατε. Εσείς, όµως, διακόψατε και την καταβολή και των 270 ευρώ που έδινε η Νέα ∆ηµοκρατία.
Όταν, λοιπόν, το πληροφορήθηκα πριν από ενάµιση µήνα –
για να δείτε ότι δεν στηρίζοµαι σε δηµοσιεύµατα- πήρα τηλέφωνο εγώ στο Λιµενικό Σώµα –δεν θα πω µε ποιον µίλησα, δεν
θέλω να τον αναφέρω στη δηµοσιότητα, αλλά µπορείτε να το ψάξετε, από τα πιο επίσηµα χείλη- και µε ενηµέρωσαν για το εξής
απλό πράγµα, ότι δεν υπάρχει παγία προκαταβολή. Και δεν
υπάρχει παγία προκαταβολή, για ποιο λόγο; Όχι γιατί δεν υπάρχουν χρήµατα, όπως µε διαβεβαίωσαν, τα χρήµατα υπάρχουν,
είναι στο λογαριασµό. Επειδή, όµως, η Κυβέρνησή σας και ο
Πρωθυπουργός, έλαβε την απόφαση να µεταφέρει τις αρµοδιότητες του Λιµενικού Σώµατος στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, εκκρεµεί αυτό το προεδρικό διάταγµα, το οποίο θα δώσει
το δικαίωµα στον Αρχηγό του Λιµενικού Σώµατος να υπογράφει
τις επιταγές για να παίρνουν οι άνθρωποι τα χρήµατα που υπάρχουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Το τονίζω αυτό γιατί είµαστε σε εποχές οικονοµικής κρίσεως.
Εµείς δεν λέµε να τους δίνετε περισσότερα –που αυτοί θα τα άξιζαν εν πάση περιπτώσει- εµείς λέµε να τους δίνετε αυτά τα λιγότερα που τα έδιναν και οι προηγούµενοι συνάδελφοί σας και
τα οποία δεν θα τα στερήσουµε από άλλον, γιατί ήδη υπάρχουν.
Όµως, δεν τους τα δίνετε, γιατί για κάποιους λόγους δεν έχετε
βγάλει αυτό το προεδρικό διάταγµα.
Πολύ ευχαρίστως, εγώ µπορώ -αν για κάποιο λόγο οι επιτελείς
σας δεν µπορούν- να κάτσω µε τον συνάδελφό µου, τον Θάνο
τον Πλεύρη, να σας το γράψουµε τώρα «στο πόδι», να σας το
δώσω να το ψηφίσετε αύριο και να τελειώνουµε.
Εγώ θέλω να µου πείτε εδώ συγκεκριµένα πράγµατα. Είπε ο κ.
Χρυσοχοΐδης την Παρασκευή ότι θα το κάνει άµεσα. Το «άµεσα»
εµένα δεν µε καλύπτει. Εγώ θέλω να µου πείτε: Σε εικοσιτέσσερις ώρες, σε σαράντα οχτώ ηµέρες, σε δέκα µέρες, σε εκατό
µέρες. Πόσες µέρες χρειάζονται από σήµερα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι των 1.000 ευρώ να µη χρειάζεται να πληρώνουν 300
ευρώ από την τσέπη τους για να κάνουν αυτήν την επιχείρηση,
από χρήµατα τα οποία υφίστανται και υπάρχουν;
Και κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την
ανοχή.
Μου θυµίζετε την εποχή της αλήστου µνήµης της σοβιετικής
αυτοκρατορίας, όπου έβγαινε το στάρι στις µεγάλες πεδιάδες
της Σοβιετικής Ενώσεως, έπρεπε να πάει στη Μόσχα να γίνει
ψωµί για να φάνε οι άνθρωποι και οι γραφειοκράτες δεν προλάβαιναν να υπογράψουν. Μέχρι να υπογράψουν, σάπιζε το στάρι
και πέθαιναν οι άνθρωποι.
Λοιπόν, εδώ είναι απλό το πράγµα. Τα λεφτά υπάρχουν. Το
µόνο που µένει είναι να κάνετε τη δουλειά σας. Τι σας ρωτάµε,
λοιπόν; Πότε ακριβώς θα κάνετε τη δουλειά σας. Όµως θέλουµε
η απάντηση –γιατί µας ακούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα- να είναι
συγκεκριµένη, όχι αφηρηµένη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεωργιάδη.
Ο κ. Βούγιας έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κύριε συνάδελφε, νοµίζω πως για µια τέτοια συγκεκριµένη ερώτηση, δεν χρειαζόταν όλη αυτή η προεισαγωγή, η οποία ούτως ή
άλλως παραβιάζει ανοιχτές θύρες. ∆ιότι, κατ’ αρχάς, δώσατε εύ-
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σηµα στους ηρωικούς άνδρες του Λιµενικού Σώµατος, που έκαναν χθες επιτυχηµένα την επιχείρηση διάσωσης και αυτοί είναι οι
άνδρες, οι οποίοι θα αποτελέσουν το καινούργιο µάχιµο Σώµα
του Λιµενικού Σώµατος, το οποίο θα συγκροτηθεί από το Υπουργείο προστασίας του πολίτη.
Είναι αυτοί οι άνδρες, τους οποίους εµείς προσπαθούµε να εµψυχώσουµε, να στηρίξουµε και να οργανώσουµε πολύ καλύτερα,
απ’ ότι στο παρελθόν µε τις ανάµικτες, µπερδεµένες και αλληλοκαλυπτόµενες αρµοδιότητες, ανάµεσα στο εµπορικό κοµµάτι
του πρώην ενιαίου Υπουργείου κι ένα υπηρεσιακό µάχιµο κοµµάτι που έχει να κάνει µε άµυνα, διάσωση και έρευνα, που έχει να
κάνει µε την προστασία του πολίτη και των θαλασσίων συνόρων
µας.
Εποµένως, νοµίζω πως παρουσιάζεται µια αντίφαση σε σχέση
µε την αντίδρασή σας για την διάσπαση του Υπουργείου, η οποία
θα το αναβαθµίσει πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον ως προς
την αποτελεσµατικότητα, την οριζόντια συνεργασία, και την διακλαδικότητα στη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος. Για την
ακρίβεια, όπως σας είπα πριν, αναφερόµουν στην λέξη «επίδοµα», διότι το επίδοµα το ελάµβαναν και το λαµβάνουν και το
πρόβληµα, το οποίο υπήρχε, ήταν το µεγάλο χρέος που κληροδότησε η προηγούµενη κυβέρνηση στη δική µας. Το χρέος αυτό,
ως αρµόδιος και για τα οικονοµικά του Λιµενικού Σώµατος, φθάνει τα 400.000 ευρώ για το σύνολο των χρεών προς τους διασώστες.
Εµείς, κύριε Γεωργιάδη και κύριοι συνάδελφοι, προσπαθούµε
να καλύψουµε αµέσως αυτό το χρέος, διότι είµαστε µία Κυβέρνηση, η οποία το πρώτο πράγµα που θα κάνει µέσα στο τεράστιο
ζήτηµα της µεγάλης οικονοµικής κρίσης, είναι να πληρώσει και
τα µεγάλα χρέη και τις «µαύρες» τρύπες που κληρονοµήσαµε
από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Εποµένως πέρα από την απάντηση που θα σας δώσω σε
σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορέσουµε να δώσουµε
την προκαταβολή στα πληρώµατα των Super Puma, σας λέω,
πως τις επόµενες µέρες, θα βρούµε τους τρόπους να καλύψουµε
το µεγάλο συσσωρευµένο χρέος των δύο-τριών τελευταίων χρόνων. Γιατί η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
µπορεί να έδινε τις προκαταβολές -όπως αναφέρατε- αλλά δεν
έδινε τα υπόλοιπα 2/5, και δηµιούργησε µεγάλο χρέος.
Εποµένως, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι τώρα, εξαιτίας
της µεταβατικής περιόδου που διανύουµε αλλά και εξαιτίας της
απεργίας του Υπουργείου Οικονοµικών τα χρήµατα αυτά δεν δόθηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα, αλλά θα δοθούν αυτήν την
εβδοµάδα, χωρίς να χρειαστεί να περιµένουµε την καινούργια
παγία προκαταβολή, αλλά προωθώντας χρηµατικά εντάλµατα
προπληρωµής, δηλαδή τα ΧΕΠ, τα οποία θα ενταλµατοποιηθούν
τις επόµενες ηµέρες.
Εποµένως µπορείτε µε οποιοδήποτε τρόπο, αλλά κυρίως µέσω
της ανοιχτής διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου της
Βουλής να µεταφέρετε, προς όλους τους λιµενικούς, πως µε
ΧΕΠ θα πληρωθούν τα 3/5 της προκαταβολής κανονικά στους
διασώστες αυτούς, τα µέλη του λιµενικού, αλλά ακόµη περισσότερο θα δοθούν πάρα πολύ σύντοµα και τα χρέη της προηγούµενης κυβέρνησης, το σύνολο των οφειλοµένων αποδοχών τα
οποία τους χρωστάµε για να µπορούν να συνεχίσουν να κάνουν
πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Επανερχόµεθα στις επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου.
Η µε αριθµό 445/16.2.2010 πέµπτη επίκαιρη ερώτηση 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 περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα «Ελληνικά Πετρέλαια»
(ΕΛΠΕ) στην Ελευσίνα κ.λπ., δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
συντρέχοντος στο πρόσωπο της κυρίας Υπουργού και συνεπώς
διαγράφεται.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Η µε αριθµό 443/16-2-2010 πρώτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Έκτορα Να-
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σιώκα προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ., δε
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος συντρέχοντος στο πρόσωπο του
κυρίου Υπουργού και συνεπώς διαγράφεται.
Η µε αριθµό 425/12-2-2010 δεύτερη επίκαιρη ερώτηση της
Βουλευτού της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ευγενίας Τσουµάνη-Σπέντζα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης και
συµφιλίωσης εργασίας – οικογένειας κ.λπ., δε θα συζητηθεί
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λόγω κωλύµατος συντρέχοντος στο πρόσωπο της κυρίας Βουλευτού και συνεπώς διγράφεται.
Τέλος, η µε αριθµό 444/16.2.2010 τέταρτη επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρου ∆ρίτσα προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων στον ηλεκτρικό
σιδηρόδροµο (ΗΣΑΠ) κ.λπ., δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
συντρέχοντος στο πρόσωπο του κυρίου Υπουργού και συνεπώς
διαγράφεται.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 21/18/11.2.2010 επίκαιρη επερώτηση Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας των κ.κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, Νικολάου ∆ένδια,
Παναγιώτη Καµµένου, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, Όλγας Κεφαλογιάννη, Μιχαήλ Μπεκίρη, Ιωάννη Βρούτση, Σπυρίδωνος Γαληνού, Τσαµπίκας Ιατρίδη, Αλέξανδρου ∆ερµεντζόπουλου και
Ελισάβετ Βόζενµπεργκ προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα.
Προηγουµένως πριν δώσω το λόγο στον πρώτο επερωτώντα,
τον κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι µε
επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στη σηµερινή συζήτηση της επερώτησης ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας.
Επίσης, ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΛΑΟΣ κ. Βορίδης Μαυρουδής, µε επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο στην προκειµένη επερώτηση
τον Βουλευτή Αθηνών κ. Αθανάσιο Πλεύρη.
Παρακαλείται ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης ως πρώτος επερωτών να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς να θέλω να προσβάλω
τον παριστάµενο Υφυπουργό, µου κάνει, πραγµατικά, εντύπωση
το γεγονός ότι ενώ η επίκαιρη ερώτηση µας, αφορά ένα σηµαντικότατο θέµα το οποίο απευθύνεται σε τρεις συναρµόδιους
Υπουργούς, κανείς δεν βρίσκεται σήµερα εδώ.
Εύχοµαι αυτό, πραγµατικά, να µην καταδεικνύει την αδιαφορία
σας ή την υποβάθµιση του συγκεκριµένου ζητήµατος, παρά το
ότι µέχρι σήµερα η πρακτική σας, όσον αφορά τα ζητήµατα της
ναυτιλίας και του Λιµενικού Σώµατος, αποτελούν για την Κυβέρνησή σας ζητήµατα τρίτης και τέταρτης προτεραιότητας. ∆ιότι
είναι γνωστές η αβουλία, οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, αλλά
και η ανευθυνότητα που χαρακτηρίζουν την πολιτική σας για τον
συγκεκριµένο τοµέα.
Το χαρακτηριστικότερο όλων παράδειγµα είναι ότι ένα από τα
νευραλγικότερα Υπουργεία, το πρώην Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καταργήθηκε
δίχως λόγο, εν κρυπτώ, χωρίς να ζητηθεί η γνώµη του Λιµενικού
Σώµατος και των συναρµοδίων φορέων, χωρίς τις δήθεν συµµετοχικές διαδικασίες, για τις οποίες καµαρώνει η νέα Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ.
Κι όµως, µόλις τρείς ηµέρες πριν τις εκλογές, η ίδια η αρµόδια
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για τον συγκεκριµένο τοµέα, ανακοίνωνε ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη του αυτόνοµου Υπουργείου,
κάτι απόλυτα λογικό, αν αναλογιστούµε ότι αφ’ ενός η µικρή γεωγραφική Ελλάδα είναι ναυτιλιακή υπερδύναµη και αφ’ ετέρου,
περιλαµβάνει ένα ιδιαίτερα εκτεταµένο νησιωτικό σύστηµα.
∆ιότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ναυτιλία αναµφισβήτητα
είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της εθνικής µας οικονοµίας και µάλιστα σε χαλεπούς καιρούς, καθώς επίσης και
καίριος παράγοντας ενίσχυσης της διαπραγµατευτικής δύναµης
της πατρίδας µας. Μιλάµε για διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας και 18.000.000.000.000 ευρώ καθαρό κατ’ έτος συνάλλαγµα. Κανονικά, λοιπόν, ο συγκεκριµένος τοµέας θα έπρεπε να
αποτελεί προτεραιότητα, να ενισχύεται και όχι να απαξιώνεται.
Σηµαντικότατη παράµετρος της ανεύθυνης πολιτικής του
ΠΑΣΟΚ υπήρξε η δίχως λόγο τριχοτόµηση του Λιµενικού Σώµατος, ανάµεσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, εξέλιξη που
σαφώς κυοφορεί κινδύνους, εξέλιξη που οδήγησε σε αδιέξοδο
και καταµαρτυρεί προχειρότητα.
Πιο συγκεκριµένα, µε το π.δ. 184/2009 οι υπηρεσίες του Λιµε-

νικού Σώµατος υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ηµέρα µε το π.δ. 185/2009 ορίζεται ότι οι υπηρεσίες, τα όργανα και το προσωπικό τους υπάγονται στο
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τελικά, τι από τα δύο ισχύει;
Πραγµατικά, διερωτώµαι εάν ο συντάκτης των προεδρικών
διαταγµάτων γνώριζε ότι το ΥΕΝ στελεχώνεται, κυρίως, από προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος, «αλαλούµ» που οδήγησε σε νέο
π.δ., το 189/2009, µε το οποίο διασπάται ο ενιαίος στρατιωτικός
χαρακτήρας του Λιµενικού Σώµατος. ∆ιάταγµα που, όλοι γνωρίζετε ότι οδήγησε στην παραίτηση του πρώην Αρχηγού, η οποία
µε τη σειρά της οδήγησε στην αναγκαιότητα τροποποίησης του
προεδρικού διατάγµατος, που αναφέρεται στη σύσταση των
νέων Υπουργείων και στη λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος.
Αυτό από µόνο του δεν αποτελεί ουσιαστικά παραδοχή της αδυναµίας λειτουργίας του πειραµατισµού σας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι οι συναρµόδιοι φορείς δήλωναν εξ’ αρχής την αντίθεσή τους στο εν λόγω πειραµατισµό,
ενώ το Λιµενικό Σώµα, το οποίο στελεχώνει κατά 80% τις υπηρεσίες του πρώην ΥΕΝ, αδυνατεί να βρει άκρη. ∆ιότι η διάσπαση
του Λιµενικού Σώµατος οδήγησε σε de facto διάσπαση τόσο των
αρµοδιοτήτων, όσο και της οργάνωσης λειτουργίας του, οδήγησε σε πραγµατικό αδιέξοδο. Καίριες διευθύνσεις, όπως η
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας και η Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος, κατακερµατίζονται ανάµεσα σε δύο Υπουργεία. Το ίδιο
έγινε µε το ενιαίο της ακτοπλοΐας. Και δεν µείνατε εκεί.
Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι µια από τις βασικές διευθύνσεις, η ∆ιεύθυνση Ακτοπλοΐας, έχει συµπεριληφθεί µόνο
κατ’ ερµηνεία στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας. ∆εν έχει ακόµα συγκληθεί το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ένα µόλις µήνα πριν από την έναρξη της
προσδοκώµενης τουριστικής περιόδου.
Ποιος είναι, πραγµατικά, ο λόγος να απαξιωθεί ένα Σώµα, του
οποίου ο ρόλος είναι διεθνώς αναγνωρισµένος και η λειτουργία
του εδώ και ενενήντα χρόνια κρίνεται επιτυχηµένη;
Ποιος είναι ο λόγος να τριχοτοµείται ένα Σώµα, το οποίο επί
καθηµερινής και εικοσιτετραώρου βάσεως υπηρετεί τις ιδιοµορφίες και πολύπτυχες ανάγκες τις ελληνικής ναυτιλίας, το σύνολο των επί µέρους τοµέων της ναυτιλιακής δραστηριότητας;
Μάλιστα, όλα αυτά έγιναν χωρίς κανένα σχεδιασµό, χωρίς
καµµία µελέτη, χωρίς κανένα βιώσιµο εναλλακτικό σχήµα. Γιατί,
κύριοι του ΠΑΣΟΚ τέτοια βιασύνη και τέτοια προχειρότητα; ∆εν
ανησυχείτε µήπως χαθεί η τεχνογνωσία του; Είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενώ τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος πλέον υπάγονται σε τρία διαφορετικά Υπουργεία, παραµένουν στο παλιό
Υπουργείο Εµπορικής ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής; ∆εν αποτελεί οµολογία του σηµερινού αδιεξόδου; ∆εν είναι
ντροπή το γεγονός ότι ενώ η καρδιά της Ναυτιλίας χτυπά στον
Πειραιά, η πολιτική ηγεσία µένει στην Αθήνα; Πόσο καιρό έχουν
η κ. Κατσέλη και ο κ. Χρυσοχοΐδης να πατήσουν στο πρώην
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την διάσπαση του εν λόγω
Υπουργείου και του Λιµενικού Σώµατος είναι πλέον εµφανείς και
οι δυσλειτουργίες, αλλά και το χάος, το οποίο έχει προκληθεί σε
επίπεδο νοµοθετικής παρακολούθησης, επιχειρησιακής λειτουργίας και εξυπηρέτησης του Έλληνα ναυτικού.
Οι ανασφάλειες των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος, αλλά
και του συνόλου της ελληνικής ναυτιλίας είναι µεγάλες, απόλυτα
δικαιολογηµένες εφόσον δεν υπάρχει ένας ενιαίος, διοικητικός
φορέας για την ναυτιλία.
∆εν είναι τυχαίο ότι από τον Οκτώβριο έως τώρα έχουν παραιτηθεί πάνω από διακόσιοι αξιωµατικοί, υπαξιωµατικοί και λιµενοφύλακες, σε αυτούς περιλαµβάνονται εικοσιπέντε πλοίαρχοι
και δύο ναύαρχοι, δηλαδή η ραχοκοκαλιά του Σώµατος. ∆εν είναι
τυχαίο ότι πριν από λίγο ενηµερώθηκα ότι και σήµερα είχαµε δύο
ακόµα παραιτήσεις ανωτέρων αξιωµατικών. ∆εν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι η επιχειρησιακή διαθεσιµότητα των µέσων του Λιµενικού Σώµατος, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες των στελεχών
του, κυµαίνεται µεταξύ 30% και 50%, κάτι το οποίο µεταξύ άλλων
θέτει σε κίνδυνο ακόµα και κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Πολλά
καίρια ερωτήµατα παραµένουν αναπάντητα.
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Πότε επιτέλους, πρόκειται να διαµορφωθεί και να ανακοινωθεί το περιβόητο προεδρικό διάταγµα µε τις νέες αρµοδιότητες
του Λιµενικού Σώµατος;
Πότε και µε ποιο τρόπο, πρόκειται να γίνουν οι κρίσεις στο Λιµενικό Σώµα, τον ερχόµενο Μάρτιο, εφόσον είναι τριχοτοµηµένο;
Πώς εξασφαλίζεται η λειτουργία του Σώµατος, χωρίς την
ύπαρξη της παγίας προκαταβολής για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών; ∆εν είναι δυνατόν να καταβληθεί ούτε καν η πάγια
πίστωση για την προµήθεια ανταλλακτικών των πλωτών µέσων
για καύσιµα.
Τελικά, κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το σχέδιο σας; Η µετατροπή
του Λιµενικού Σώµατος σε κλάδο της Ελληνικής Αστυνοµίας; Η
απογύµνωση του από αρµοδιότητες καίριας σηµασίας για την
ναυτιλία µας, δήθεν µε το επιχείρηµα της δηµιουργίας σύγχρονης ακτοφυλακής; Το Λιµενικό Σώµα δεν είναι µεταξύ άλλων ικανότατη ακτοφυλακή; Το Λιµενικό Σώµα δεν κάνει καθηµερινές
περιπολίες; ∆εν πραγµατοποίησε µόνο πέρυσι εξακόσιες τρεις
πετυχηµένες διακοµιδές ασθενών; Το 2008 δεν πέτυχε ρεκόρ
συλλήψεων λαθροµεταναστών, οι οποίοι µόνο το πρώτο εννεάµηνο άγγιξαν τους έντεκα χιλιάδες; Από το 2004 µέχρι και σήµερα δεν ασχολήθηκε µε χίλιες τριακόσιες δύο υποθέσεις
εµπορίας ναρκωτικών;
Πως και πότε σκοπεύετε να αντικαταστήσετε τα στελέχη που
νυχθηµερόν εργάζονται στις υπηρεσίες του ΥΕΝ; ∆ιανοείστε ότι
όλα αυτά διακυβεύουν, δίχως λόγο, την ναυτιλία µας πέντε ολόκληρους µήνες µετά την ανάληψη της Κυβέρνησης από το
ΠΑΣΟΚ; Νοιώθετε επιτέλους το βάρος των ευθυνών σας;
Φτάσατε στο σηµείο το συντονισµό αλλά και τον έλεγχο στην
αυριανή άσκηση η οποία διεξάγεται ανοικτά της Σάµου στο Αιγαίο να τον έχει η Ελληνική Αστυνοµία και όχι το Λιµενικό Σώµα
που έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εµπειρία υπό το
βλέµµα υποστρατήγου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Μιλάµε,
πραγµατικά, για κωµικοτραγικές καταστάσεις. Ισχύει, για παράδειγµα, ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης καθυστερεί την αποδοχή αιτήσεων
αποστρατειών στελεχών του Λιµενικού Σώµατος και την έκδοση
των απαιτούµενων προεδρικών διαταγµάτων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το χάος που έχει προκληθεί
είναι και µεγάλο αλλά και δεδοµένο. ∆εν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω για χάσιµο χρόνου.
Κύριε Υπουργέ, αν και δεν είστε ο καθ’ ύλην αρµόδιος θα
ήθελα, πραγµατικά, να µας πείτε αν επιµένετε στην τριχοτόµηση
του πρώην Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στην απαξίωση του Λιµενικού Σώµατος και τελικά ποιος είναι ο σχεδιασµός σας για το τόσο
ζωτικής σηµασίας κεφάλαιο για την ναυτιλία και συνακόλουθα
για την χώρα µας; Αντιλαµβάνεστε ότι όσο διατηρείται και συνεχίζεται η διάσπαση τόσο πιο δύσκολη είναι η επαναφορά στο επιτυχές σχήµα «ΥΕΝ – Λιµενικό Σώµα»; Ότι κινδυνεύει να χαθεί
πολύτιµη τεχνογνωσία; Ότι χρειάζεται αγώνας και δουλειά και
όχι ευχολόγια και καλές προθέσεις;
Και δυστυχώς για τον τοµέα της Εµπορικής Ναυτιλίας το µόνο
που είναι σίγουρο είναι ότι λάµπετε δια της απουσίας σας. Όλα
τα άλλα που ακούγονται όπως νέες αλχηµείες ή δηµιουργία Υφυπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, αποτελούν ηµίµετρα για την
αντιµετώπιση ενός αδιεξόδου που απαιτεί µέτρα πόσω µάλλον
όταν µιλάµε για την ελληνική ναυτιλία όπου δεν χωρούν πειραµατισµοί.
Η ναυτιλία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται µικροπολιτική. Χρειάζεται πολιτική. ∆εν µπορεί να δηλώνει ο κ.
Χρυσοχοΐδης ότι δήθεν δεν υπήρξε ποτέ Λιµενικό Σώµα. Και διερωτώµαι, αν ο παριστάµενος υφυπουργός αποδέχεται την
άποψη του πολιτικού του προϊσταµένου. Αντί, λοιπόν, να συµβάλλει στην αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων να προκαλεί
γενικευµένο αλαλούµ και να αδιαφορεί για τις επιπτώσεις που ο
ίδιος προκαλεί.
Τι παραπάνω τελικά ξέρετε απ’ όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς µε την ναυτιλία, από το Λιµενικό Σώµα, από το Ναυτικό
Επιµελητήριο Ελλάδος, την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία,
την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Greek Shipping Co-operation Committee του Λονδίνου; ∆ιότι είναι εµφανές ότι µε την
διάλυση του εν λόγω Υπουργείου και την τριχοτόµηση του Λιµε-
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νικού Σώµατος αποφασίσατε γι’ αυτούς χωρίς αυτούς. Από την
άλλη µεριά η Νέα ∆ηµοκρατία και ο Πρόεδρός µας ο κ. Αντώνης
Σαµαράς µε την ίδρυση ανάλογου τοµέα ευθύνης για µια ακόµη
φορά καταδεικνύει ότι η ναυτιλία για την Νέα ∆ηµοκρατία αποτελεί πεδίο πρώτης γραµµής. Καταδεικνύει την βούλησή µας για
την επανίδρυση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής και την επαναφορά στο σχήµα «ΥΕΝΛιµενικό Σώµα». Αυτή είναι η µόνη βιώσιµη λύση.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πλακιωτάκη.
Παρακαλούµε την κ. Ελίζα Βόζεµπεργκ να λάβει το λόγο ως
δεύτερη οµιλήτρια επί της επερωτήσεως.
Θα ήθελα να σηµειώσω, κύριε Υπουργέ και κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, ως φύλακας εγώ του Κανονισµού, κατά τον
Κανονισµό και καθ’ υποχρέωσιν, ότι αν και εφόσον απαντήσει
µόνον ο κ. Βούγιας στην επερώτηση, η Κυβέρνηση βρίσκεται στα
όρια του Κανονισµού. ∆ηλαδή, το περιεχόµενο και η ανάπτυξη
όπως έγινε από τον πρώτο επερωτώντα απαιτούν -και δικαίωςκαι την απάντηση, τουλάχιστον, και από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αυτό για τα Πρακτικά
και µόνο, χειριστείτε το γιατί µπορεί να υπάρξει απάντηση και
από άλλον Υπουργό. Υπάρχει χρόνος.
Ευχαριστώ.
Η κ. Βόζεµπεργκ έχει το λόγο.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΙΖΑ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ορθώς επισηµάνατε ότι η επερώτησή µας απευθύνεται σε τρία
συναρµόδια υπουργεία και εδώ εκπροσωπείται διά του κυρίου
Υφυπουργού µόνο ένα.
Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µόλις ανέλαβε τα
καθήκοντά της τον περασµένο Οκτώβριο, έσπευσε να προβεί στη
συγχώνευση ορισµένων Υπουργείων, επικαλούµενη την ανάγκη
για ένα πιο µικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήµα, µε στόχο την
οικονοµία και τη λειτουργικότητα. Η αλήθεια είναι ότι η λογική
ενός τέτοιου σχήµατος κινείται µεν προς τη σωστή κατεύθυνση,
υπό την αυτονόητη όµως προϋπόθεση ότι εφαρµόζεται αφ’ ενός
µεν στη σωστή χρονική στιγµή, αφ’ ετέρου ότι πάνω απ’ όλα
υπάρχει προγραµµατισµός και σχεδιασµός.
Όµως, τα πολλαπλά φαινόµενα σύγχυσης αρµοδιοτήτων και
οι πολύ σοβαρές δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν µετά τις
συγχωνεύσεις Υπουργείων τον περασµένο Οκτώβριο, απέδειξαν
στην πράξη µε τον πλέον σαφή και κατηγορηµατικό τρόπο ότι
αυτές δεν ήταν τίποτε περισσότερο από µια ακόµη κίνηση επικοινωνιακού χαρακτήρα. Ιδίως η συγχώνευση του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της έλλειψης ορθού προγραµµατισµού και συντονισµού από την πλευρά της
Κυβέρνησης.
Μια από τις πολλές παρενέργειες που προκάλεσε η εν λόγω
συγχώνευση, είναι και τα προβλήµατα που παρατηρήθηκαν στη
λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος, το οποίο υπέστη µια πραγµατική «τριχοτόµηση» ανάµεσα στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών. Με άλλα
λόγια, αυτό που κατάφερε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν να
προκαλέσει µια µεγάλη και αδικαιολόγητη αναστάτωση στους
κόλπους του Λιµενικού Σώµατος, το οποίο κατά γενική οµολογία
έφερε σε πέρας µε µεγάλη επιτυχία τη δύσκολη αποστολή του
µε το προϋπάρχον καθεστώς λειτουργίας του.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να υπογραµµίσω τη σοβαρή αποστολή και τη σπουδαία συνεισφορά του Λιµενικού Σώµατος, η
ίδρυση του οποίου ανάγεται, όπως γνωρίζετε, στο 1919. Για τη
Νέα ∆ηµοκρατία είναι εξαιρετικά σηµαντικό.
Θυµίζω µάλιστα, κύριε Υφυπουργέ, ότι µόλις πριν, στην ερώτηση του συναδέλφου κ. Γεωργιάδη, αναγνωρίσατε τη γενναιό-
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τητα των ανδρών στην πρόσφατη επιχείρηση. Και αυτό έρχεται
σε πλήρη αντίθεση µε την τοποθέτηση του προϊσταµένου πολιτικού σας Υπουργού κ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος, ουσιαστικά, υποβάθµισε µε τα λόγια του το Λιµενικό Σώµα.
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος
είναι επιφορτισµένα µε τη φρούρηση και τον έλεγχο των λιµένων, των πάσης φύσεως λιµενικών έργων και εγκαταστάσεων,
την προστασία της θαλάσσιας αλιείας, τη διάσωση κινδυνευόντων στη θάλασσα, την αντιµετώπιση διαφόρων εκτάκτων γεγονότων που αφορούν στη θαλάσσια συγκοινωνία, την ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας και γενικά τον έλεγχο των χωρικών υδάτων της
πατρίδας µας.
Και αυτά που αναφέρω έχουν απολύτως ενδεικτικό χαρακτήρα, καταδεικνύουν όµως τη βαρύτητα και σπουδαιότητα του
έργου που καλείται να επιτελέσει το Λιµενικό Σώµα και επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισµό ότι οι λιµενικοί µας είναι οι αφανείς
ήρωες που εργάζονται νυχθηµερόν για την ασφάλεια των θαλασσών µας, πάρα πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, µε κίνδυνο
και της ζωής τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ).
Και αν νοµίζετε, κύριε Υφυπουργέ, ότι µε τα λόγια αυτά απλώς
ασκούµε αντιπολίτευση ή τα λόγια δεν χαρακτηρίζονται από ουσιαστικό περιεχόµενο, αλλά τα διαπνέει η αντιπολιτευτική διάθεση, είµαι υποχρεωµένη να σας διαβάσω αυτολεξεί ένα
απόσπασµα από το Γενικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας των Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος. Αυτούσιο το κείµενο θα το καταθέσω αργότερα.
«Ύστερα από τρεις και πλέον µήνες από την κατάργηση του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και τη διάσπαση των υπηρεσιών και του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος χωρίς κανένα
προηγούµενο σχεδιασµό και χωρίς καµµιά εκ των υστέρων µέριµνα, βρισκόµαστε στη δυσάρεστη θέση να παρατηρούµε φαινόµενα πλήρους διάλυσης κάθε έννοιας διοικητικού µηχανισµού
και παντελή αδυναµία του κράτους να παρέχει τις οφειλόµενες
υπηρεσίες του στο χώρο ευθύνης του Λιµενικού Σώµατος.
Μέχρι σήµερα, οι αρµοδιότητες του Λιµενικού Σώµατος και
των υπηρεσιών του δεν βρίσκονται πουθενά θεσµοθετηµένες,
δεν υφίσταται παγία προκαταβολή για την αντιµετώπιση των οικονοµικών αναγκών του Σώµατος και του προσωπικού του,
καθώς υπάρχει και αδυναµία έκδοσης Αριθµού Φορολογικού Μητρώου, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις προµήθειες του Λιµενικού Σώµατος, αφού δεν υπάρχουµε ούτε ως νοµικό πρόσωπο».
∆εν θα αναγνώσω µέσα στο πλαίσιο του χρόνου µου, αλλά επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου για κάποιες παραµέτρους
που θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικές.
Καταθέτω για τα Πρακτικά αυτούσιο το κείµενο, αλλά επισηµαίνω τελειώνοντας την πρωτολογία µου ότι η πληρότητα του
κειµένου αυτής της οµοσπονδίας, το οποίο σας θέτει προ των
ευθυνών σας όχι µόνο για τη µη έκδοση προεδρικού διατάγµατος αλλά, κυρίως, για την απουσία παντελώς οιασδήποτε νοµοθετικής πρωτοβουλίας σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι τόσο
σαφής, κατηγορηµατική και συγκεκριµένη, ώστε οιοσδήποτε
λόγος δικός µου πλέον είναι περιττός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ελισσάβετ-Ελίζα Βόζεµπεργκ
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Βόζεµπεργκ.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Πάνος Καµµένος, για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοΙ συνάδελφοι, είχα την τιµή να είµαι ο τελευταίος Υφυπουργός του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που είχε την ευθύνη της
Εµπορικής µας Ναυτιλίας, του Λιµενικού Σώµατος αλλά και της
Νησιωτικής Πολιτικής. Ένα Υπουργείο, το οποίο καταργήθηκε τη
∆ευτέρα των εκλογών, όταν την Παρασκευή των εκλογών, η
υπεύθυνη Τοµεάρχης του ΠΑΣΟΚ, η κ. Ελπίδα Τσουρή, έδινε συ-
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νέντευξη στην εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» λέγοντας ότι δεν
υπάρχει θέµα κατάργησης του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.
Ποιος θα τολµούσε να καταργήσει το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας, του πρώτου τοµέα για την εθνική µας οικονοµία και
του δεύτερου τοµέα, βεβαίως, που είναι το Υπουργείο Τουρισµού; Αλλά η Κυβέρνηση αυτή, µέσα στην προχειρότητα, την έλλειψη σχεδιασµού το πρώτο που έκανε ήταν να καταργήσει το
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, να καταργήσει το Υπουργείο
Τουρισµού και να έχουµε την τραγική δήλωση πριν από λίγες
µέρες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, υπεύθυνου για το
Λιµενικό Σώµα να δηλώνει, ότι το Λιµενικό Σώµα δεν υπάρχει και
ότι το Λιµενικό Σώµα δεν υπήρχε ποτέ.
Αυτό είναι µια προσβολή απέναντι στους αξιωµατικούς, στους
υπαξιωµατικούς, στους άντρες και τις γυναίκες του Λιµενικού
Σώµατος, οι οποίοι µέρα νύχτα προσπαθούν να φέρουν εις
πέρας τη µεγάλη αποστολή της προστασίας των ελληνικών συνόρων, διότι πρώτο το Λιµενικό Σώµα αντιµετωπίζει την οποιαδήποτε επιβουλή κατά της εθνικής µας κυριαρχίας, απέναντι στο
Λιµενικό Σώµα που υπηρέτησε τη µεγάλη των Ελλήνων ναυτιλία,
τη δραστηριότητα εκείνη που έκανε την πατρίδα µας την πρώτη
δύναµη στον κόσµο, την πρώτη δύναµη στην Ευρώπη. Το Λιµενικό Σώµα, του οποίου τα άξια στελέχη, στελέχωσαν ακόµη και
τους µεγαλύτερους ναυτιλιακούς οργανισµούς, όπως τον IMO
το διεθνή οργανισµό ναυτιλίας, που έχει σήµερα Γενικό Γραµµατέα τον απόστρατο του Λιµενικού Σώµατος, τον κ. Θύµιο Μητρόπουλο και η Ελλάδα, η πατρίδα της εµπορικής ναυτιλίας
απαξίωσε την εµπορική ναυτιλία.
Οι λιµενικοί δεν είναι ακτοφύλακες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι λιµενικοί δεν είναι απλώς αστυνοµικοί που επιβιβάζονται σε πλωτά µέσα. Οι λιµενικοί είναι εκείνοι, οι οποίο υπηρετούν
την πατρίδα και τη µεγάλη των Ελλήνων ναυτιλία στα λιµενικά
προξενεία, στα πέρατα του κόσµου, στα λιµάνια της γης που
υποδέχονται τα βαπόρια µε την ελληνική σηµαία, τα οκτώ χιλιάδες και πλέον ελληνικά καράβια, τους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες ναυτικούς, τους αξιωµατικούς της γέφυρας και της µηχανής,
τους ναυτεργάτες µας, οι οποίοι έκαναν την ναυτιλία µεγάλη.
Γιατί η ναυτιλία δεν υπολογίζεται ούτε σε φουγάρα ούτε σε κόρους ούτε σε µετοχές στη Wall Street. Η ναυτιλία υπολογίζεται
από έναν και µόνο παράγοντα: Από τη ναυτοσύνη των Ελλήνων,
οι οποία είναι γνωστή από τον Όµηρο.
Αυτήν τη ναυτοσύνη προσβάλλετε, κύριε Υφυπουργέ της Κυβέρνησης, όταν δηλώνετε ως Κυβέρνηση ότι δεν υπήρχε ποτέ
Λιµενικό Σώµα. Προσβάλλετε όλους εκείνους που το υπηρέτησαν, προσβάλλετε τον Ελευθέριο Βενιζέλο που δηµιούργησε το
Λιµενικό Σώµα, και δεν το δηµιούργησε για να γίνει η χωροφυλακή των υδάτων, όπως έχετε µετατρέψει το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας αυτήν τη στιγµή. Το δηµιούργησε για να
υπηρετεί τη ναυτιλία από εκλεκτούς αξιωµατικούς και στελέχη
του Πολεµικού Ναυτικού. Ένα Σώµα, το οποίο έχει κρατήσει βαθειά στην καρδιά του την παράδοση της ελληνικής ναυτοσύνης.
Ένα σώµα, το οποίο συνεργάζεται µε τους ανθρώπους της θάλασσας, ένα σώµα που έχετε κουτσουρέψει την αξία του και το
οποίο εκπροσωπεί ακόµα και σήµερα, τη ναυτοσύνη µας παντού.
Αποφασίστε γρήγορα να πάρετε πίσω αυτήν την απόφαση. Η
απόφαση να έχετε ουσιαστικά επτά µήνες, ένα ολόκληρο σώµα
που κάνει όλο αυτό το τεράστιο έργο σε αναπηρία, είναι απόφαση εγκληµατική πολιτικά.
Εµείς θα είµαστε οι πρώτοι που θα σας χειροκροτήσουµε,
όταν πάρετε απόφαση να ανασυντάξετε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και το Λιµενικό Σώµα να αποκτήσει πάλι, πράγµατι,
την αποστολή την οποία είχε.
Αυτήν τη στιγµή ξέρετε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιµενικού Σώµατος, υπαξιωµατικοί και αξιωµατικοί, χωρίς να υπάρχει προεδρικό διάταγµα, δεν µπορούν να εισπράξουν ούτε τα
χρήµατα των µετακινήσεών τους; Ξέρετε ότι δανείζονται µε τις
κάρτες τους;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη):
(∆εν ακούστηκε)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Τι, αυτά που χρωστάνε; Αφήστε τα αυτά
που τους χρωστάνε!
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Να σας πω κάτι; Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας έκανε
δυόµισι χιλιάδες προσλήψεις στο Λιµενικό Σώµα, κύριε Βούγια,
και µάλιστα καταφέραµε να υπογράψουµε τη σύµβαση µε την
ΕΑΒ, για να φτιάξουµε τα εναέρια µέσα, την οποία δεν έχετε
ενεργοποιήσει. ∆εν έχετε τολµήσει ακόµη να βγάλετε ένα προεδρικό διάταγµα και δύο διατάξεις να πάτε να πληρώσετε τα φάρµακα στη Μυτιλήνη και στη Χίο! Ρωτάτε τι συµβαίνει αυτήν τη
στιγµή στο Λιµενικό Σώµα;
Θέλετε να σας πω κάτι; Επειδή δεν πατάτε στον Πειραιά,
επειδή και τον Πειραιά απαξιώσατε και τη ναυτιλία και τα λιµάνια,
µην απαξιώσετε τουλάχιστον τους ανθρώπους του Λιµενικού Σώµατος, συνδικαλιστές και τους ναυτιλιακούς συντάκτες. Εάν δεν
µπορείτε να ξέρετε τι σας γίνεται, ανοίξτε ένα blog που λέγεται
«Peiratiko Reportag», στο οποίο γράφουν οι ναυτιλιακοί συντάκτες, άνθρωποι της θάλασσας οι οποίοι µέχρι τώρα βρίσκονταν
πολιτικά στο δικό σας χώρο και οι οποίοι σας σέρνουν τα εξ αµάξης. Έχουµε φθάσει στο σηµείο πλέον να ντρεπόµαστε να βγαίνουµε στους διεθνείς οργανισµούς και να διεκδικούµε το δίκαιο
της ελληνικής ναυτιλίας. Φθάσαµε στο σηµείο να συζητάµε, εάν
θα πάει εκπρόσωπος στον ΙΜΟ ή σε διεθνείς οργανισµούς. Η
πρώτη ναυτιλιακή δύναµη της Ελλάδος κατάντησε, µε δική σας
πολιτική απόφαση, να βρίσκεται τελευταία στις προτεραιότητές
σας. Πάρτε το χαµπάρι, τον καπετάνιο µούτσο δεν θα τον κάνετε
ποτέ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βρούτσης για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υφυπουργέ, χωρίς να θέλω να θίξω και να µειώσω τη φυσική σας παρουσία, πιστεύω ότι από την παντελή
απουσία διά µέσου Υπουργών σήµερα σ’ αυτήν την επίκαιρη επερώτηση Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας γι’ αυτόν τον κρίσιµο
και ευαίσθητο τοµέα της ναυτιλίας και του Λιµενικού Σώµατος,
ευθέως µπορεί να συµπεράνει κάποιος ότι είναι ανάλογη και µε
την αξία που δίνετε όχι τόσο στην επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών, αλλά σ’ αυτό το νευραλγικό και σηµαντικό κοµµάτι της
εθνικής µας οικονοµίας. Ειλικρινά πρέπει να µας πείτε σήµερα
πώς µπορείτε να δικαιολογείτε ακόµα την πολιτική σας, η οποία
γνωρίζετε ήδη και βλέπετε πόσα αρνητικά αποτελέσµατα και αρνητικές συνέπειες έχει επιφέρει στην εθνική µας οικονοµία, όσο
και στην νησιωτική Ελλάδα.
Αναρωτιέται κανείς, διότι εδώ είναι καταγεγραµµένα τα πάντα,
το εξής: Πολύ πρόσφατα, πριν από τις εθνικές εκλογές, το
ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που προεκλογικά δεσµευόταν ότι θα εγκύψει
πάνω στα προβλήµατα των νησιωτών, ότι θα θέσει σε πρώτη
προτεραιότητα την ελληνική ναυτιλία, ότι θα λύσει πολλά από τα
λεγόµενα «συσσωρευµένα προβλήµατα», που η κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας είχε δηµιουργήσει. Και τι κάνατε µέχρι σήµερα; ∆υστυχώς, από την επόµενη των εκλογών, αλλά και καθηµερινά µας αποδεικνύετε πόσο αφερέγγυοι και πρόχειροι είστε.
∆ιότι, πριν «αλέκτωρα φωνήσαι, τρις…», σε πλήρη αντίθεση µε
τις δεσµεύσεις σας, προχωρήσατε τόσο στη διάλυση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
όσο και στη διάσπαση του Λιµενικού Σώµατος, αγνοώντας µάλιστα επιδεικτικά τις αντίθετες εισηγήσεις όλων των εµπλεκοµένων µε τη ναυτιλία φορέων, όπως παραδείγµατος χάρη το
Λιµενικό Σώµα, το Ναυτικό Επιµελητήριο, την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και άλλα.
Τι κάνατε δηλαδή; Μέσα σε πέντε µήνες καταφέρατε να διαλύσετε µηχανισµούς, που λειτουργούν αποτελεσµατικά εδώ και
τόσα χρόνια και που υποστηρίζουν έναν από τους βασικότερους
πυλώνες ανάπτυξης της εθνικής µας οικονοµίας. Ουσιαστικά
αγνοείτε επιδεικτικά την πανίσχυρη εµπορική µας ναυτιλία, η
οποία αποφέρει ετησίως 18.000.000.000 ευρώ, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδηµα απ’ αυτήν τη δυναµική δραστηριότητα αγγίζει
τα 916 ευρώ.
Επιπλέον, σας θυµίζω ότι η ελληνική εµπορική ναυτιλία ελέγχει σήµερα το 8% του παγκόσµιου στόλου έναντι του 8,2% που
αντιπροσώπευε το 2009. Σας κρούω τον κώδωνα του κινδύνου,
κύριε Υφυπουργέ, υπό την έννοια ότι συζητείται πλέον έντονα
ότι η δική σας πολιτική και η διάσπαση του Υπουργείου δηµι-
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ουργεί αυτή τη µειωτική τάση στην εµπορική µας ναυτιλία.
Σε αυτά, λοιπόν, τα κρίσιµα σηµεία που καθηµερινά έχουν δυσµενείς επιπτώσεις για την εθνική µας οικονοµία, εσείς δεν απαντάτε µε σαφήνεια. Ποια µέτρα παίρνετε και ποιες, τελικά, είναι
οι θέσεις και οι πολιτικές σας για τη στήριξη της εµπορικής ναυτιλίας; Η απάντηση είναι ασαφής. ∆ιότι µέχρι σήµερα, δυστυχώς,
η αδράνειά σας και η αδιαφορία της Κυβέρνησης απεικονίζουν
ξεκάθαρα τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεστε τη βαριά βιοµηχανία της πατρίδας µας. Και αυτό το λέω, διότι γνωρίζουµε
πάρα πολύ καλά ότι η πατρίδα µας σε αυτήν τη φάση βρίσκεται
σε µία πάρα πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση και δεν αξιοποιείται όπως πρέπει αυτό το µεγάλο εθνικό συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Θα ξεπεράσω το ζήτηµα το οποίο ανέλυσε και ο Εισηγητής της
Νέας ∆ηµοκρατίας για το θέµα του Λιµενικού Σώµατος, διότι
προσαυξάνω και προσυπογράφω σ’ αυτά που λέει. Θέλω, όµως,
κύριε Υφυπουργέ, ως νησιώτης Βουλευτής να σταθώ σε κάποια
άλλα σηµεία, τα οποία δείχνουν µε πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι
πλέον δεν λειτουργεί τίποτα µετά την αδικαιολόγητη διάσπαση
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Παράλληλα, όµως, τα
προβλήµατα στη νησιωτική Ελλάδα διογκώνονται καθηµερινά,
ενώ µε την τακτική που ακολουθείτε, φρενάρετε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια στη νησιωτική Ελλάδα.
∆εν ξέρω εάν γνωρίζετε –γιατί δεν ξέρω ποια είναι η σχέση
σας και µε τη νησιωτική Ελλάδα- ότι οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αποτελούν αναµφισβήτητα τις µοναδικές γέφυρες σύνδεσης των νησιών µε την ηπειρωτική Ελλάδα. Πρέπει, όµως, να
γνωρίζετε ότι είναι πλέον συνταγµατική επιταγή, υπό την έννοια
ότι κατοχυρώθηκε στο ελληνικό Σύνταγµα µε το άρθρο 101, που
εσείς δεν ψηφίσατε στη Συνταγµατική Αναθεώρηση, ότι η πολιτεία πρέπει να εφαρµόζει µια πολιτική ίσης µεταχείρισης που θα
συµβάλλει στην παροχή ισότιµων υπηρεσιών προς τους κατοίκους της νησιωτικής Ελλάδας.
Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι και ο συντονισµός και η ευθύνη για την αποτελεσµατική ακτοπλοϊκή συγκοινωνία των νησιών αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας. Παρ’ όλα αυτά, όµως,
εξακολουθείτε πεισµατικά να κωφεύετε στα επανειληµµένα διαβήµατα των νησιωτών, που κάνουν λόγο για αποµόνωση και ελλιπή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.
Εξηγείστε µας, λοιπόν, γιατί το κράτος δεν έχει ακόµα πληρώσει από τον Αύγουστο τις επιδοτήσεις των εταιρειών που εκτελούν δροµολόγια για άγονες γραµµές. Και δεν είναι το ζήτηµα
τόσο για τις εταιρείες, είναι για το αποτέλεσµα που θα επιφέρει
αυτή η στάση πληρωµών, διότι σε λίγο θα σταµατήσουν να γίνονται τα δροµολόγια των άγονων γραµµών.
Εξηγείστε µας για ποια αποτελεσµατικότητα και στήριξη µεταφορών µιλάτε, όταν το ΣΑΣ έχει να συνέλθει από τις 8 Σεπτεµβρίου, ενώ µετά από πέντε µήνες και κάτω από την πίεση
των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας από αυτήν την επίκαιρη
επερώτηση αναγκαστήκατε να το συστήσετε. Από τη στιγµή
αυτή, λοιπόν, στην αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ναυτιλίας και Ανταγωνιστικότητας έχουν συσσωρευτεί δεκάδες αιτήµατα των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων, τα οποία έχουν
κατατεθεί από τον περασµένο Νοέµβρη και κανένας δεν έχει
ακόµα επιληφθεί των ζητηµάτων αυτών. Τα αποτελέσµατα είναι
να µην γνωρίζει κανείς ακόµη για τα δροµολόγια του 2010. Οι
τουριστικές επιχειρήσεις φωνάζουν. ∆εν µπορούν να προγραµµατίσουν τίποτα για τη θερινή περίοδο. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες
δεν µπορούν να ανοίξουν τα πλάνα των δροµολογίων τους για
το Πάσχα και τη θερινή περίοδο.
Μπορεί, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση να αγνοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά στην πραγµατικότητα πρέπει να γνωρίζετε και σας πληροφορώ ότι για τους νησιώτες τα πλοία
αποτελούν γέφυρες που δίνουν ανάσες ζωής. Οι ακτοπλοϊκές
συγκοινωνίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη και επιβίωση των νησιωτών. Η τακτική σύνδεση των νησιών µε την ηπειρωτική Ελλάδα αποτελεί θέµα ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξή τους.
∆εν µπορείτε, λοιπόν, να αγνοείτε αυτήν την πραγµατικότητα.
∆υστυχώς για εσάς, η εικόνα που παρουσιάζετε σήµερα δεν
είναι η καλύτερη, αλλά ούτε και αυτή που χρειάζεται ο ελληνικός
λαός. Και τα προβλήµατα συσσωρεύονται. ∆είχνετε ότι βρίσκε-
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στε σε κατάσταση σύγχυσης, δείχνετε ότι πάτε να κουµαντάρετε
ένα πλοίο σε φουρτούνα και τώρα διαβάζετε το εγχειρίδιο της
οδήγησης και πλοήγησης του πλοίου. Η ελληνική ναυτιλία, κύριε
Υπουργέ, όπως και τα ελληνικά νησιά, πρέπει να ξέρετε ότι θέλουν µια υπεύθυνη και αποφασιστική Κυβέρνηση, που θα χαράσσει ορθολογική πολιτική. Και εσείς, δυστυχώς, µέχρι σήµερα
µε την εικόνα που παρουσιάζετε δεν δείχνετε να έχετε κανένα
από τα παραπάνω συστατικά στοιχεία που συντελούν σε µία
πλήρη και αποτελεσµατική διακυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 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 επτά εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Αγίων
Αναργύρων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, για
πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε -προς τιµήν
του- ότι ένα από τα µέτρα της Κυβέρνησης, όπως για παράδειγµα η απόσυρση των αυτοκινήτων, ήταν ένα λάθος. Νοµίζω
ότι είναι σκόπιµο να γίνει το ίδιο και µε αυτήν την πολιτική απόφαση που πήρατε. Το λέω επειδή κατάγοµαι και εκπροσωπώ
τους πολίτες της Χίου, ενός νοµού µε τους πλέον στενούς και
ισχυρούς δεσµούς µε την ελληνική ναυτιλία.
Είναι µία πολιτική απόφαση που -θα εξηγήσω όσο γίνεται πιο
σύντοµα γιατί- αποτελεί τεράστιο λάθος. Κατ’ αρχάς και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι ανέπτυξαν την ανάγκη πολιτικής βούλησης, αλλά και αναγνώρισης της σηµασίας που έχει η ελληνική
εµπορική ναυτιλία, ακριβώς διότι η διατήρηση και αύξηση της
ισχύος της είναι ένα ζήτηµα, που µπορώ µε δύο λέξεις να το αποτυπώσω ως εθνική πρόκληση.
Σε αυτήν την κατεύθυνση η ελληνική ναυτιλία και η ελληνική
τακτική και ναυτιλιακή κοινότητα διέθεταν έναν ισχυρό, ενιαίο διοικητικό µηχανισµό, αλλά και έναν εξειδικευµένο υποστηρικτικό
βραχίονα. Μιλώ για το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και για το
Λιµενικό Σώµα. Ένα µηχανισµό υποστηρικτικό, ο οποίος δρούσε
και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας µε πολύ µεγάλη
επάρκεια. Ανέπτυξε τα σχετικά ζητήµατα ο κ. Πάνος Καµµένος.
Ο φορέας, δηλαδή, το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, διαµελίστηκε ως προς τις αρµοδιότητές του. Ο δε µηχανισµός, το
Λιµενικό Σώµα, κατατµήθηκε ως προς τις λειτουργίες του. Η πολιτική ευθύνη, σε όλο αυτό το πλέγµα, µοιράστηκε σε τουλάχιστον τρεις Υπουργούς. Εκτιµώ ότι στο τέλος της διαδροµής –αν
υπάρξει συνέχεια σε αυτό το εγχείρηµα- οι Υπουργοί που θα
εµπλέκονται στις δραστηριότητες και στις αρµοδιότητες του
πρώην Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα είναι περισσότεροι.
Ένας µεγάλος αριθµός λειτουργιών, τόσο του Υπουργείου
όσο και του Λιµενικού Σώµατος, δεν έχουν -ακόµα και τώρα που
µιλάµε- ξεκάθαρη πολιτική ή διοικητική υπαγωγή. Μιλώ για τις
υπηρεσίες, αλλά και πού αυτές ανήκουν και εποπτεύονται πολιτικά, από ποιο γενικό γραµµατέα ή από ποιον Υφυπουργό ή
Υπουργό.
Και όλα αυτά χωρίς να έχει προηγηθεί µια στοιχειώδης αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, µία λειτουργική επισκόπηση. ∆ηλαδή, αν αυτό που είχαµε εκεί δούλευε ή δεν δούλευε;
Είχε προβλήµατα; Και πού ήταν αυτά; Και δεύτερον, χωρίς να ξεκινήσει ένας διάλογος µε τους εµπλεκόµενους φορείς. Αυτά,
ανεξάρτητα από το που θα καταλήξει ή πού κατέληξε η ευθύνη,
είναι σηµαντικά ζητήµατα, αλλά δεν είναι τα µείζονα.
Εκείνο που έχει σηµασία, κύριε Υπουργέ, είναι να καταλάβουµε και εµείς αλλά και οι Έλληνες πολίτες, που µας ακούν και
µας παρακολουθούν, αν η πολιτική απόφαση που πήρατε ήταν
κοινωνικά και οικονοµικά αναγκαία, αλλά και εφικτή στην τρέ-
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χουσα οικονοµική συγκυρία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να µας εξηγήσετε σήµερα εδώ, ποιο είναι το όφελος για τη ναυτική και ναυτιλιακή κοινότητα από αυτήν την απόφαση, σε όλα τα επίπεδα, σε
θεσµικό, σε διαχειριστικό και σε επιχειρηµατικό επίπεδο.
Πρέπει, επίσης, να µας πείτε πώς προετοιµαστήκατε για να
εφαρµόσετε στην πράξη µία παρέµβαση, σ’ ένα τεράστιο πλέγµα
δραστηριοτήτων, που εκτείνεται από την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση –αναφέρθηκε ο κ. Βρούτσης πολύ αναλυτικά σε αυτό- στη
διεθνή εκπροσώπηση της χώρας και από τη ναυτική εκπαίδευση
στην παροχή υπηρεσιών στους απόµαχους της θάλασσας.
Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα, σε ό,τι
αφορά την εθνική εκπροσώπηση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και έχω κάνει σχετική ερώτηση ότι το Λιµενικό Σώµα εκπροσωπεί
τη χώρα µας στους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισµούς, για παράδειγµα στον ΙΜΟ (International Maritime Organization), όπου
συζητούνται τεχνικές οδηγίες, αλλά και διεθνείς συµβάσεις πολύ
κρίσιµες για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας.
Ανάλογη δραστηριότητα έχει το Λιµενικό Σώµα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση -µιλούµε για την οµάδα θαλάσσιων µεταφορών του συµβουλίου- την υποστήριξη που παρέχει στην επιτροπή µονίµων
αντιπροσώπων και µία σειρά από άλλες δραστηριότητες που
αναπτύσσει σε υπόλοιπες χώρες στο εξωτερικό, σε οµάδες εργασίας, σε διεθνείς οργανισµούς, όπως το European Maritime
Safety Agency, το Committee on Safe Seas κ.ο.κ.. Ένα, αν θέλετε, µεγάλο αντικείµενο, το οποίο γνωρίζοντας τη λειτουργία
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ως πρώην Γενικός
Γραµµατέας, δεν βλέπω πού µπορεί να µεταφερθεί. Στη ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων; Στη νέα Γενική Γραµµατεία; Με
ποιους ανθρώπους, µε ποια εµπειρία και ποια γνώση;
Και ένα δεύτερο ζήτηµα. Πάλι σε ερώτηση που είχα καταθέσει
προς τα αρµόδια Υπουργεία, σχετικά µε τα ασφαλιστικά ταµεία
των ναυτικών, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, µε παρέπεµψαν στο Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο τι µου λέει για τα
ασφαλιστικά προβλήµατα του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτου; Ότι
οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες και αποφάσεις που αφορούν στο
ΝΑΤ και στον Οίκο Ναύτου, θα ληφθούν µε γνώµονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. ∆ηλαδή, µία στρογγυλή
απάντηση που στην ουσία δεν λέει τίποτε απολύτως.
Πρέπει να µας πείτε, κύριε Υπουργέ, τα µέτρα που πήρατε
ώστε όλο αυτό το διάστηµα που διέρρευσε από την πολιτική απόφαση µέχρι σήµερα, βοήθησαν στο να αποφευχθούν οικονοµικές ζηµιές ή κοινωνικές βλάβες, σ’ έναν ολόκληρο κόσµο που
εµπλέκεται σε ναυτικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες;
Εµείς δεν λέµε ότι το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας λειτουργούσε τέλεια ή ότι ορισµένες δραστηριότητές του ήταν ενδεδειγµένο να ασκούνται από ένα στρατιωτικό σώµα. Όµως ο
εξορθολογισµός ενός ολόκληρου συστήµατος δεν επιτυγχάνεται µε τη διάλυσή του. Το ΥΕΝ ήταν ο οµφάλιος λώρος που συνέδεε το κράτος µε τη θαλάσσια οικονοµία, έναν οµφάλιο λώρο
τον οποίο κόψατε αιφνίδια, χωρίς να έχετε διασφαλίσει εναλλακτικές λειτουργικές λύσεις. Εµείς πιστεύουµε ότι η απόφαση που
πήρατε ήταν πρόχειρη και ζηµίωσε τη χώρα. Περιµένουµε να µας
αποδείξετε ότι δεν είναι έτσι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Μουσουρούλη.
Το λόγο τώρα έχει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη, η οποία σύµφωνα µε
τον Κανονισµό δικαιούται να µιλήσει τρία λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΙΑΤΡΙ∆Η: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ως νησιώτης Βουλευτής, που έχω την τιµή να εκπροσωπώ τα
ακριτικά ∆ωδεκάνησα, οφείλω να πω ότι η έννοια της νησιωτικότητας φαίνεται να είναι παντελώς άγνωστη από την Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ. Αγνοεί προκλητικά η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ότι η
νησιωτικότητα προβλέπεται ρητά στο Σύνταγµά µας, στο άρθρο
101 παράγραφος 4. Προσέξτε, προβλέπεται ρητά και δεν επιδέχεται ερµηνείας, αλλά δεν επιδέχεται και αµφισβήτησης.
Όµως, τι έχουµε δει µέχρι τώρα οι νησιώτες από την Κυβέρ-
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νηση του ΠΑΣΟΚ; ∆υστυχώς έχουµε δει µέτρα, τα οποία οδηγούν στην απαξίωση του νησιωτικού χώρου γενικότερα και όχι
µόνο του Λιµενικού Σώµατος, για το οποίο συζητάµε σήµερα.
Πολύ συνοπτικά σηµειώνω την για επικοινωνιακούς καθαρά
λόγους κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τη συνακόλουθη διάσπαση
των αρµοδιοτήτων τους σε τρία Υπουργεία, η οποία δηµιουργεί
πρωτοφανή ασυνεννοησία µεταξύ των αναρµοδίων ακόµη αρµοδίων. Τη δραστική µείωση στις πιστώσεις για τις άγονες γραµµές, ακτοπλοϊκές, αλλά και αεροπορικές. Τη σηµαντική
καθυστέρηση της εφαρµογής του µεταφορικού ισοδύναµου. Και
πώς να εφαρµοστεί, όταν εµπλέκονται ουσιαστικά πάνω από δύο
Υπουργεία; Τη µεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ
το οποίο έχει αποµείνει µοναδική ανάσα ανάπτυξης για τα νησιά
µας.
Κύριε Πρόεδρε, συζητάµε σήµερα για την απαξίωση του Λιµενικού Σώµατος. Αυτή η απαξίωση προέρχεται de facto από την
κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, ένα Υπουργείο που µόνο η χούντα των συνταγµαταρχών και η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου, κατάργησαν. Μία κατάργηση που, θυµίζω εδώ, ότι το ΠΑΣΟΚ µετά βδελυγµίας
απέρριπτε προεκλογικά, ενώ οι νησιώτες Βουλευτές του διαµαρτύρονταν µε ερωτήσεις προς τη Βουλή για τη συγχώνευση
– προσέξτε, για τη συγχώνευση - Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τώρα,
τίποτα, ούτε κουβέντα. Και τι έχουµε σήµερα µπροστά µας;
Έχουµε ένα Λιµενικό Σώµα τριχοτοµηµένο, ένα Λιµενικό Σώµα,
χωρίς πυξίδα, χωρίς σαφή ρότα, χωρίς δυνατότητα ορθοπλωρίσµατος.
Λυπάµαι που το λέω αυτό, αλλά για όλους εµάς τους νησιώτες, η λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος σε συνδυασµό µε τη
συνεργασία που υπήρχε µε τους πλοιάρχους και τα πληρώµατα
της ακτοπλοΐας έδινε άµεσες λύσεις στα προβλήµατα των µετακινήσεων των νησιωτών.
∆εν λέω ότι όλα γίνονταν τέλεια, όµως υπήρχε ένα ενιαίο κέντρο λήψης αποφάσεων που σε γενικές γραµµές λειτουργούσε
αποτελεσµατικά.
Τώρα πάµε από τον Άνα στον Καϊάφα. Τώρα µε την πολιτική
σας, ένας αριθµός δέκα διευθύνσεων του πρώην Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας, φεύγει από την αρµοδιότητα του Λιµενικού
Σώµατος και µεταφέρεται σε άλλα Υπουργεία. Πριν την επιλογή
σας, είχαµε ένα σώµα το οποίο λειτουργούσε αποτελεσµατικά και
το αποδέχονταν όλοι οι φορείς της ναυτιλίας µας, ένα σώµα µε
τεχνογνωσία και µεγάλη προσφορά, ένα σώµα µε εξειδικευµένο
προσωπικό. Και είναι αυτό το προσωπικό που, κύριοι συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ, το απαξιώσατε πλήρως µε αυτήν την ανερµάτιστη
πολιτική. Έχετε καταρρακώσει το ηθικό των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος και κανείς δεν ξέρει τι ρόλο τους επιφυλάσσετε.
Γι’ αυτό και οι παραιτήσεις των πλοιάρχων του Λιµενικού Σώµατος, της ηγετικής ραχοκοκαλιάς του, πέφτουν βροχή τον τελευταίο καιρό. Είκοσι δύο και έπονται άλλοι εννέα.
Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση, όπως και σε
τόσα άλλα θέµατα, αυτοσχεδιάζει. Και δυστυχώς, απ’ ό,τι φαίνεται, θα συνεχίζει να αυτοσχεδιάζει σε βάρος των στελεχών του
Λιµενικού Σώµατος, σε βάρος των ναυτικών µας, ακτοπλόων και
ποντοπόρων, σε βάρος της ναυτιλίας µας συνολικά, σε βάρος
των νησιωτών και της νησιωτικής Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Βούγιας, για είκοσι λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, µένω έκπληκτος πολλές φορές, όχι τόσο
από το περιεχόµενο, αλλά από τον τόνο των τοποθετήσεων των
συναδέλφων της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι οποίοι κυβέρνησαν τη
χώρα µε τον τρόπο που κυβέρνησαν, εισέπραξαν τα επίχειρα της
διακυβέρνησής τους στις πρόσφατες πολιτικές εκλογές πριν από
τέσσερις µήνες και έρχονται λίγες µέρες µετά να επιρρίψουν
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στην Κυβέρνηση ευθύνες για ό,τι έκαναν οι ίδιοι τα τελευταία
χρόνια, κυρίως όµως για ό,τι δεν έκαναν.
Συγκεκριµένα, µιλούν τώρα για ένα σώµα διαλυµένο, ενώ στην
πραγµατικότητα παρέδωσαν µια κατάσταση διάλυσης σε σχέση
µε τη συνεργασία των τριών παραµέτρων της λιµενικής αστυνοµίας που η δική µας Κυβέρνηση προσπάθησε να διαχωρίσει, για
να τους δώσει τη δυνατότητα να αναπνεύσουν, να οργανωθούν
διαφορετικά και να αναπτυχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
21ου αιώνα. Αναφέροµαι στις παραµέτρους της συγκρότησης
της νέας γραµµατείας του Λιµενικού Σώµατος, της σύστασης του
νέου αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος και βεβαίως την ανάπτυξη των λιµένων και της νησιωτικής πολιτικής.
Θα ήθελα να σας θυµίσω εδώ –δεν ήµουν Βουλευτής τότε,
αλλά πολλοί από σας το έζησαν έντονα- τις συζητήσεις για τις
άγονες γραµµές, τα σκάνδαλα τα οποία παρουσιάστηκαν και τις
αντιπαραθέσεις που η ίδια παράταξη δηµιούργησε και που έφεραν σ’ ένα αδιέξοδο και αµηχανία ολόκληρο το νησιωτικό κόσµο
της χώρας. ∆εν θέλω να σας τα θυµίσω, γιατί ο κ. Καµµένος, που
συγκινηµένος νοστάλγησε τους τελευταίους µήνες της παρουσίας του στο Υπουργείο αυτό, αναφέρθηκε σε ζητήµατα που ο
ίδιος παρέδωσε στη σηµερινή Κυβέρνηση ως τεράστιες πληγές,
ως µαύρες τρύπες, για τις οποίες συζητήσαµε στην τελευταία
επίκαιρη ερώτηση της προηγούµενης διαδικασίας.
Κύριοι συνάδελφοι, τα οφειλόµενα οδοιπορικά φθάνουν σήµερα τα 6,7 εκατοµµύρια ευρώ. Από αυτό το σύνολο των οφειλοµένων οδοιπορικών, 3,7 εκατοµµύρια ευρώ, είναι το ποσό που
προβλέπουµε στον προϋπολογισµό του 2010 ότι θα καλύψουµε.
Παρά τις µεγάλες δυσκολίες και την οικονοµική κρίση εµείς θα
αποδώσουµε τα οφειλόµενα οδοιπορικά σε µεγάλο βαθµό από
τον πρώτο κιόλας χρόνο, µέσα σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Τα οφειλόµενα χρέη επίσης σε φαρµακεία, νοσοκοµεία
και διαγνωστικά κέντρα είναι 4,5 εκατοµµύρια ευρώ και έχουµε
πρόβλεψη 4,4 εκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2010. Γιατί σήµερα
ανέφερε ο κ. Καµµένος ότι δεν µπορούν να καλυφθούν υγειονοµικά και να καλύψουν λογαριασµούς σε φαρµακεία, νοσοκοµεία
και διαγνωστικά κέντρα, λες και φταίει κάποιος άλλος εκτός από
τον ίδιο που υπηρέτησε στη θέση αυτή. Κατηγορεί την δική µας
Κυβέρνηση που έρχεται να καλύψει κενό 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ
των τελευταίων χρόνων της Νέας ∆ηµοκρατίας και παρουσιάζει
ένα γεγονός σαν να δηµιουργήθηκε µόλις τώρα.
Εµείς όχι µόνο θα καλύψουµε αυτά τα χρέη, αλλά θα µπορέσουµε να απαντήσουµε και στα αναπτυξιακά ζητήµατα. Γιατί η
απόφαση για το διαχωρισµό ενός Υπουργείου που κάλυπτε τρία
διαφορετικά πράγµατα -ανάπτυξη των λιµένων σε υποδοµές που
αναφέρονται στο Υπουργείο Υποδοµών, ανάπτυξη της ναυτιλιακής πολιτικής και τέλος συγκρότηση ενός Λιµενικού Σώµατος σοβαρού αποτελεσµατικού και µαχητικού σε συνεργασία µε την
Αστυνοµία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία- θα µπορέσει να
δώσει τις απαντήσεις.
Και επιτρέψτε µου να πω πως τέσσερις µήνες µετά, εκµεταλλευόµενοι το µεσοδιάστηµα το οποίο χρειάζονται ορισµένοι
νόµοι για να ωριµάσουν, τα προεδρικά διατάγµατα και τα σχέδια
νόµων που κατατίθενται τις επόµενες ηµέρες θα σας στερήσουν
το δικαίωµα να µιλάτε για αποτυχία αυτής της πολιτικής. Η πολιτική αυτή θα αποδώσει τα αποτελέσµατά της τους επόµενους
µήνες και θα κριθεί από τον ελληνικό λαό όπως και αυτή η Κυβέρνηση. Το γεγονός επίσης ότι οι µεταθέσεις θα γίνονται µε µοριοδότηση και οι δυόµισι χιλιάδες προσλήψεις που έγιναν και
αναφέρθηκαν από τον κ. Καµµένο έγιναν µε άλλους τρόπους,
πρέπει να αναφερθεί. Είναι βεβαίως και το γεγονός ότι τα πλωτά
µέσα του Λιµενικού Σώµατος σε µεγάλο ποσοστό είχαν ακινητοποιηθεί λόγω µη διενέργειας των διαγωνισµών για τη συντήρησή
τους. Είναι εικόνα αυτή την οποία παρουσιάσατε που σας δίδει
το δικαίωµα να µιλάτε για ένα αναβαθµισµένο Σώµα ενιαίας λειτουργίας ναυτιλιακής πολιτικής και προστασίας το οποίο εσείς
είχατε διαµορφώσει;
Έχετε ακούσει τις κριτικές για την αδυναµία κίνησης του Λιµενικού Σώµατος; Η µέχρι τώρα παρουσία µου σε αυτό το
Υπουργείο και η εµπειρία µου σε σχέση µε τα οικονοµικά και τις
δυνατότητες, καθώς και οι επισκέψεις µου στα Λιµεναρχεία, µου
έδωσαν τη δυνατότητα να ενηµερωθώ για το γεγονός ότι τα πε-
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ρισσότερα από τα πλωτά µέσα στις επί µέρους περιοχές της
χώρας είναι ακινητοποιηµένα ακριβώς εξαιτίας της δικής σας πολιτικής και της αδυναµίας συντήρησής τους λόγω της ασυνεννοησίας ανάµεσα στο πολιτικό κοµµάτι του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και στο επιχειρησιακό κοµµάτι που είναι το Λιµενικό Σώµα. Έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον τέσσερις συσκέψεις και ο κ. Χρυσοχοΐδης πολύ περισσότερες,
για να απαντήσω και στο γεγονός της απουσίας του που αναφερθήκατε η οποία δεν είναι πραγµατική ως κριτική. Μία ή δύο ηµέρες
της εβδοµάδας και παραπάνω ο Υπουργός -και εγώ το ίδιο επισκέπτοµαι το Υπουργείο προσπαθώντας να ανταποκριθώ στα καθήκοντα που αφορούν την εκπαίδευση και τα οικονοµικά
ζητήµατα.
∆εν υπήρχε µέχρι σήµερα δυνατότητα ενταλµατοποίησης.
Έχω συµµετάσχει σε επιτροπές και είδα την καχυποψία που
υπήρχε ανάµεσα στο πολιτικό και στο ένστολο προσωπικό, την
καχυποψία που δηµιουργούσε ατµόσφαιρα σκανδάλων είτε τέτοια υπήρχαν είτε δεν υπήρχαν, διαρκείς καταλογισµούς απέναντι σε πρόσωπα που δεν µπορούσαν να προχωρήσουν σ’ έναν
διαγωνισµό. ∆εν υπήρχε η δυνατότητα να αγοραστεί ένα ανταλλακτικό από ένα λιµεναρχείο για να κινηθεί ένα πλωτό µέσο το
οποίο θα αντιµετώπιζε την παράνοµη µετανάστευση, το λαθρεµπόριο όπλων, ναρκωτικών κ.λπ..
Κληρονοµήσαµε, λοιπόν, µία τέτοια κατάσταση και αυτό εννοούσε ο Υπουργός όταν έλεγε ότι δεν υπήρχε ένα Λιµενικό Σώµα
µάχιµο, αποτελεσµατικό καλά οργανωµένο και αποδοτικό.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία των ζητηµάτων για να αναφερθώ
στη λογική της συγκρότησης της Γενικής Γραµµατείας Ασφάλειας και Ναυσιπλοΐας και στη σύσταση του Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος. Το προεδρικό διάταγµα 184/2009 σύστησε το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και καθόρισε τις υπηρεσίες
που το συγκροτούν µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που συγχωνεύτηκε ως Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε το προεδρικό
διάταγµα 185/2009. Στη συνέχεια µε το προεδρικό διάταγµα
189/2009 έγινε ανακατανοµή των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων
µεταξύ των προαναφερόµενων Υπουργείων, συστάθηκε η Γενική
Γραµµατεία Ασφάλειας, Ναυσιπλοΐας στην οποία υπήχθησαν
όλες οι υπηρεσίες και οι αρµοδιότητες που µεταφέρθηκαν τελικά στο Υπουργείο µας.
Το Λιµενικό Σώµα το οποίο εντάχθηκε πλέον στην προαναφερόµενη Γενική Γραµµατεία δεν είχε δικές του υπηρεσιακές µονάδες αλλά το προσωπικό του στελέχωνε τις πρώην υπηρεσίες
του πρώην Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κάποιες από τις οποίες εξακολουθεί να στελεχώνει ακόµη και σήµερα που µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η ιδιόµορφη
αυτή κατάσταση είναι ανάγκη να διευθετηθεί και πρέπει να προσδιοριστούν µε το σχέδιο νόµου που κατατίθεται τις αµέσως επόµενες ηµέρες µε σαφήνεια η αποστολή και οι υπηρεσίες που
συγκροτούν αυτή τη Γενική Γραµµατεία και να ρυθµιστούν τα θέµατα στελέχωσης και λειτουργίας της.
Και επίσης είναι ανάγκη να αποκτήσει το Λιµενικό Σώµα την
απαραίτητη διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια και να ενισχυθεί η αποκεντρωτική του δράση, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Η χώρα µας, µε τη γεωγραφική και µορφολογική της θέση, τα
εκτεταµένα πολυσχιδή παράλια µε µεγάλο αριθµό τεχνητών και
φυσικών λιµανιών και όρµων και πολλές εκατοντάδες νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, παρουσιάζει έντονο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον και αποτελεί πύλη προς την Ευρώπη, την Ασία και την
Αφρική. Απαιτεί εποµένως, ιδιαίτερο σχεδιασµό και λειτουργικότητα αυτού του σύνθετου πλέγµατος από λιµάνια που πρέπει να
είναι καλά οργανωµένα για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας και,
βέβαια, και την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της από διάφορους κινδύνους, όπως και του θαλάσσιου περιβάλλοντος από
οικολογικές καταστροφές.
Ο ηπειρωτικός και νησιωτικός ελληνικός χώρος βρίσκεται στο
σηµείο επαφής τριών ηπείρων και πάνω στον υδάτινο δίαυλο επικοινωνίας δύο ζωτικών θαλασσών, του Ευξείνου Πόντου και της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μεσογείου. Οι παράκτιες περιοχές και τα νησιά µας αποτελούν
τόπους όχι µόνο διαµονής µονίµων κατοίκων, αλλά και τόπους
τουριστικού προορισµού, ενώ παράλληλα οι θάλασσές µας αποτελούν λεωφόρους µεταφορών και εµπορίου.
Οι περιοχές, όµως, αυτές είναι αυτόν τον καιρό και ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια εξαιρετικά ευάλωτες. Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, οι αυξηµένες απαιτήσεις στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών, οι φυσικές καταστροφές, τα ατυχήµατα και
ιδιαίτερα οι παράνοµες δραστηριότητες στη θάλασσα, µε τελευταία έµφαση και πρόβληµα τις µεγάλες µεταναστευτικές
ροές, υπονοµεύουν την αναπτυξιακή δυναµική.
Στη σηµερινή παγκόσµια συγκυρία που συµπεριλαµβάνει τεχνολογική ανάπτυξη, καταναλωτισµό, περιφερειακές διενέξεις,
κ.τ.λ., ο στόχος για ευηµερία δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς
ασφάλεια, αφού αυτή αποτελεί θεµελιώδες προαπαιτούµενο για
τη διατήρηση της ποιότητας ζωής. Το αίσθηµα της ασφάλειας
στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ως κύριο συστατικό της έννοιας της ποιότητας ζωής µπορεί να απειληθεί σοβαρά και από
τις διάφορες µορφές του οργανωµένου εγκλήµατος που διαµορφώνεται, παράγεται και εκδηλώνεται στη θάλασσα.
Με την έννοια αυτή, η έννοια της διακλαδικότητας που αναφέρθηκα και πριν, η οριζόντια, δηλαδή, συνεργασία του Σώµατος
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του
υπό ίδρυση Λιµενικού Σώµατος, θα δώσει πολύ µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και δυνατότητα οικονοµιών κλίµακας, οι οποίες
θα µας δώσουν τη δυνατότητα µε πολύ λιγότερους οικονοµικούς
πόρους να έχουµε ένα πολύ πιο ικανοποιητικό αποτέλεσµα.
Η διακίνηση των ναρκωτικών, των όπλων, το λαθρεµπόριο, το
οικονοµικό και περιβαλλοντικό έγκληµα είναι µερικές από τις συνήθεις δραστηριότητες των οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων
που βρίσκουν δίοδο και στη θαλάσσια οδό.
Με την ευκαιρία αυτή να πω πως η µεικτή άσκηση στην οποία
αναφέρθηκε πριν κάποιος από τους οµιλητές, δηλαδή η άσκηση
«ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΛΑΚΑΣ 2010» - προφανώς διοργανώνεται και συντονίζεται από το Λιµενικό Σώµα, στα πλαίσια της διακλαδικότητας και σε συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία, το
Πυροσβεστικό Σώµα, επτά γενικές γραµµατείες, επτά διαφορετικών Υπουργείων γιατί προφανώς απαιτεί την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού
Σώµατος και Λιµενικού και ο συντονισµός και η οργάνωση των
τριών αυτών Σωµάτων θα δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσµατα
µε συντονισµό πάντοτε και διοργάνωση από το Λιµενικό Σώµα
που διευθύνει την άσκηση αυτή.
Επιπροσθέτως, οι θαλάσσιες µεταφορές καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των παγκόσµιων αναγκών για µεταφορά
αγαθών και επιπλέον στη χώρα µας εξυπηρετούν αποφασιστικά
την επαφή, την επικοινωνία και τη συνοχή του ηπειρωτικού µε το
νησιωτικό της κορµό.
Προκειµένου όµως να διασφαλίζεται η αναγκαία ποιότητα
κατά την παροχή υπηρεσιών των θαλασσίων µεταφορών είναι κορυφαίας σηµασίας, αλλά και διεθνής µας υποχρέωση, ο έλεγχος
και η διασφάλιση ότι τα πλοία και τα πληρώµατα τους δραστηριοποιούνται και εργάζονται σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες, ότι τηρούν τους όρους και τις απαιτήσεις για ασφαλή και
φιλική προς το περιβάλλον ναυσιπλοΐα και ότι προστατεύεται η
ανθρώπινη ζωή και η περιουσία στη θάλασσα.
Λαµβάνοντας, ακόµη, υπ’ όψιν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά
της χώρας είναι επίσης αυτονόητη η σηµασία της αποτελεσµατικής καταπολέµησης των περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ελέγχου εφαρµογής της αλιευτικής
νοµοθεσίας, αρµοδιότητες και αυτές της νέας υπηρεσίας, του
νέου Λιµενικού Σώµατος.
Όλα τα παραπάνω δεδοµένα αποτελούν τους κύριους και βασικούς λόγους για τους οποίους σε ανταπόκριση µε τις σύγχρονες απαιτήσεις θα συσταθεί η Γενική Γραµµατεία Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας στο πλαίσιο των θεσµικών αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την προάσπιση και εξασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.
Παράλληλα, τα ίδια αυτά δεδοµένα αναδεικνύουν την αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης και αναβάθµισης του Λιµενικού Σώµατος και αξιοποίησης του εξειδικευµένου του ανθρωπινού
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δυναµικού για την αντιµετώπιση αυτών των αναγκών της χώρας
και των πολιτών της.
Θα δοµηθεί, λοιπόν, η Γενική Γραµµατεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και θα εξειδικευτεί η αποστολή της. Παράλληλα θα καθοριστεί λεπτοµερώς η δοµή, η οργάνωση και η αποστολή του
Λιµενικού Σώµατος, που λειτουργεί στους κόλπους της Γενικής
Γραµµατείας Ασφάλειας και Ναυσιπλοΐας.
Εµείς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον αναγνωρίζουµε
το έργο και τις υπηρεσίες ενενήντα ετών, την προσφορά στη
χώρα και τις παραδόσεις του Λιµενικού Σώµατος. Γιατί εµείς αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες αυτές καν τον ηρωισµό των ανθρώπων κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, τους δίνουµε το ζωτικό
χώρο να αναπτυχθούν µέσα από ένα καινούργιο σύστηµα µιας
ιεραρχίας και µιας δοµής που αυτήν τη στιγµή, θα τους οδηγήσει σε υπηρεσίες ανάλογες και συγκρίσιµες µε της Ελληνικής
Αστυνοµίας, παρέχοντας ταυτόχρονα τα οικονοµικά, τα θεσµικά,
τα πολιτικά και τα ηθικά µέσα να κάνουν σωστά τη δουλεία τους.
Το σώµα αυτό θα καταστεί ο κύριος και βασικός µοχλός προάσπισης της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών στο
ιδιόµορφο, ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον της θάλασσας και
των λιµένων. Το Λιµενικό Σώµα θα είναι λοιπόν, ο φορέας της ελληνικής διοίκησης µε αποστολή την εφαρµογή του νόµου στο θαλάσσιο χώρο, στα πλοία, στους λιµένες και στους χερσαίους
χώρους των λιµανιών και θα διατηρεί τον κυρίαρχο ρόλο στην
άσκηση του εθνικά σηµαντικού έργου της έρευνας και της διάσωσης.
Παράλληλα, θα καταστεί το εξειδικευµένου όργανο ελέγχου
και εφαρµογής των απαιτήσεων, που διαµορφώνει η πολιτεία στο
πλαίσιο των αντίστοιχων υποχρεώσεών της για την οµαλή κυκλοφορία των πλοίων, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Πέραν της παράδοσης του, οι ιδιαιτερότητες του χώρου στον
οποίο ασκούνται οι αρµοδιότητες του Λιµενικού Σώµατος και εκδηλώνονται οι ενέργειες για την εκπλήρωση της αποστολής του
επιβάλλουν τη διατήρηση της στρατιωτικής οργάνωσης και
δοµής του στα πρότυπα των αντίστοιχων φορέων των άλλων
χωρών.
Το γεγονός ότι ιδιαίτερα τα υπηρεσιακά µέσα του Λιµενικού
Σώµατος µπορούν -στο πλαίσιο της αποστολής τους- να δρουν
και στην ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή και εκτός της ελληνικής επικράτειας, διαµορφώνει ένα ακόµη αποφασιστικής σηµασίας
λόγο για τη διατήρηση του στρατιωτικού χαρακτήρα του.
Θα µπορούσα να πω πολλά πράγµατα ακόµη για την οργάνωση του Λιµενικού Σώµατος, το οποίο εντάσσεται πλέον στο
Υπουργείο µας. Θα µπορούσα να επαναλάβω τα προεδρικά διατάγµατα, τα οποία συγκροτούν το νέο αυτό Σώµα στα πρότυπα
και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας των πολιτών και τις ανάγκες
της καινούριας εποχής. Και βέβαια, σοβαρό ρόλο θα παίξει ο σεβασµός στις αρχές και στις παραδόσεις του Σώµατος, όπως
αυτές διαµορφώθηκαν ιστορικά σαν βασικό προαπαιτούµενο
στις υπηρεσίες αυτές.
Θα µπορούσα να συµπληρώσω την πρωτολογία µου µε µερικές από τις δράσεις της σηµερινής υπηρεσίας και τις προοπτικές
ανάπτυξής της. Μιλώντας πάντα για το Λιµενικό Σώµα, θα πω ότι
έχει στις αρµοδιότητες του και στις δραστηριότητες την επιτήρηση των συνόρων, την αστυνόµευση των λιµανιών, τη έρευνα
και τη διάσωση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
την πάταξη της παράνοµης δράσης. Είναι εφοδιασµένο µε διακόσια εξήντα εννιά πλωτά µέσα, ναυαγοσωστικά, περιπολικά, καταδιωκτικά, και αντιρρυπαντικά που δίνουν το παρόν σε κάθε
περίσταση εθνικής ανάγκης.
Καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια, ώστε τα µέσα αυτά να είναι
µάχιµα, να µπορούν να κινηθούν στο πλαίσιο των υφιστάµενων
δυνατοτήτων για τη σωστή συντήρησή τους, η οποία καθυστέρησε –όπως σας είπα και στην αρχή- πάρα πολύ τα τελευταία
χρόνια και την επανενεργοποίηση όσων βρίσκονται σε ακινησία,
προκειµένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες του Σώµατος.
Για τους ίδιους σκοπούς, το Λιµενικό Σώµα διαθέτει αεροσκάφη για την επιτήρηση και αστυνόµευση του θαλάσσιου
χώρου και ενώ για την από ξηράς αστυνόµευση διαθέτει µεγάλο
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αριθµό οχηµάτων. Συγκεκριµένα διαθέτει έξι ελικόπτερα που
σταθµεύουν σήµερα στις εγκαταστάσεις της διοίκησης ελικοπτέρων του Πολεµικού Ναυτικού στο ελικοδρόµιο Κοτρωνίου του
Μαραθώνα και εφτά αεροπλάνα διαφόρων τύπων τα οποία σταθµεύουν στις εγκαταστάσεις της Πολεµικής Αεροπορίας στο
στρατιωτικό αεροδρόµιο της ∆εκέλειας, ενώ έχει υπογραφεί µε
την ΕΑΒ σύµβαση πενταετούς διάρκειας για την παροχή εφοδιαστικής και τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα εναέρια µέσα του
Λιµενικού Σώµατος.
Η εν λόγω σύµβαση θα συνεχιστεί και θα εξασφαλίσει την πτητική ενέργεια και την επιχειρησιακή ετοιµότητα όλων των ιπταµένων µέσων. Το Λιµενικό διαθέτει, επίσης, πεντακόσια
δεκαπέντε οχήµατα διαφόρων τύπων -τζιπ, επιβατικά, οχήµατα
µεταφοράς προσωπικού, λεωφορεία, φορτηγά, γερανοφόρα, παράκτιας επιτήρησης, µοτοσικλέτες και άλλα- από τα οποία εκατόν τριάντα πέντε είναι επιβατηγά οχήµατα που καλύπτουν
επιχειρησιακές ανάγκες των κατά τόπους γραφείων ασφάλειας
των λιµενικών αρχών, ανίχνευσης εκρηκτικών και ναρκωτικών, τα
γραφεία δίωξης ναρκωτικών και άλλα.
Το Λιµενικό Σώµα, ευαίσθητο στα θέµατα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, έχει αναπτύξει ικανοποιητικό σύστηµα
αστυνόµευσης µε εναέρια, πλωτά και χερσαία µέσα και έχει
δώσει κατάλληλες οδηγίες προς τις λιµενικές αρχές, για εντατικοποίηση των προβλεπόµενων ελέγχων στα πλοία που καταπλέουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του και ειδικά αυτών που
προσεγγίζουν τις παράκτιες εγκαταστάσεις ξηράς για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών. Στελεχώνει
ένα ευρύτατο πλέγµα υπηρεσιών, στο κέντρο και την περιφέρεια,
όπως είναι οι Λιµενικές Αρχές και οι περιφερειακές διοικήσεις και
συντονίζει δύο ανυπολόγιστης χρησιµότητας κέντρα, το Ενιαίο
Κέντρο Έρευνας και ∆ιάσωσης και το Κέντρο Επιχειρήσεων του
Λιµενικού Σώµατος.
Το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος, το οποίο στελεχώνει
αυτά τα Κέντρα, µαζί µε αποσπασµένο προσωπικό της Πολεµικής
Αεροπορίας, καθώς και τις Λιµενικές Αρχές, έχει να επιδείξει τεράστιο ναυτικό και κοινωνικό έργο, µε διεθνή αναγνώριση της
συµβολής του. Οι κατά τόπους λιµενικές αρχές, συνεργαζόµενες και κατευθυνόµενες από αυτά τα Κέντρα, αποτελούν σε τοπικό επίπεδο τον αρµόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών έρευνας,
διάσωσης και αντιµετώπισης της παράνοµης µετανάστευσης.
Για την παράνοµη µετανάστευση -η οποία αποτελεί ένα πολύ
µεγάλο ζήτηµα- και ειδικότερα, για την αποτροπή της από θαλάσσια είσοδο στη χώρα µας, υφίσταται ένας διαβαθµισµένος
εθνικός σχεδιασµός. Αυτός περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, την
εκτέλεση προγραµµατισµένων κι έκτακτων περιπολιών, µε σκάφη
του Λιµενικού Σώµατος σε καθηµερινή βάση, και ιδιαίτερη έµφαση στις περιοχές που δέχονται τις εντονότερες πιέσεις ή σε
περιοχές για τις οποίες υπάρχουν σχετικές πληροφορίες. Και
αυτό επίσης θα δώσει καλύτερα αποτελέσµατα, σε σχέση µε τη
συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία, τις Τελωνειακές Αρχές
και τις άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, µε απώτερο στόχο την πιο
αποτελεσµατική φύλαξη των συνόρων, θαλάσσιων και χερσαίων,
τη βελτίωση του συντονισµού και την αναδιάταξη της επιχειρησιακής του δράσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Σηµαντική εξέλιξη -και τελειώνω µ’ αυτό την πρωτολογία µουαποτελεί η απόφαση που πάρθηκε πριν από λίγες µέρες, στις 4
Φεβροαυρίου 2010, από την FRONTEX, για τη σύσταση και λειτουργία του πρώτου επιχειρησιακού βραχίονα του Οργανισµού
στον Πειραιά. Το παράρτηµα αυτό της FRONTEX θα δώσει τη
δυνατότητα στο αναδιοργανωµένο Λιµενικό Σώµα, έτσι όπως το
σχεδιάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική
Κυβέρνηση, να αποδώσει πολύ καλύτερα στην προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος των µεγάλων µεταναστευτικών
ροών που εισέρχονται παράνοµα από τα θαλάσσια σύνορά µας.
Κλείνοντας εδώ, θα ήθελα να επαναλάβω πως ο τελευταίος
που δικαιούται να κάνει κριτική είναι η Νέα ∆ηµοκρατία µε τις τοποθετήσεις των επερωτώντων Βουλευτών σήµερα. Στους τεσσερισήµισι µήνες της νέας διακυβέρνησης, ο διαχωρισµός του
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πρώην ενιαίου Υπουργείου σε τρία επιµέρους έγινε ουσιαστικά
για να µπορέσει να δώσει την αναπτυξιακή δύναµη που το καθένα απ’ αυτά χρειάζεται ως διαφορετική συνιστώσα. Η συνισταµένη, η οποία θα προκύψει απ’ αυτήν τη συνδυασµένη
προσπάθεια, θα είναι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, πολύ
πιο ισχυρή και αποτελεσµατική και στις διαστάσεις της: στο Λιµενικό Σώµα και στη δράση του στην αναπτυξιακή πολιτική των
λιµένων και στις καλύτερες υποδοµές των λιµανιών µας σ’ ολόκληρη τη χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ακολουθούν τώρα οι οµιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, αρχής γενοµένης από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του επερωτώντος Κόµµατος, της Νέας ∆ηµοκρατίας, τον κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πόσο υπερήφανη είναι η Κυβέρνηση για την πολιτική της
αυτούς τους τεσσερισήµισι µήνες, αποδεικνύεται από την οµιλία
του παριστάµενου Υπουργού, ο οποίος µάλλον έκανε αγγαρεία.
Σας επιστράτευσαν, κύριε Υπουργέ. Εγώ σας ξέρω άριστο οµιλητή, µε χιούµορ, έναν οµιλητή που βάζει τα πράγµατα στη θέση
τους, µε µια σωστή δοµή. Νοµίζω ότι σήµερα κάνατε αγγαρεία.
Και λυπάµαι που βλέπω αυτήν την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. ∆εν βρίσκεται κανείς από τους τοµεάρχες του κόµµατος σήµερα εδώ να
σας στηρίξει. ∆εν βρίσκεται κανείς από τους πρώην Υπουργούς.
Και βλέπω ότι το κόµµα σας επιστρατεύει, ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο, τον καθ’ όλα συµπαθή, όπως και σας, κ. Ευθυµίου,
ενώ έχει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, ο οποίος θεωρείται από
το κόµµα σας -αλλά όχι µόνο από το κόµµα σας- ότι θήτευσε στο
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και µάλιστα, στα περισσότερα
θέµατα µε επιτυχία. Ή δεν στηρίζει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος την πολιτική σας και γι’ αυτό ζήτησε να αντικατασταθεί από τον κ. Ευθυµίου ή επιστρατεύοντας τον κ. Ευθυµίου, που
δεν είναι και τόσο πια στις προτεραιότητές του το θέµα της ναυτιλίας, η Κυβέρνηση θέλει να υποβαθµίσει την επερώτηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Και λυπάµαι πάρα πολύ γιατί ο Προεδρεύων της Βουλής, ο κ.
Πολύδωρας είχε απόλυτο δίκιο ότι η επερώτηση απευθύνεται σε
τρεις Υπουργούς και θα µπορούσε να είναι και κάποιος άλλος
Υπουργός εδώ, να δώσει συγκεκριµένες απαντήσεις. Αυτό το
λέω ως πρώτη παρατήρηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Συγγνώµη, κύριε Κεφαλογιάννη, πριν από λίγο τηλεφώνησε, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο
οποίος έχει διάφορες τρέχουσες υποθέσεις και σε λίγο θα παραστεί κι αυτός. Αυτό για πληροφόρηση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Χαίροµαι πάρα πολύ, αλλά
ξέρετε δεν πρέπει να γίνεται φασαρία στη Βουλή για να έρχονται οι Υπουργοί. Εάν τον πήρε ο Πρωθυπουργός, καλώς έκανε.
Ο Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές δηλώσεις είπε ότι, όχι
µόνο στις επερωτήσεις, αλλά και στις ερωτήσεις, θα έρχονται να
απαντούν οι αρµόδιοι Υπουργοί. Καλώς θα έκανε ο κ. Χρυσοχοΐδης να ήταν εδώ από την αρχή και καλώς θα έκανε και η κ.
Κατσέλη, που έχει ένα άλλο µεγάλο κοµµάτι του Υπουργείου
Ναυτιλίας, να παρίσταται κι αυτή.
Φαίνεται ότι το πρώην Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, η
εµπορική µας ναυτιλία, δεν είναι στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και µόνο µετά από πίεση µας τιµούν µε την παρουσία
τους οι αρµόδιοι Υπουργοί και αυτό δεν φαίνεται µόνο από αυτά
που σας λέω.
Φθάσαµε στο σηµείο να αναρωτιόµαστε εµείς, πότε θα φύγουν
οι γενικοί γραµµατείς της Νέας ∆ηµοκρατίας, πότε θα φύγουν οι
πρόεδροι των οργανισµών. ∆ηλαδή σκέφτηκα να ξεκινήσω την
οµιλία µου, συγχαίροντας την Κυβέρνηση γιατί κατάφερε πριν είκοσι µέρες να αλλάξει τους δύο σοβαρούς γενικούς γραµµατείς
που επέλεξε το 2004 η Νέα ∆ηµοκρατία, τον κ. Γεώργιο Βλάχο
και τον κ. Ιωάννη Τζοάννο. Βέβαια, άλλαξε τον κ. Γεώργιο Βλάχο
µε Γεώργιο Βλάχο. Καλό και αυτό, εντάξει. Αλλά θα δείξετε την
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ίδια σπουδή να αλλάξετε και τους εκπροσώπους των οργανισµών;
Στον Οργανισµό Λιµένος Ηρακλείου, όλο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει καταθέσει τις παραιτήσεις του εδώ και τέσσερις
µήνες. ∆ηλαδή η διαβούλευση δεν τελειώνει πουθενά; Στελέχη
δεν έχει το ΠΑΣΟΚ να διορίσει στην Πάτρα, στην Κέρκυρα, στη
Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα; Μα, είναι αυτό κόµµα; Είναι αυτή
πολιτική;
Και αν κανείς προσπαθεί να είναι επιεικής µε το ΠΑΣΟΚ και µιλήσει για διαβούλευση, τότε θα σας ρωτήσω, γιατί το κυβερνόν
κόµµα, το κόµµα σας, η Κυβέρνηση σας δεν έδειξε την ίδια
σπουδή να συζητήσει την κατάργηση δύο καίριων Υπουργείων,
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και του Υπουργείου Τουρισµού µε τους διάφορους φορείς; Μόνο
ήρθε µε µία µονοκονδυλιά σαν τον Προκρούστη να διαλύσει δύο
Υπουργεία, στα οποία στηρίχθηκε, κύριε Υπουργέ, η ελληνική οικονοµία.
Γιατί δεν κουβεντιάζετε µε κανέναν; Είναι µία ανιστόρητη απόφαση. ∆εν σας είπε κανείς ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος στα µέσα
του Μεσοπολέµου ίδρυσε το Λιµενικό Σώµα; ∆εν σας είπε κανείς
ότι υπήρχαν Υπουργεία ναυτικών, τα οποία είχαν και την ευθύνη
της εµπορικής ναυτιλίας; ∆εν σας είπε κανείς ότι αµέσως µετά
τον πόλεµο, λόγω της µεγάλης προσφοράς της Εµπορικής µας
Ναυτιλίας και των δυόµιση χιλιάδων Ελλήνων ναυτικών που πνίγηκαν στον Ατλαντικό, βοηθώντας τις συµµαχικές δυνάµεις εναντίον του Άξονα και του φασισµού, είχαµε την ίδρυση
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας; Τα πρώτα LIBERTY δόθηκαν
στην Ελλάδα τιµής ένεκεν. Σας παραδώσαµε το LIBERTY, είναι
τώρα στον Πειραιά, έγινε ειδική νοµοθεσία στο Αµερικανικό Κογκρέσο, υπέγραψε ο Αµερικάνος Πρόεδρος για να έρθει εδώ. Είµαστε υπερήφανοι και προσωπικά είµαι υπερήφανος γι’ αυτή την
πολιτική. Σας φέραµε το τελευταίο LIBERTY που υπάρχει στον
κόσµο, βρήκαµε τα λεφτά, είναι εδώ.
Εσείς, λοιπόν, αυτή την ιστορία δεν την ξέρετε; ∆εν ξέρετε ότι
τη δεκαετία του ‘50, του ‘60 και του ‘70, η Ελλάδα στηρίχθηκε
στους άδηλους πόρους; ∆εν ξέρετε ότι εκείνη την εποχή οι άδηλοι πόροι ήταν η εµπορική µας ναυτιλία και το µεταναστευτικό
συνάλλαγµα; ∆εν είχαµε τουρισµό τότε. ∆εν σας το είπε κανείς
αυτό; Κι εσείς κι εγώ παιδιά αγράµµατων γονιών είµαστε. Εµένα
ο πατέρας µου είναι της Γ’ ∆ηµοτικού. ∆εν ξέρω ο δικός σας.
Μάλλον κι εσάς σε αυτή την κατηγορία ήταν, αφού το 1950 και
το 1960 το 60% των Ελλήνων ήταν αναλφάβητοι. Αν ήταν και κάποιοι γραµµατιζούµενοι, µπράβο.
Αλλά αυτοί οι άδηλοι πόροι στήριξαν τη µεγάλη ελληνική ανάπτυξη την εποχή του Κωνσταντίνου Καραµανλή -και το ‘50 και το
‘60 και το ‘70 και το ‘80 βέβαια µετά- και ο τουρισµός που βοήθησε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά τα Υπουργεία βρήκατε
να καταργήσετε; Γι’ αυτά τα Υπουργεία δεν κάνετε διαβούλευση;
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα σας ρωτήσω το εξής και πραγµατικά
θέλω να µου πείτε σας παρακαλώ: ποιος έχει τις αρµοδιότητες
για έναν οργανισµό, όπως είναι το Λιµενικό Σώµα, το οποίο είχε
στην ευθύνη του όλες τις ανειληµµένες υποχρεώσεις από διεθνείς συµβάσεις της Ελλάδος. Θα σας πω µερικά: Περί προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα «SOLAS», περί
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος «Marpol», περί εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών «STCW», περί γραµµών φόρτωσης «Load Line», περί ναυτικής εργασίας «Maritime
Labour Convention 2006».
Μπορείτε να µου πείτε, ποιο Υπουργείο έχει και ποια ευθύνη
απ’ αυτά που σας είπα; Και εάν δεν είστε σε θέση να µου πείτε
ποιος έχει αυτήν την ευθύνη, µπορείτε να µου πείτε το δικό σας
το Υπουργείο ή εσείς ή ο Υπουργός σας τώρα που θα έρθει, ποια
ευθύνη έχετε απ’ αυτά;
Φτάσαµε στο σηµείο – και θα σας το καταθέσω στη Βουλή, κύριοι συνάδελφοι- Υπουργός που έχει κοµµάτι της ευθύνης του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας να στέλνει στον εαυτό του
γράµµα και να απαντά ο ίδιος και να απαντά ξανά ο ίδιος στον
εαυτό του. Αυτή είναι η σοβαρότητα της πολιτικής σας; ∆εν διδαχθήκατε από άλλα κράτη; ∆εν διδάχθηκε ο Πρωθυπουργός –
που έζησε και πάρα πολλά χρόνια, γεννήθηκε µάλιστα στις
Ηνωµένες Πολιτείες- ότι σε αυτή τη µεγάλη χώρα συζητούν ει-
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κοσιπέντε και πλέον χρόνια, για να ιδρύσουν δέκατο τρίτο
Υπουργείο και δεν το ίδρυσαν ακόµα; Κι εσείς µε µια µονοκονδυλιά διαλύετε το σύµπαν;
∆εν σας είπε κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι του Λιµενικού Σώµατος είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν περιορίζονται µόνο στα
«αστυνοµικά στενά» – αν θέλετε σε εισαγωγικά, µιας και το πήγατε στο πρώην Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως, του αλλάξατε το
όνοµα- καθήκοντα, αλλά έχουν και µια σηµαντική διεθνή αποστολή; Τι θα κάνετε µε τα προξενικά Λιµεναρχεία; Εµείς ακούσαµε ότι θα τα διαλύσετε. Θα διαλύσετε τα είκοσι πέντε
Προξενικά Λιµεναρχεία για έναν εµπορικό στόλο, που σας είπε ο
κ. Καµµένος, των οκτώ χιλιάδων πλοίων; Θα είναι τα στελέχη του
Λιµενικού Σώµατος που θα επανδρώνουν κι όχι µόνο θα επανδρώνουν πια - διότι εµείς ως Νέα ∆ηµοκρατία στείλαµε και την
πρώτη γυναίκα Προξενικό Λιµενάρχη στο εξωτερικό- ή θα στέλνετε υπαλλήλους των διαφόρων Υπουργείων χωρίς εµπειρία;
Τι θα κάνετε µε τον ΙΜΟ; Εγώ διετέλεσα Υπουργός Εµπορικής
Ναυτιλίας. Όταν µπαίνει, κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας στον ΙΜΟ, είναι σαν να µπαίνει ο Πρόεδρος των
Ηνωµένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Στέκονται σε στάση προσοχής
–πραγµατικά σας το λέω- και περιµένουν στη σειρά να τον χαιρετήσουν οι Υπουργοί όλων των χωρών. Και περιµένουν ποια θα
είναι η θέση της Ελλάδος για να πάρουν γραµµή σε όλη την Ευρώπη. Οι Έλληνες από το Λιµενικό Σώµα και οι Έλληνες είτε
πλοιοκτήτες είτε ναυτικοί, ελέγχουν τη συντριπτική πλειοψηφία
των διεθνών οργανισµών στη ναυτιλία. Εσείς θα το διαλύσετε;
Και ποιοι είστε εσείς; Ποιοι είστε εσείς που έρχεστε να διαλύσετε µια παράδοση εβδοµήντα χρόνων; Ποιος σας δίνει αυτό το
δικαίωµα;
Και γιατί δεν το κουβεντιάζετε µε κανέναν; Βρείτε µου, κύριε
Υπουργέ -εγώ το έψαξα- σε ποια προεκλογική οµιλία ο κ. Παπανδρέου µίλησε για κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας ή του Υπουργείου Τουρισµού. Αλλά τώρα συζητάµε
το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Πείτε µου σε ποιο πρόγραµµά σας –τα είδα όλα, τα έχω όλα- αναφέρεστε στην κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας; Πείτε µου ποια
στελέχη σας µίλησαν για κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας;
Ήδη σας ανέφεραν οι συνάδελφοι αρκετούς και υπεύθυνους,
εκείνη την εποχή, σκιώδεις Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, που αναφέρθηκαν για το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Πώς γελοιοποιείστε έτσι ως κόµµα και ως Κυβέρνηση; Περιµένω, λοιπόν,
αυτές τις απαντήσεις.
Κύριε συνάδελφε, ο αείµνηστος Ανδρέας Παπανδρέου έκανε
κι αυτός πολλά λάθη. Όµως είχε το θάρρος να ζητήσει συγνώµη
µε το mea culpa. Νοµίζω ότι θα αναγκαστείτε εκ των πραγµάτων
να ζητήσετε κι εσείς συγγνώµη γι’ αυτή την πολιτική. Αλλάξτε
την, όσο είναι καιρός. Εµείς στο πλαίσιο της συναίνεσης -που κάνετε τα πάντα να τη διαλύσετε- θα σας συµπαρασταθούµε και σ’
αυτόν τον τοµέα. Ξανακουβεντιάστε το εσωκυβερνητικά και εσωκοµµατικά. Συζητήστε µε ανθρώπους που έχουν εµπειρία. Ρωτήστε και τον κ. Παπουτσή, που ενδεχοµένως θα εµφανιστεί κι
αυτός σε λίγο µετά την προσωπική αναφορά στο όνοµά του. Ρωτήστε και τους άλλους υπουργούς Εµπορικής Ναυτιλίας -νοµίζω
ότι έχουµε κι άλλους εδώ στη Βουλή ως συναδέλφους- να το ξαναδούµε, να ξαναλειτουργήσει το Υπουργείο αυτό που πολλά
προσέφερε.
Ένα νούµερο σάς είπαν οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας:
20.000.000.000 δολάρια, 15.000.000.000 ευρώ σ’ αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, κατά µέσο όρο την τελευταία δεκαετία – κάνουµε και έκπτωση 3.000.000.000, για να µην µας
αµφισβητήσει κανείς τα νούµερα, κύριοι συνάδελφοι - είναι η συνεισφορά της εµπορικής ναυτιλίας. Πάρτε το σοβαρά υπόψη,
στηριχτείτε στους ανθρώπους του Λιµενικού Σώµατος, που µας
βλέπουν από την τηλεόραση και άλλοι απ’ ό,τι βλέπω έχουν κατακλείσει τα θεωρεία της Βουλής και ελάτε να συνεργαστούµε,
τουλάχιστον σ’ αυτά που µας ενώνουν. Και ένα απ’ αυτά που µας
ενώνουν είναι και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, το Λιµενικό Σώµα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε. Και
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εµείς, κύριε Κεφαλογιάννη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ.
Πέτρος Ευθυµίου, για έξι λεπτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι η έκπληξη που εξέφρασε ο κ. Βούγιας, πώς
είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια όξυνση, είναι και έκπληξη δική
µου. Και είναι έκπληξη διπλή: αφενός γιατί στην ακροτελεύτια
φράση του ο κ. Κεφαλογιάννης θυµήθηκε ότι εδώ είµαστε για να
λειτουργούµε για το καλό του τόπου, αλλά δεύτερον γιατί δείχνει τι είδους πρόκληση απευθύνετε πολλές φορές προς τον ελληνικό λαό απ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Ρωτούσε ο κ. Κεφαλογιάννης και µάλιστα κοκκίνισε και ήταν
έξαλλος – σκηνοθετικά άψογα, δηλαδή - την Κυβέρνηση «µε
ποιο δικαίωµα κάνει αυτή την πολιτική». Με το δικαίωµα του ελληνικού λαού, κύριε Κεφαλογιάννη, που έδωσε εντολή, αν δεν το
θυµάστε, πριν τεσσερισήµισι µήνες, µε 10,5 µονάδες διαφορά
απ’ τις πολιτικές σας, να προχωρήσουµε σε άλλες πολιτικές.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τον είχατε ενηµερώσει;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Είναι δυνατόν να υβρίζετε τον ελληνικό
λαό; Πείτε το ανοιχτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τον είχατε ενηµερώσει;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Πείτε ανοιχτά στον ελληνικό λαό ότι δεν
έπρεπε να ψηφίσει έτσι και να συνεχίσετε τις πολιτικές σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τον είχατε ενηµερώσει;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Αν είναι δυνατόν να ρωτάτε µε ποιο δικαίωµα ασκεί η Κυβέρνηση την πολιτική της.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τον είχατε ενηµερώσει;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Την ασκεί µε το δικαίωµα της λαϊκής κυριαρχίας, της λαϊκής πλειοψηφίας, µε το δικαίωµα της θέλησης
του ελληνικού λαού.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κάντε ∆ικτατορία τότε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Μιλάµε για το Κοινοβούλιο της χώρας,
για νόµους της χώρας και για συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Το να
επικαλείστε τη ∆ικτατορία, µόνο το νεαρό της ηλικίας σας επιτρέπει να κάνετε αυτή την βαθύτατη απρέπεια και ασέβεια.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ κυκλοφορούσα µε το
«όχι» τότε. Εσείς τι κάνατε;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Κεφαλογιάννη, σταµατήστε γιατί
είστε άκαπνος και µη µιλάτε για δικτατορία. Είστε απολύτως
«άκαπνος» ως προς το θέµα για να επικαλείστε την δικτατορία
µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα.
∆εύτερον, κάνατε ένα παιχνιδάκι, λέγοντας γιατί δεν είναι εδώ
ο κ. Παπουτσής. Αν ήσασταν πιο τακτικός σ’ αυτή την Αίθουσα,
κύριε Κεφαλογιάννη, θα ξέρατε ότι οποιοδήποτε θέµα του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καλύπτεται από εµένα ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Αν ήσασταν εδώ στο νοµοθετικό
έργο, ή σε επερωτήσεις. Είναι τόσο απλό. ∆εν είστε όµως. Εµφανιστήκατε σήµερα και ρωτάτε, πού είναι ο κ. Παπουτσής. Αν
ήσασταν εδώ θα ξέρατε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι αρµοδιότητα του κ. Πέτρου Ευθυµίου, σας αρέσει, δεν
σας αρέσει.
Τρίτον, να ξεκαθαρίσουµε ένα θέµα ουσιώδες. Το νόηµα της
πολιτικής που κάνουµε είναι διπλό. Και να δούµε αν η θεµελιώδης παραδοχή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι λανθασµένη. Η
ναυτιλία της χώρας, επειδή ακριβώς είναι από τους πιο θεµελιώδεις τοµείς της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας αναλαµβάνεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας.
∆ηλαδή, η βαριά βιοµηχανία της χώρας έρχεται µε φυσικό τρόπο
εκεί που ανήκει, σ’ αυτό που λέγαµε παλιά Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ποιος µπορεί δηλαδή, να διαφωνήσει ότι, όταν λες πως έχεις
έναν αναπτυξιακό µοχλό που είναι η ναυτιλία, δεν πρέπει να υπαχθεί στην κύρια αναπτυξιακή πλευρά της δοµής του κυβερνητικού έργου, που είναι το Υπουργείο Οικονοµίας και
Ανταγωνιστικότητας, αυτό που ονοµάζαµε Υπουργείο Ανάπτυξης.
Άρα λοιπόν, όταν µιλάµε για πολιτική στην ναυτιλία υπάρχει η
πλήρης ένταξη της ναυτιλίας εκεί που είναι ο φυσικός της χώρος,
εκεί που πρέπει δηλαδή να έρθει σε συνέργεια µε δράσεις ανταγωνιστικότητας, µε δράσεις επενδυτικές, ώστε να αποδώσει τα
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µέγιστα για τον κοινό σκοπό, το κοινό όφελος της πατρίδας.
∆εύτερον, µε αναλυτικό τρόπο ο κύριος Υπουργός εξήγησε
ότι δεν πρόκειται για µία µείωση του Λιµενικού Σώµατος. Και εγώ
σέβοµαι ανθρώπους που πέρασαν από θέσεις και ταυτίζονται ψυχολογικά, αλλά η ψυχολογική ταύτιση δεν σηµαίνει ότι έχεις
πάντα είτε την καλύτερη υπεράσπιση του θέµατος είτε την καλύτερη πολιτική πρόταση.
Αυτό που λέµε, λοιπόν, είναι ότι χρειάζεται η πατρίδα µας,
ακριβώς -γιατί φαντάζοµαι ότι όλοι συµφωνούµε- πλήρη αλλαγή
του τοπίου ως προς το ρόλο των πολιτικών ασφάλειας, προστασίας του πολίτη, χρειάζεται η ενοποίηση όλων των υπηρεσιών
που συνδέονται µε την ασφάλεια της χώρας σε ένα εποπτεύον
λειτουργικά Υπουργείο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Έτσι, λοιπόν, όχι απλώς δεν πρόκειται για µείωση του Λιµενικού Σώµατος, πρόκειται για µια αναβάθµιση σε µια νέα δοµή, που
θα είναι κατ’ ουσίαν ο ελλείπων κρίκος σ’ ένα Σώµα Ελληνικής
Ακτοφυλακής, που είναι αναγκαία για όλα όσα µας αφορούν, από
την προστασία των θαλάσσιων συνόρων, από την προστασία από
τις πολυποίκιλες απειλές, από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αποτελεσµατικότερη αρωγή στη ναυτιλία, την
αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης, την δηµιουργία ενός
Σώµατος που έχει ακόµα µεγαλύτερη αυτοτέλεια και ακόµα µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.
Και ένα τελευταίο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός
της χώρας και τότε Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
είχε απευθύνει -και στις παραµονές των ευρωεκλογών από το
Αγαθονήσι και τη Σάµο και σε όλη την διάρκεια ως τις εκλογέςπολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα και δεν έλαβαν ποτέ απάντηση.
Ο λόγος που δεν έλαβαν απάντηση είναι γιατί επαληθεύτηκαν
στην πράξη.
Θα ήθελα, λοιπόν, οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας να
έχουν συνείδηση: Το Λιµενικό Σώµα το 2004 είχε δύναµη επτά
χιλιάδες οκτακόσιους άνδρες, τον Ιούνιο του 2009 ήταν έξι χιλιάδες οκτακόσιοι, την ίδια ώρα που ήταν ψηφισµένος νόµος από
το 2006 της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι η οργανική του δύναµη
έπρεπε να είναι δέκα χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι. Όλοι ξέρουν
ότι η πιο γενναία επένδυση που έγινε ποτέ στο Λιµενικό Σώµα
ήταν η επένδυση της περιόδου 1998 – 2004 σε ανθρώπινο δυναµικό και σε µέσα.
Πού ήταν αυτά τα µέσα έως ότου αναλάβει η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ; Είναι ή δεν είναι αλήθεια, ότι από τα επτά αεροπλάνα
που είχαν ως αποστολή την αστυνόµευση δεν λειτουργούσε κανένα. Από τα έξι ελικόπτερα πόσα λειτουργούσαν; Απαντήσατε,
κύριε Υπουργέ, πριν λίγο. Ένα, και αυτό για εκπαιδευτικούς λόγους. Πόση ακινησία είχαν τα µέσα κατά µέσο όρο; Είχαν 35%.
Περισσότερο από ένα στα τρία ήταν διαρκώς ακίνητο. Πόσα είχαµε από τα τέσσερα πλοία ανοικτής θαλάσσης σε ενέργεια στα
θαλάσσια σύνορα µας; Από τα τέσσερα, είχαµε τα δύο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Τρία.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Θα σας απαντήσουν τα στοιχεία της τεχνικής βάσης.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ποιος σας το είπε; Λάθος σας τα είπαν.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Και για να τελειώσουµε µε όλα αυτά,
ό,τι θέµα αναφέρατε σίγουρα µε βαθύτατη διάθεση βοήθειας
στο Λιµενικό Σώµα, είναι όλα τα θέµατα που αφήσατε εκκρεµή.
Όλα. Ούτε ένα θέµα δεν δηµιουργήθηκε από τις 5 Οκτωβρίου
έως τώρα. Οποιοδήποτε θέµα από αυτά που διεκτραγωδήσατε
είναι τα ζητήµατα που κληρονοµήσατε στην Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, τα οποία µε σαφή και διεξοδικό τρόπο αντιµετωπίζονται
στα τωρινό πλαίσιο και ακόµα πιο αποτελεσµατικά στο πλαίσιο
ενός νέου Λιµενικού Σώµατος, που θα είναι αρτιότερα εκπαιδευµένο, καλύτερο λειτουργικά, µε µεγαλύτερη αξιοπρέπεια και µε
µεγαλύτερη δύναµη, για να υπηρετεί τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Ευθυµίου.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με την άδειά σας, επί προσωπικού να πω δύο λόγια στον κ. Ευθυµίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σε τι συνίσταται το
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προσωπικό;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σχεδόν µε εξύβρισε.
Και δεν µπορώ να κατανοήσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί το
ΠΑΣΟΚ, όταν κάποιος αντιστέκεται στην πολιτική του, εξωθείται
σε ύβρεις.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Εξύβριση δεν υπάρχει, κύριε Κεφαλογιάννη. Σας παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Άκαπνοι», «δικτατορίες»…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Μα, µιλήσατε για δικτατορία. Είναι δυνατόν, κύριε Κεφαλογιάννη;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ, κύριε
Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Θέλω το λόγο µετά από τον κ. Κεφαλογιάννη, κύριε Πρόεδρε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, πήρα
το λόγο για ένα λεπτό και αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής
απλό: Το ΠΑΣΟΚ δεν µας είπε προεκλογικά τίποτα για την κατάσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ρώτησα τον κύριο Υπουργό,
ρώτησα και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να µας
πουν σε ποιο σηµείο του προγράµµατος του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται.
Γιατί πρέπει να υβρίζει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ; Γιατί πρέπει να υβρίζει, όταν δεν γνωρίζει κιόλας; ∆ιότι
εγώ τιµώ την παρουσία και την προσφορά του κόµµατός του και
ελπίζω κι εκείνος το ίδιο, αλλά υβρίζει έναν άνθρωπο που η οικογένειά του –και όχι µόνο οι γονείς, αλλά και τα παιδιά- είναι
από τις λίγες που κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, µαζί µε πολλούς άλλους Έλληνες, φανερά κυκλοφορούσε µε το «όχι» στο
πέτο, κύριε Πρόεδρε.
Έρχεται τώρα ο κ. Ευθυµίου –µε ποιο ηθικό ανάστηµα;- να µας
εξυβρίζει;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εντάξει, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Το λόγο επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όσον αφορά τα σκηνοθετικά, δεν έχει δίκιο. Και το Υπουργείο της κ. Κατσέλη, το Υπουργείο Οικονοµικών και Ανάπτυξης και δεν ξέρω τι άλλο, το είχε ο
κ. Μαρκόπουλος. Εµείς, όµως, νιώθουµε υπερήφανοι για την πολιτική µας, γι’ αυτό βλέπετε και τον κ. Καµµένο κι εµένα εδώ για
την επερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Συγγνώµη, κύριε Κεφαλογιάννη. Ζητήσατε ένα λεπτό επί προσωπικού. Περιοριστείτε
στο προσωπικό και µην επεκτείνεστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Περιορίζοµαι, λοιπόν, σ’
αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα παρακαλέσω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ
και όλο το κόµµα να σταµατήσει αυτές τις ύβρεις. ∆εν έχει καµµία νοµιµοποίηση να υβρίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και
αν έχει επιχειρήµατα, ας τα καταθέσει, γιατί αξιολογούµαστε
όλοι.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εγώ σας ευχαριστώ.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω δικαιούµαι απάντησης και επιβάλλεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Έχετε το λόγο για ένα
λεπτό και εσείς, κύριε Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τυχαίνει η δικτατορία,
στην οποία απ’ ό,τι καταλαβαίνω έχει µέσω της οικογένειάς του
εµπειρία ο κ. Κεφαλογιάννης, να είναι µια εµπειρία που όλοι οι
Έλληνες τη ζήσαµε πολύ τραυµατικά επτά χρόνια. Και επειδή
αυτοί οι Έλληνες, όσοι τη ζήσανε, είναι ανάµεσά µας, θα ήθελα
να τονίσω ότι η αναφορά που έκανα ήταν πολύ συγκεκριµένη. Το
να συγκρίνεις τη λειτουργία του σηµερινού δηµοκρατικού πολιτεύµατος µε πράξεις δικτατορίας όπως έκανε ο κ. Κεφαλογιάννης, θεωρώ, όπως είπα, ότι είναι βαθιά απρέπεια και βαθύ
ατόπηµα.
∆εν γνωρίζω πού είναι η ύβρις στο να θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να συγκρίνουµε τη δράση του ελληνικού Κοινοβουλίου µε
την απόφαση του ελληνικού λαού µε πράξεις δικτατορίας, όταν
τυχαίνει – και τυχαίνει - ο κ. Κεφαλογιάννης ή η παράταξή του να
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διαφωνούν µε µια νοµοθετική πρωτοβουλία και µια πολιτική πρακτική µιας δηµοκρατικά εκλεγµένης Κυβέρνησης.
Αυτό τόνισα. ∆εν το θεωρώ ύβρη και θεωρώ πράγµατι -και το
εννοώ - ότι είναι απρέπεια που θα έπρεπε να προσεχθεί σε κάθε
µέλλουσα παρόµοια διατύπωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστώ πολύ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια φράση
µόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Όχι, κύριε Κεφαλογιάννη! Σας παρακαλώ πολύ. Ας µη συνεχίσουµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή ο κ. Ευθυµίου βρίσκεται εν αδίκω, προσπαθεί να υβρίζει και να παραποιεί τα λεγόµενα…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας παρακαλώ, δεν
έχετε το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: ∆ιαβάστε τα Πρακτικά, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτή είναι η πραγµατικότητα και να κλείσει αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Αθανάσιος Πλεύρης για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανέστατα, κύριε Πρόεδρε, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει τη δηµοκρατική νοµιµότητα -και κανένας δεν το αµφισβητεί αυτό- να νοµοθετεί και αντίστοιχα η Αντιπολίτευση έχει το δικαίωµα να κρίνει
αυτές τις θέσεις. ∆εν θεωρώ ότι µοναδικό επιχείρηµα µιας κουβέντας εδώ είναι πάντα και µόνο ότι υπάρχει µια λαϊκή εντολή,
διότι τότε θα ήταν άκοµψος και ο ρόλος µας εδώ µέσα, γιατί έχοντας το ΠΑΣΟΚ τη λαϊκή εντολή, θα µπορούσε απλώς να νοµοθετεί χωρίς να ενηµερώνει το Σώµα.
Προφανέστατα, λοιπόν, φαντάζοµαι ότι προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν όλος ο διάλογος. Και είναι ατυχέστατο, ειδικά σε
στιγµές που κι εµείς, οι εκπρόσωποι του λαού σ’ αυτή την Αίθουσα, είµαστε στο στόχαστρο, όπως και το πολιτικό σύστηµα,
να κάνουµε οποιαδήποτε σύγκριση µε διαδικασίες που απέχουν
της δηµοκρατικής νοµιµότητας.
Εγώ δεν έζησα τη δικτατορία, γιατί γεννήθηκα µετά τη δικτατορία, αλλά οικογενειακά δεν έχω τις ίδιες εµπειρίες τις οποίες
είχατε και αντιλαµβάνοµαι ότι είναι τελείως λανθασµένο να συγκρίνουµε την οποιαδήποτε δηµοκρατική νοµιµότητα και το οποιοδήποτε λάθος µπορεί να γίνει σε µια δηµοκρατική κοινωνία, µε
οποιαδήποτε πρακτική η οποία απέχει από τη δηµοκρατική νοµιµότητα.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα, κύριε Υπουργέ. Πραγµατικά, µας
προξένησε πολύ µεγάλη έκπληξη, όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, ο τρόπος µε τον οποίο συνέστησε τα Υπουργεία, αν θέλετε, και σε λόγους συµβολισµού αλλά και σε λόγους
ουσίας.
Αν στους λόγους συµβολισµού, είχε να κάνει η κατάργηση του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικά µε το Αιγαίο, όπως αντίστοιχα και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, πράγµα το οποίο είχαµε κρίνει από
αυτήν εδώ την Αίθουσα. Αντίστοιχα, η απάλειψη του όρου «Εθνικής» από το Υπουργείο Παιδείας, ήταν πράγµατα που µας είχαν
προβληµατίσει, αλλά για να µη µείνουµε σε αυτούς τους συµβολισµούς, να πάµε στην ουσία.
Ξέρουµε ότι η Εµπορική Ναυτιλία και ο Τουρισµός είναι οι δυο
πυλώνες της Οικονοµίας. Εκτός ενδεχοµένως από κάποια αµφισβήτηση που µπορεί να ακουστεί από την Αριστερά, που θεωρεί
τους εφοπλιστές εχθρούς ή όπως έχω ακούσει και τον Αξιότιµο
Αρχηγό και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
να αναφέρεται, ότι περισσότερα χρήµατα φέρνουν οι µετανάστες µε τα παράβολα, παρά η ναυτιλία στον τόπο -πράγµα µε το
οποίο πιστεύω ότι όλες οι άλλες πλευρές διαφωνούν- η ουσία
είναι να δούµε από πού µπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ναυτιλία.
Άκουσα το επιχείρηµα του κ. Ευθυµίου. Εάν ισχύει ότι καταργήθηκε το Υπουργείο και έγινε υπαγωγή στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προκειµένου να
αναβαθµιστεί γιατί είναι η βαριά βιοµηχανία, τότε κ. Ευθυµίου,
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εκεί θα έπρεπε να πάει και ο Τουρισµός, δεν θα έπρεπε να πάει
στον Πολιτισµό, από την στιγµή που θεωρούµε ότι κι αυτό είναι
βαριά βιοµηχανία της χώρας. Θα έπρεπε να πάει και ο Τουρισµός
στο Υπουργείο Οικονοµίας.
Εάν το σκεπτικό ήταν ότι οτιδήποτε φέρνει πολύ χρήµα σε
αυτόν τον τόπο και στηρίζει την ελληνική οικονοµία πρέπει να
υπαχθεί στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας, τότε
θα έπρεπε να πάει εκεί και ο Τουρισµός.
Εµείς, αντίθετα πιστεύουµε, ότι και ο Τουρισµός και η Εµπορική Ναυτιλία θα έπρεπε να µείνουν αυτόνοµα. Και έπρεπε να
µείνουν αυτόνοµα, επειδή ακριβώς καλύπτουν όλες αυτές τις
ανάγκες. ∆εν είναι δυνατόν – λόγου χάρη - για τον Τουρισµό να
πρέπει να γίνονται ερωτήσεις µέσω του Υπουργείου Πολιτισµού
και να υπάρχει καθυστέρηση να πουν οι Γενικοί Γραµµατείς ο,τιδήποτε απ’ όλα αυτά. Εφόσον υπάρχει µια σειρά οικονοµικής
δραστηριότητας στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, θα
έπρεπε οπωσδήποτε να ήταν αυτόνοµο και να είχε της δικές του
διαδικασίες.
Στην επερώτηση πράγµατι, που έχει κάνει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, αναπτύσσονται κάποιες παθογένειες
που παρατηρήθηκαν είτε γιατί υπήρξε καθυστέρηση να στελεχωθούν κάποιοι τοµείς είτε γιατί δεν βγήκαν άµεσα τα προεδρικά
διατάγµατα, µε αποτέλεσµα να κωλυσιεργούν οι υπηρεσίες,
υπήρξαν όλες αυτές οι δυσλειτουργίες.
Εµείς θεωρούµε, λοιπόν, ότι ο διαχωρισµός αυτός ήταν λανθασµένος και πραγµατικά, αυτή τη στιγµή τα θέµατα της εµπορικής ναυτιλίας δεν ικανοποιούνται πληρέστατα, πράγµα που θα
έπρεπε να συµβαίνει αν υπήρχε ένα αυτόνοµο Υπουργείο.
Ερχόµαστε τώρα στα θέµατα του Λιµενικού. Χαίροµαι πάρα
πολύ, κύριε Υπουργέ και οφείλω να πω ότι εµένα δε µε ενοχλεί
καθόλου που βρίσκεστε εδώ ως Υφυπουργός, διότι τυχαίνει να
είστε από τους Υφυπουργούς που στις ερωτήσεις τουλάχιστον,
του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου -όχι µόνο τις προφορικές, εννοώ
και τις γραπτές- απαντάτε συγκεκριµένα. Πραγµατικά και στην
ερώτηση του συναδέλφου του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, είπατε ότι
θα ρυθµιστεί αυτή η δυσλειτουργία που υπήρξε µε το Super
Puma και περιµένουµε ότι αυτό θα γίνει άµεσα. Όπως ακόµα πιο
σηµαντικό ήταν - και αν γίνει πράξη θα το δούµε - ότι και τα χρωστούµενα που είχαν συσσωρευτεί, θα αποδοθούν σε αυτούς
τους ανθρώπους. Αντιλαµβανόµαστε ότι είµαστε σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, αλλά θεωρούµε ότι τα δεδουλευµένα – γιατί
αυτά ουσιαστικά δεδουλευµένα είναι- πρέπει να αποδοθούν.
Αναφορικά τώρα µε το Λιµενικό, κύριε Υπουργέ, ακόµα και σε
αυτόν τον διαχωρισµό που κάνετε - που εµείς πιστεύουµε ότι
έπρεπε να µείνει όπως ήταν πριν- πρέπει να επιλέξετε πού θα
πάει το Λιµενικό, αλλά ξεκάθαρα, ως προς όλες του τις αρµοδιότητες, όχι αυτή η τριχοτόµηση που παρατηρείται.
Το Λιµενικό πρέπει να έχει συγκεκριµένη αρµοδιότητα και να
στελεχωθεί. Αντιλαµβάνοµαι ότι σε µια ευρύτερη έννοια, µπαίνει
στις διαδικασίες των Σωµάτων Ασφαλείας, µε την έννοια Αστυνοµία και Πυροσβεστική που είπατε, αλλά τουλάχιστον, θα πρέπει όλες οι αρµοδιότητες να υπαχθούν εκεί, ώστε να µπορέσει
να λειτουργήσει το σύστηµα. Πρέπει να στελεχωθούν τα όποια
κενά υπάρχουν, να λειτουργήσουν όλα όσα δεν λειτούργησαν
προηγουµένως και στο διάστηµα που εσείς είστε Κυβέρνηση και
δεν έχουν λειτουργήσει, αλλά και στην προηγούµενη κυβέρνηση,
γιατί οπωσδήποτε, η όλη δουλειά του Λιµενικού συνδέεται άµεσα
µε ένα θέµα που ακούει στο όνοµα λαθροµετανάστευση και
οπωσδήποτε πρέπει να λειτουργήσει το Λιµενικό.
Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν καταγγελίες, που δεν ξέρω εάν
ευσταθούν, ότι οι δουλέµποροι γνωρίζουν πότε δεν λειτουργούν
αυτά τα σκάφη του Λιµενικού και τότε κάνουν τις επιχειρήσεις
τους. Τουλάχιστον, αυτά έχουν γραφεί. ∆εν ξέρω εάν αληθεύουν, θα το ξέρετε καλύτερα.
Πρέπει, επιτέλους, να δώσουµε την εικόνα ότι δεν αρκεί µόνο
αυτός ο ηρωισµός των ανδρών και των γυναικών –για να µην στεναχωρήσω και τον κ. Κεφαλογιάννη- του Λιµενικού Σώµατος. ∆εν
αρκεί µόνο αυτός ο ηρωισµός, αλλά θα πρέπει παράλληλα να
υπάρχει και η ηθική επιβράβευση και η υλικοτεχνική υποδοµή,
για να καλυφθούν όλα αυτά τα θέµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ,
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κύριε Πλεύρη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας για έξι
λεπτά.
Χρόνια πολλά, κύριε ∆ρίτσα, για την εορτή σας, παρ’ όλο που
ονοµαστική σας εορτή είναι κινητή και µπερδευόµαστε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, αυτή η επερώτηση των συναδέλφων της Νέας
∆ηµοκρατίας θέτει ένα ζήτηµα κατ’ αρχάς, το οποίο όµως δεν το
θέτει στο κείµενο, αλλά το έθεσαν οι συνάδελφοι εδώ στις προφορικές τους τοποθετήσεις. Θέτει ένα ζήτηµα προχειρότητας,
πειραµατισµού, άγνοιας κινδύνου, αιφνιδιασµού χωρίς µελέτη
και τελικά, ναι, αυθαιρεσίας, θα έλεγα, αφού δεν υπήρχε και στο
προεκλογικό πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ.
Όλα αυτά µπορούν να χαρακτηρίσουν, πράγµατι, αυτήν την
ξαφνική απόφαση της νέας Κυβέρνησης, όταν ήρθε στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ, µε την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας. Μέχρι εκεί, όµως. Αυτά ισχύουν, αλλά από εκεί και
πέρα αρχίζει µια απόλυτη υποκρισία. Πώς είναι δυνατόν η Νέα
∆ηµοκρατία, που θεωρεί ότι είναι ένα σύγχρονο κόµµα και µιλά
για το διεθνή ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, να πιστεύει ότι ο
αναχρονισµός ενός Υπουργείου στρατιωτικοποιηµένου και ιεραρχηµένου µπορεί να ταιριάζει στην ανάπτυξη των ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων;
Και εδώ, αυτό δεν έχει καµµία σχέση µε τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος, τα οποία όντως πλαισιώνουν υπηρεσίες του
πρώην Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας επάξια. Έχω συναντήσει, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολλούς άξιους ανθρώπους στο Λιµενικό Σώµα, όπως έχω συναντήσει και ανθρώπους που
αµαύρωσαν το Λιµενικό Σώµα, µε τα περιστατικά της Πάτρας και
πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν µιλάµε για τα στελέχη
του Λιµενικού Σώµατος, µιλάµε για το πώς ασκείται η ναυτιλιακή
πολιτική. Και εδώ είναι, πράγµατι, υποκριτικό να λέµε ότι το
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας ενίσχυε τη ναυτοσύνη.
Κύριε Πρόεδρε, µια εικοσαετία τώρα η τεράστια έκρηξη των
κερδών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, µε πρωτοπόρα την ελληνική ναυτιλία και τον ελληνικό εφοπλισµό σε αυτήν τη διαδικασία, πάει παράλληλα και ταυτόχρονα µε τη δραµατική µείωση
του αριθµού των Ελλήνων ναυτικών. Μέσα σε µία εικοσαετία
έµειναν λιγότεροι από το 1/4 Έλληνες ναυτικοί σε αυτήν τη
χώρα, µε αποτέλεσµα η ναυτοσύνη να βρίσκεται σε πλήρη απαξίωση. Γιατί η ναυτοσύνη δεν είναι οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
είναι οι ναυτικοί, ο Πειραιάς, το λιµάνι, τα νησιά, οι ναυτικές κοινωνίες, ο ναυτικός πολιτισµός, είναι όλα αυτά.
Το δόγµα, όµως, των κυβερνήσεων της εικοσαετίας έχει εκφραστεί µε µία συγκεκριµένη φράση: «Τα πλοία έχουν προπέλα
και φεύγουν». Αυτήν την πολιτική εφάρµοσαν και το ΠΑΣΟΚ επί
σειρά ετών και η Νέα ∆ηµοκρατία παλαιότερα, αλλά και τώρα,
στην τελευταία πενταετία. Υπόκλιση στο ναυτιλιακό εφοπλισµό
και υπόκλιση στα συµφέροντα αυτής της µικρής πανίσχυρης επιχειρηµατικής οµάδας, γιατί «τα πλοία έχουν προπέλα και φεύγουν»! Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση της ελληνικής
ναυτοσύνης. Και αυτό έχει τεράστιες συνέπειες και στο βιοτικό
επίπεδο των Ελλήνων και στον πολιτισµό των Ελλήνων και στην
κοινωνική συνοχή και στην αλλοίωση της φυσιογνωµίας νησιών,
ναυτικών πόλεων και ολόκληρων περιοχών της χώρας.
Αυτό µπορεί να το δει κανείς µε µία πολύ σύντοµη αναδροµή
στον τρόπο που λειτουργούσε αυτό το περίφηµο Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας. Η ∆ιεύθυνση Θαλασσίου Περιβάλλοντος
στελεχωνόταν από δύο άτοµα, άξιους αξιωµατικούς, περίφηµους
γνώστες, επιστήµονες του κλάδου τους. ∆ύο, µε µία γραµµατεία!
Και αυτό το Υπουργείο ήθελε να παίξει ρόλο στο διεθνή χώρο
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να συµµετάσχει στα διεθνή φόρα. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα έλεγαν οι ίδιοι
οι αξιωµατικοί, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι στο Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας, οι ένστολοι και οι πολίτες. Η στρατιωτική οργάνωση
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας δεν ήταν επιθυµητή, ούτε
στα στελέχη του. Και όµως, αντί για Λιµενικό, σιγά-σιγά γίνεται
στρατός και τώρα, µε τη νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, οριστικά
και θεσµοθετηµένα θα γίνει και στρατός το Λιµενικό Σώµα.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, προς αυτήν την κατεύθυνση εί-
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δαµε πάρα πολλά αρνητικά πράγµατα. Είδαµε να µην υπάρχει η
ναυτική εκπαίδευση. Είδαµε να µην υπάρχουν οι αξιολογήσεις
των προσλαµβανοµένων. Είδαµε τα αιτήµατα όλων αυτών των
εργαζοµένων, την Οµοσπονδία Εργαζοµένων στο Λιµενικό Σώµα,
αλλά και των υψηλόβαθµων στελεχών, για να ανακτήσουν ένα
χαµένο κύρος ή ένα κύρος που ίσως δεν το απέκτησαν ποτέ,
παρά µόνο χάριν στη δική τους επάρκεια, από την πολιτεία. Και
η πολιτεία υποβάθµιζε τον κοινωνικό ρόλο της ναυτιλίας, γιατί
ακριβώς αλλού ήταν οι στόχοι της, στα πλοία που «έχουν προπέλα και φεύγουν».
Είναι, λοιπόν, υποκριτική αυτή η στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας
και ταυτόχρονα είναι πραγµατικά προβληµατικό να έρχεται το
ΠΑΣΟΚ µε αυτήν την προχειρότητα και τον πειραµατισµό και να
µην σπεύδει να απαντήσει συστηµατικά σε µία σειρά κενά που
τα άφησαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις του. Ναι, να παραδεχτώ ότι τα περισσότερα είναι της τελευταίας πενταετίας, τα
οποία χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης και δεν µπορούν να µείνουν έτσι. Οι κενές οργανικές θέσεις, η επαναλειτουργία της επισκευαστικής βάσης του Λιµενικού, η µη καταβολή των
ανταποδοτικών εισφορών στα ασφαλιστικά Ταµεία, η κατάρρευση του ΝΑΤ, η ανάγκη αλλαγής του τρόπου πρόσληψης στο
προσωπικό µε την εφαρµογή των αξιοκρατικών διαδικασιών
µέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, πάγιο αίτηµα των εργαζοµένων στο Λιµενικό Σώµα και στο πρώην Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας. Μία σειρά ζητήµατα που αφορούν και τις πιστώσεις
σε φάρµακα που µένουν χωρίς κάλυψη πλέον τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος. Και δεν είναι 4,5, για την ακρίβεια είναι 4,8 το
χρέος, κύριε Υφυπουργέ.
Και από εκεί και πέρα, είναι µία ολόκληρη σειρά προβληµάτων
σχετικά µε την αποζηµίωση των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος, µε το σύνολο των ωρών και της καθηµερινής και της νυχτερινής εργασίας τους, οι πειθαρχικές ποινές και τα ανακριτικά
συµβούλια που αποτελούν µάστιγα ανελευθερίας και υποταγής
αυτών των ανθρώπων σε διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν καµµία διαφάνεια. ∆εν έχω το χρόνο να αναφέρω ολόκληρο κατάλογο.
Εν πάση περιπτώσει, για όλα αυτά, που από τη µία µεριά αφορούν το Λιµενικό Σώµα και τα στελέχη του και από την άλλη, που
αφορούν τη λιµενική και τη ναυτιλιακή πολιτική, το ΠΑΣΟΚ τεσσερισήµισι µήνες µετά δεν µας έχει δείξει τίποτα καινούργιο
προς την κατεύθυνση του να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι τα
πλοία αν έχουν προπέλες, έχουν και ναυτικούς που δουλεύουν
σε αυτά και γι’ αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί η ναυτοσύνη, ώστε
να ξαναζωντανέψει σε αυτόν τον τόπο που γεννήθηκε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. ∆ρίτσα.
Ολοκληρώθηκαν οι πρωτολογίες και περνάµε τώρα στον
κύκλο των δευτερολογιών, ξεκινώντας από τον πρώτο των επερωτώντων, τον κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.
Ορίστε, κύριε Πλακιωτάκη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε πριν από λίγο τον
κύριο Υπουργό, αλλά και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ, να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Ότι δήθεν έχουν όραµα για το Λιµενικό Σώµα, ότι σκοπεύουν να
το αναβαθµίσουν, να το βελτιώσουν, να αντιµετωπίσουν πιθανά
προβλήµατά του. ∆εν µας είπαν, όµως, µε ποιον τρόπο, µε ποια
µέσα, αλλά κυρίως, µε ποιο προσωπικό.
Αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, να µεταφέρετε µόνιµα τις υπηρεσίες του πρώην ΥΕΝ στην κ. Κατσέλη, αποδεσµεύστε τις αύριο
το πρωί. Είναι εφικτό αυτό; Ποιον κοροϊδεύετε επιτέλους; Ποια
είναι η πρόθεσή σας, κύριε Υπουργέ; Να υποβιβάσετε το Λιµενικό Σώµα σε Αστυνοµικό Σώµα; Να χαθεί η πολύτιµη τεχνογνωσία τόσων δεκαετιών;
Αντιλαµβάνεστε ότι το Λιµενικό Σώµα ασκεί – όπως τόνισαν και
οι πρώην Υπουργοί των διακυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας
και αγαπητοί συνάδελφοι - πολυποίκιλες αρµοδιότητες, όπως ενδεικτικά, η Λιµενική Αστυνοµία, η χάραξη λιµενικής πολιτικής, η
εκπαίδευση ναυτικών, η προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος,
η φύλαξη συνόρων, η έρευνα και η διάσωση;
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Μας µίλησε ο κύριος Υπουργός για δήθεν διακλαδικότητα και
δήθεν συνεργασία µεταξύ του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής Αστυνοµίας. Γνωρίζει ο κύριος Υπουργός ότι µε προφορική
εντολή - άγνωστο ποιου - το τελευταίο δίµηνο, αστυνοµικοί µπαίνουν σε χώρους τοπικής αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος,
µε στόχο να διενεργήσουν ανακριτικές πράξεις; Συµβάλλει αυτή
η ενέργεια των αστυνοµικών στο να δηµιουργηθεί κλίµα οµοψυχίας και διακλαδικότητας µεταξύ των δύο Σωµάτων;
Το Λιµενικό Σώµα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι µόνο η Ακτοφυλακή. Ποιος θα δίνει λύση όλο το εικοσιτετράωρο, καθηµερινά,
σε ζητήµατα και ανάγκες τις ελληνικής ναυτιλίας σε όλη την υφήλιο; Ποιος ο λόγος να διαλύσετε ένα δοκιµασµένο και επιτυχηµένο σχήµα; Επειδή απλά αντιµετώπιζε κάποια προβλήµατα;
Γνωρίζετε ότι το επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών του,
ήταν πολύ µεγαλύτερο από το µέσο όρο όλων των δηµοσίων
υπηρεσιών; Ότι ο ρόλος του είναι διεθνώς αναγνωρισµένος; Ότι
στις τάξεις του Λιµενικού Σώµατος υπάρχουν κάτοχοι πανεπιστηµιακών τίτλων, διπλώµατος πλοιάρχου µηχανικού, κάτοχοι µεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωµάτων; ∆ιότι, αν δεν το
γνωρίζετε, σίγουρα πλέον το συνειδητοποιήσατε, τόσο από το
σηµερινό αδιέξοδο, όσο και από την αντίδραση όλων των εµπλεκοµένων φορέων.
Πείτε µας, κύριε Υπουργέ, ποιος άλλος δηµόσιος φορέας στη
χώρα µας έχει τέτοιου επιπέδου προσωπικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας το πλεονέκτηµα να κρίνουµε εκ του αποτελέσµατος, βλέπουµε ότι το όραµα του
ΠΑΣΟΚ είναι δήθεν όραµα. Αντί, για παράδειγµα, να αντιµετωπίσουν πιθανά προβλήµατα αναφορικά µε την επιχειρησιακή διαθεσιµότητα των µέσων - πτητικών και πλωτών - του Λιµενικού
Σώµατος, διαλύουν τα πάντα και η υπηρεσιακή διαθεσιµότητα
είναι πιο χαµηλή από ποτέ. ∆ιαταράσσει το σύστηµα της έρευνας
διάσωσης, κάτι το οποίο αφ’ ενός µπορεί να κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές, όµως αφ’ ετέρου, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει
σοβαρότατη διεθνή διάσταση.
Γνωρίζετε πολύ καλά – το ανέφερε ο κ. Καµµένος λίγο πριν- ότι
στις 31 Αυγούστου 2009 είχε υπογραφεί σύµβαση µε την ΕΑΒ,
ώστε η τελευταία να αναλάβει την εφοδιαστική και την τεχνική
υποστήριξη όλων των πτητικών µέσων του Λιµενικού Σώµατος.
Σύµβαση που θα αντιµετώπιζε όλες τις πιθανές λειτουργίες. Σύµβαση η οποία ποτέ όµως, δεν εφαρµόστηκε.
∆ιότι, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η σωστή συνταγή: Οµάδα που
κερδίζεις, δεν την αλλάζεις, απλά τη βελτιώνεις µε σωστά επιλεγµένες διορθωτικές κινήσεις.
Ο κύριος Υπουργός, όµως, δεν έµεινε εκεί, αλλά συνέχισε να
είναι προκλητικός. Ισχυρίστηκε ότι επί Νέας ∆ηµοκρατίας όλα
ήταν διαλυµένα, ότι οφείλονταν χρήµατα στους φαρµακοποιούς,
ότι δεν καταβάλλονταν τα οδοιπορικά των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος. Πρόκειται, όµως, για δύο ακόµη ψεύδη.
Επί κυβέρνησης Νέας ∆ηµοκρατίας, δινόταν το µεγαλύτερο
µέρος των οδοιπορικών και απέµενε µόνο η τελική εκκαθάριση.
Τώρα, δεν δίνεται ούτε 1 ευρώ.
Όσο για τα φαρµακεία, τους δινόταν όποιο ποσό ήταν δυνατόν
και το φαινόµενο, τα στελέχη να µην έχουν καµµία ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, είναι καθαρά επίπτωση της πολιτικής του
ΠΑΣΟΚ. Τόνισαν και οι αγαπητοί συνάδελφοι και οι πρώην
Υπουργοί της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι όλα είναι στον αέρα επειδή
δεν υπάρχει καµία παγία προκαταβολή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λύση είναι µία, να επανέλθει
το επιτυχηµένο σχήµα ΥΕΝ-Λιµενικό Σώµα. Να αφεθούν στην
άκρη οι µικροπολιτικές σκοπιµότητες και να γίνει το καλύτερο
δυνατόν για όλους. ∆εν χωρούν πειραµατισµοί και εγωισµοί σε
ένα τόσο σοβαρό πεδίο, όπως είναι η ελληνική ναυτιλία. Άλλωστε, τα εκ παραδροµής λάθη, εφόσον διορθώνονται, συγχωρούνται και σύντοµα ξεχνιούνται.
Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και η δεδοµένη συνύπαρξή του µε το Λιµενικό Σώµα
δεν είναι απλά µία ιδιορρυθµία, όπως κάποιοι προσπαθούν και
υποστηρίζουν. Είναι αναγκαιότητα, η οποία απορρέει από το γεγονός ότι η χώρα µας είναι µία, ίσως η µεγαλύτερη ναυτιλιακή

4011

δύναµη του κόσµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Ελισσάβετ Βόζεµπεργκ έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά περιµέναµε από την πρωτολογία του κυρίου Υφυπουργού να ακούσουµε απαντήσεις µε επιχειρήµατα.
Του θυµίζω ότι ξεκίνησε το λόγο του λέγοντας ότι ανέβηκαν οι
τόνοι από τη Νέα ∆ηµοκρατία, ενώ ουσιαστικά τι βιώσαµε σ’
αυτήν την Αίθουσα, κύριε Πρόεδρε; Το ανέβασµα των τόνων από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ. Ευθυµίου, που αυτήν τη
στιγµή βέβαια δεν είναι παρών αλλά είµαι υποχρεωµένη να αναφερθώ και µάλιστα στους τόνους, οι οποίοι είχαν την ένδεια των
επιχειρηµάτων.
Και το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, διότι µας υπενθύµισε ο κ.
Ευθυµίου ότι πράγµατι, έχετε την εντολή του ελληνικού λαού να
κυβερνήσετε -και κανείς δεν αµφισβητεί τη νοµιµότητα αυτής της
επιλογής- όµως, δεν διευκρίνισε αν στην προεκλογική σας εκστρατεία είχατε πει ποτέ ότι θα διαλύσετε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.
Ξέρετε τι είχατε πει; Ότι σε εκατό µέρες θα δούµε τη διαφορά.
Και εκατό µέρες κάνατε να διορίσετε γενικούς γραµµατείς. Σας
θυµίζουµε ότι µόλις προ τριάντα ηµερών ορίστηκε Γενικός Γραµµατέας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής ο κ. Βλάχος, όπως επίσης, σας θυµίζουµε ότι το επικοινωνιακό τέχνασµα του να
επιδέχονται µέσα στο διαδίκτυο οι αιτήσεις και η αξιολόγηση των
προσόντων των υποψηφίων Γενικών Γραµµατέων, αναποτελεσµατικά απέτυχε, όχι ως προς την ουσιαστική επιλογή, αλλά κυρίως ως προς την απώλεια των χρήσιµων ηµερών λειτουργίας
των Υπουργείων.
Εµείς τι ζητήσαµε µε την επερώτησή µας, κύριε Υπουργέ; Πήραµε απάντηση για τις αρµοδιότητες τις οποίες καλείστε να ξεκαθαρίσετε µε την τριχοτόµηση του Υπουργείου σε τρία
συναρµόδια Υπουργεία;
Μήπως η αγωνία που εκφράστηκε από την Οµοσπονδία των
Ενώσεων του Προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος ήταν προσχηµατική ή µήπως είχε κοµµατικά χαρακτηριστικά; Τι σας λέει;
Πού είναι το προεδρικό διάταγµα και πού είναι οι νοµοθετικές
πρωτοβουλίες που επιτέλους, θα µας δείξουν ποιες είναι οι αρµοδιότητες, σε ποιον ανατίθενται και πώς αλλιώς θα λειτουργεί
το Λιµενικό Σώµα, αν όχι από τον πατριωτισµό των γυναικών και
των ανδρών που το στελεχώνουν;
Μήπως είναι ψέµατα ή αλήθεια το γεγονός ότι αυτήν τη στιγµή
το ισχυρό διαπραγµατευτικό µας όπλο, σε στιγµές ένδειας και
δυσπραγίας της οικονοµίας είναι η ναυτιλία και ο τουρισµός,
όταν έχουµε σαν δεδοµένο ότι εισπράττουµε 18.000.000.000 στο
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και έρχεστε να µας πείτε µόνο ότι
υπάρχουν 4.000.000 χρέος;
Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν είναι υπεύθυνη
πολιτική. Και δεν είναι υπεύθυνη πολιτική, γιατί δεν πήραµε απαντήσεις µε επιχειρήµατα. Οι τόνοι µπορούν να ανεβαίνουν και να
κατεβαίνουν -αν µη τι άλλο δεν αµφισβητεί κανείς τον πολιτισµό
ενός εκάστου εξ ηµών, σε καµµία περίπτωση δεν θα το κάνω
εγώ- όµως, στην επερώτησή µας δεν πήραµε καµµία συγκεκριµένη απάντηση και για την αγωνία εκείνων των ανθρώπων, που
ενσωµατώνεται στο έγγραφο που είχα την τιµή να προσκοµίσω
στο Προεδρείο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Β’ Αθήνας
της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Πάνος Καµµένος, έχει το λόγο για τρία
λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή ειπώθηκε εδώ για τη δικτατορία, είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι δύο κυβερνήσεις κατήργησαν το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Η σηµερινή Κυβέρνηση και η δικτατορία. Η
δικτατορία βέβαια, το διόρθωσε το λάθος και επανίδρυσε το
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Πιστεύω ότι θα το επανιδρύσετε και εσείς.
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Επειδή ειπώθηκαν αρκετά πράγµατα εδώ µέσα, εγώ θα σας
ρωτήσω ευθέως, τι γίνεται µε την ακτοπλοΐα; Ποιος την έχει την
ακτοπλοϊα; Η µισή ακτοπλοϊα βρίσκεται στον Πειραιά, την άλλη
µισή την έχει ο κ. Σηφουνάκης, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι
αξιωµατικοί που χειρίζονται την ακτοπλοϊα ανήκουν στο δικό σας
Υπουργείο, µε αποτέλεσµα το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών από τότε που έφυγε η δική µας κυβέρνηση, να µην έχει
συνεδριάσει ούτε µια φορά.
Θα γίνει το καλοκαίρι µακελειό στα νησιά. Για ρωτήστε! Βλέπω
τον κ. Χρυσοχοϊδη και χαίροµαι που ήρθε. Γιατί σήµερα περίµεναν στους Φούρνους να δουν βαπόρι. Και βαπόρι δεν έχουν οι
Φούρνοι. Περίµεναν στον Άγιο Κήρυκο να δουν βαπόρι. Και ο
Άγιος Κήρυκος δεν έχει βαπόρι. Περίµεναν στον Άη Στράτη να
δουν βαπόρι. Και ο Άη Στράτης είναι µέρες τώρα, χωρίς βαπόρι.
Και είναι µέρες χωρίς βαπόρι, γιατί δεν υπάρχει κανείς να τους
τραβήξει το αυτί. Ο «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» έπρεπε να πηγαίνει εκεί. ∆εν
µπορούσαν να σταµατήσουν. Η ∆ιεύθυνση Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που ήταν σε απόλυτη αρµονία µε το πρώην Υπουργείο
Αιγαίου, ανήκει, το προσωπικό σε εσάς, η µισή διεύθυνση στον κ.
Σηφουνάκη και η άλλη µισή στην κ. Κατσέλη.
Πρέπει να συνεννοηθείτε και οι τρεις µαζί για να δει η Κάσος
βαπόρι, για να δουν οι Φούρνοι βαπόρι, για να δούµε τι θα γίνει
το καλοκαίρι. Υπάρχουν σοβαρά θέµατα. Υπάρχουν απλήρωτοι
υπάλληλοι του Αγούδηµου στον Πειραιά που πεινάνε, που βγαίνουν στο διαδίκτυο και ζητάνε τα δεδουλευµένα τους και δεν
ασχολείται κανείς. Υπάρχουν σοβαρά θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη ναυτική εκπαίδευση. Οι πυροσβέστες θα εκπαιδεύουν τους λιµενικούς; ∆εν κατάλαβα.
Στο θέµα των µέσων, πράγµατι είχαµε προβλήµατα και δώσαµε µάχη µεγάλη. Και σας πληροφορώ ότι τα τρία πλοία ανοιχτής θαλάσσης µε µεγάλο αγώνα τα βάλαµε και δουλέψανε.
Προσπαθήσαµε σε όλα τα νησιά να ενεργοποιήσουµε χωρίς κονδύλια τα πλωτά µέσα. Εκεί βέβαια υπήρχαν θέµατα, τα οποία
πρέπει να αντιµετωπίσουµε µε ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποιος θα το
κάνει; Εσείς ή η κ. Κατσέλη;
Στο θάλαµο έρευνας και διάσωσης αυτήν τη στιγµή ξέρετε τι
γίνεται; Αν γίνει µία πειρατεία στο Άντεν, θα πρέπει ο αξιωµατικός υπηρεσίας, ο Αξιωµατικός φυλακής που είναι εκεί στο θάλαµο, στον Πειραιά να πάρει τηλέφωνο τον Αρχηγό του
Λιµενικού Σώµατος, εκείνος να πάρει εσάς, κύριε Υπουργέ, εσείς
να πάρετε την κ. Κατσέλη και µετά να πάρουν τηλέφωνο στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας τον κ. Βενιζέλο, για να δοθεί εντολή
να υπάρξει στρατιωτική δράση. Αποτέλεσµα; Μας παίρνουν αιχµαλώτους οι πειρατές στο Άντεν. Από τότε που φύγαµε, τρία βαπόρια, δεκάδες ναυτικοί βρίσκονται όµηροι. Και αυτό γιατί; ∆ιότι
δεν υπάρχει συντονισµός, δεν δουλεύουν τα γρανάζια. ∆εν µπορεί να είναι αλλού το προσωπικό και αλλού να βρίσκεται η διεύθυνση έρευνας και διάσωσης, όπως γίνεται αυτήν τη στιγµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύχοµαι να µην γίνει κανένα
ατύχηµα. Το Λιµενικό Σώµα ξέρει να αντιµετωπίζει τις καταστάσεις. Οι άνθρωποι, αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί, οι άνδρες και
οι γυναίκες του Λιµενικού Σώµατος που βρίσκονται στο θάλαµο
έρευνας και διάσωσης έχουν σώσει µικρά παιδιά, νέους και γέρους, έχουν αντιµετωπίσει ναυάγια πολύ σοβαρά, άµεσα. Τώρα
τους ξεκληρίζετε. Ανήκουν σε σας οι αξιωµατικοί και το προσωπικό, ανήκει ο θάλαµος στην κ. Κατσέλη. Στη θάλασσα τα πράγµατα δεν γίνονται έτσι.
Και να σας πω κάτι, όπως µου το είπε σήµερα ένας ναυτικός,
πριν έλθω; Αν δεις καράβι στο βουνό, ΠΑΣΟΚ το έχει ξεσύρει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βρούτσης για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα συµπεράσµατα και
οι διαπιστώσεις από την επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της
Νέας ∆ηµοκρατίας σήµερα εδώ πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τον εξής λόγο.
∆ιότι πριν από λίγο στην οµιλία µου έκανα κάποιες διαπιστώσεις,
υπό την έννοια ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί πρόχειρα, αποσπασµατικά, λειτουργεί µε έλλειψη σχεδίου, ενώ σήµερα εδώ διαπιστώθηκε κάτι ακόµα χειρότερο. Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι το
χειρότερο που αναδείχθηκε από αυτήν την κουβέντα είναι ότι η
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υποβάθµιση του τουρισµού και της ναυτιλίας για τον τόπο µας
είναι συνειδητή πολιτική επιλογή του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι ό,τι
χειρότερο.
Έχουµε κουραστεί πολλά χρόνια και εσείς ως παλαιότερος
κοινοβουλευτικός και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και οι Βουλευτές
όλων των κοµµάτων να λέµε και να ξαναλέµε ότι οι δύο βασικοί
οικονοµικοί πυλώνες ανάπτυξης του τόπου µας είναι η ναυτιλία
και ο τουρισµός. Και έρχεστε εν µέσω οικονοµικής κρίσης και
διαλύετε αυτά τα δύο Υπουργεία.
Και µάλιστα, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα παράδοξο να ακούµε
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ σήµερα ότι η
διάλυση των Υπουργείων έγινε για να αναβαθµιστούν. Με παραπέµπει στο παράδειγµα που είπε ο Υπουργός Οικονοµικών περί
Τιτανικού, ότι για να αναβαθµίσετε τον τουρισµό και τη ναυτιλία,
τους βγάλατε εισιτήρια πρώτης θέσης και τους βάλατε να ταξιδέψουν µε τον Τιτανικό. Αυτό ακριβώς κάνετε.
Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική που ακολουθείτε επιτρέψετε
να σας πω ότι είναι ό,τι χειρότερο σε αυτήν την οικονοµική κρίση
για την αξιοποίηση αυτών των δύο εθνικής σηµασίας και κεφαλαίου σηµαντικών τοµέων.
Σας θυµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι κάπως αντίστοιχα µιλούσε και
το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του ’80, όταν περιέλαβε εκείνο το υγιέστατο και πολύ δυνατό Ταµείο των Ναυτικών, το ΝΑΤ και µέσα
από µία πολιτική, δήθεν αναβάθµισης, το έχει φθάσει σήµερα να
είναι ένα καταχρεωµένο Ταµείο και να στέλνει στην αγωνία χιλιάδες ναυτικούς. Αν, λοιπόν, προχωρείτε µε αυτές τις πολιτικές,
να ξέρετε ότι πολύ-πολύ σύντοµα αυτό που επικαλέσθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ότι έχετε το λαϊκό έρεισµα, θα το χάσετε. Αλλά δεν θα το χάσετε απλώς. Μαζί του θα
έχει χάσει και η Ελλάδα.
Θέλω µόνο να σας πω κάτι και να ολοκληρώσω τις σκέψεις
µου.
Επικαλείσθε συνεπώς τα πεντέµισι χρόνια της Νέας ∆ηµοκρατίας. Θα περιοριστώ µόνο στη Νησιωτική Ελλάδα. Ξέρετε τι έργο
έχει γίνει στο Νοµό Κυκλάδων απ’όπου κατάγοµαι αυτά τα πεντέµισι χρόνια; Θα ήθελα να σας παρακαλέσω επειδή είστε αρµόδιοι Υπουργοί να έρθετε να κάνουµε ένα ταξίδι στο Νοµό
Κυκλάδων για να δείτε τι έργο έχει γίνει σ’ αυτά τα νησιά. ∆εν
έγιναν τα πάντα, αλλά έγιναν σηµαντικά έργα.
Σήµερα που κουβεντιάζουµε, κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω µια
ευχή. Εύχοµαι στο τέλος της δικής σας τετραετίας να υπάρχει
τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο η ακτοπλοϊκή διασύνδεση των νησιών. Φύγαµε από την κυβέρνηση και παραδώσαµε πολύ σηµαντικές υπηρεσίες ακτοπλοϊας στο Νοµό Κυκλάδων και σε όλη τη
νησιωτική Ελλάδα. Κρατείστε αυτό που σας λέω, διότι εδώ δεν
πρέπει µόνο να διασταυρώνουµε τα ξίφη των αντιπαραθέσεών
µας, αλλά πρέπει να διασταυρώνουµε και τα ξίφη που θα κάνουν
γόνιµες τις σκέψεις και να βοηθάµε. ∆ηµιουργήσαµε ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις που είναι απαραίτητες για τη νησιωτική Ελλάδα.
Σήµερα αυτό το µήνυµα που σας στέλνω είναι ότι στις Κυκλάδες που γνωρίζω, Άνδρο, Τήνο, Μύκονο οι ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις είναι στο 50% και κινδυνεύουν πολύ σύντοµα να χαθούν
και οι άγονες γραµµές. Είναι θέµα κινδύνου κύριε Υπουργέ. Σας
παρακαλώ πολύ να δείτε το ζήτηµα, διότι η νησιωτική Ελλάδα
είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης Βουλευτής Χίου της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει το λόγο
για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο παριστάµενος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε µια σύσκεψη που είχε γίνει για τη λαθροµετανάστευση στις 15 Οκτωβρίου είχε προαναγγείλει σαφέστατα την απαλλαγή του
Λιµενικού Σώµατος από µια σειρά αρµοδιοτήτων και λειτουργιών.
Ταυτόχρονα, τα Υπουργεία αποδέκτες αυτών των αρµοδιοτήτων
και λειτουργιών -µε βάση και τις απαντήσεις που λάβαµε σε όλες
τις ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί µέχρι σήµερα- έδειξαν ότι
δεν είχαν σχεδιάσει ή οργανώσει την απαραίτητη προετοιµασία
για την υποδοχή αυτών των αρµοδιοτήτων, ακόµα και αν κάτι τέ-
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τοιο ήταν εφικτό.
Από τη συζήτηση που έγινε σήµερα, εγώ προσωπικά αντελήφθην ένα πράγµα. Ότι ο αρµόδιος Υφυπουργός στην πρωτολογία του δεν κατόρθωσε να µπει στην ουσία, στην καρδιά του
ζητήµατος. Στάθηκε περισσότερο στα ζητήµατα της επιχειρησιακής αναβάθµισης της νέας Ακτοφυλακής του Λιµενικού Σώµατος και όχι σε όλα τα υπόλοιπα.
Να καταλήξω σε τέσσερις οδυνηρές, κατά τη γνώµη µου, διαπιστώσεις.
Πρώτον, δεν αναγνωρίζετε, ως Κυβέρνηση, τις σοβαρές δυσλειτουργίες που έχετε προκαλέσει στη δοµή του Λιµενικού Σώµατος, αλλά και την ανησυχία που έχει προκληθεί στη ναυτιλιακή
κοινότητα.
∆εύτερον, δεν υπολογίζετε τον αντίκτυπο που ενδέχεται να
έχει αυτή η απόφαση στην εθνική οικονοµία.
Τρίτον, δεν αντιλαµβάνεσθε ότι ναυτιλιακή και λιµενική πολιτική δεν µπορεί να χαραχτεί και να εφαρµοστεί, χωρίς την απαραίτητη εµπειρία και εξειδίκευση.
Τέταρτον, δεν κατανοείτε ότι δεν υπάρχει µη στρατιωτικός δηµόσιος φορέας που να µπορεί να λειτουργεί είκοσι τέσσερις
ώρες, τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες.
Κύριε Υπουργέ, το ότι δεν αναγνωρίζετε, δεν υπολογίζετε, δεν
αντιλαµβάνεστε και δεν κατανοείτε, δεν σηµαίνει ότι δεν µπορείτε να διορθώσετε ένα πολιτικό λάθος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Ιατρίδη Βουλευτής
∆ωδεκανήσου της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει το λόγο για δύο
λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ - ΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙ∆Η: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, απ’ ό,τι ακούσαµε µέχρι τώρα από τον παριστάµενο κύριο Υπουργό, το γεγονός ότι το Λιµενικό Σώµα στήριζε, παρά τις όποιες δυστοκίες τα νησιά µας και τη ναυτιλία µας
ως αυτόνοµο και αυτάρκες Σώµα, δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την κατάργησή του.
Ακούσαµε και µία ακόµη φορά ότι για όλα τα δεινά του Λιµενικού Σώµατος φταίει η Νέα ∆ηµοκρατία, λες και το ΠΑΣΟΚ εφάρµοζε πάντα πολιτικές που στήριζαν το Λιµενικό Σώµα και γενικά
τα Σώµατα Ασφαλείας.
Μην ψάχνετε λοιπόν, άλλοθι για τις δικές σας πολιτικές στις
κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας.
‘Όµως, κύριε Πρόεδρε, σήµερα δεν ακούσαµε έστω και µία
πειστική απάντηση για την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Θυµίζω ότι το
ίδιο συνέβη και το 1985, όταν ο αείµνηστος ∆ωδεκανήσιος Ιωάννης Ζίγδης απέτρεψε τον Ανδρέα Παπανδρέου από την πρόθεσή
του να καταργήσει το Υπουργείο.
Τώρα πια ακούµε για ακτοφυλακή. Ακούµε για ασκήσεις του
Λιµενικού Σώµατος µε την Αστυνοµία. Κανείς δεν καταλαβαίνει
γιατί θέλετε να τα µπλέξετε. Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί απαξιώνετε έτσι απλά την δοκιµασµένη και ολιστική προσέγγιση που
είχε το Λιµενικό Σώµα για την Ναυτιλία, τον πυλώνα της οικονοµίας µας.
Υποδεχθήκατε ακόµα και τον Τούρκο Αρχηγό του Λιµενικού
Σώµατος, στο Υπουργείο στην Κατεχάκη, αντί να τον υποδεχθείτε επίσηµα στο λιµάνι του Πειραιά. Απαξιώσατε δηλαδή το
Λιµενικό Σώµα µε τον πιο συµβολικό τρόπο.
Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς για µια ακόµα φορά το ΠΑΣΟΚ και
η Κυβέρνηση του προτάσσει την επικοινωνία έναντι της πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό κατάργησε το Υπουργείο και προσπαθεί
ακόµα να συγκαλέσει το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
για την έγκριση των δροµολογίων, σαράντα ηµέρες πριν το
Πάσχα.
Κρίµα, αντί να χτίζετε εσείς γκρεµίζετε. Αυτή ήταν η πολιτική
σας σαν Αντιπολίτευση, αυτή συνεχίζει να είναι και στην Κυβέρνηση. Όµως µε αυτήν την πολιτική τίποτα δεν προχωρά µπροστά. Και όπως έγραψε και ο µεγάλος ποιητής Γιώργος Σεφέρης
το καλοκαίρι του 1936 «Σφυρίζουν τα καράβια, τώρα που βραδιάζει στον Πειραιά. Σφυρίζουν, ολοένα σφυρίζουν µα δεν κουνιέται κανένας αργάτης, καµµία αλυσίδα δεν έλαµψε βρεγµένη
στο στερνό φώς που βασιλεύει, ο καπετάνιος µένει µαρµαρωµένος µέσ’ τα άσπρα και στα χρυσά».
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ.
Εισερχόµεθα τώρα, στις δευτερολογίες των Υπουργών.
Θέλετε το λόγο, κύριε Υπουργέ;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πόσο χρόνο χρειάζεστε;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Όχι παραπάνω από δέκα λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ συγγνώµη γιατί ήµουν σε
µια υποχρέωση εκτός Κοινοβουλίου. Θα µου επιτρέψετε -συζητώντας και µε το συνάδελφο µου για το ποιες είναι οι απόψεις
που διατυπώσατε, βλέποντας και το κείµενο της ερώτησης που
διατυπώσατε, εν όψει της συζήτησης στη Βουλή- να διατυπώσω
τις σκέψεις και τις απόψεις µου, γύρω από τα θέµατα τα οποία
εσείς θέσατε.
Νοµίζω, ότι στη χώρα υπήρξε µια στρέβλωση εδώ και πολλά
χρόνια. Η στρέβλωση συνίσταται στο γεγονός ότι υπήρχε Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας χωρίς προσωπικό, ουσιαστικά. Υπήρχαν οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιµενικού Σώµατος, το οποίο
ουδέποτε είχε δοµή, όπως είναι γνωστό. Ουδέποτε, δηλαδή,
υπήρξε συγκροτηµένη δοµή ενός στρατιωτικού Σώµατος όπως
είναι το Πυροσβεστικό Σώµα, όπως είναι η Αστυνοµία. ∆εν υπάρχει Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος. Χρησιµοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος για τη διεκπεραίωση των
εργασιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, θέµατα δηλαδή Ναυτιλιακής Πολιτικής. Τι δεν είχε η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Η Ελλάδα δεν είχε την ακτοφυλακή, που έχουν όλες οι
χώρες του κόσµου, συγκροτηµένη σε σώµα.
Σας ακούω να µιλάτε µε έναν τρόπο απαξιωτικό. Λέτε «Να το
κάνετε Αστυνοµικό Σώµα». Γιατί τι είναι το Αστυνοµικό Σώµα δηλαδή; Είναι κάτι υποτιµητικό να είναι Αστυνοµικό Σώµα
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Κανείς δεν είπε αυτό.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Είπατε «το υποβαθµίσατε σε Αστυνοµικό Σώµα».
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: ∆εν είπαµε τέτοιο
πράγµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Αυτά τα λένε κάποιοι λιµενικοί οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει και είναι εκτός Λιµενικού Σώµατος αυτήν τη στιγµή οι
οποίοι προφανώς αντιλαµβάνονται την αποστολή τους κάτι διαφορετικό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Είπαµε ότι δεν είναι η χωροφυλακή της
θάλασσας, έχει και τη ναυτιλία και άλλες αρµοδιότητες.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Μόνο που κ. Καµµένο, θέλω να πω το εξής: Το Λιµενικό
Σώµα κατ’ αρχάς έχει µια βασική αποστολή. Εσείς µάλιστα είστε
από αυτούς, που ως Υφυπουργός του Υπουργείου Νησιωτικής
Πολιτικής ήσασταν καθηµερινά µέσα στη θάλασσα και στα νησιά.
Τι γίνεται λοιπόν τότε εκεί Τι υπήρχε τότε
Υπάρχει ένα Λιµενικό Σώµα το οποίο πρέπει να φυλάει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Αυτή είναι µία από τις βασικές του
αποστολές. Τι είναι το Λιµενικό Σώµα Κάποιοι γραφειοκράτες
που ενδεχοµένως ασκούν ένα κοµµάτι της ναυτιλιακής πολιτικής
Αυτό είναι το ζητούµενο Αυτό µπορεί να το κάνει και ένας πολιτικός υπάλληλος. Ο ένστολος υπάλληλος δηλαδή ντε και καλά
να ασχολείται µε την ναυτιλιακή πολιτική Αυτό είναι το ζήτηµα
Ή ο ένστολος υπάλληλος του Λιµενικού Σώµατος της χώρας να
ασκεί καθήκοντα φύλαξης των συνόρων, καταπολέµησης του
εγκλήµατος στο χώρο της θάλασσας, στο χώρο των ακτών και
την προστασία των λιµένων της χώρας Αυτή δεν είναι η αποστολή του Που είναι η αντινοµία λοιπόν Σε ποιο σηµείο βλέπει
κανείς µια αντινοµία Μια αντίφαση
Θέλω να σας πω και κάτι ανησυχητικό πάνω σε αυτό. Εσείς,
κύριε Κεφαλογιάννη ήσασταν ένας δραστήριος Υπουργός –έτσι
µου λένε και τώρα όλοι εκεί κάτω στον Πειραιά- και ήσασταν
παρών στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια. Είναι δυνατόν, λοιπόν, αυτή
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τη στιγµή που το κρίσιµο ζήτηµα της ασφάλειας βρίσκεται στο
επίκεντρο της προσοχής όλης της Ευρώπης και όλου του πλανήτη, εδώ σε µας το θέµα της ασφάλειας να είναι ενταγµένο σε
τρία-τέσσερα Υπουργεία. Σοβαρά, που ακούστηκε αυτό; Να µην
είναι ένα Υπουργείο -µε όλους τους φορείς από κάτω και µε όλα
τα Σώµατα- το οποίο να είναι αρµόδιο για τα θέµατα της ασφάλειας, έτσι ώστε να έχουµε µια ενιαία πολιτική ασφάλειας για τη
χώρα.
∆ιότι τα σύνορα της χώρας είναι ενιαία, η πολιτική φύλαξη των
συνόρων είναι ενιαία, η FRONTEX ασχολείται και µε τη ξηρά και
µε τη θάλασσα. Τώρα µάλιστα – προσφάτως, είχαµε και αυτή τη
θετική απόφαση- πήραµε και τον επιχειρησιακό βραχίονα στο
Πειραιά. Όλα αυτά, λοιπόν, συντελούν στο γεγονός ότι πραγµατικά αυτό ήταν µία ώριµη απόφαση, που έπρεπε να ληφθεί. Είναι
προφανές ότι όλα αυτά µετά από πολλά χρόνια, µοιάζουν πολλές
φορές περίεργα και παράξενα, ωστόσο είναι ανάγκη. Και αυτό
που έχει σηµασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να υπηρετούµε τους υψηλούς στόχους, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της χώρας.
Και προτεραιότητα αυτήν τη στιγµή είναι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Και πολύ σωστά αναφέρατε και συµφωνώ µαζί σας, ο
θάλαµος είναι όλος Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η
έρευνα-διάσωση. Κοιτάξτε, εγώ δεν αρνούµαι ότι υπάρχουν µια
σειρά από ζητήµατα, µια σειρά από εκκρεµότητες, µια σειρά από
–αν θέλετε- δυσερµηνείες, είναι γεγονός ότι υπάρχουν σε αυτή
τη νέα πραγµατικότητα. Θα προσπαθήσουµε τις επόµενες ηµέρες να λύσουµε αυτά τα ζητήµατα για να µην υπάρχουν, γιατί
κάθε εκκρεµότητα σε ένα Σώµα που ασχολείται µε την ασφάλεια
είναι ζήτηµα κρίσιµο και πρέπει να τελειώνουµε γρήγορα.
Ωστόσο, επαναλαµβάνω, ότι τα πράγµατα είναι απολύτως καθαρά, ναυτιλιακή Πολιτική χαράζει το αρµόδιο Υπουργείο. Η
Ναυτιλία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι οικονοµικό ζήτηµα,
είναι αναπτυξιακό ζήτηµα, είναι στρατηγικής σηµασίας θέµα για
την ανάπτυξη της χώρας. ∆εν έχει καµµιά σχέση µε τα ζητήµατα
τα αστυνοµικά, τα ζητήµατα της ασφάλειας, της φύλαξης των
συνόρων, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Είναι εντελώς διαφορετικό θέµα και υπήχθη στο αρµόδιο Υπουργείο.
Αν κάνετε κριτική για την ταχύτητα, αν κάνετε κριτική για τη
µη ολοκλήρωση των διαδικασιών, είναι ειλικρινώς δεκτή από
µένα, διότι υπάρχουν θέµατα ανοιχτά. Υπάρχουν θέµατα ανοιχτά, επαναλαµβάνω, τα οποία πρέπει να κλείσουν µε Προεδρικό
∆ιάταγµα. Και ελπίζω πολύ σύντοµα να κλείσουν. Αν, όµως, η κριτική ασκείται για το γεγονός ότι κατά κάποιο τρόπο διενεµήθη
το πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας, στα δύο αυτά αντικείµενα, τρία
ενδεχοµένως, τότε έχουµε µία πολιτική διαφωνία.
Θέλω, λοιπόν, να είµαστε απολύτως σαφείς και καθαροί. Το
θέµα της ασφάλειας είναι κρίσιµο ζήτηµα και πρέπει να είναι υπό
ενιαία πολιτική οµπρέλα, επιτήρηση και εποπτεία. ∆εν µπορούµε
να σταθούµε πουθενά, σας το λέω ειλικρινά. Εγώ αυτή τη στιγµή
µε το Γάλλο και το Γερµανό συνάδελφό µου υποβάλλουµε κοινές προτάσεις για ζητήµατα που αφορούν τη λαθροµετανάστευση. Φανταστείτε, λοιπόν, να υπήρχαν ακόµη δύο τρεις
Υπουργοί πάνω σε αυτά τα ζητήµατα, δεν θα ήµασταν σοβαροί.
Είναι η φύση του αντικειµένου του Λιµενικού Σώµατος, που έχει
να κάνει µε την ασφάλεια.
Και θέλω να πω το εξής, για να ολοκληρώσω να µην σας κουράζω. Ήδη προχωράω. Πιστεύω ότι σε δέκα µέρες από σήµερα
θα καταθέσουµε στη Βουλή το Νοµοσχέδιο –είναι έτοιµο το Νοµοσχέδιο, θα το έχετε στα χέρια σας σε κάποιες µέρες να διατυπώσετε και εσείς τις προτάσεις σας και τις απόψεις σας- για τη
σύσταση για πρώτη φορά του Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος, έτσι ώστε το Λιµενικό Σώµα πια να αποκτήσει δική του δοµή,
ηγεσία µε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, ουτώς ώστε
να γίνει µια σύγχρονη υπηρεσία του ελληνικού κράτους που θα
υπηρετεί τους στόχους που σας ανέφερα προηγουµένως.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ): Ο Βουλευτής Ηρακλείου και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης έχει το λόγο.
Ορίστε κ. Κεφαλογιάννη έχετε το λόγο για έξι λεπτά για τη
δευτερολογία σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έπρεπε η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στις προγραµµατικές της δηλώσεις,
αλλά και αργότερα στις απαντήσεις των ερωτήσεων, να µας πει
αυτά που µας είπε καθαρά ο κ. Χρυσοχοΐδης, για να καταλάβουµε ότι έχουµε µία διαφορά πολιτικής.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης -όντως πετυχηµένος Υπουργός ∆ηµοσίας
Τάξης εκείνη την εποχή, ίσως δεν ήθελε να πάει σ’ εκείνο το
Υπουργείο και τον επέλεξε και πάλι ο Πρωθυπουργός να θητεύσει σ’ αυτό το Υπουργείο, ακριβώς λόγω αυτής της πρότερης
επιτυχηµένης του πορείας- έχει µια άλλη προσέγγιση από εµάς.
Βλέπει το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας ως Υπουργείο Ασφάλειας των Θαλασσών.
Κύριε Υπουργέ, εµείς δεν µπορούµε ανάλογα µε τις δικές µας
πολιτικές προτιµήσεις, ν’ αλλάζουµε τη δοµή Υπουργείων µε
τόση παράδοση. Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας κατά βάση
είναι ένα οικονοµικό Υπουργείο και δεν είναι τόσο εύκολο να
πείτε «και τι έγινε, βρε αδερφέ, ας πάνε οι αρµοδιότητες σ’ ένα
πολιτικό Υπουργείο, ας πάνε στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης
και τώρα Οικονοµικών και Ναυτιλίας –έχει µόνο τον τίτλο- κι ας
πάνε κάποιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ να
πετάξουν απ’ το παράθυρο µια παράδοση εβδοµήντα ετών».
Κύριε Χρυσοχοΐδη, κι εγώ πήγα σε συµβούλια Υπουργών. ∆εν
ξέρω πως νοιώθετε εσείς στο Συµβούλιο Υπουργών που πάτε µε
το Γάλλο συνάδελφό σας, ως εκπρόσωπος µιας χώρας, υπερήφανης βεβαίως και µε µεγάλη ιστορία, αλλά µικρής σε πληθυσµό, µικρής σε Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και µικρής –αν θέλετεστον τρόπο που θα επιβάλει θέµατα στο Συµβούλιο των Υπουργών.
Εγώ, ως Υπουργός Ναυτιλίας, στο Συµβούλιο των Υπουργών
-κι όχι µόνο στο Συµβούλιο Υπουργών Συγκοινωνιών αλλά και στο
Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης, στ’ οποίο µετείχα πολλές φορές για διεθνή θέµατα, τα οποία προέκυψαν- ένοιωθα άρχοντας. Περίµεναν
στη σειρά οι Υπουργοί για να δουν τι θα πει ο Υπουργός Ναυτιλίας της Ελλάδας, διότι εµείς δίναµε τη γραµµή, εµείς βάζαµε
το βέτο. Και αλλάζανε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
λόγω της θέσεως της Ελλάδος.
Ταξίδεψα στην Κίνα, κύριε Χρυσοχοΐδη, µε φιλοξένησαν εκεί
που φιλοξένησαν τον κ. Γκορµπατσόφ και τον Πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών, όχι γιατί τους άρεσε η φυσιογνωµία µου, όχι
γιατί είµαι συµπαθής ως πρόσωπο ή ως πολιτικός, όχι γιατί στη
µεγάλη Κίνα του ενός δισεκατοµµυρίου εφτακοσίων εκατοµµυρίων ανθρώπων µε αναγνώρισαν, αλλά εκεί µε υποδέχθηκαν έτσι,
διότι η Ελληνική Εµπορική Ναυτιλία είχε παραγγείλει - και θέλω
να µε ακούσετε σ’ αυτό, κύριε Υπουργέ - πλοία αξίας
150.000.000.000 ευρώ.
Μπορώ να σας πω βέβαια, ότι έδωσα τη συνέντευξη της ζωής
µου, σίγουρα µε άκουσαν πάνω από πεντακόσια εκατοµµύρια άνθρωποι. Λοιπόν, το ότι µε υποδέχθηκαν στην Κίνα και εκεί που
υποδέχθηκαν τον Γκορµπατσόφ και τον Πρόεδρο των Ηνωµένων
Πολιτειών, εκεί φιλοξένησαν και τον Υπουργό Ναυτιλίας, οφείλεται στο ότι η Ελλάδα πραγµατικά είχε παραγγελίες 150 δισεκατοµµυρίων ευρώ βαπόρια.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Μία φορά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οι επενδύσεις στον Πειραιά, νοµίζετε πώς ήταν τυχαίες; Νοµίζατε ότι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της «COSCO» ή της «China Shipping» ανακάλυψε την
Κρήτη και το Τυµπάκι να κάνουµε το λιµάνι; Ή την Θεσσαλονίκη
και τον Πειραιά να κάνουµε επενδύσεις 4.000.000.000 ευρώ;
Η δύναµη της µεγάλης εµπορικής ναυτιλίας έδωσε στην Ελλάδα τη δυνατότητα, πέρα από πολιτισµό, να µιλάει και για επενδύσεις. Νοµίζετε ότι στα Αραβικά Εµιράτα και στον αραβικό
κόσµο, πέρα από την ιστορία µας και τον Μέγα Αλέξανδρο, µας
ήξεραν για οτιδήποτε άλλο; Όταν το 70% και το 80% της µεταφοράς του πετρελαίου και του αερίου γίνεται µέσω της Ελληνικής Εµπορικής Ναυτιλίας, µέσω των Λιµένων, αυτοί οι άνθρωποι
ήρθαν εδώ και µας πρότειναν προγράµµατα 10.000.000.000
ευρώ. Το γιατί δεν έγιναν, αυτά πρέπει να τα δούµε στην Αναθεώρηση του Συντάγµατος και τι έκανε το κόµµα που κυβερνά σήµερα µε το να ναρκοθετήσει την Αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Όµως, αυτό είναι µια άλλη ιστορία, τα είπαµε στον προϋπολογι-
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σµό περί Συντακτικής Βουλής και των αλλαγών των δοµών του
πολιτικού συστήµατος, δεν είναι η ώρα να τα ξαναπούµε.
Αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο δεν δικαιούσθε να το καταργήσετε. Αν θέλετε να υπάρξει µία ενιαία πολιτική στα θέµατα της
ασφάλειας, βεβαίως.
Κύριε Χρυσοχοΐδη, µε τους συναδέλφους σας Υπουργούς της
Νέας ∆ηµοκρατίας – αλλά πιστεύω ότι το κάνετε κι εσείς πριν το
2004- το Λιµενικό Σώµα είχε µια άριστη συνεργασία για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες. Και το «µαλακό υπογάστριο» της ασφάλειας των Ολυµπιακών Αγώνων ήταν ειληµµένο.
Εκεί ήταν ο πατέρας Μπους, εκεί ήταν οι βασιλιάδες, εκεί ήταν
όλοι οι προύχοντες των Ολυµπιακών Αγώνων, αυτοί ήταν οι στόχοι
για την ασφάλεια. Συγχαρητήρια πήραµε για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες! Και εσείς είχατε κάνει καλή προετοιµασία, το δικό σας Αρχηγό κρατήσαµε και εµείς στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας,
ως αρχηγό. Βλέπω και ένα εξαίρετο στέλεχος, τον τότε Υπαρχηγό,
ο οποίος παρακολουθεί τη συνεδρίαση, που και αυτός έπαιξε σηµαντικό ρόλο για την ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων. Αλλά η
ασφάλεια δεν µπορεί να είναι αυτό που θα οδηγήσει στην κατάργηση ενός υπουργείου, που φέρνει στην Ελλάδα – µε διόρθωσαν
οι συνάδελφοι µου επερωτώντες Βουλευτές - 18.000.000.000 ευρώ
ετησίως.
Η δική µας η Κυβέρνηση, οι µετά από µένα Υπουργοί, κ. Καµµένος, κ. Παπαληγούρας, κ. Βουλγαράκης, άλλαξαν τη δοµή του
Λιµενικού Σώµατος και έδωσαν τη δυνατότητα να υπάρχουν επτά
Υποναύαρχοι, ακριβώς για να ανοίξουν αρχηγείο. Κάντε το! ∆ε
σας λέµε όχι, θα το ψηφίσουµε. Φέρτε την ίδρυση του Αρχηγείου
του Λιµενικού Σώµατος να την ψηφίσουµε.
Το Λιµενικό Σώµα ως οικονοµική οντότητα όµως, µην το διαλύετε. Αυτό είναι το θέµα µας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει µία εµπειρία. Ρώτησα τον παριστάµενο συνάδελφο µας,
Βουλευτή και Αναπληρωτή σας, στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, εάν θα καταργήσει τα Προξενικά Λιµεναρχεία. Θα τα καταργήσετε; Θα στείλετε υπαλλήλους; ∆ε θα πηγαίνουν πια λιµενικοί; Θα λέγονται αυτοί ένστολοι υπάλληλοι ή Αξιωµατικοί του
Λιµενικού Σώµατος; Αυτό είναι το θέµα. Αυτοί οι άνθρωποι,
άντρες και γυναίκες, πηγαίνουν και στελεχώνουν τα Προξενικά
Λιµεναρχεία και µετά τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς.
Ρωτήστε, σας παρακαλώ, ποιοι άνθρωποι θητεύουν στους διεθνείς αυτούς οργανισµούς, στην Πορτογαλία για το περιβάλλον,
στην Πολωνία για την ασφάλεια, στις Βρυξέλλες, στα Προξενικά
µας Λιµεναρχεία στις Ηνωµένες Πολιτείες; Ρωτήστε τι δουλειά
κάνουν, ρωτήστε τι λένε οι συνάδελφοι τους και πως µας παρακαλούν να τους αφήσουµε εκεί, γιατί πρωταγωνιστούν και θα
πρωταγωνιστήσουν και στο µέλλον. Αυτό θα το πετάξουµε από
το παράθυρο; Θα δηµιουργήσουµε δηλαδή µετά δέκα χρόνια
νέα στελέχη; Θα χάσουµε αυτήν την τεχνογνωσία; Έρχονται άνθρωποι και εκπαιδεύονται στην Ελλάδα κάτω από το Λιµενικό
Σώµα. Τι να κάνουµε; Το Λιµενικό Σώµα κάνει άλλη δουλειά, άξια
η δουλειά των ανθρώπων της Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού. Τους τιµούµε, τους σεβόµαστε αλλά άλλη είναι η δουλειά.
Αν θέλει η Κυβέρνησή σας να τα βάλει υπό την οµπρέλα τη
δική σας, ας τα βάλει αλλά να σας δώσει και οικονοµικές αρµοδιότητες. ∆εν είναι αστείο το φαινόµενο, το προεδρικό διάταγµα,
το πρώτο, που εκδόθηκε από την Κυβέρνση του ΠΑΣΟΚ να δώσει
την αρµοδιότητα της λιµενικής πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη; Αυτός που υπέγραφε αυτά τα προεδρικά
διατάγµατα καταλάβαινε τι σηµαίνει Λιµενικό Σώµα και ποια είναι
η προσφορά του;
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα άλλο θέµα. Πληροφορούµαι
ότι θα καταθέσει σήµερα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την πρόταση
για την εξεταστική επιτροπή για την οικονοµία και µάλιστα για
την περίοδο 2004 -2009
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας έχω δώσει και την
τριτολογία, κύριε Κεφαλογιάννη, µπορείτε ανέτως να ολοκληρώσετε. Έχετε άλλα δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τελειώνω.
Πρώτα απ’ όλα, είναι απαράδεκτο, να διασαλεύεται η εθνική
συνεννόηση για τα θέµατα της οικονοµίας σε µία δύσκολη περίοδο, διχάζοντας τον ελληνικό λαό, καταθέτοντας µία πρόταση
για το 2004- 2009. Εάν το ΠΑΣΟΚ δε φοβάται τις πράξεις και τις
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παραλείψεις της Κυβέρνησης του να πάµε από το 1981.
∆εύτερον, θέλω να ρωτήσω, θα την καταθέσει, θα έχει το τσαγανό να τη συζητήσει κιόλας; Κατατίθεται για λόγους επικοινωνίας και όχι για λόγους ουσίας, κατατίθεται σήµερα, όχι για
κανέναν άλλο λόγο αλλά γιατί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
ο κ. Πάγκαλος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, µίλησε για την
κατάργηση της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων. Και το
ΠΑΣΟΚ είτε σήµερα είτε αύριο θέλει να φέρει αυτή την πρόταση
ακριβώς για να δηµιουργηθεί συµψηφισµός, να συζητούµε και
τα δύο θέµατα.
Ας ξεκαθαρίσει η Κυβέρνηση τη θέση της στο θέµα της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων, να το πει στους χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους και εάν φέρει αυτή την πρόταση να τη
φέρει από το 1981 για να τα συζητήσουµε όλα, για να καταλάβει
ο ελληνικός λαός. Σας είπα κι άλλη φορά ότι θα είναι µια δύσκολη
εξεταστική επιτροπή για το ΠΑΣΟΚ, θα έχει πάρα πολλά για τα
οποία πρέπει να απολογηθεί.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστώ, κύριε
Κεφαλογιάννη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο να τριτολογήσετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεφαλογιάννη, νοµίζω ότι µια χαρά συνεννοούµαστε
αλλά στο δια ταύτα κάπου φαίνεται βγάζουµε διαφορετικό συµπέρασµα. Και τι εννοώ: Είπατε κι εσείς –και συµφωνώ κι εγώ
µαζί σας- ότι η ναυτιλία είναι οικονοµικό και αναπτυξιακό ζήτηµα
και ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, ασφαλώς, χρειάζεται για να διαχειρίζεται το στρατηγικό, για τον τόπο θέµα, που αφορά την ναυτιλία. Εάν εσείς πιστεύετε ότι η ναυτιλία, ως στρατηγικό
οικονοµικό ζήτηµα για τη χώρα, πρέπει να είναι αντικείµενο διαχείρισης από ένστολους ή όχι, αυτό είναι ένα ζήτηµα καθαρά διαχειριστικό. Σηµασία έχει ότι υπάρχει αυτή τη στιγµή οικονοµικό
Υπουργείο, αναπτυξιακό Υπουργείο που ασχολείται µε τη ναυτιλία, µε τη χάραξη πολιτικής ναυτιλίας και είναι το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Συνεπώς δεν καταλαβαίνω σε τι συνίσταται η διαφορά εάν δεν
ασχολούνται ή δεν θα ασχολούνται µεθαύριο. Γιατί τώρα που θα
ασχολούνται τριακόσιοι-τετρακόσιοι ένστολοι µε το θέµα της
ναυτιλίας, θα αποσπαστούν από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και θα συµµετέχουν στη χάραξη και τη διαµόρφωση της
ναυτιλιακής πολιτικής, ακριβώς για το λόγο ότι υπάρχουν οι παραδόσεις και δεν υπάρχουν υπάλληλοι πολιτικοί που να διαχειρίζονται αυτά τα θέµατα. Άρα, λοιπόν, ένα µέρος των ενστόλων
θα ασχολείται µε το ζήτηµα αυτό. ∆εν καταλαβαίνω σε τι συνίσταται η διαφορά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Στην παράδοση, στην
ουσία.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Εάν µου λέτε για το «know how» και τις παραδόσεις –που
βεβαίως για τις οποίες τρέφω πολύ µεγάλο σεβασµό, όπως επίσης θεωρώ ότι είναι µια πολύ σηµαντική περιουσία και προίκα
για τη χώρα το «know how» αυτό εδώ και πολλές δεκαετίες - ούτε
αυτό θα καταργηθεί γιατί επαναλαµβάνω ότι πολλοί ένστολοι θα
συµµετέχουν στη διαχείριση και στη διαµόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής.
Ούτε βεβαίως, µπορεί να καταργηθούν οι Προξενικοί Λιµενάρχες, γιατί και αυτοί έχουν να παίξουν ένα πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ελληνικής ναυτιλίας
ανά τον κόσµο. ∆εν βλέπω, λοιπόν, καµµία διαφορά και κανένα
χάσµα απόψεων µεταξύ µας.
Σας θυµίζω, λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, το εξής. Ότι αυτή τη
στιγµή το Λιµενικό Σώµα της χώρας δίνει µάχες σε πολύ ευαίσθητα σηµεία του εθνικού µας χώρου –ο κύριος Καµµένος τα
ξέρει καλύτερα απ’ όλους µας, που πήγαινε στα σηµεία αυτάκαι αυτή η βασική του αποστολή δεν πρέπει να αποκλίνει καθόλου σε σχέση µε οτιδήποτε άλλο κουβεντιάζουµε εδώ µέσα και
καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, γιατί δεν θέλω να επεκταθώ.
Και πρέπει να ενισχύουµε αυτήν την αποστολή καθηµερινά, διότι
αποτελεί έργο εθνικής σηµασίας και κρίσιµο για τα εθνικά µας
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συµφέροντα.
Όπως επίσης, η φύλαξη των συνόρων, σε συνδυασµό πια µε
την εγκατάσταση την FRONTEX, είναι ένα ζήτηµα το οποίο αποτελεί όχι απλά ελληνικό θέµα, αλλά ευρωπαϊκό ζήτηµα. Και νοµίζω ότι ο ρόλος του Λιµενικού Σώµατος εκεί, αποτελεί για εµάς
µια εγγύηση ότι το επόµενο χρονικό διάστηµα, σε συνδυασµό µε
την FRONTEX και µια σειρά ανασχεδιασµούς και σε συνδυασµό
και µε τη συνεννόηση µε την Τουρκία, θα µπορέσει, επιτέλους, να
υπάρξει θωράκιση των συνόρων.
Θέλω να σας πω, επίσης, για όλα αυτά σε συνδυασµό µε την
προσπάθεια που πρέπει να κάνουµε για την καταπολέµηση του
εγκλήµατος στη θάλασσα –οι ναυτικές απάτες είναι ένα τεράστιο
θέµα, η διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και µια σειρά άλλων επικίνδυνων φορτίων και διακινήσεων στη θάλασσα είναι ένα τεράστιο ζήτηµα- µε τη δηµιουργία του Αρχηγείου του Λιµενικού
Σώµατος όλα αυτά τα ζητήµατα µπαίνουν σε µια καινούργια
φάση.
Θέλω να σας πω, επίσης, ότι αύριο το απόγευµα υπάρχει στο
πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας στον Πειραιά η πρώτη άσκηση που
κάνουµε, άσκηση επί χάρτου, η οποία αφορά ένα συγκεκριµένο
περιστατικό. Η άσκηση αυτή θα έχει τη συµµετοχή περισσοτέρων από δέκα υπουργείων, φορέων και νοµαρχιών, περιφερειακών αυτοδιοικήσεων και δήµων κ.λπ., γιατί πιστεύω ότι πρέπει να
έχουµε µια πολύ µεγάλη ετοιµότητα σ’ αυτό που είπε ο κ. Καµµένος. Η έρευνα και η διάσωση στη θάλασσα, οι ανθρώπινες
ζωές, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας είναι τεράστια θέµατα και
πρέπει να προετοιµαζόµαστε διαρκώς. Πρέπει να είµαστε πανέτοιµοι να αντιµετωπίσουµε όλα τα ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Λέω λοιπόν, ότι αύριο έχουµε µια άσκηση. Ακριβώς για να µάθουµε διαρκώς να είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίζουµε µεγάλα
θέµατα και να µην επαναληφθεί ποτέ κανένα κακό.
Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτή η άσκηση σε λίγες εβδοµάδες, η άσκηση επί χάρτου, θα µετατραπεί σε άσκηση ζωντανή
στη θάλασσα µέσα µε πραγµατικά φυσικά πρόσωπα, µε πραγµατικούς πρωταγωνιστές έτσι ώστε να γίνουµε ακόµα καλύτεροι.
Εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει ένα εθνικό έργο. Το ΚΕΠΙΧ., δηλαδή το
Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιµενικού Σώµατος, το Κέντρο ∆ιάσωσης και Έρευνας είναι µια εθνική υπόθεση. Είναι ένα εθνικό έργο
και µπράβο σε όλους όσους µέχρι σήµερα έχουν συµβάλλει
προς την κατεύθυνση αυτή.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Μου επιτρέπετε µια διακοπή, κύριε
Υπουργέ;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Θα σας πω όµως το εξής. Καταργήθηκε
από τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ένα
Σώµα Εθελοντών, τέσσερις χιλιάδες φουσκωτά σκάφη και όλες
οι αερολέσχες του Αιγαίου που το είχαµε δοµήσει πάνω στο θάλαµο…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καµµένε…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Πήρα την άδεια του κ. Υπουργού και
αν µπορώ θα ήθελα και την δική σας. Είναι κάτι σοβαρό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αν θέλετε να εφαρµόσουµε την καινοτοµία Υπουργοί να διευθύνουν τις συνεδριάσεις
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της Βουλής, να το κάνουµε.
Θα σας δώσω το λόγο. Να σας θυµίσω ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Πρόεδρο της Βουλής. Θα ερωτηθεί ο Υπουργός
και αν ο Υπουργός δεν έχει αντίστοιχη διακοπή θα σας δώσω το
λόγο.
Εποµένως, λοιπόν, κάντε το απ’ την αρχή. Ζητάτε από τον
Πρόεδρο την άδεια και ο Υπουργός συναινεί για µια µικρή διακοπή.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο. Λόγω
των δεκαεπτά ετών εδώ, πήρα κατευθείαν την άδεια από τον
Υπουργό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τώρα έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό σας λέω ότι υπάρχουν προβλήµατα
στην διάσπαση των υπηρεσιών. Είχαµε χτίσει στον θάλαµο Έρευνας και ∆ιάσωσης Σώµα Εθελοντών. Όλοι οι σύνδεσµοι φουσκωτών σκαφών των νησιών, της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδος,
οι αερολέσχες έδωσαν τα µέσα. Τρεις χιλιάδες φουσκωτά
σκάφη, γύρω στα είκοσι πέντε ελικόπτερα και αεροπλάνα ιδιωτικά µε δικά τους έξοδα συµµετείχαν στις ασκήσεις. Με ένα sms
ειδοποιούντο πού υπήρχε γεγονός και πήγαιναν. Το έκαναν στην
Χίο όταν είχαµε πρόβληµα σύγκρουσης πλοίου.
Ξέρετε τι έκαναν προχτές από την Γενική Γραµµατεία Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής; Ειδοποίησαν την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ότι διακόπτεται το συµβόλαιο. Και ειδοποίησαν και
τους συλλόγους ότι καταργείται το πρόγραµµα. Πάµε να οργανώσουµε δηλαδή την έρευνα και την διάσωση και ό,τι έχει χτιστεί µέχρι τώρα και ιδίως εθελοντές που ξέρετε πόσο σηµαντικοί
είναι τους καταργούµε. Γιατί; Γιατί ακόµα δεν έχει µπει το νερό
στο αυλάκι. Εκεί είναι η διαφορά µας, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Πάντως, κύριε Κεφαλογιάννη αν θέλετε να µάθετε την
πραγµατική κατάσταση του Λιµενικού Σώµατος και του Υπουργείου Ναυτιλίας σε µια σειρά από ζητήµατα κυρίως εξοπλισµών
και υποδοµών ρωτήστε τον κ. Καµµένο ο οποίος δεν είχε καµία
αρµοδιότητα αλλά ζούσε από κοντά την πραγµατικότητα.
∆εν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχω την τιµή στο σηµείο αυτό
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι 128 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σύµφωνα
µε το άρθρο 144 του Κανονισµού της Βουλής σχετικά µε την διερεύνηση της υπόθεσης των τροποποιηµένων δηµοσιονοµικών
στοιχείων.
Η πρόταση αυτή θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, θα τυπωθεί, θα διανεµηθεί στους κυρίους και
τις κυρίες Βουλευτές και θα συζητηθεί µε την διαδικασία της γενικευµένης επερώτησης όπως προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής.
( Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
πρόταση η οποία έχει ως εξής:
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Οι Βουλευτές
Κακλαµάνης Απόστολος
Παπουτσής Χρήστος
Ευθυµίου Πέτρος
Αγάτσα Αριάδνη
Αηδόνης Χρήστος
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Αλευράς Αθανάσιος
Αµοιρίδης Ιωάννης
Ανδρουλάκης ∆ηµήτριος
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Αντωνίου Αντωνία
Αποστολάκη Μαρία-Ελένη
Αράπογλου Χρυσή
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Αργύρης Ευάγγελος
Ασπραδάκης Παντελής
Βαλυράκης Ιωσήφ
Βαρβαρίγος ∆ηµήτρης
Βαρδίκος Πυθαγόρας
Βλατής Ιωάννης
Βουδούρης Οδυσσέας-Νίκος
Βούρος Ιωάννης
Βρεττός Κωνσταντίνος
Γείτονας Κωνσταντίνος
Γερανίδης Βασίλειος
Γιαννακά Σοφία
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα
Γικόνογλου Αθανάσιος
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Γρηγοράκος Λεωνίδας
∆αµιανάκης Ευτύχιιος
∆ηµαράς Ιωάννης
∆ηµητρουλόπουλος Παναγιώτης
∆ιαµαντίδης Ιωάννης
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Εµινίδης Σάββας
Έξαρχος Βασίλειος
Ζήση Ροδούλα
Ζούνη Παναγιώτα
Ζωίδης Νικόλας
Θεοδωρίδης Ηλίας
Θεοχάρη Μαρία
Καϊλή Ευδοξία
Καρανίκας Ηλίας
Καρτάλης Κωνσταντίνος
Καρύδης ∆ηµήτρης
Κατρίνης Μιχάλης
Κατσούρας Χρήστος
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Κεδίκογλου Συµεών
Κεφαλίδου Χαρά
Κουκουλόπουλος Πάρις
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Κουσελάς ∆ηµητρίος
Κουσουρνάς Ευστάθιος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Κουτσούκος Ιωάννης
Κρεµαστινός ∆ηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λαφαζάνης Αργύρης
Λιάνης Γεώργιος
Λιντζέρης∆ηµήτρης
Μαγκούφης Χρήστος
Μακρυπίδης Ανδρέας
Μάντατζη Τσετίν
Μανωλάκης Άγγελος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Μερεντίτη Αθανασία
Μίχος Λάµπρος
Μίχου Μαρία
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Μόσιαλος Ηλίας
Μοσχόπουλος Σπύρος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Νασιώκας Έκτορας
Νικητιάδης Γεώργιος
Νιώτης Γρηγόρης
Ναλάρα Άννα
Ξυνίδης Σωκράτης
Όθωνας Εµµανουήλ
Οικονόµου Αθανάσιος
Οικονόµου Βασίλειος
Οικονόµου Παντελής
Πανταρίτη Έλενα
Παντούλας Μιχάλης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπαθανάση Αφροδίτη
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Παπανδρέου Βάσω
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Παπουτσής ∆ηµήτρης
Παραστατίδης Θεόδωρος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Πρωτόπαππας Χρήστος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Ρήγας Παναγιώτης
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Ροµπόπουλος Θωµάς
Σακοράφα Σοφία
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Στασινός Παύλος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Τζελέπης Μιχάλης
Τιµοσίδης Μιχάλης
Τόγιας Βασίλειος
Τόλκας Άγγελος
Τρινταφυλλόπουλος Ανδρέας
Τσιαούση Ελένη
Τσιρώνης ∆ηµήτριος
Τσόκλη Μάγια
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Τσούρας Αθανάσιος
Τσουρή Ελπίδα
Τσώνης Νικόλαος
Φαρµάκη-Γκέκη Αικατερίνη
Φλωρίδης Γεώργιος
Χάιδος Χρήστος
Χαντάβας Αθανάσιος
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος
Χατηοσµάν Αχµέτ
Χυτήρης Τηλέµαχος»)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη! Ολοκληρώθηκε η συζήτηση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆εν µπορούµε να τοποθετηθούµε για το θέµα αυτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Για το θέµα αυτό δεν
προβλέπεται τοποθέτηση από τον Κανονισµό. Είναι η ανακοίνωση. Θα έχουµε την ευκαιρία και θα έχετε την ευκαιρία βέβαια
και να συζητήσουµε και να τοποθετηθείτε όταν θα συµφωνήσουµε στην ∆ιάσκεψη των Προέδρων για το ποια ηµέρα θα γίνει
η συζήτηση για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής και η
λήψη της απόφασης από την Ολοµέλεια.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
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21/18/11.02.2010 επίκαιρης επερωτήσεως Βουλευτών της Νέας
∆ηµοκρατίας προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε το Λιµενικό Σώµα
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Με τη συναίνεση του
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Σώµατος και ώρα 21.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος α) κοινοβουλευτικό έλεγχο συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, µόνη
συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση
τες Ελληνικής Στατιστικής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής,
σύµφωνα µε τη ηµερήσια διάταξη που σας έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

