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Αθήνα, σήµερα στις 8 Μαρτίου 2010, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 5 Μαρτίου
2010 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του
Προεδρείου τα Πρακτικά της ΟΗ’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής 5ης Μαρτίου 2010, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου «Προστασία της Εθνικής Οικονοµίας
-Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης».)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Αθανάσιο Πλεύρη
Βουλευτή Α’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Σύλλογος Κουντουράς Χανίων διαµαρτύρεται για την ανεξέλεκτη δράση των καρτέλ στη
διακίνηση των αγροτικών προϊόντων.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην υπολειτουργία των νοσοκοµειακών φαρµακείων.
3) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Λακωνίας ζητεί τη διατήρηση
και ενίσχυση των µέσων πυροπροστασίας του νοµού.
4) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Γερονθρών Λακωνίας ζητεί την
επαναλειτουργία του Αστυνοµικού Σταθµού Γερακίου Λακωνίας.
5) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας ζητεί την
πληρωµή των δικαιούχων βιοκαλλιεργητών του Νοµού Λακωνίας
για το έτος εφαρµογής 2008.
6) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Βαρθολοµιού Ηλείας
ζητεί την εφαρµογή προγράµµατος µερικής απασχόλησης στο
δήµο του.

7) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας Νοµού Ηλείας ζητεί την αναβάθµιση της Σχολής
Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας που λειτουργεί στον
Πύργο Ηλείας.
8) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κορδιάς Γιώργος, πρώην
υπάλληλος ΟΤΕ ζητεί την προσωρινή του συνταξιοδότηση κ.λπ..
9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εκπαιδευτικών Γονέων - Κηδεµόνων Παιδιών µε αναπηρία ζητεί το
διορισµό των µελών του στη δηµόσια εκπαίδευση.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να καλυφθούν οι ελλείψεις
σε βοηθητικό προσωπικό και υποδοµές στο Ειδικό Σχολείο Πόµπιας Ηρακλείου Κρήτης.
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να αλλάξουν τα κριτήρια
µετεγγραφών για τους φοιτητές που είναι αδέρφια.
12) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να καλυφθούν οι ελλείψεις
προσωπικού στα Κέντρα ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και
Υποστήριξης του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης.
13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να δοθεί παιδαγωγική
επάρκεια στους αποφοίτους των Τµηµάτων Πληροφορικής και
Επιστήµης Υπολογιστών όλων των Πανεπιστηµίων της χώρας.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο Αρχοντικό Χρονάκη στην παλαιά πόλη του Ηρακλείου Κρήτης.
15) Οι Βουλευτές, Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
και Ρεθύµνου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία ζητούν οι αγγειοπλάστες να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.
16) Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Νέας Καρδιάς
Κοζάνης ζητεί να χαρακτηριστεί αυτοδιοίκητος, ο οικισµός Νέας
Καρδιάς Κοζάνης.
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17) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Περαίας του ∆ήµου Βεγορίτιδας Πέλλας ζητεί την
κατ’εξαίρεση αποζηµίωση από τον ΕΛΓΑ των αγροτών της περιοχής που υπέστησαν ζηµιές στην καλλιέργεια µηλιάς.
18) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας
ζητεί χρηµατοδότηση για την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων
σε περιοχές του ∆ήµου Αριδαίας κ.λπ..
19) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας
ζητεί τη στελέχωση της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο
Νοµό Πέλλας.
20) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Πέλλας ζητεί την αποζηµίωση των αγροτών της περιοχής για τις ζηµιές που υπέστη η
παραγωγή τους από τις βροχοπτώσεις.
21) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Κοινότητα Κιµώλου Κυκλάδων ζητεί να
µεταφερθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιµώλου τα αρχαιολογικά ευρήµατα από το ναυάγιο της Πολυαίγου.
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32) Ο Βουλευτής ∆ωδεκανήσου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Κέντρο Υγείας Καρπάθου ζητεί
την άµεση κάλυψη των κενών θέσεων ιατρών στο Κέντρο Υγείας
Καρπάθου.
33) Ο Βουλευτής ∆ωδεκανήσου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κοινότητα Ολύµπου Καρπάθου
ζητεί τη στελέχωση του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου
Ολύµπου Καρπάθου, µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
34) Ο Βουλευτής ∆ωδεκανήσου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Καρπάθου ζητεί την
άµεση υπογραφή του οργανογράµµατος του νέου Νοσοκοµείου
Καρπάθου.
35) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γυναικών Σκοπέλου ζητεί την
άµεση τοποθέτηση παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας της Νήσου
Σκοπέλου.
36) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Βόλου Μαγνησίας ζητεί την
οριστική επίλυση του θέµατος τακτοποίησης των ηµιυπαίθριων
χώρων και λοιπών χώρων που άλλαξαν χρήση.

22) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την επίσπευση της διαδικασίας χρηµατοδότησης των δοµών των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης.

37) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ραπτών Καταστηµαταρχών
Βόλου Μαγνησίας ζητεί να παραµείνει και να οριστικοποιηθεί ο
χαµηλός συντελεστής ΦΠΑ για τον κλάδο του.

23) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ- ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Σπερχειάδος
Φθιώτιδας ζητεί να παραµείνει αυτόνοµος ο ∆ήµος Σπερχειάδας.

38) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας Μαγνησίας ζητεί την
υλοποίηση παρεµβατικών έργων του ΟΣΕ στην περιοχή του.

24) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την κατασκευή του Περιφερειακού Οδικού Άξονα στο ∆ήµο Αλεξανδρούπολης.

39) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ελευθερών Νοµού Καβάλας ζητεί τη χρηµατοδότηση των έργων αποκατάστασης των
ζηµιών στους αγροτικούς δρόµους και τα δίκτυα άρδευσης της
περιοχής του.

25) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ- ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εθνικός Σύνδεσµος Νοσηλευτών Ελλάδος υποβάλλει προτάσεις του για τροποποιήσεις
στο ν.3252/2004 περί ΕΝΕ.
26) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ- ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Κύµης Εύβοιας
δηλώνει την αντίθεσή του για τη συνένωση των πέντε δήµων της
Βόρειας Καρυστίας.
27) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ- ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Γονέων-Κηδεµόνων Παιδιών µε Αναπηρία ζητεί
τον κατ’ εξαίρεση διορισµό των µελών του στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση.
28) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ- ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Μαρµαρίου Εύβοιας ζητεί την άµεση αποκατάσταση της βατότητας της
επαρχιακής οδού ‘Αγιος ∆ηµήτριος - Καλλιανοί Εύβοιας.
29) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να εξεταστούν οι ενστάσεις των αγροτών για απαλλαγή από το κόστος ενεργοποίησης.
30) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Πυροσβεστών Hπείρου ζητεί την επίλυση
εργασιακού προβλήµατος των µελών της.
31) Ο Βουλευτής ∆ωδεκανήσου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι οδηγοί του Κέντρου Υγείας Καρπάθου ζητούν την άµεση αντικατάσταση του ασθενοφόρου
οχήµατος του Κέντρου Υγείας Καρπάθου.

40) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων Νοµού
Καβάλας ζητεί την απλούστευση των διαδικασιών για την έκδοση
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
κ.λπ..
41) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
∆ηµοτικού και Νηπιαγωγείου Πρίνου Θάσου Καβάλας ζητεί την
ανέγερση νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του ∆ηµοτικού και Νηπιαγωγείου Πρίνου της Νήσου Θάσου.
42) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Νίκου Στυλιανή διαµαρτύρεται
για τη µη προκήρυξη θέσεων δηµοσίου τοµέα στους αποφοίτους
του Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου.
43) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Γονέων-Κηδεµόνων Παιδιών µε Αναπηρία ζητεί την πρόσληψη µε
ειδική ρύθµιση στο δηµόσιο των αδιόριστων εκπαιδευτικών γονέων παιδιών µε αναπηρία.
44) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ελευθερών Καβάλας ζητεί
χρηµατοδότηση για την κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή του.
45) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ελευθερών Καβάλας ζητεί
τη χρηµατοδότηση του έργου αποκατάστασης των ζηµιών από
τις πληµµύρες της 19/2/2010 στην περιοχή του.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 4310/13-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
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Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 5171/19-22010 έγγραφο από την Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 4396/14-01-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Μίχου Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-132/19-2-2010 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

3. Στην µε αριθµό 5095/25-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κολοκοτρώνη ‘Αγγελου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-159/19-2-
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2010 έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).
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4. Στην µε αριθµό 5113/26-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Τσούρα Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 70/19-2-2010 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

5. Στην µε αριθµό 5246/28-01-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Μαρίνου Γεωργίου, Καζάκου Κωνσταντίνου, Μαυρίκου
Γεωργίου και Γκιόκα Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 557/19-2-
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2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 5315/29-01-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Τσούκαλη Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Α/Φ6/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

18/3245/19-2-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).
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7. Στην µε αριθµό 5591/03-02-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κεδίκογλου Συµεών δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 845Β/19-2-2010 έγ-
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γραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

8. Στην µε αριθµό 5730/05-02-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αλευρά Αθανάσιου (Νάσου) δόθηκε µε το υπ αριθµ. Φ900α/7659/
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10723/19-2-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η Βουλή των Ελλήνων σήµερα τιµά την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας, τιµά την παγκόσµια γυναίκα της προσφοράς και της θυσίας. Υπήρξε µια
ηµερίδα από την Ειδική Επιτροπή της Ισότητας, της Νεολαίας
και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, όπου συνάδελφοι Βουλευτές
και εκπρόσωποι του Γυναικείου Κινήµατος εξέθεσαν τις απόψεις
τους, συζητώντας και αποτιµώντας τα εκατό χρόνια Γυναικείου
Κινήµατος και γυναικείας παρουσίας στα κοινά.
Τιµά η Βουλή των Ελλήνων τη γυναίκα, τιµούµε και τις γυναίκες που βρίσκονται σήµερα εδώ, στη συνεδρίασή µας, τις γυναίκες της Έδρας και τις Υπουργούς. Ευχαριστούµε πάρα πολύ
την επιτροπή για την πολύ ωραία πρωτοβουλία που πήρε σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 9ης
Μαρτίου 2010.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 2808/17-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη εκπαιδευτικών µε ανάπηρα
παιδιά στις πρόνοιες του νόµου 3794/2009.
2.- Η µε αριθµό 4822/19-1-2010 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς την Υπουργό

4655

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του κοινοτικού καθεστώτος για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
3.- Η µε αριθµό 3075/21-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας του Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης.
4.- Η µε αριθµό 1926/2-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εξαίρεση του ΙΚΑ από την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων το απόγευµα.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 5030/22-1-2010 ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. ‘Εκτορα Νασιώκα
προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε τη διακοπή λειτουργίας του µεταµοσχευτικού κέντρου ήπατος του Λαϊκού Νοσοκοµείου.
2.- Η µε αριθµό 1827/1-12-2009 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη προς την
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η µε αριθµό 501/1-3-2010 πρώτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου Καρτάλη, προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων στο σύστηµα υγείας
στη Μαγνησία κ.λπ., δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή και διαγράφεται.
Ακολουθεί η µε αριθµό 512/1-3-2010 δεύτερη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστου Ζώη προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» κ.λπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Αναγνωρίζοντας από όλη την προτεραιότητα στην ανασυγκρότηση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας κατάρτισε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007-2013», προϋπολογισµού 631.000.000 ευρώ.
Ωστόσο, από τις 4 Οκτωβρίου 2009 ως σήµερα δεν έχει σηµειωθεί η παραµικρή πρόοδος και οι απορροφήσεις βρίσκονται σε
εξαιρετικά χαµηλά ποσοστά, θέτοντας σε κίνδυνο το ίδιο το πρόγραµµα. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και το πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα της εφηµερίδας «το ΒΗΜΑ», σύµφωνα µε το
οποίο και µε βάση τα πρακτικά πρόσφατης σύσκεψης κλιµακίου
κοινοτικών ελεγκτών µε τους Γενικούς Γραµµατείς των Υπουργείων Οικονοµίας, Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης και άλλα στελέχη των Υπουργείων αυτών, ασκήθηκε σκληρή κριτική και έγιναν
πρωτόγνωρες και προσβλητικές αιτιάσεις για την καθυστέρηση
του προγράµµατος. Ζητήθηκε µάλιστα από τα στελέχη των
Υπουργείων σαφής επιτάχυνση ως το τέλος Μαρτίου 2010, αλλιώς η χώρα θα χάσει όλους τους πόρους του προγράµµατος!
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Τι συνέβη κατά την επίσκεψη του κλιµακίου των ελεγκτών Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι ζήτησαν από τα αρµόδια Υπουργεία;
Γιατί η Κυβέρνηση µε τις αβελτηρίες και τις παλινωδίες της, όχι
µόνο πλήττει την αξιοπιστία της χώρας, αλλά και κινδυνεύει να
χάσει 631.000.000 ευρώ, σε µία τόσο δύσκολη οικονοµική συγκυρία;
Απέρριψε το κλιµάκιο των ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το αίτηµα του κ. Ραγκούση για χρηµατοδότηση του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
για τη ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, όπως αναφέρει το παραπάνω
δηµοσίευµα; Αν ναι, πού θα βρει η Κυβέρνηση τους πόρους για
να προχωρήσει στην εφαρµογή του προγράµµατος;».
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Χρήστο Ζώη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πράγµατι δηµιουργήθηκε µια αίσθηση, δηµιουργήθηκαν φήµες, από ένα πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα του
«Βήµατος». Θέλω, όµως, να είµαι απολύτως σαφής σε αυτά τα
οποία διακινήθηκαν ως φήµες και σε αυτά τα οποία ρωτάτε.
Πρώτον, δεν υπάρχει κανένας απολύτως -το ξαναλέω κανένας
απολύτως κίνδυνος- να χαθεί έστω και 1 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση». Αυτό είναι το ένα
ζήτηµα.
∆εύτερον, τι συνέβη µέσα στην επιτροπή. Ήρθαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης και µε ένα ύφος πολύ έντονο -για να µη το χαρακτηρίσω και απρεπές, όπως µας µεταφέρθηκε- µας εγκάλεσαν
γιατί δεν επιταχύναµε την απορρόφηση του προγράµµατος. Η
τελευταία όµως, που θα µπορούσε να µας εγκαλέσει, να εγκαλέσει τη σηµερινή Κυβέρνηση για την καθυστέρηση της απορρόφησης, είναι η κυβέρνηση στην οποία είσαστε µέλος.
Επί δύο χρόνια από την έναρξη του προγράµµατος, µέχρι το
τέλος του 2009 οι πόροι που απορροφήθηκαν από το πρόγραµµα

ήταν 0,5%. Εµείς αυτό το πρόγραµµα βρήκαµε, 0,5% απορρόφηση. ∆εν είναι βέβαια το µοναδικό πρόγραµµα. Υπάρχει µια συνολική καθυστέρηση στο ΕΣΠΑ, µια καθυστέρηση που είναι
περίπου δυο ετών και οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Τι κάνουµε µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα, το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση». Εµείς το είδαµε, κρατήσαµε το 65% των δράσεών του, γιατί είναι απόλυτα συµβατές
µε τη χρηµατοδότηση των δράσεων του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και εξειδικεύουµε και θα εξειδικεύσουµε µέχρι τέλος Μαρτίου µια-µια
τις επόµενες δράσεις, αναπροσανατολίζοντάς τες προς την κατεύθυνση στήριξης του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Σε καµµία περίπτωση µέσα στη συζήτηση δεν ελέχθη ότι δεν
έχουµε τη δυνατότητα ή το δικαίωµα να το κάνουµε αυτό. Αντίθετα µάλιστα, εκείνο το οποίο τονίστηκε είναι «κάντε το γρήγορα
και αρχίστε να απορροφάτε πόρους». Μέσα στην ατυχία της
χώρας που προκύπτει από το ότι δεν έχουν απορροφηθεί αρκετοί πόροι, στο συγκεκριµένο πρόγραµµα υπήρξε και µια τύχη.
Μπορέσαµε να το αναπροσανατολίσουµε, όσον αφορά τις δράσεις του, έτσι ώστε να το προσαρµόσουµε απολύτως, όσον
αφορά τη συµβατότητα των δράσεών του µε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Να πω και δυο λόγια για το δηµοσίευµα. Νοµίζω ότι ένας τίτλος λαθεµένος ήταν αυτός που δηµιούργησε τις φήµες. Το περιεχόµενο του δηµοσιεύµατος δεν λέει τίποτα διαφορετικό από
αυτά που εγώ είπα σήµερα εδώ πέρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας του Νοµού Λαρίσης κ. Χρήστος Ζώης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» του
Υπουργείου Εσωτερικών είναι παιδί της προηγούµενης κυβέρνησης. Και το λέω αυτό για να εξηγήσω και την αγωνία µας και
το ειδικό µας ενδιαφέρον. Πρέπει δε να πω σε εσάς, αλλά και
στον παριστάµενο κύριο Υφυπουργό και αγαπητό συνάδελφο, κ.
Ντόλιο, ότι είναι η πρώτη φορά από την είσοδο της χώρας µας
στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σήµερα Ευρωπαϊκή Ένωση
που το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δικό του επιχειρησιακό πρόγραµµα. Είναι η πρώτη φορά που διεκδικήθηκε και έγινε δεκτό
από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει επιχειρησιακό πρόγραµµα στη διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών για να υποστηριχθεί το εγχείρηµα της διοικητικής µεταρρύθµισης η οποία
όµως έχει συγκεκριµένους στόχους ή συγκεκριµένες κατευθύνσεις.
Στόχος πρώτος, είναι να αντιµετωπιστεί η γραφειοκρατία.
Υπάρχουν έργα «σηµαία», κύριε Ντόλιο, τα γνωρίζετε. Ελπίζω ότι
θα έχετε εντρυφήσει στην προπαρασκευή του επιχειρησιακού
προγράµµατος και θα έχετε διαπιστώσει ότι το επιχειρησιακό
πρόγραµµα είχε φτάσει ως ένα σηµείο. Τα δικά µου τα στοιχεία
λένε ότι ως το Σεπτέµβριο του 2009, δηλαδή, λίγο πριν τις εκλογές, το ποσοστό ενεργοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων και των
προσκλήσεων σε διαβούλευση, ανερχόταν στο 27% περίπου. Και
για να µη θεωρηθεί ότι προσθέτω ποσοστά για να δηµιουργήσω
εντυπώσεις, το περιορίζω και σας λέω ότι είχαν εκδοθεί είκοσι
δυο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισµού πάνω από
130.000.000 ευρώ. ∆ηλαδή είχε ενεργοποιηθεί το 20% και πλέον
του επιχειρησιακού προγράµµατος.
Αυτά τα στοιχεία είναι τα στοιχεία που έχουµε εµείς στη διάθεσή µας. Είναι τα στοιχεία τα οποία για να τα διαψεύσετε πρέπει να αντιπαραθέσετε τα δικά σας, κύριε Υφυπουργέ. Και το λέω
µε καλή πίστη γιατί σας λέω ανησυχούµε, αγωνιούµε. Και εδώ
δεν είµαστε ούτε για να διεκδικήσουµε δάφνες ότι εµείς πήγαµε
γρηγορότερα –ξέρετε ότι η οικονοµική κρίση δεν µας επέτρεψε
να προχωρήσουµε το ΕΣΠΑ µε τον τρόπο που θα θέλαµε- αλλά
δεν µπορούµε να δεχθούµε και µια κριτική απαξιωτική και ισοπεδωτική για να δικαιολογηθεί η δική σας αβελτηρία και η δικιά
σας αδυναµία να προωθήσετε το πρόγραµµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και ξέρετε γιατί δεν το έχετε προωθήσει, κύριε Υφυπουργέ;
Γιατί είχατε επενδύσει στο ποσό αυτό για να στηρίξετε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», για να χρηµατοδοτήσετε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Και ήταν
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λογικό να µην το προωθήσετε, γιατί πιστεύατε ότι αν προωθούσατε τα έργα που βρήκατε έτοιµα από τη Νέα ∆ηµοκρατία δεν θα
σας έµεναν λεφτά για να στηρίξετε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», να χρηµατοδοτήσετε αυτήν τη µεταρρύθµιση στο χώρο της Αυτοδιοίκησης.
Το ερώτηµα είναι, κύριε Υφυπουργέ, επειδή το είπατε και σήµερα. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα χρηµατοδοτηθεί από το 65% του
επιχειρησιακού προγράµµατος; Εγώ το δέχοµαι και θα είµαστε
πάλι εδώ, ανοιχτή είναι η Βουλή, για να ξανακάνουµε ερώτηση
και να σας ελέγξουµε για την πρόοδο του επιχειρησιακού προγράµµατος. Θέλω όµως µια απάντηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο 65% των πόρων που επιφυλάσσετε, όπως λέτε για τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», είναι η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών
στα αιτήµατα των αυτοδιοικητικών για τη στήριξη µε πόρους του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Είναι πολύ αδύναµο επιχείρηµα, πολύ µικρό
ποσό.
Θα µου επιτρέψετε να κλείσω, µε την ανοχή του Προεδρείου,
µε το εξής: Επειδή είπατε ότι όχι µόνο δεν σας απέτρεψαν να κατευθύνετε ποσά απ’ αυτό το επιχειρησιακό πρόγραµµα στον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αλλά σας ζήτησαν να εξειδικεύσετε και µέχρι τα
τέλη Μαρτίου, να είστε έτοιµοι να πείτε µε ποιον τρόπο, εµένα η
δική µου πληροφόρηση, κύριε Υφυπουργέ -και αν θέλετε διαψεύστε την- είναι ότι στη συγκεκριµένη συζήτηση, ο κ. Σεσίλιο
σας επισήµανε ότι από το πρόγραµµα δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν, παρά κάποιες µελέτες εκπαίδευσης προσωπικού, τεχνικός σύµβουλος και νέα οργανογράµµατα από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
και όχι γενικώς τα σχέδιά σας και τα οράµατά σας για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Κρατήστε, λοιπόν, µικρό καλάθι γιατί εδώ θα είµαστε και ένα
µήνα µετά για να επανέλθουµε και θα επανέλθουµε. ∆ιότι, κύριε
Υφυπουργέ, είναι η µοναδική ευκαιρία που έχει το Υπουργείο
Εσωτερικών –σας το λέω µε καλή πίστη, µε καλή προαίρεση- να
αντιµετωπίσει προβλήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της γραφειοκρατίας και να δώσετε ώθηση και στήριξη και σε άλλα που
επεξεργάζονται άλλα συναρµόδια Υπουργεία για να προχωρήσετε. ∆εν θα έχετε ξανά στα χέρια σας τέτοιο εργαλείο και τέτοιες χρηµατοδοτικές ικανότητες για να προχωρήσετε και να
αντιµετωπίσετε προβλήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Τώρα
λεφτά για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ε, βρέστε από αλλού, κύριε
Υπουργέ. Αν δεν µπορείτε να βρείτε από αλλού, ξανασκεφτείτε
το.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ζώη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κατ’ αρχάς, αν
κατάλαβα καλά τον κύριο συνάδελφο, λέει ότι αυτό είναι ένα
πρόγραµµα εκσυγχρονισµού και υποστήριξης διάφορων δράσεων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση εν γένει, δράσεις οι οποίες δεν είναι
ασύµβατες µε ανάλογες δράσεις του Σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
παραδείγµατος χάριν, συγχώνευση φορέων. Το πρόγραµµα
µέσα από τις δράσεις του, τις εξειδικευµένες, τις συγκεκριµένες,
µπορεί να υποστηρίξει τη συγχώνευση των φορέων που προκύπτουν, που είναι το κυρίως περιεχόµενο του Προγράµµατος
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Αυτό είναι το ένα ζήτηµα.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι το 65% των δράσεων υποστηρίζουν µια σειρά πρωτοβουλιών στο δηµόσιο τοµέα, συγχρόνως
όµως µπορούν να υποστηρίξουν ανάλογες δραστηριότητες που
προκύπτουν µέσα από το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Το 35% των
δράσεων είναι αυτές οι δράσεις που αναπροσανατολίζονται µέσα
στο πρόγραµµα, έτσι ώστε να µπορούν να γίνουν απολύτως συµβατές µε την επερχόµενη θεσµική διοικητική µεταρρύθµιση και
όχι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση».
Τώρα επειδή ο κύριος συνάδελφος είπε ότι µε το 65% σκοπεύουµε να χρηµατοδοτήσουµε το Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» κ.λπ.,
δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγµατα, το ξέρει πολύ καλά. Το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έχει δυο µέρη χρηµατοδοτήσεων. Το
ένα µέρος είναι η χρηµατοδότηση των αρµοδιοτήτων. Θα χρηµατοδοτηθεί από πολύ σαφείς και δυναµικούς πόρους, ΦΠΑ και
φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας.
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Και υπάρχουν οι δράσεις της µεταβατικής περιόδου –ας τις
ονοµάζω έτσι- στις οποίες περιλαµβάνεται ένα µέρος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», περιλαµβάνονται δράσεις από το ΕΣΠΑ, περιλαµβάνονται δράσεις
από το Υπουργείο και όλα αυτά µαζί θα συγκροτούν το Πρόγραµµα «Ελλάδα», περιλαµβάνονται έργα και δράσεις µέσα από
τα ΠΕΠ. Θα ξεπεράσουµε συνολικά τα 4.000.000.000 ευρώ και
πολύ σύντοµα, αυτά θα τα δείτε απολύτως καταγεγραµµένα και
απολύτως αναλυµένα, έτσι ώστε να µην µπορεί να τα αµφισβητήσει κανείς.
Ελπίζω ότι θα χαρείτε ιδιαίτερα µε το ότι θα διαπιστώσετε το
πόσο συγκεκριµένοι είµαστε, όσον αφορά τις χρηµατοδοτήσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Η µε αριθµό 542/2.3.2010 τρίτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικό Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
το έργο αναστήλωσης του Κάστρου στο Νησί Σκύρο Εύβοιας, δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Η µε αριθµό 531/2.3.2010 τέταρτη επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’
Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Βαΐτση Αποστολάτου προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τα Μακρά Τείχη του Πειραιά, δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Ακολουθεί η µε αριθµό 535/2.3.2010 πέµπτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Γρηγορίου Ψαριανού προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις υπαίθριες διαφηµιστικές πινακίδες, µε την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου
κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Πλήθος παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων κατακλύζουν
πεζοδρόµια, πλαϊνά δρόµων και ταράτσες, αποτελώντας «ένα
διαρκές έγκληµα», σύµφωνα µε εγκύκλιο του Αρείου Πάγου.
Κάθε χρόνο, µόνο στο Νοµό Αττικής, σηµειώνονται περίπου τριακόσια τροχαία ατυχήµατα εξαιτίας των φονικών πινακίδων. Το
2008 τα έντεκα από αυτά ήταν θανατηφόρα.
Θεσµικό πλαίσιο για την υπαίθρια διαφήµιση υπάρχει, αλλά
ταυτόχρονα επικρατεί χαοτική απουσία ελέγχου και τήρησης της
στοιχειώδους νοµιµότητας, παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και µελών της Κυβέρνησης.
Το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχετικές µας ερωτήσεις, στο
πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (αρ. 27/19.10.2009,
29/19.10.2009 και 32/19.10.2009), παραδέχεται ότι «…πράγµατι
εµφανίζεται δυσχερής η αποκατάσταση της νοµιµότητας και η
καταστολή φαινοµένων παραβατικής συµπεριφοράς σε θέµατα
υπαίθριας διαφήµισης.». Μια από τις αιτίες, που επισηµαίνεται,
είναι ο κατακερµατισµός και η επικάλυψη των αρµοδιοτήτων µεταξύ διαφορετικών φορέων (δήµοι, περιφέρεια, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Πολιτισµού) για ζητήµατα που αφορούν
στην τοποθέτηση των πινακίδων, την επιβολή προστίµων και την
αποξήλωσή τους. Ο ∆ήµαρχος της Αθήνας, Νικήτας Κακλαµάνης, επικαλείται ασάφεια του νοµοθετικού πλαισίου για να µην
προχωρήσει στο ξήλωµα των διαφηµιστικών πλαισίων.
Και σαν να µη φτάνει η κραυγαλέα αναποτελεσµατικότητα
νόµων και λόγων της πολιτείας, αυτές τις µέρες πραγµατοποιείται µια προκλητική, για τους ανακριβείς ισχυρισµούς της και προσβλητική για τη µνήµη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους, λόγω
παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων, καµπάνια από την ένωση
των διαφηµιστικών εταιρειών, προς υπεράσπιση των συµφερόντων τους.
Με βάση τα προαναφερθέντα ερωτώνται οι αρµόδιοι κ.κ.
Υπουργοί:
1. Έχετε εξετάσει το τι φταίει και παρά τους νόµους, τις εγκυκλίους και τις δηλώσεις της Κυβέρνησης δεν σηµειώνεται καµµιά
πρόοδος επί του πρακτέου στην αποξήλωση των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων;
2. Τι σκοπεύετε να κάνετε και σε ποιο πλαίσιο χρόνου για να
εφαρµοστούν οι νόµοι και να πραγµατωθούν οι εξαγγελίες; Είναι
στις προθέσεις σας η οριστική διαµόρφωση ενός λειτουργικού
και εφαρµόσιµου θεσµικού πλαισίου;».
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Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Γρηγόριο Ψαριανό θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε,
η αφορµή η οποία προκάλεσε την ερώτησή σας -κάποιες διαµαρτυρίες των διαφηµιστικών εταιρειών- δηµιουργήθηκε επειδή
αυτήν την περίοδο έχει ενεργοποιηθεί µία διυπουργική επιτροπή,
η οποία ασχολείται µε το θέµα. Μάλιστα θέλω να σας πω, ότι την
πρωτοβουλία για τη σύσταση αυτής της διυπουργικής επιτροπής την είχε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και γίνεται µία –θα έλεγασυστηµατική και συγκεκριµένη δουλειά, όπως και σε άλλα
Υπουργεία. Εγώ µπορώ να σας µιλήσω για τη δουλειά η οποία
γίνεται στο Υπουργείο µας.
Εκείνο το οποίο κάναµε αµέσως είναι να συστήσουµε µια
οµάδα έργου, στην οποία συµµετέχουν και ειδικοί µε κατ’ αρχήν
προσπάθεια -την οποία έχουµε ολοκληρώσει- να καταγράψουµε
το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, το οποίο είναι αρκετά διάσπαρτο
και εξ αυτού του λόγου είναι αναποτελεσµατικό. Η ίδια οµάδα
επεξεργάζεται ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο να απλοποιεί την υπάρχουσα νοµοθεσία και να δίνει τις δυνατότητες πιο
άµεσης, πιο εύκολης εφαρµογής του.
Έχουµε διαπιστώσει, βέβαια, το µέγεθος του προβλήµατος.
Και θέλω να σας πω ότι µέχρι την εκπόνηση, τη διαµόρφωση
ενός νέου νοµοθετικού πλαισίου, έχουµε ήδη πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Έχουµε µία πολύ µακρά εγκύκλιο, την οποία αποστέλλουµε στις περιφέρειες και στους δήµους της χώρας, τους
οποίους καλούµε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. ∆ιαπιστώνουµε, βέβαια, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ή σχεδόν σε
όλες, τα πιθανά πρόστιµα από την ύπαρξη παράνοµων και επικίνδυνων διαφηµιστικών πινακίδων είναι πολύ µεγαλύτερα σε
αξία από τα έσοδα τα οποία θα προέκυπταν, εάν υπήρχε τρόπος
να νοµιµοποιηθεί η ύπαρξη αυτών των πινακίδων.
Εκτός από την εγκύκλιο αυτή, αυτό το οποίο φροντίσαµε να
κάνουµε είναι να αποστείλουµε ένα ερωτηµατολόγιο στους δήµους για να καταγράψουµε το πρόβληµα µε ένα συγκεκριµένο
τρόπο, έτσι ώστε να µας βοηθήσει µια τέτοια καταγραφή στην
εκπόνηση ενός αποτελεσµατικού νοµικού πλαισίου για την επίλυση του προβλήµατος.
Επίσης, εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι επειδή στο
∆ήµο της Αθήνας υπάρχει ένα άλλο νοµικό καθεστώς, οι ευθύνες
δεν βαρύνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπάρχει η εταιρεία ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, η οποία είχε δράσει πολύ
αποτελεσµατικά πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ενεργοποιείται η εταιρεία αυτή και στην Αθήνα στα πλαίσια της διυπουργικής επιτροπής -κυρίως από το Υπουργείο Υποδοµών- έτσι
ώστε να επαναλάβει όχι µόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και
σε µεγάλους δρόµους µέσα στην Αθήνα, το πρόγραµµα το οποίο
είχε εκτελέσει κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων.
Καταθέτω και στα Πρακτικά την εγκύκλιο την οποία έχουµε
αποστείλει- θα είναι χρήσιµη για σας- καθώς και το ερωτηµατολόγιο το οποίο έχουµε αποστείλει σχετικά πρόσφατα στους δήµους και τις περιφέρειες.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Ντόλιος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Γρηγόρης Ψαριανός.
Ορίστε, κύριε Ψαριανέ, έχετε το λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά που είπατε είναι γνωστά, έχουν ξαναακουστεί και τα έχουµε ξανακούσει και από την προηγούµενη
κυβέρνηση.
Η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας στην οποία συµµετέχω πρέπει
να ξέρετε ότι είναι η µόνη επιτροπή της Βουλής, η οποία παίρνει
οµόφωνα αποφάσεις και από τους εκπροσώπους και των πέντε
κοµµάτων. Και ένας βασικός άξονας, ένα βασικό σηµείο είναι ότι
έχουµε ζητήσει ως επιτροπή να γίνουν συγκεκριµένα πράγµατα
-και µε τον Άρη Σταθάκη στην προηγούµενη σύνθεσή της ως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρο και µε τη τωρινή της σύνθεση- τα οποία δεν έχουν γίνει.
Το νοµικό καθεστώς υπάρχει, οι νόµοι είναι συγκεκριµένοι, το
καθεστώς τοποθέτησης πινακίδων καθορίζεται νόµιµα από το Σύνταγµα, από τους νόµους, από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
από την κοινοτική νοµοθεσία, από εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών. Έχει πάρει πρωτοβουλίες ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, η ηµερίδα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχει συστήσει ο Πρωθυπουργός -όπως είπατε- αυτήν τη διυπουργική
επιτροπή για την οδική ασφάλεια και για την κατάσταση των δρόµων και την τραγική κατάσταση της οδικής συµπεριφοράς και
του οδικού χάρτη της χώρας. Θέλω να σας πω, το νοµικό πλαίσιο υπάρχει, γιατί δεν εφαρµόζεται;
Μη µου λέτε και εσείς και οι προηγούµενοι και οι επόµενοι, ότι
υπάρχει σύγχυση αρµοδιοτήτων. Εδώ πέφτουν κάθε χρόνο σοβαρότατα πρόστιµα 5, 6, 7 εκατοµµυρίων ευρώ και δεν εισπράττονται, γιατί δεν υπάρχει εισπρακτικός µηχανισµός. Να κάνουµε
έναν απόψε. Για να τοποθετήσουν τις πινακίδες τρέχουν και τις
βάζουν, ενώ µε αποφάσεις του Αρείου Πάγου και µε αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας δεν τις κατεβάζουν. Να κάνουµε απόψε µία επιτροπή από τη Βουλή, να πάνε οι υπάλληλοι
της Βουλής ή της νοµαρχίας να τις κατεβάσουν απόψε. ∆εν είναι
πολλές, δεν είναι όλες.
Αυτή η τραγική καµπάνια που γίνεται, σ’ αυτόν τον «ασπρόµαυρο φόντο» ότι θα µείνουν άνεργοι είκοσι χιλιάδες άνθρωποι
που δουλεύουν στη διαφήµιση, είναι γεµάτη ψέµατα.
Αυτά όλα είναι «αρλούµπες». Είναι προφάσεις εν αµαρτίαις.
Κανείς δεν θα µείνει άνεργος και ούτε κανείς λέει να µην υπάρχει υπαίθρια διαφήµιση. Λένε ότι σε όλη την Ευρώπη επιτρέπεται
και εδώ εµείς δεν τη θέλουµε. Αυτό είναι ακόµη ένα τεράστιο
ψέµα, το οποίο διαφηµίζουν αυτές οι εταιρείες, οι οποίες παράνοµα τοποθετούν πινακίδες, σε συνεργασία και συνέργεια µε δήµους, που έχουν δηµάρχους που έχουν στηριχθεί από το ΠΑΣΟΚ,
από τη Νέα ∆ηµοκρατία, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΚΕ, από
όλους.
Και όµως -και συµβαίνει αυτό σε όλη την Ελλάδα- δεν µπορεί
καµµία κυβέρνηση να εφαρµόσει το νόµο. Και ακούγονται απειλές. Ο ∆ήµαρχος Γαλατσίου αποµάκρυνε πινακίδες και απειλείται. Του είπαν ότι δεν θα ξαναβγεί και απειλείται και µε τηλεφωνήµατα.
Ο Αντιδήµαρχος Νέας Ιωνίας αποµάκρυνε πινακίδες και δέχεται
προσωπικές απειλές. Εµάς, τους εκπροσώπους και του ΚΚΕ και
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΛΑΟΣ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας και από τα πέντε κόµµατα στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, µας βγάζουν στα κανάλια -κάποια κανάλια που τα
διαχειρίζονται διαφηµιστές, να το πω αυτό εδώ πέρα- και µας
«σύρουν» δεν ξέρω και εγώ πόσα.
Όλα αυτά τα έχουµε πει και στην επιτροπή. Τα έχουµε καταθέσει. Υπάρχουν τα στοιχεία. Υπάρχει ο νόµος. Γιατί δεν εφαρµόζεται;
Να ζητήσουµε από τον κάθε Έλληνα από σήµερα να βάζει πινακίδες για όποιο λόγο «γουστάρει», όπου «γουστάρει». Να θεσµοθετήσουµε, δηλαδή, αυτό το «µπάχαλο». Αλλιώς, από απόψε
να πάρουµε συγκεκριµένα µέτρα, να εφαρµοστεί ο νόµος.
Κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγµατα.
Έχουµε σαράντα νεκρούς από τη γρίπη των χοίρων ή από τη
γρίπη των πτηνών ή από οποιαδήποτε άλλη γρίπη κάθε πέντε
χρόνια και έχουµε χιλιάδες νεκρούς κάθε χρόνο από την τραγική
οδική συµπεριφορά µας, από την τραγική κατάσταση των δρόµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Οι δρόµοι θα έπρεπε να δικαιολογούν τα λάθη των οδηγών, να
καλύπτουν τα λάθη των οδηγών. Εδώ οι δρόµοι είναι κακοί. Όλοι
οι οδηγοί, όλοι µας, κάνουµε τραγικά λάθη, έχουµε τραγική οδική
συµπεριφορά και έχουµε και τις πινακίδες, παράνοµη τοποθέτηση, κακή σηµατοδότηση, κακό φωτισµό, κακή κλίση των δρόµων, αγορασµένα διπλώµατα, άνθρωποι παίρνουν το αυτοκίνητο
και βγαίνουν έξω, έχοντας αγοράσει το δίπλωµα 300 ευρώ. Όλα
αυτά τα έχουµε πει.
Γιατί, λοιπόν, δεν παίρνετε συγκεκριµένα µέτρα; Και έχει πάρει
πρωτοβουλία και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτηµα. Υπάρχει κάποια
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µαφία;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ψαριανό. Είχατε την ανοχή του Προεδρείου, κύριε συνάδελφε, γιατί
το θέµα είναι πολύ σοβαρό.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε,
τι να πω; ∆υστυχώς, έχετε δίκιο. Περιγράψατε µε πολύ µεγάλη
ένταση το πρόβληµα.
Θέλω να σας πω ότι βρισκόµαστε σε ένα στάδιο, όπου αναλαµβάνονται συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και µέσα στην Αθήνα
και στην περιφέρεια. Εµείς, από την πλευρά της Κυβέρνησης,
θεωρούµε πολύ χρήσιµες τις απόψεις της Βουλής, γι’ αυτό και είµαστε σε συνεννόηση µε την Πρόεδρο της Επιτροπής
-νοµίζω είναι η κ. Σακοράφα, στην ίδια επιτροπή αναφερόµαστε- για
να έρθουµε στην επιτροπή, να ακούσουµε την επιτροπή, να
εµπλουτίσουµε και να βελτιώσουµε, αυτό το οποίο επιχειρούµε
να κάνουµε και σαν Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και σαν διυπουργική επιτροπή.
Εκείνο, το οποίο µπορώ να σας διαβεβαιώσω, είναι ότι σε µια
συνεδρίαση αυτής της επιτροπής, θα έχουµε τη δυνατότητα να
σας πούµε πολύ συγκεκριµένα πράγµατα για τα βήµατα, τα
οποία θα ακολουθήσουµε την αµέσως επόµενη περίοδο και θα
ζητήσουµε και τη γνώµη της επιτροπής για το πώς θα µπορούσαµε να κάνουµε αυτά τα βήµατα πιο αποτελεσµατικά. Θα σας
περιγράψουµε και τις δυσκολίες, τις οποίες εκτιµούµε ότι θα
βρούµε, δυσκολίες οι οποίες δεν προκύπτουν από τη δράση κάποιας µαφίας.
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν συµφέροντα, τα οποία τα διαπιστώσατε και εσείς και εµείς, να εµφανίζονται πλέον στις διαφηµιστικές πινακίδες µε αντιδράσεις, οι οποίες είναι κυριολεκτικά
παράλογες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κ. Ντόλιο.
Επίκαιρες ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 533/2-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Έκτορα
Νασιώκα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανέγερση του κτηρίου ΙΚΑ στη Λάρισα.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Νασιώκα έχει ως εξής:
«Η πόλη της Λάρισας είναι ίσως η µοναδική από όλες τις µεγαλουπόλεις, που στερείται δικού της κτηρίου του ΙΚΑ για να στεγάσει τις διοικητικές και υγειονοµικές υπηρεσίες του. Η
ανέγερση του νέου κτηρίου του ΙΚΑ στη Λάρισα, ως γνωστόν,
ήταν έτοιµο για δηµοπράτηση µε το σύστηµα (µελέτη-κατασκευή) πολύ πριν από το Μάρτιο του 2004 µε εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για δικούς της
λόγους άλλαξε το σύστηµα δηµοπράτησης και αφού παρήλθαν
τρία ολόκληρα χρόνια πλήρους στασιµότητας, το ΙΚΑ µετά την
πίεση φορέων, πολιτών, Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Βουλευτών κ.λπ. προχώρησε στην προκήρυξη της µελέτης στις 8 Μαρτίου 2007. Από τότε πέρασε χρονικό διάστηµα περισσότερο των
δυόµισι χρόνων και µέχρι σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί καν η
µελέτη προκειµένου να εκδοθεί η οικοδοµική άδεια και να γίνει η
προκήρυξη κατασκευής.
Επειδή η εξέλιξη αυτή συνιστά µείζον κοινωνικό πρόβληµα για
τους Λαρισαίους εργαζόµενους και ασφαλισµένους, για το οποίο
η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας φέρει ακέραιη την ευθύνη και είναι υπόλογη, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Αν προτίθεται να επισπεύσει η νέα Κυβέρνηση και µε ποιον
τρόπο τις διαδικασίες ανέγερσης του νέου κτηρίου του ΙΚΑ στη
Λάρισα;
Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της µελέτης, έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, προκήρυξη της κατασκευής, ανάδειξη αναδόχου κατασκευαστή και ποια είναι η πιθανή ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του έργου;»
Στον ερωτώντα Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του Νοµού Λαρίσης, κ.
Έκτορα Νασιώκα, θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γιώργος Κουτρουµάνης.
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Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είναι γεγονός ότι ένα κτήριο για το µεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας που είναι το ΙΚΑ, που εξυπηρετεί χιλιάδες ασφαλισµένους, εργαζόµενους και συνταξιούχους
σε µια µεγάλη πόλη, όπως είναι η Λάρισα, είναι ένα σηµαντικό
έργο ανάπτυξης και ιδιαίτερης κοινωνικής σηµασίας σε κάθε µεγάλη πόλη.
Τι έχει γίνει µε το συγκεκριµένο κτήριο; Πραγµατικά, µε την
ερώτησή σας πρέπει να πω ότι αναδεικνύεται ένα µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει µε τις καθυστερήσεις για την αντιµετώπιση
στεγαστικών προβληµάτων των ταµείων. Το 2000-2001 έχουµε
τις πρώτες αποφάσεις για την ανέγερση του συγκεκριµένου κτηρίου, προκειµένου να στεγάσει και διοικητικές και υγειονοµικές
υπηρεσίες. Με την αλλαγή της Κυβέρνησης και την αλλαγή –
όπως λέτε και στην ερώτησή σας- του νοµοθετικού πλαισίου, θα
έπρεπε το ΙΚΑ να ζητήσει την έγκριση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, προκειµένου να προχωρήσει στην κατασκευή του συγκεκριµένου
κτηρίου.
Πράγµατι, στις 28/11/2005, µε σηµαντική καθυστέρηση όντως,
υπήρξε η διαβίβαση του αιτήµατος προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, προκειµένου να υπάρξει έγκριση και χρειάστηκε ένας και πλέον χρόνος. Το ∆εκέµβριο του 2006, το ΥΠΕΧΩ∆Ε απέρριψε το
συγκεκριµένο αίτηµα εκτέλεσης του έργου και επέστρεψε το φάκελο στο ΙΚΑ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΑ επανήλθε το
2007, για να δώσει συνέχεια και έτσι σήµερα βρισκόµαστε στο
στάδιο της προµελέτης.
Υπήρξε µία πρώτη µελέτη για την κατασκευή του έργου στις 2
Μαρτίου, δηλαδή, προχθές. Ο µελετητής υπέβαλε για έγκριση
την προµελέτη του έργου και, όπως προβλέπεται, µετά από την
έγκριση από την αρµόδια επιτροπή της τεχνικής υπηρεσίας του
ΙΚΑ, θα προχωρήσει στην εκπόνηση της οριστικής µελέτης, προκειµένου να προωθηθεί η κατασκευή του έργου.
Τηρουµένων έτσι των διαδικασιών που εφαρµόζονται µε αυτό
το θεσµικό πλαίσιο που γνωρίζουµε, φαίνεται ότι οι διαδικασίες
της µελέτης πλέον, θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2010.
Στη συνέχεια, θα χρειαστεί ένας χρόνος περίπου για να δηµοπρατηθεί το έργο, για να βρεθεί ο ανάδοχος και η εκτέλεση του
έργου φαίνεται ότι θα καθυστερήσει και θα ολοκληρωθεί το
2014, δηλαδή, µετά από τέσσερα χρόνια περίπου από τώρα.
Με βάση αυτό το χρονοδιάγραµµα που σας περιέγραψα, φαίνονται τα µεγάλα προβλήµατα που υπάρχουν και µέσα από τις
διαδικασίες, αλλά και µέσα από τις πρακτικές που ακολουθούν οι
διοικήσεις των ταµείων µε µεγάλη καθυστέρηση στην αξιοποίηση του οποιουδήποτε κτηρίου και πολύ περισσότερο στην ανέγερση νέου κτηρίου.
Θα έχω την ευκαιρία στη δευτερολογία µου να σας πω, ποια
είναι η πολιτική του Υπουργείου που επεξεργαζόµαστε, έτσι
ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Παρακαλείται να λάβει το λόγο ο ερωτών Βουλευτής του
Νοµού Λαρίσης του ΠΑΣΟΚ, κ. Έκτορας Νασιώκας.
Ορίστε, κύριε Βουλευτά, έχετε το λόγο.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ξέρω την κατάσταση στην οποία βρίσκονται γενικότερα τα ταµεία σήµερα αλλά και τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της
χώρας και τις δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να βρούµε εκείνους τους τρόπους - που δεν είναι εύκολο, σας καταλαβαίνω- να
επιταχύνουµε όλην αυτή τη διαδικασία για να µπορεί να αποδίδει ο κόπος του ελληνικού λαού, οι επενδύσεις µας να ολοκληρώνονται κάποια στιγµή, να ολοκληρώνονται τα έργα για να
µπαίνουν στην υπηρεσία των πολιτών και να αποδίδουν. Και
έχετε δίκιο. Και περιµένω στη δευτερολογία σας να µου δώσετε
περισσότερα στοιχεία.
Όµως το ΙΚΑ της Λάρισας, η ανέγερση του νέου κτηρίου είναι
πολύ πονεµένη ιστορία, κύριε Υπουργέ. Το 2003 ήµασταν σε µια
φάση: δέσµευση χρηµάτων, έτοιµοι για προκήρυξη, µελέτη, κατασκευή. Προγραµµατισµός τριών χρόνων -που ποτέ δεν τηρείται στην Ελλάδα αλλά θέλει και λίγο παραπάνω- το 2006-2007 να
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έχουµε το κτήριο. Σήµερα επτά χρόνια µετά είµαστε σε χειρότερη θέση, σε δυσµενέστερη θέση και από πλευράς ωρίµανσης
του έργου και από πλευράς κατοχύρωσης των πιστώσεων -και
λόγω της κατάστασης που έχουµε πει- και από πλευράς προοπτικής. Και αν δεν αλλάξει κάτι στη διαδικασία, είναι πολύ αισιόδοξη η πρόβλεψη ότι το 2014 θα γίνει το κτήριο.
Παράλληλα να σας πω ότι όλο αυτό το διάστηµα και σήµερα έχω τα στοιχεία του 2008 και ελπίζω ότι δεν ακρίβυνε το ενοίκιο
σήµερα- το ΙΚΑ πληρώνει κάθε χρόνο 600.915 ευρώ σε ενοίκια
στην Λάρισα. Είναι πολυδιασπασµένα όλα τα κτήρια και δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, οι κάτοικοι. Μιλάµε για µια
µεγαλούπολη, µιλάµε για µια εργατούπολη τώρα. ∆εν είναι µόνο
αγροτική περιοχή πλέον η Λάρισα. Η µεγάλη της πλειοψηφία
είναι εργάτες. Και µιλάµε για τους ηλικιωµένους συνταξιούχους
του ΙΚΑ που ταλαιπωρούνται, γιατί τα κτήρια τα οποία έχουν ιατρικές υπηρεσίες είναι πολυκατοικίες, δεν έχουν κτιστεί για να
εξυπηρετούν ανθρώπους και είναι φοβερά δύσκολο να προσεγγίσουν οι κάτοικοι. Και πληρώνουµε όλα αυτά τα χρήµατα.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, έχω ένα φάκελο ολόκληρο. Αυτός ο φάκελος έχει ερωτήσεις, απαντήσεις και δηλώσεις όλων των
Υπουργών Απασχόλησης, όλων των Υφυπουργών, όλων των γενικών γραµµατέων και όλων των διοικητών του ΙΚΑ µέχρι σήµερα.
Και όλοι αυτοί δεσµεύονται µε ένα ρητό τρόπο ότι µέσα σε ένα
χρονικό διάστηµα όλα θα είναι έτοιµα. Λοιπόν, δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα απ’ αυτές τις δεσµεύσεις γι’ αυτό χρειάζονται καθαρά λόγια.
Εγώ δέχοµαι ότι µόνο, κύριε Υπουργέ, αν σφίξετε τις διαδικασίες και τις επιταχύνετε και προπαντός, αν βρείτε τα χρήµατα και
τα δεσµεύσετε θα µπορέσουµε το ’14 να έχουµε κτήριο στη Λάρισα, αλλιώς αυτό πάει παραπίσω. Να µην πω ότι δεν είναι απίθανο να µη γίνει και ποτέ. Ποτέ εννοώ σε ένα λογικό πλαίσιο που
βλέπουµε µπροστά µας.
Επειδή είναι αναγκαίο, επειδή είναι χρήσιµο, επειδή θα συµβάλλει στην εξυπηρέτηση και την αναβάθµιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και επειδή θα εξοικονοµήσουµε
στην πράξη χρήµατα, θα λειτουργήσει καλύτερα το ΙΚΑ, θα λειτουργήσουν καλύτερα οι υπηρεσίες, θα ωφεληθούµε τα χρήµατα
από τα ενοίκια, προσπαθήστε, επισπεύστε, ιεραρχήστε ως επείγον, ως σηµαντικό το νέο κτήριο του ΙΚΑ της Λάρισας, για να
µπορέσουµε να το έχουµε το ’14.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, τον κ. Νασιώκα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, µε δεδοµένο ότι το
συγκεκριµένο κτήριο, όπως φαίνεται, θα µπορέσει να καλύψει τις
ανάγκες στέγασης για να µπορούν να εξυπηρετούνται οι ασφαλισµένοι του νοµού, πιστεύω ότι είναι δική µας υποχρέωση να
επισπεύσουµε τις διαδικασίες έτσι ώστε να αντιµετωπίσουµε το
πρόβληµα όσο γίνεται νωρίτερα. Και αυτό βέβαια, θα το κάνουµε.
Ωστόσο, είπα και πάλι -µου δίνει τη δυνατότητα η ερώτησή σας
να µιλήσω για το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει κάθε ταµείο στην προσπάθειά του είτε να δηµιουργήσει ένα νέο κτήριο,
είτε να αξιοποιήσει ένα από τα κτήρια που έχει- ότι πρέπει να αλλάξουµε πρακτικές και πολιτικές σ’ αυτόν το χώρο. ∆εν γίνεται
διαφορετικά. Αυτήν τη στιγµή το ΙΚΑ, για το οποίο λέτε -και έτσι
είναι- αν έχει τα χρήµατα να µπορέσει να τα δεσµεύσει για να
µπορέσει να πραγµατοποιήσει το συγκεκριµένο έργο. ‘Εχει περίπου τα µισά ακίνητα απ’ αυτά που αντιστοιχούν συνολικά στα
ασφαλιστικά ταµεία µε εµπορική αξία που είναι περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Είναι γεγονός ότι πολλά από τα κτήρια αυτά εξυπηρετούν τις
στεγαστικές ανάγκες του ΙΚΑ όπως τις εξυπηρετούν. ∆εν είναι
πάντοτε τα καλύτερα κτήρια αυτά. Ωστόσο υπάρχουν και κτήρια
και ακίνητα που δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν ποτέ. Η κατεύθυνση που δίνουµε εµείς και νοµίζω ότι είναι λογική -χωρίς να
σηµαίνει ότι τα ταµεία δεν έχουν την αυτοτέλειά τους γιατί τα ταµεία διαχειρίζονται την περιουσία τους και τα κτήρια- είναι να
αποκτήσουν µια πολιτική και για τη στέγασή τους και για την
αξιοποίηση των κτηρίων. Γιατί µπορούν να ανταλλάξουν οικό-
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πεδα, µπορούν να ανταλλάξουν κτήρια, µπορούν να συνεργαστούν µεταξύ τους τα ταµεία µέσα από τη σύµπραξη που εµείς
προωθούµε, έτσι ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα σ’
αυτόν τον τοµέα.
Πρέπει αυτή η τεχνική υπηρεσία που υπάρχει στο ΙΚΑ να αναβαθµιστεί. Να µπορέσει να καλύψει και τα άλλα ταµεία. Έχει προβλήµατα, έχει µεγάλες καθυστερήσεις. Πρέπει και εκεί να
στελεχωθεί καλύτερα για να µπορέσει να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Πράγµατι όταν τα ταµεία χρειάζεται να νοικιάσουν
κάποιο κτήριο πληρώνουν πολλά, όταν τα ίδια έχουν κτήρια τα
οποία µισθώνουν παίρνουν λίγα. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η
µεγάλη περιουσία -που βέβαια δεν είναι αντίστοιχη των υποχρεώσεων αλλά είναι µεγάλη περιουσία- παραµένει σε πολύ µεγάλο
βαθµό αναξιοποίητη και ως προς την ακίνητη περιουσία και ως
προς τα αποθεµατικά των ταµείων.
Η δική µας πολιτική -και αυτή θα αποτυπωθεί και στο νέο
ασφαλιστικό νόµο- είναι να υπάρχει σύµπραξη, κοινοπραξία των
ταµείων στην κατεύθυνση αξιοποίησης, βέβαια, και των αποθεµατικών, αλλά κυρίως της ακίνητης περιουσίας που έχει να κάνει
και µε ποιοτικά χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριµένα στη δυνατότητα πρόσβασης των ασφαλισµένων στο ταµείο τους.
Το ΙΚΑ είναι ένα µεγάλο ταµείο. Μπορεί να εξασφαλίσει τις κατάλληλες υποδοµές, έτσι ώστε οι ασφαλισµένοι να έχουν εύκολη
πρόσβαση και στις διοικητικές υπηρεσίες και πολύ περισσότερο
στις υγειονοµικές υπηρεσίες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ τον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Κουτρουµάνη.
∆εύτερη είναι η µε αριθµό 520/2-3-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανασίου Νάκου προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε τη διακοπή των εργασιών στο αεροδρόµιο Κεντρικής Ελλάδας –Νέας
Αγχιάλου κ.λπ.
Συγκεκριµένα η επίκαιρη ερώτηση του κ. Νάκου έχει ως εξής:
«Το αεροδρόµιο Νέας Αγχιάλου αποτελεί το µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της κεντρικής Ελλάδας. ∆ύο µήνες όµως πριν την
παράδοση του έργου, που είχε προγραµµατισθεί για την 30η
Απριλίου 2010 προέκυψε σηµαντικό πρόβληµα, καθώς ο ανάδοχος προέβη σε ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών, λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης του έργου.
Ειδικότερα, κατά την ειδική δήλωση διακοπής έργου της αναδόχου εταιρείας τα προβλήµατα χρηµατοδότησης εντοπίζονται
στα ανεξόφλητα υπόλοιπα από το Νοέµβριο του περασµένου
έτους, συνολικού ποσού περίπου 5.200.000 ευρώ. Η διακοπή των
εργασιών είναι µια δυσµενέστατη εξέλιξη, µε την οποία ουσιαστικά ο αερολιµένας Νέας Αγχιάλου, δεν θα λειτουργήσει τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, όπου όλοι προσδοκούσαµε ότι το
αεροδρόµιο κεντρικής Ελλάδας θα αποκτούσε µεγάλη αναπτυξιακή δυναµική σε Ελλάδα και Ευρώπη, µία που ήδη αεροπορικές
εταιρείες του εξωτερικού έχουν προγραµµατίσει πτήσεις κατά
την καλοκαιρινή περίοδο. Η µη λειτουργία του θα αποτελέσει µεγάλη δυσφήµιση για το αεροδρόµιο, µια που στο εξής θα είναι
δύσκολο να ενδιαφερθούν εκ νέου οι ξένες αεροπορικές εταιρείες.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Πού οφείλεται η διακοπή της χρηµατοδότησης του έργου και
πότε θα συνεχιστεί;»
Στον ερωτώντα Βουλευτή, κ. Αθανάσιο Νάκο, θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ο κ. Ιωάννης
Μαγκριώτης.
Καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το θέµα για το οποίο
έχουµε συζητήσει και έχετε δώσει κάποιες απαντήσει και µάλιστα
δηµόσια, είναι ένα θέµα που ενδιαφέρει και την Πρόεδρο ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ και τον κ. Νάκο για την επίκαιρη ερώτηση.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Εγώ ευχαριστώ τον κ. Νάκο για την ερώτηση
που κατέθεσε. Να σηµειώσω πως και οι άλλοι Βουλευτές του
νοµού, αλλά και ο Νοµάρχης έχει ενδιαφερθεί για το θέµα αυτό.
Οφείλω όµως να πω ότι το διαβάσαµε στις εφηµερίδες και
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ήταν κεραυνός εν αιθρία. Πήρα το βιογραφικό του έργου και
πραγµατικά εξεπλάγην, αγαπητέ συνάδελφε. Και εσείς ως Βουλευτής της περιοχής και τότε Υφυπουργός φαντάζοµαι ότι το παρακολουθούσατε.
Το έργο αυτό όπως ξέρετε ήταν ενταγµένο στο Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 3-112008.
∆εν τελείωσε όµως τότε και δεν έχει τελειώσει ακόµα. Πήρε
δύο παρατάσεις µέχρι σήµερα, επί δική σας κυβερνήσεως και
φυσικά δύο ΑΠΕ και µια συµπληρωµατική σύµβαση, που ανέβασε
το κόστος κατά 24,6%.
Αυτό το έργο, λοιπόν, πράγµατι, µετά και τη δεύτερη αναβολή
και παράταση που δώσατε, είναι να τελειώσει στις 30 Απριλίου
του 2010. Πιστεύω ότι µπορεί να τελειώσει και θα τελειώσει και
στέλνω ένα µήνυµα από εδώ, από τη Βουλή, προς τους εργολάβους ότι πρέπει να το τελειώσουν, γιατί δεν έχουν ουσιαστική δικαιολογία να κηρύσσουν διακοπή εργασιών.
∆ιότι, κύριε Νάκο, εάν µέσα σε τέσσερις µήνες τους δώσαµε
3.400.000 ευρώ και εσείς το 2009, σε εννιά µήνες, τους είχατε
δώσει 2.300.000 ευρώ, δεν σας έκαναν παύση εργασιών και έκαναν σε µια νέα Κυβέρνηση που τους έδωσε παραπάνω στον υποδιπλάσιο χρόνο, τότε κάποιο άλλο πρόβληµα υπάρχει.
Υπάρχει καλοκαιρινή σεζόν, υπάρχει η ανάγκη του αεροδροµίου και της λειτουργίας του, τα λεφτά θα καταβληθούν µέχρι
κεραίας και το γνωρίζουν, όπως καταβάλλονται κάθε εβδοµάδα,
αντίστοιχα και ανάλογα.
Καλέστε τους, λοιπόν, και εσείς ως Βουλευτής της περιοχής,
να άρουν αµέσως την παύση εργασιών και να ολοκληρώσουν το
έργο, γιατί µόνο κίνδυνο να µην πάρουν τα χρήµατά τους δεν
έχουν. ∆ιαφορετικά άλλοι λόγοι υπάρχουν για την ενέργειά τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Μαγκριώτη.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής του Νοµού Μαγνησίας της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Νάκος.
Σήµερα έχει την τιµητική της η Λάρισα και η Μαγνησία, οι
έδρες των Μεσογειακών Αγώνων, κύριε Νάκο.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Έχετε δίκιο, κυρία Πρόεδρε.
Μου προξένησε µεγάλη χαρά η απάντηση του Υφυπουργού
κυρίου Μαγκριώτη, ότι θα ολοκληρωθεί το έργο στην προβλεπόµενη ηµεροµηνία.
Εκείνο που δεν κατενόησα είναι ο υπαινιγµός του ότι επί Νέας
∆ηµοκρατίας ο εργολάβος δεν πληρώνονταν και δεν έκανε
στάση των εργασιών, ενώ τώρα κάνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Πληρώνεται και κάνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Και τώρα πληρώνεται και κάνει. Εγώ δεν
ξέρω ποιος είναι ο εργολάβος. Το δελτίο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος του Τµήµατος Μαγνησίας ανέγνωσα και πήρα
τα στοιχεία.
Θα σας όµως και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Το έργο αυτό
εντάχθηκε στην αντίστοιχη ΣΑΕ -δεν ενθυµούµαι τον αριθµό της
ΣΑΕ- του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων µετά από πολλές περιπέτειες. ∆ιότι είχε ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο των εργασιών,
δηλαδή ο διάδροµος προσγείωσης, η επέκταση του χώρου του
αεροδροµίου, ούτως ώστε να µην εµπλέκεται µε το στρατιωτικό
αεροδρόµιο, οι χώροι ελιγµών και ανεφοδιασµού των σκαφών
και ο χώρος όπου ανεγείρεται το σύγχρονο αυτό κτήριο του αεροσταθµού της Κεντρικής Ελλάδας.
Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο των εργασιών και είχε εγκαταλειφτεί εκεί. Μετά –όσο και αν σας δυσαρεστεί- αυτό το έργο το
οποίο ήταν στην πραγµατικότητα σταµατηµένο, µε ενέργειες
όλων των φορέων της πόλης µας και της περιοχής γενικότερα
ξεκίνησε ξανά µε προϋπολογισµό 31.000.000 ευρώ στην αντίστοιχη ΣΑΕ. Μετά από την έκπτωση, η οποία ήταν σηµαντική,
υπεγράφη σύµβαση 17.000.000 ευρώ και προχωρούσε το έργο
κανονικότατα.
Από εκεί και πέρα, σ’ αυτή την περίοδο που ζούµε η Κυβέρνηση το µόνο που κάνει είναι φοροεπιδροµή, ενώ θα έπρεπε να
προτάσσει τα αναπτυξιακά έργα, αυτά που θα φέρουν ανάπτυξη,
αυτά που θα βοηθήσουν να µη βυθιστεί η χώρα σε βαθύτατη
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ύφεση. Αυτό το έργο είναι αυτής της µορφής, είναι τόσο αναπτυξιακό µάλιστα και σταµατάει η χρηµατοδότησή του -και αναφερόµαστε σε αστεία ποσά σε σχέση µε τους προϋπολογισµούς,
το κόστος των έργων και τις δαπάνες των έργων- ενώ θα έπρεπε
να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε το έργο να µη σταµατήσει.
Όσον αφορά τα άλλα, θα παρακαλούσα να µην αφήνετε υπόνοιες. Εγώ ούτε τους εργολάβους ξέρω ούτε ξέρω αν είναι Νέα
∆ηµοκρατία ή ΠΑΣΟΚ ή το τι είναι οι εργολάβοι. ∆εν τους ξέρουµε. Και φαντάζοµαι ότι ούτε η κυρία Πρόεδρος ξέρει ποιοι
είναι οι εργολάβοι. Εµείς πήραµε τη δήλωση διακοπής των εργασιών, όπως προβλέπει η νοµοθεσία περί εκτελέσεως των δηµοσίων έργων, διότι οι άνθρωποι ήταν απλήρωτοι.
Ξέρετε εσείς εάν εκείνη τη φορά, την προηγούµενη που έµειναν απλήρωτοι ή καθυστέρησαν να πληρωθούν, είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το έργο και τώρα δεν είχαν λόγω
οικονοµικής δυσπραγίας ή λόγω οικονοµικών δυσκολιών; Είναι
δυνατόν να µπούµε στο ταµείο των τεχνικών επιχειρήσεων και να
ψάχνουµε να βρούµε σκοπιµότητες; Εδώ τα πράγµατα είναι
απλά. Λείπουν τα χρήµατα, δεν πληρώθηκε ο εργολάβος και δηλώνει αδυναµία να συνεχίσει.
∆εχόµαστε τη δέσµευσή σας ότι θα τον πληρώσετε και ότι το
έργο θα τελειώσει την 30η Απριλίου, όπως προβλέπεται από το
χρονοδιάγραµµα.
Σας ευχαριστούµε πολύ γι’ αυτήν τη διαβεβαίωση. Περιµένουµε να υλοποιηθεί ούτως ώστε αυτό το σηµαντικό έργο να λειτουργήσει το καλοκαίρι. Προγραµµατίζονται, κύριε Υπουργέ –για
να καταλάβετε τη σοβαρότητα του έργου- και έχουν δεσµευθεί
εταιρείες χαµηλού κόστους να κάνουν ήδη τακτικά δροµολόγια
προς προορισµούς της ∆υτικής Ευρώπης, σ’ αυτούς που έχουν
τη µεγαλύτερη ζήτηση. Όπως εύκολα µπορείτε να καταλάβετε,
αυτό το αεροδρόµιο µπορεί να εξυπηρετήσει την Κεντρική Ελλάδα, να αποσυµφορήσει τα άλλα αεροδρόµια και να ανοίξει µια
πόρτα της Κεντρικής Ελλάδας προς τον υπόλοιπο κόσµο, ώστε
η περιοχή αυτή η οποία ήταν πριν από ελάχιστα χρόνια αποκοµµένη από την Βόρειο ή τη Νότιο ή Κεντρική Ελλάδα, να αποκτήσει και αυτή την πρόσβασή της στην ανάπτυξη, που τόσο τη
χρειάζεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Νάκο.
Το λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Αγαπητέ συνάδελφε, δεν είπα ότι θα πληρωθούν τα χρωστούµενα, πληρώνονται, είπα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Το ίδιο είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Το τονίζω, πληρώνονται. Και είπα στους τέσσερις µήνες πόσα λεφτά πήρανε και τα συνέκρινα µε τους
αντίστοιχους µήνες του 2009 της δικής σας διακυβέρνησης, που
πήραν σχεδόν τα µισά χρήµατα, διακοπή εργασιών όµως δεν
έκαναν µέχρι τον Οκτώβρη. Τώρα παρ’ ό,τι σε τέσσερις µήνες
πήραν περισσότερα και έχουν την απόλυτη διαβεβαίωση ότι θα
πληρωθούν µέχρι κεραίας, το σταµάτησαν παραµονές έναρξης
της πολύ σηµαντικής περιόδου, όπως τονίσατε, και συµφωνώ
απολύτως µαζί σας.
Ζητώ, λοιπόν, απ’ ένα λογικό άνθρωπο να µου απαντήσει γιατί
το κάνουν. Αυτό ζητώ, αγαπητέ συνάδελφε, και δεν έχω κανέναν
υπαινιγµό για εσάς, ούτε για την παράταξή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: ∆εν το καταλαβαίνω αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Τη λογική σας ζητώ. Σας παρακαλώ, κύριε
Νάκο, µη µε διακόπτετε. Ζητώ τη λογική σας.
Συνεπώς το ερώτηµα να το απευθύνετε στον εργολάβο γιατί
υπήρξε παύση εργασιών ενώ πληρώνεται κανονικότατα και µε
καλύτερους ρυθµούς, απ’ ό,τι µέχρι τον Οκτώβρη του 2009.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Αν τον ξέρετε να του τηλεφωνήσετε,
κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Νάκο, σας παρακαλώ, µη διακόπτετε. Εάν δεν έχουµε στάση πληρωµών και
έχουµε στάση εργασιών, κάτι συµβαίνει. Το ερώτηµα που θέτει
ο Υπουργός είναι σοβαρό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Εγώ θα το διερευνήσω, κυρία Πρόεδρε;
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Νάκο και
αυτή είναι η απάντησή µου.
Κύριε Νάκο, δηµόσια οµιλούµε …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ταµίας, λογιστής της εταιρείας θα γίνω;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ο εργολάβος έχει ενηµερωθεί από τις Υπηρεσίες, πληρώνεται κάθε εβδοµάδα, κάθε εβδοµάδα παίρνει
έναντι -και έχω τα χαρτιά, µπορώ να σας τα δείξω- και παρ’ όλα
αυτά κήρυξε παύση εργασιών.
∆εν είναι πέντε όπως γράφετε, ήταν τόσο γιατί πήρε δύο δόσεις και αυτή τη στιγµή είναι 4.040.000 ευρώ. Αυτό αποδεικνύει
ότι κάθε εβδοµάδα πληρώνεται, παίρνει έναντι και είναι βέβαιος
ότι θα πληρωθεί. Τον καλέσαµε µέσα από τις υπηρεσίες, τον καλούµε και από το δηµόσιο Βήµα και παρακαλώ και τους Βουλευτές και τους παράγοντες της Μαγνησίας να απευθυνθούν και
αυτοί. ∆εν είναι καιρός για τέτοια παιχνίδια. Η Κυβέρνησή µας
δεν τα ανέχεται. Καθαρά και ξάστερα!
Τα χαρτιά είναι συγκεκριµένα. Το έργο δεν ήταν 31.000.000,
αγαπητέ συνάδελφε, ήταν 23.000.000 ο προϋπολογισµός, αυτό
λένε τα επίσηµα έγγραφα της υπηρεσίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ο αρχικός προϋπολογισµός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): ∆εν είναι σωστή η ενηµέρωσή σας, είναι
23.258.000 ευρώ και το πήρε µε 43% περίπου έκπτωση, δηλαδή
ήταν 13.194 ο προϋπολογισµός της σύµβασης. Το 17.360 που είπατε είναι µε τις δύο ΑΠΕ και τη συµπληρωµατική σύµβαση που
υπέγραψε η κυβέρνησή σας.
Να τελειώσει το έργο και θα πληρωθεί µέχρι κεραίας. ∆ιότι
όπως πολύ σωστά είπατε και λένε όλοι οι παράγοντες της Μαγνησίας και εγώ που το επισκέφθηκα στο δεύτερο µήνα της ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, τόνισα,
όταν ήρθα στη Μαγνησία για τις πληµµύρες, ότι το έργο θα ολοκληρωθεί. Οι πόροι υπάρχουν παρ’ ότι, αγαπητέ συνάδελφε,
είναι πλέον από εθνικούς πόρους η χρηµατοδότηση. Παρ’ ό,τι
είχε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ένα χρόνο παράτασης
λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στην Πελοπόννησο, δεν καταφέρατε να το τελειώσετε µέσα στην τρίτη Προγραµµατική Περίοδο. Τα χρήµατα χάθηκαν και τώρα συµπληρώνονται από τον
εθνικό προϋπολογισµό.
Παρ’ όλη τη δηµοσιονοµική στενότητα, λοιπόν, τέτοια έργα
υψίστης σηµασίας θα ολοκληρωθούν και θα πληρωθούν µέχρι
κεραίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό κ. Μαγκριώτη.
Συζητείται τώρα η µε αριθµό 541/2.3.2010 τρίτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Απόστολου Νάνου, προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
λειτουργία της επιχείρησης ΚΟΝΤΙ ΑΕΒΕ στο Βόλο, την περιβαλλοντική επιβάρυνση κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Νάνου, Βουλευτή του ΚΚΕ έχει ως
εξής:
«Τον Οκτώβριο του 2007 η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, ύστερα από καταγγελίες, παρήγγειλλε στον «∆ηµόκριτο»
έλεγχο σε δείγµατα εδάφους από το βαφείο της ΚΟΝΤΙ ΑΕΒΕ.
Στην απάντηση που κοινοποιήθηκε στη Ν.Α.Μ, διαπιστώνεται
πως στο έδαφος υπήρχε P.C.B.S., γνωστό τοξικό υλικό, σε επίπεδο αρκετά υψηλό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο χώρο του βαφείου κινούνται καθηµερινά δεκάδες εργαζόµενοι.
Έκτοτε, καµµία ενέργεια δεν έγινε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε –∆ιεύθυνση ΕΑΡΘ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι οποίες αδειοδοτούν περιβαλλοντικά τις παραπάνω εγκαταστάσεις.
Το ∆εκέµβρη του 2009, ύστερα από νέες καταγγελίες για παράβαση περιβαλλοντικών όρων, έγινε αυτοψία των αρµόδιων
υπηρεσιών της Ν.Α.Μ, όπου επιβεβαιώθηκε σωρεία παραβάσεων
σχετικά µε την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της ΚΟΝΤΙ.
Όλα τα παραπάνω, δείχνουν την εγκληµατική και καταστροφική τακτική της επιχείρησης, τόσο για τους εργαζόµενους, όσο
και για το περιβάλλον, δεδοµένων των νέων µετρήσεων του «∆η-
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µόκριτου» (αρ.πρωτ. 212/26-1-10), την αδιαφορία της πολιτείας
και την ανάγκη συστηµατικών ελέγχων κάθε χρόνο από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, της Περιφέρειας και της Ν.Α.Μ και όχι
µόνο όταν υπάρχουν καταγγελίες πολιτών που ανησυχούν.
Η κατάσταση αυτή, είναι αποτέλεσµα των πολιτικών που εφαρµόζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, που
αφήνουν ασύδοτους τους βιοµηχάνους να καταστρέφουν το περιβάλλον, αδιαφορώντας για την υγεία των εργαζοµένων και των
κατοίκων που ζουν κοντά σε ρυπογόνες επιχειρήσεις και ΒΙΠΕ.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1) Γιατί από τον Οκτώβριο του 2007 που διαπιστώθηκε η επικίνδυνη ρύπανση, µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2009 που έγιναν οι
νέες καταγγελίες δεν πραγµατοποιήθηκαν οι απαιτούµενοι έλεγχοι και δεν πάρθηκε κανένα µέτρο για τη ρυπογόνο λειτουργία
της επιχείρησης ΚΟΝΤΙ ΑΕΒΕ στο Βόλο, που βάζει σε κίνδυνο
την υγεία των εργαζοµένων και των κατοίκων της περιοχής.
2) Ποια συγκεκριµένα µέτρα σκοπεύει να εφαρµόσει για την
παραπάνω επιχείρηση, όπως και για την ενίσχυση των αρµόδιων
ελεγκτικών υπηρεσιών; Και τι για την αποκατάσταση και εξυγίανση της περιοχής που έχει µολυνθεί»;
Στον ερωτώντα Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Απόστολο Νάνο θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Αθανάσιος
Μωραΐτης.
Κύριε Μωραΐτη έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στις αρχές του 2007 ανιχνεύθηκαν πράγµατι διοξίνες και
PCBS, τα γνωστά κλοφέν σε κτηνοτροφικά προϊόντα δύο κτηνοτροφικών µονάδων που λειτουργούν πλησίον της Β’ ΒΙΠΕ του
Βόλου. Ο «∆ηµόκριτος» διενήργησε µετρήσεις στο έδαφος της
περιοχής και βρήκε πράγµατι υψηλά επίπεδα κλοφέν στο χώρο
προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων της εταιρείας «Arcelor
MITTAL». Είναι η πρώην εταιρεία ΚΟΝΤΙ.
Ο «∆ηµόκριτος» λοιπόν, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπεύθυνες για τη ρύπανση είναι οι δραστηριότητες της χαλυβουργίας
και της µεταλλουργίας στην ευρύτερη περιοχή. Κατόπιν των ευρηµάτων αυτών, η Νοµαρχία Μαγνησίας εξέδωσε απόφαση για
την απαγόρευση των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων
και τη βόσκηση ζώων εντός της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου.
Το Μάιο του 2007 η ειδική υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, του τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε, πραγµατοποίησε σειρά αυτοψιών
σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου. Οι
έλεγχοι εστίασαν σε πέντε βιοµηχανίες της περιοχής οι οποίες
ενδέχεται να έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους ρύπανση.
Κατά τις αυτοψίες αυτές, βρέθηκαν περιβαλλοντικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιµα συνολικού ύψους 270.000 ευρώ.
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί πως από τους ελέγχους αυτούς
δεν βρέθηκε η πηγή της ρύπανσης διοξινών και κλοφέν.
Τον Οκτώβριο του 2007 η Νοµαρχία Μαγνησίας, ζήτησε από
το φορέα διαχείρισης της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου να εκπονήσει µελέτη
για τον εντοπισµό των διοξινών κλοφέν και βαρέων µετάλλων σε
ακτίνα γύρω από τη ΒΙΠΕ. ∆εδοµένου ότι ο φορέας διαχείρισης
είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της ΒΙΠΕ, η µελέτη αυτή θα
παρείχε πράγµατι µια ολοκληρωµένη εκτίµηση της κατάστασης
του περιβάλλοντος, αλλά και της τεράστιας ζηµιάς η οποία είχε
προκληθεί.
Το Φεβρουάριο του 2009 το τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε εξέδωσε έγκριση
περιβαλλοντικών όρων στην εταιρεία «Arcelor MITTAL». Στην περιβαλλοντική άδεια αυτή, καθορίζονται οι όροι αλλά και τα µέτρα
προστασίας περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, η Νοµαρχία Μαγνησίας διενήργησε νέο έλεγχο εστιασµένο στο φορέα διαχείρισης
της ΒΙΠΕ Βόλου. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε σειρά περιβαλλοντικών παραβάσεων και κυρίως εντοπίστηκαν ελλείψεις
σε µέτρα παρακολούθησης των βιοµηχανιών που λειτουργούν
εντός της ΒΙΠΕ.
Ως αποτέλεσµα, ο Νοµάρχης Μαγνησίας επέβαλλε πρόστιµο
ύψους 60.000 ευρώ στο φορέα διαχείρισης. Το ∆εκέµβριο του
2009 πραγµατοποιήθηκε ένας νέος έλεγχος στις βιοµηχανίες της
περιοχής από τη Νοµαρχία Μαγνησίας και εντοπίστηκε οικόπεδο
στο οποίο βρέθηκαν βαρέλια µε κλοφέν. Το εν λόγω οικόπεδο

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

είναι µισθωµένο από την εταιρεία «Arcelor MITTAL» και χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος.
∆ιενεργήθηκαν µετρήσεις από το «∆ηµόκριτο» και διαπιστώθηκε ότι µειώθηκε η ρύπανση του εδάφους σε κλοφέν σε σχέση
µε το 2007. Ζητήθηκαν τα στοιχεία των τελευταίων έξι ετών που
αφορούν την παραγωγική διαδικασία της εταιρείας τα οποία και
επεξεργάστηκε η Χηµική Υπηρεσία Βόλου.
Πρέπει να σηµειωθεί πως µέχρι σήµερα δεν έχει εξαχθεί συµπέρασµα που να καταδεικνύει συσχέτιση µεταξύ των πρώτων
υλών που χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη εταιρεία και των αποβλήτων που εντοπίζονται.
Παρ’ όλα αυτά, ο Νοµάρχης Μαγνησίας θα εκδώσει απόφαση
µε την οποία επιβάλλει στην εταιρεία να αποκαταστήσει τη ρύπανση που βρέθηκε στο µισθωµένο οικόπεδό της, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
Εµείς ως ΥΠΕΚΑ, θεσπίζουµε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των
ΒΙΠΕ, το οποίο προβλέπει την υλοποίηση µέτρων για την περιβαλλοντική αναβάθµιση των περιοχών αυτών. Επιπλέον εξετάζουµε και αναθεωρούµε, όπου απαιτείται, τις εγκρίσεις των
περιβαλλοντικών όρων που έχουν εκδοθεί σε βιοµηχανίες. Στοχεύουµε στον καθορισµό ειδικών µέτρων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά στο ζήτηµα των ελέγχων εστιάζουµε σε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά
µε κύρια έµφαση στις ΒΙΠΕ.
Ήδη, αναβαθµίσαµε την Ανεξάρτητη Αρχή Περιβαλλοντικών
Ελέγχων µε την ίδρυση της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος και µε τα µέτρα αυτά αποσκοπούµε στους εκτεταµένους περιβαλλοντικούς ελέγχους από δω και πέρα.
Τέλος, όσον αφορά τη ζηµιά στο περιβάλλον που προκαλείται
από τη ρύπανση, θα θέσουµε σε λειτουργία την Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο πλαίσιο εφαρµογής του προεδρικού διατάγµατος 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη. Σύµφωνα µε το
διάταγµα αυτό κάθε υπεύθυνος για υποβάθµιση του περιβάλλοντος, δεν θα πληρώνει µόνο το πρόστιµο, αλλά θα φροντίζει ταυτόχρονα και την αποκατάσταση της ζηµιάς.
Κλείνοντας, θα αναφέρω τις ΥΠΕΚΑ. Προβαίνουµε σε όλες τις
διαδικασίες ελέγχου και αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών
προβληµάτων της κάθε περιοχής, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής Μαγνησίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κ. Απόστολος Νάνος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχήν, το 2007 που έγινε η πρώτη καταγγελία και στην
οποία είχα πρωτοστατήσει και ως νοµαρχιακός σύµβουλος τότε,
όπως είπατε και εσείς, έγινε έλεγχος από τον «∆ηµόκριτο» και
είχαν διαπιστωθεί αυτά τα οποία είχαν διαπιστωθεί και κύρια από
τις διοξίνες, όπου προέρχονταν από βιοµηχανίες της περιοχής.
Το PCBS, το γνωστό κλοφέν, δεν είχε τότε καταδειχθεί από
πού προερχόταν. Μέχρι το 2009 όµως, όπου έγινε νέα καταγγελία από ιδιώτη για το συγκεκριµένο εργοστάσιο στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης για το PCBS, αυτό το κλοφέν, δεν είχε γίνει
κανένας απολύτως έλεγχος στο συγκεκριµένο εργοστάσιο, ούτε
περιοδικός έλεγχος ούτε η εφαρµογή των περιβαλλοντικών
όρων, µε αποτέλεσµα, το συγκεκριµένο εργοστάσιο να έχει νοικιάσει χώρο άλλο -πέρα από τη µελέτη περιβαλλοντικών όρωνκαι να έχει ξεσκέπαστα και σκουριασµένα βαρέλια µε τοξικά απόβλητα, επικίνδυνα τοξικά απόβλητα.
Επιπλέον, ο συγκεκριµένος -και σύµφωνα µε καταγγελίες και
µε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν- µετέφερε τα επικίνδυνα αυτά
τοξικά απόβλητα µε την ένδειξη «άχρηστο υλικό» σε άγνωστο
µέρος και µε συγκεκριµένο φορέα, ο οποίος δεν έχει καµµία πιστοποίηση.
Τι δείχνει όλη αυτή η ιστορία;
Πρώτον, την έλλειψη προσωπικού και την υποβάθµιση των
υπηρεσιών ελέγχου και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά
και της επιτροπής ελέγχου στη βόρεια Ελλάδα, η οποία ελέγχει
τις βιοµηχανίες για τις µελέτες περιβαλλοντικών όρων που έχουν
υποβαθµιστεί. Και δεν είναι θέµα ότι έχουν υποβαθµιστεί, είναι
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θέµα πολιτικής υποβάθµισης ελέγχου του περιβάλλοντος και
τους αφήνουν διαχρονικά να λειτουργούν ασύδοτα οι βιοµηχανίες και να καταστρέφουν το περιβάλλον και να θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την υγεία των εργαζοµένων που δουλεύουν σ’
αυτούς τους χώρους. ∆εν µπορεί να γίνονται έλεγχοι µόνο µετά
από καταγγελίες.
Υπάρχει συγκεκριµένη καθυστέρηση µέτρων. Θα δούµε και τι
µέτρα θα παρθούν, γιατί µέχρι τώρα δεν έχει παρθεί κανένα
µέτρο και έχει καθυστερήσει ήδη πέντε µήνες αυτή η ιστορία της
καταγγελίας.
Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρχουν διαρκώς περιοδικοί
έλεγχοι, να στελεχωθούν αυτές οι υπηρεσίες. Βέβαια δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε αυτό το «ο ρυπαίνων πληρώνει», δηλαδή, να δίνει το δικαίωµα στον κάθε βιοµήχανο να λειτουργεί
ασύδοτα και από την άλλη πλευρά να πληρώνει. Ή είναι αυτό το
οποίο έχει θεσπίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αγοράζουµε
µέσω Χρηµατιστηρίου δικαιώµατα από τρίτες χώρες, για να
έχουµε δικαίωµα να ρυπαίνουµε στη χώρα µας εδώ πέρα. Με το
χρήµα να συνεχίζουν να ρυπαίνουν την περιοχή µας και να αγοράζουν δικαιώµατα από τρίτες χώρες.
Είναι µία λογική που συµφέρει και βοηθά µόνο το µεγάλο κεφάλαιο, τους βιοµήχανους δηλαδή, που καταστρέφουν το περιβάλλον και κανέναν άλλον και δείχνει ακριβώς και ποια είναι και
η δική σας πολιτική την οποία θέλετε να εφαρµόσετε τον επόµενο καιρό, η οποία είναι πέρα για πέρα λάθος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή.
Θέλω κι εγώ να κάνω µια ερώτηση πάνω σε αυτό. Πόσο η περιβαλλοντική ευθύνη περνάει και στα όρια του Περιβαλλοντικού
∆ικαίου, δηλαδή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ο έχων µπορεί να ρυπαίνει, γιατί µπορεί να πληρώσει; Μήπως χρειάζονται και κάποιες
ασφαλιστικές δικλίδες και στην κοινοτική οδηγία της περιβαλλοντικής ευθύνης, αλλά και στην εθνική µας νοµοθεσία;
Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Πράγµατι, κυρία Πρόεδρε, ο
προβληµατισµός σας είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και εµάς µας
έχει προβληµατίσει και προσπαθούµε να δώσουµε µια διάσταση,
η οποία θα σεβαστεί πρώτα απ’ όλα το περιβάλλον και βεβαίως,
δεν θα επιτρέψει στη βιοµηχανία να κυριαρχήσει µε µια ασυδοσία που πάρα πολλές φορές δυστυχώς, µας λυπεί όλους.
Ο αγαπητός συνάδελφος, όµως, έβαλε κάποια θέµατα σε κάποια από τα οποία θα συµφωνήσω µαζί του. Πράγµατι υπήρχε
ένα µεγάλο κενό µεταξύ του 2007 και των πρώτων καταγγελιών
και των πρώτων ελέγχων που έγιναν και του 2009. Σ’ αυτό έχετε
απόλυτο δίκιο.
Βάλατε το µεγάλο θέµα της έλλειψης των µηχανισµών ελέγχου και γι’ αυτό σας απάντησα πριν και σας είπα ότι: πρώτος στόχος δικός µας, από τις πρώτες ηµέρες δηµιουργίας του ΥΠΕΚΑ,
ήταν να αναβαθµίσουµε και να βάλουµε σε µια νέα λειτουργία
τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, ιδρύοντας την ειδική υπηρεσία. Ακριβώς αυτό θέλουµε να κάνουµε σήµερα.
Έχουµε ρίξει ένα µεγάλο βάρος προς αυτήν την κατεύθυνση.
Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι µε το στελεχιακό δυναµικό το
οποίο υπάρχει δεν µπορούµε να λύσουµε όλα τα προβλήµατα
µέσα σε τρεις ή τέσσερις µήνες. Αλλά θέλω να µεταφέρω εδώ
στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου ότι γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια ώστε να γίνονται και περισσότεροι έλεγχοι και βεβαίως
να ξέρουµε, αγαπητέ συνάδελφε, τι µας γίνεται, γιατί µέχρι σήµερα µιλήσατε για καταγγελίες. Γινόντουσαν καταγγελίες. Ξέρετε πόσες καταγγελίες µέχρι σήµερα δεν είχαν ελεγχθεί, γιατί
δεν υπήρχε το στελεχιακό δυναµικό από κάτω, το οποίο θα µπορούσε πράγµατι να παρακολουθήσει τέτοια µεγάλα θέµατα,
όπως είναι αυτό της ΒΙΠΕ του Βόλου;
Σας είπα και πριν και θα επαναλάβω ότι παίρνουµε µια σειρά
από µέτρα. Και παίρνουµε µια σειρά από µέτρα για να βάλουµε
τέλος σ’ αυτήν την ασυδοσία, η οποία παρατηρείται σε πάρα
πολλές περιοχές της χώρας. ∆εν είναι, όµως, όλες οι περιπτώσεις το ίδιο. Το είπατε και σεις ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση
δεν είναι ξεκαθαρισµένα τα στοιχεία για να βγούµε δηµόσια και
να πούµε ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση είναι αυτή η οποία ευ-
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θύνεται για τη µεγάλη µόλυνση του υπεδάφους.
Πέραν αυτού, όµως, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε και κάτι άλλο,
το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό. Θέλουµε να κλείσουµε
τις ΒΙΠΕ, θέλουµε να διώξουµε τα εργοστάσια; Πιστεύω όχι. Κανένας µας δεν το θέλει αυτό. Αλλά αυτό το οποίο πιστεύουµε και
το πιστεύουµε βαθιά στο ΥΠΕΚΑ είναι ότι µπορούν και η βιοµηχανία και το περιβάλλον και ο άνθρωπος να προστατευτούν στο
πλαίσιο µιας νέας πράσινης πολιτικής, η οποία θα µας επιτρέψει
ως χώρα να γυρίσουµε σελίδα και να µην έχουµε ξανά επανάληψη αυτών των θλιβερών γεγονότων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υφυπουργό που ξέρουµε ότι είναι γνωστή η ευαισθησία του στα
περιβαλλοντικά θέµατα και το στοίχηµα που έχει βάλει για την
«πράσινη» ανάπτυξη στις αρµοδιότητές του.
Συνεχίζουµε τη συζήτηση µε την τέταρτη υπ’ αριθµόν 532/2-32010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Αθανάσιου Πλεύρη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ακύρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για
την επέτειο της 25ης Μαρτίου κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του αξιότιµου συναδέλφου Βουλευτή έχει
ως εξής:
«Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύπου (Έθνος 19-2-2010)
αποφασίσατε την ακύρωση του εορτασµού της επετείου της
25ης Μαρτίου µε εγκύκλιο που αποστείλατε σε όλες τις Πρεσβείες και τα Προξενεία για λόγους οικονοµίας αλλά και συµβολισµού!!! Μάλιστα αναφέρετε τα χρήµατα που θα εξοικονοµηθούν να
διατεθούν σε άλλες συναφείς εκδηλώσεις. Πραγµατικά είναι
προκλητικό το Υπουργείο σας να ταΐζει κρατικοδίαιτες ΜΚΟ µε
εκατοµµύρια ευρώ ετησίως για να προάγουν θέµατα µεταναστών
ή ακόµα και ανθελληνικών συµφερόντων δραστηριότητες (παραδείγµατος χάριν Παρατηρητήριο Συµφωνιών του Ελσίνκι) και
παράλληλα να µην επιτρέπετε στις Πρεσβείες τιµώντας την επέτειο του 1821 να διεξαγάγουν και προώθηση της διπλωµατίας.
Συνεπώς ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός.
Α) Για ποιο λόγο προβαίνετε σ’ αυτήν την προκλητική απόφαση, τι ποσό θα εξοικονοµήσετε και σε ποιες άλλες συναφείς
εκδηλώσεις θα το διαθέσετε;
Β) Όταν αναφέρεστε σε λόγους συµβολισµού εννοείτε να µην
ενοχληθεί η Τουρκία, την οποία επιθυµείτε διακαώς να σπρώξετε
στην Ευρωπαϊκή Ένωσης»;
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Αθανάσιο Πλεύρη θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Σπύρος Κουβέλης.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, να αναφερθώ κατ’ αρχήν στο προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο προφανώς βασίστηκε σε ελλιπή πληροφόρηση, γιατί στην ερώτησή σας µιλάτε για ακύρωση του
εορτασµού της επετείου της 25ης Μαρτίου. Προφανώς, δεν πρόκειται σε καµµία περίπτωση για ακύρωση του εορτασµού.
Αυτό που αναφέρει η εγκύκλιος, την οποία έχω στα χέρια µου,
είναι ότι λόγω της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης, θεωρείται σωστό να µην παρατεθεί φέτος η καθιερωµένη δεξίωση εκ
µέρους των αρχών εξωτερικού, στο πλαίσιο του εορτασµού της
εθνικής επετείου. Που σηµαίνει, λοιπόν, ότι όχι µόνο δεν λέµε να
µην γίνει ο εορτασµός της 25ης Μαρτίου, αλλά απλώς αυτό που
γίνεται και θεωρούµε ότι πρέπει να περικοπεί είναι η δεξίωση που
κάθε χρόνο παρατίθεται από τις προξενικές και τις πρεσβευτικές αρχές.
Ο ακριβής λόγος που γίνεται αυτό, είναι ότι η παρούσα οικονοµική συγκυρία είναι εξαιρετικά δυσχερής. Άρα χρειάζεται για
τη χώρα να υπάρξει µια εξοικονόµηση πόρων από όπου είναι εφικτό να υπάρξει. Η συγκεκριµένη δεξίωση, παρ’ όλο που έχει ενδιαφέρον και σηµασία ακόµα και για τον οµογενειακό πληθυσµό,
τους Έλληνες κ.λπ., έχει όµως και ένα κόστος που είναι σηµαντικό. Αυτό το κόστος τα προηγούµενα δύο χρόνια ανήλθε ετησίως σε 1.300.000 ευρώ. ∆εν είναι ασήµαντο κόστος για µία
χώρα που πρέπει να εξοικονοµήσει πόρους από όπου µπορεί και
από την άλλη βέβαια, να µπορέσει να διαθέσει αυτούς τους πόρους, κατά περίπτωση, σε πιο δηµιουργικούς και ουσιαστικούς
τρόπους εκπροσώπησής της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και τι εννοώ όταν λέω πιο δηµιουργικούς; Ότι ούτως ή άλλως
από τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού γίνεται εορτασµός
και µάλιστα, εορτασµός στον οποίο και εµείς θέλουµε και να συµµετέχουµε και να τον υποστηρίξουµε. Ο ίδιος έχω ήδη αποστείλει χαιρετισµό που θα αναγνωστεί στις περισσότερες από αυτές
τις κοινότητες και όπου θέλουν βέβαια. Και όπως γνωρίζετε,
ούτως ή άλλως στην περίπτωση της 25ης Μαρτίου και των άλλων
εθνικών εορτών και σε πρεσβείες αλλά και σε προξενεία όπου
εδρεύουν και άλλες αρχές, πραγµατοποιείται, κατά πάγια πρακτική, δοξολογία και εκφώνηση πανηγυρικών.
Προσωπικά, θα συµµετέχω και σε τέτοιες εκδηλώσεις. Θα
κάνω µια επίσκεψη στις Ηνωµένες Πολιτείες για να συµµετέχω
στην παρέλαση που θα γίνει για την 25η Μαρτίου -που θα γίνει
στις 21 Μαρτίου φέτος στη συγκεκριµένη περιοχή. Ούτως ή
άλλως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό να υποστηρίζουµε
αυτό, µειώνοντας όµως το κόστος για τη χώρα.
Τέλος, να αναφερθώ στο δεύτερο µέρος της ερώτησής σας.
Φυσικά η περικοπή αυτή δεν σχετίζεται σε καµµία περίπτωση µε
χρηµατοδότηση µη κυβερνητικών οργανώσεων. Άλλωστε υπενθυµίζω ότι σε προηγούµενη ερώτηση στον συνάδελφό σας κ. Γεωργιάδη, είχα µιλήσει για µια πολύ σκληρή περικοπή του προγράµµατος
χρηµατοδότησης από την υπηρεσία διµερούς αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά και για ένα πέρασµα από πολύ αυστηρή κρισάρα, για το τι εξυπηρετεί το συµφέρον της χώρας και τι όχι στην
αναπτυξιακή διάσταση, για να µπορέσουµε ακριβώς να υπηρετήσουµε αναπτυξιακή βοήθεια και όχι τις ανάγκες των κατά περίπτωση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δεν είναι και ο
στόχος της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Κουβέλη.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχήν είναι σηµαντικό ότι ξεκαθαρίσατε
ότι θα γίνει ο εορτασµός της 25ης Μαρτίου. Ωστόσο, θεωρώ ότι
υπάρχει φοβερή υποβάθµιση, εάν δεν γίνει παράλληλα και µία
τυπική δεξίωση. Όταν αναφέρεστε σ’ αυτό το κόστος, προφανώς, µπορεί να πάει στο ήµισυ εάν δεν γίνει η καθιερωµένη δεξίωση, γιατί φαντάζοµαι τα προηγούµενα χρόνια γινόταν µε
κάποια υπερβολή, όπως συνηθίζουν να παρουσιάζουν συνεχώς
οι ελληνικές εκδηλώσεις. ∆εν είναι δυνατόν όµως, να λέτε ακόµα
και για ένα ποσό της τάξεως του 1.000.000 ευρώ, ότι δεν µπορεί
η χώρα σ’ αυτήν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται να ανταποκριθεί.
Θα ήθελα να σας πω το εξής. Σας δίνεται και µια µεγάλη ευκαιρία, αφ’ ενός να τιµήσουµε την εθνική επέτειο και αφ’ ετέρου
να κάνουµε µία υψηλού επιπέδου διπλωµατία, στο επίπεδο του
να εξηγήσουµε στις αντιπροσωπείες που υπάρχουν, για ποιο
λόγο βάλλεται η Ελλάδα αυτήν τη συγκεκριµένη στιγµή. Μπορούν να αποφευχθούν πολλά δηµοσιεύµατα όπως αυτά που
έχουµε δει, εάν πραγµατικά µέσα σε αυτές τις δεξιώσεις δοθεί η
πραγµατική διάσταση της οικονοµικής κατάστασης της χώρας
µας, αλλά και του πόλεµου που γίνεται.
Κύριε Υπουργέ, γενικότερα ανησυχούµε. Από τότε που έχετε
αναλάβει τη διακυβέρνηση, αφενός είδαµε να φεύγουν αρχικά
τα Υπουργεία Μακεδονίας-Θράκης, να φεύγει ο όρος «Εθνική»,
να γίνεται εξοικονόµηση, όλως τυχαίως, σε ό,τι έχει να κάνει
µόνο µε θέµατα της εθνικής επετείου. Αναφέρουµε το Εθνικής
Άµυνας που κόβει τα µηχανοκίνητα, εσείς εδώ λέτε ότι περιορίζετε. Πού αλλού έχει γίνει εξοικονόµηση; Πείτε µου άλλους τοµείς που έχει γίνει εξοικονόµηση. Όταν αναφέρεστε σε λόγους
συµβολισµού, τι εννοείτε; Εννοείτε συµβολισµού, λόγω της οικονοµικής κρίσης ή ποιος άλλος συµβολισµός µπορεί να υπάρχει και δεν πρέπει να γίνει δεξίωση για τη συγκεκριµένη
περίπτωση.
Επιπλέον, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Αναφέρεται τα ποσά
να δοθούν σε συναφείς εκδηλώσεις. Ποιες είναι αυτές οι συναφείς εκδηλώσεις, κύριε Υπουργέ; ∆ηλαδή, αυτήν τη στιγµή το
Υπουργείο σας αξιολογεί ότι δεν πρέπει να εορταστεί ακόµη και
µε δεξίωση, µε εκδηλώσεις εορτασµού η 25η Μαρτίου, και να
διατεθεί πού; Σε ποιες εκδηλώσεις της Πρεσβείας;
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Κύριε Υπουργέ, η εθνική επέτειος –έκανα µία αναδροµή- εορτάζεται από τότε που υπάρχει ελληνικό κράτος και σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Θεωρώ λοιπόν, ότι επειδή το ποσό που
αναφέρετε δεν είναι ουσιαστικό εξοικονόµησης, είναι ενδεχοµένως κάτι το συµβολικό, δεν είναι αυτό που θα λύσει το πρόβληµα
ούτε θα δώσει κάποια έννοια συµβολισµού. Μπορούµε να εξοικονοµήσουµε από πάρα πολλά θέµατα που υπάρχουν: Από την
κρατική τηλεόραση, από την κρατική διαφήµιση. Ο ΟΠΑΠ για παράδειγµα, να µη δώσει διαφήµιση σε κάποια κανάλια που δίνει
συνέχεια, να κόψει 1.000.000 ευρώ για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. ∆εν µπορεί όµως, σ’ έναν τοµέα που η χώρα αρχικά τιµά
την ανεξαρτησία της, αφετέρου έχει συµβολισµό έντονο γιατί
προάγονται τα εθνικά θέµατα έναντι της Τουρκίας, που έρχονται
διάφοροι διπλωµατικοί ακόλουθοι και ουσιαστικά αποδέχονται
αυτόν τον αγώνα του Ελληνισµού και παράλληλα υπάρχει και η
ευκαιρία µέσα στην οικονοµική κρίση να εξηγήσουµε τί έχει γίνει,
να κοπεί αυτό το κονδύλιο.
Θεωρώ ότι, αν µη τι άλλο, είναι υπερβολικό και δεν είναι ένα
κόστος, το οποίο τελικά ακόµα και συµβολικά θα βοηθήσει τη
χώρα. Μάλιστα, ο Πρέσβης που έχω δίπλα µε ενηµέρωσε ότι
µπορούν να γίνουν και δεξιώσεις πάρα πολύ φθηνές, µε ένα
κρασί της «τιµής» όπως χαρακτηριστικά το αποκαλούν οι διεθνείς
κύκλοι. ∆εν χρειάζεται να υπάρχει ακριβή εκδήλωση, µία τυπική
εκδήλωση, µία τυπική δεξίωση, ώστε να εορταστεί η 25η Μαρτίου όπως της αρµόζει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): … Και να είναι και ελληνικό το κρασί, για να µη βλέπουµε έξω ξένα κρασιά.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ασυζητητί ελληνικό κρασί, κυρία Πρόεδρε.
Χαίροµαι που αναγνωρίζετε ότι πρόκειται για µία ανακρίβεια,
δεν είπαµε να µη γίνει εορτασµός, σε καµµία περίπτωση. Θα
ήταν νοµίζω και απαράδεκτο, για µία πολύ µεγάλη στιγµή του ελληνικού έθνους, να ειπωθεί κάτι τέτοιο.
Από εδώ και πέρα, όµως, νοµίζω ότι δεν έχει νόηµα να µπούµε
σε µία συζήτηση για το αν θα µπορούσε να στοιχίσει λιγότερο ή
περισσότερο. Ξέρετε σ’ αυτά τα ζητήµατα πολλές φορές είναι
δύσκολο να ελέγξει κανείς το κόστος, όταν έχει ήδη αποφασιστεί να γίνει σε συνεννόηση µε τις Πρεσβείες.
Η δική µας επιλογή είναι όχι ότι η Ελλάδα δεν θα µπορούσε
να ανταποκριθεί σ’ αυτό το κόστος -θα µπορούσε να ανταποκριθεί κόβοντας από κάπου αλλού ίσως- αλλά θεωρούµε ότι µέσα
σε µία περίοδο που η Ελλάδα προσπαθεί να πείσει όλο τον
κόσµο, ότι θέλει να εφαρµόσει µε σοβαρότητα και αυστηρότητα,
αλλά κυρίως µε σοβαρότητα και συνέπεια ένα πρόγραµµα µεγάλης λιτότητας, το να παραθέτουν δεξιώσεις οι Πρεσβείες σε
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όλο τον κόσµο, καταλαβαίνετε ότι έχει ένα πρωθύστερο, έχει κάτι
το οποίο µάλλον δεν πείθει πάρα πολύ. Είναι σαν να λέει µία οικογένεια, ότι έχουµε µπει σε µία σκληρή περίοδο για την οικιακή
οικονοµία και παρ’ όλα αυτά θα κάνουµε µία γιορτή!
Αυτό όµως, τι σηµαίνει. Σηµαίνει ότι οι πόροι, οι οποίοι περικόπτονται, λέει και πάλι η εγκύκλιος την οποία σας διάβασα πριν
ότι: «Πρέπει να αξιοποιηθούν από πλευράς των Πρεσβειών για
κάλυψη άλλων συναφών εκδηλώσεων».
Ξέρετε παρουσίασα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
στο Κοινοβούλιο, πριν από µερικές µέρες, για παράδειγµα την
πολιτική µας για την οικονοµική διπλωµατία. Μία συναφής εκδήλωση που µπορεί να γίνει είναι µία εκδήλωση για προώθηση των
ελληνικών συµφερόντων στο εξωτερικό, οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων -και πολύ καλά κάνετε και αναφέρεστε σε
αυτό- µία εκδήλωση η οποία είναι στοχευµένη και που δεν θα
λάµβανε χώρα κατά άλλο τρόπο. Στην 25η Μαρτίου η Ελλάδα θα
είναι παρούσα έτσι και αλλιώς.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι µπορούµε να διπλασιάσουµε το αποτέλεσµα κάνοντας αυτό. Επίσης, θέλω να σας πω ότι αναφερθήκατε
και στην ανάγκη να περικόψουµε από άλλους τοµείς. Σας είχα
πει στην προηγούµενη απάντηση ότι για παράδειγµα, στην Αναπτυξιακή Συνεργασία, η περικοπή που δεχθήκαµε αγόγγυστα
από το Υπουργείο Οικονοµικών ήταν της τάξεως των 2030.000.000. Άρα και από εκεί περικόπτουµε και όχι φυσικά κατά
προτεραιότητα από περιπτώσεις που µπορεί να εκπροσωπηθεί
η Ελλάδα.
Τέλος, να πω αγαπητέ συνάδελφε, ότι ο συµβολισµός είναι
µόνο συµβολισµός της ανάγκης να επιδείξουµε ένα πνεύµα λιτότητας την πολύ συγκεκριµένη στιγµή που χρειάζεται η χώρα
και κανένας άλλος.
Από εκεί και πέρα η εξωτερική πολιτική που κάνει η χώρα γίνεται µε συνέπεια απέναντι και στην Τουρκία, όπου πρέπει να δείξουµε ότι εµείς θα υποστηρίξουµε την ευρωπαϊκή προοπτική
εφόσον όµως η Τουρκία σταθεί και αυτή στο ύψος των υποχρεώσεών της απέναντι στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι
αυτός ακριβώς είναι και ο τρόπος µε τον οποίο θέλουµε να το
αντιµετωπίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Η µε αριθµό 536/2.3.2010 πέµπτη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσιωτάκη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Βουλευτού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµ. 22/9/22.2.2010 επίκαιρη επερώτηση
των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας κυρίων Αλεξάνδρου ∆ερµεντζόπουλου, ∆ηµητρίου Αβραµόπουλου, Μιχαήλ Χαλκίδη, Γεωργίου Κασαπίδη, Κυριάκου Μητσοτάκη, Θεοδώρου Καράογλου,
Νικολάου Καντερέ, Κωνσταντίνου Τσιάρα, Ευριπίδη Στυλιανίδη,
Αλεξάνδρου Κοντού, Μαργαρίτη Τζήµα, Νικολάου Παναγιωτόπουλου, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, Κωνσταντίνου Κιλτίδη, Νικολάου Λέγκα, Ιωάννη Βρούτση, Νικολάου Νικολόπουλου, Θεόφιλου
Λεονταρίδη, Ιωάννη Πλακιωτάκη και Γεωργίου Καρασµάνη, προς
τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος,ΕνέργειαςκαιΚλιµατικήςΑλλαγής,Οικονοµίας,Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εξωτερικών, σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό Έβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική και την αντιπληµµυρική προστασία.
Από τα έδρανα των Ανωτάτων Λειτουργών θα παρακολουθήσουν σήµερα τη συζήτηση της επερώτησης ο πρώην συνάδελφός µας και νυν Νοµάρχης Έβρου ο κ. Ζαµπουνίδης, ο
Αντιδήµαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Καβάζης, ο κ. Τουρασής Βασίλης Καθηγητής Πολυτεχνείου και ο κ. Ποθουλάκης Χρήστος
Επιστηµονικός Συνεργάτης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώνεται ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
τη Βουλευτή κυρία Σοφία Καλαντίδου.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός ορίζει ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον κ. Ηλία Πολατίδη.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιος Τσίπρας ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το Βουλευτή Αχαϊας κ. Νίκο Τσούκαλη.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών κ. Αλέξανδρος ∆ερµεντζόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ποταµός
Έβρος είναι ένα από τους κυριότερους ποταµούς της Βαλκανικής Χερσονήσου. Πηγάζει από τα δυτικά όρη της Βουλγαρίας
και κυλάει σε βουλγαρικό έδαφος νοτιανατολικά, σχηµατίζοντας
µια κοιλάδα ανάµεσα στις οροσειρές της Ροδόπης και του Αίµου.
∆ιερχόµενος από τη Φιλιππούπολη, το Σβίλεγκραντ, το Ιβαήλοβγκραντ συναντάει τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην περιοχή
των Καστανεών στα βόρεια του νοµού και εισέρχεται σχηµατίζοντας το τρίγωνο του Κάραγατς, κοντά στην Ανδριανούπολη. Στη
συνέχεια αποτελεί το φυσικό σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας, πριν
εκβάλει στο βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, µε κυριότερους παραπόταµούς του τον Τούντζα, τον Άρδα, τον Ερυθροπόταµο και τον Εργίνη.
Όλος αυτός ο ποταµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεταφέρει ένα σηµαντικό υδάτινο όγκο κατά τη διαδροµή του. Κάθε
φορά που συναντιέται µε έναν από τους παραποτάµους του, επιβαρύνεται µε ακόµα µεγαλύτερο φορτίο µε αποτέλεσµα µερικές
φορές να έχουµε δηµιουργία έντονων πληµµυρικών φαινοµένων.
Για την αντιµετώπισή τους πριν από πενήντα πέντε περίπου χρόνια, το 1957, έγιναν τα πρώτα αναχώµατα στις όχθες του. ∆υστυχώς, όµως, η παλαιότητά τους, η ελλιπής ή και ανύπαρκτη
συντήρηση, η ένταση του φαινοµένου και οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών έχουν επιδεινώσει τα τελευταία χρόνια αυτή
την κατάσταση.
Από το 2003 µέχρι σήµερα, τέσσερις φορές είχαµε πληµµύρες που προκάλεσαν βιβλικές καταστροφές στο Νοµό Έβρου,
µε αποκορύφωµα τις τελευταίες πληµµύρες του περασµένου
µήνα. Εικόνα της περιοχής και των γεγονότων, από το βορειότερο άκρο ως το νοτιότερο του νοµού, έχει λάβει γνώση το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρώτα ήταν το κλιµάκιο του κόµµατός µας,
µετά το κλιµάκιο της Κυβέρνησης καθώς και των άλλων κοµµάτων και έχουν πια ιδία άποψη των καταστροφών.
Οι καταστροφές είναι ορατές σε αγρούς καλλιεργηµένους ή
προς καλλιέργεια, σε σπίτια, σε υποδοµές, σε κτηνοτροφικές

εγκαταστάσεις. Έχουµε, όµως, και καταστροφές που κατά τη
διάρκεια των επισκέψεων µπορεί να µην φαίνονται, αλλά εµφανίζονται στην τοπική οικονοµία σε όλα της τα επίπεδα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ως συνέπεια της οικονοµικής υστέρησης
του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα η οπισθοδρόµηση του νοµού να
είναι αναπόφευκτη.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο κατά την
επίσκεψη του κλιµακίου της Νέας ∆ηµοκρατίας, όσο και στην
πρόσφατη συνάντηση, που είχαν οι εκπρόσωποι του νοµού -ο
Νοµάρχης, που είναι µαζί µας σήµερα, ο Πρόεδρος της ΤΕ∆Κ, ο
Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, εκπρόσωποι του αγροτικού κόσµου- µε τον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους Υπουργούς,
µετά την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιµακίου στο νοµό, τέθηκαν όλα τα ζητήµατα και οι απαιτούµενες ενέργειες, τόσο για την
βραχυπρόθεσµη, όσο και για την µακροπρόθεσµη επίλυση του
προβλήµατος.
Από τη µέχρι σήµερα δυνατή καταγραφή των ζηµιών έχουµε
πολύ περισσότερα από 250.000 πληµµυρισµένα στρέµµατα καθ’
όλο το µήκος της παρέβριας περιοχής. Ακόµα και σήµερα είναι
πληµµυρισµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. ∆εκάδες σπίτια
είναι κατεστραµµένα, υποδοµές διαλυµένες, κτηνοτροφικές µονάδες και επιχειρήσεις που νόµιµα λειτουργούν στις παραποτάµιες περιοχές. Προκύπτει η ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων. Στις
ζηµιές αυτές δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε, σήµερα, επ’ ακριβώς τις παράπλευρες απώλειες, που θα υποστούν και άλλοι οικονοµικοί κλάδοι, όπως και τις έµµεσες απώλειες του αγροτικού
εισοδήµατος από την αδυναµία καλλιέργειας των αγροτεµαχίων.
Ακόµα, οι επιπτώσεις στη λειτουργία των βιοµηχανικών µονάδων είναι µεγάλες, όπως το εργοστάσιο της Ορεστιάδας, της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης, που κινδυνεύει φέτος να µην
λειτουργήσει, και των µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης
κηπευτικών και αγροτικών προϊόντων, λόγω έλλειψης γεωργικών
προϊόντων, δηλαδή πρώτων υλών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Εδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Κρίνεται άµεσα αναγκαία µια σειρά από δράσεις. Η άµεση
αποκατάσταση όλων των ζηµιών που έγιναν στα αναχώµατα.
Όσο είναι ανοικτά το µεγαλύτερο τµήµα της πληµµυρισµένης περιοχής θα αποτελεί µια εν δυνάµει διέξοδο του υδάτινου όγκου
ακόµα και σε µικρό του µέγεθος.
Η άµεση αποκατάσταση όλων των αγροτικών υποδοµών, όπως
είναι η άντληση των υδάτων, η αποµάκρυνση της άµµου, και των
φερτών υλικών, από τους αγρούς, η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας -γιατί µετά την αποστράγγιση δεν θα µπορούν οι
αγρότες να πλησιάσουν στα χωράφια τους, όπου όταν θα τραβηχτούν τα νερά θα φανεί η εικόνα της πλήρους καταστροφής
της οδοποιίας- η επισκευή των αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, γεωτρήσεων, ο καθαρισµός των στραγγιστικών δικτύων και
των συλλεκτηρίων τάφρων.
Κρίνεται απαραίτητη η έκτακτη χρηµατοδότηση των ΤΟΕΒ και
των ΓΟΕΒ, για τη στήριξη του έργου, που αφορά τις εργασίες
αποκατάστασης. Στις αποζηµιώσεις των πληγέντων αγροτών και
κτηνοτρόφων, αποζηµιώσεις που αφορούν οποιαδήποτε ζηµιά
στη φυτική παραγωγή τόσο µονοετών καλλιεργειών, φυτικό κεφάλαιο µε ειδική παραγωγή, τα σπαράγγια, όσο και σε γεωργικά
µηχανήµατα, σε εγκαταστάσεις, σε θερµοκήπια, σε αποθήκες.
Αποζηµιώσεις στη ζωική παραγωγή όπως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωοτροφές, ζωικό κεφάλαιο. Την αναπλήρωση του
απολεσθέντος εισοδήµατος ανά στρέµµα, στα χωράφια που θα
έχουν µειωµένη παραγωγή λόγω όψιµης σποράς. Καθώς και
αποζηµίωση σε εκείνα που δεν θα είναι δυνατή η εκµετάλλευσή
τους. Την αναπλήρωση του απολεσθέντος εισοδήµατος στους
κτηνοτρόφους, από την απώλεια παραγωγής γάλακτος, τη χρηµατοδότηση σε όσους θέλουν να µετεγκατασταθούν και έχουν
κτηνοτροφικές µονάδες κατά 100%.
Έχουµε τις οικονοµικές ενισχύσεις στους πληµµυροπαθείς µε
ρύθµιση των χρεών τους, µε επιχορήγηση από το πρόγραµµα
των δηµοσίων επενδύσεων µέσω ΕΟΜΜΕΧ, των πληγέντων για
τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις, για το µηχανολογικό εξοπλισµό, τις πρώτες ύλες, τα εµπορεύµατα και τα οχήµατα, που ορισµένα καταστράφηκαν ολοσχερώς, µε την αναστολή καταβολής
και ρυθµίσεις των ασφαλιστικών εισφορών µετά από αποφάσεις
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των ασφαλιστικών ταµείων, για να αποφύγουµε πιθανές κατασχέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας άλλος κλάδος που δοκιµάζεται στο Νοµό είναι ο επιχειρηµατικός κόσµος του νοµού µας.
Ρύθµιση των δανειακών συµβάσεων κάθε είδους, είτε ληξιπρόθεσµων οφειλών είτε ενήµερων οφειλών µε χορήγηση διετούς
τουλάχιστον περιόδου χάριτος, χωρίς καταβολή τόκων των κεφαλαίων και µε αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας
του δανείου σε δέκα έτη, µε κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη
της περιόδου χάριτος.
Τέτοιου είδους ρυθµίσεις, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είχαν γίνει και από τη Κυβέρνηση τη δική µας µετά
τις πληµµύρες του 2008. Είναι αναγκαίο να ξαναγίνουν, γιατί το
επαναλαµβανόµενο φαινόµενο των πληµµυρών τις καθιστά πια
επιβεβληµένες. Χορήγηση νέων δανείων στις επιχειρήσεις του
νοµού µε χρήση ελαστικών και ευέλικτων κριτηρίων στο ύψος
του 30% επί του ακαθάριστου κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
ή τη χορήγηση δανείου ως ποσού 300.000 ευρώ µε την εγγύηση
του ΤΕΜΠΜΕ. Μετατροπή της περιόδου αποπληρωµής των κεφαλαίων κίνησης που χορηγήθηκαν από το ΤΕΜΠΜΕ, για την επιχειρηµατική ρευστότητα από έξι δόσεις σε (τρία έτη) που ήταν,
σε δέκα δόσεις, δηλαδή σε πέντε έτη. Ακόµα, εν όψει του αναπτυξιακού νόµου, επιπλέον µοριοδότηση των κατατιθεµένων ή
και αναµενοµένων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, όλα αυτά που
είπα αποτελούν δράσεις άµεσης και βραχυπρόθεσµης προτεραιότητας για την αντιµετώπιση των πληµµυρών, που έπληξαν
και πλήττουν το Νοµό Έβρου. Αυτό, όµως, που απαιτείται είναι
η οριστική επίλυση, είναι η αποφυγή επανάληψης αυτών των
δραµατικών φαινοµένων, ώστε να µην πληρώνουµε κάθε χρόνο
δεκάδες εκατοµµυρίων ευρώ για αποζηµιώσεις και αποκαταστάσεις, αλλά τελικά µε λιγότερο κόστος να απαλλάξουµε το νοµό
και τους κατοίκους του από αυτήν τη δοκιµασία, από αυτήν τη
µάστιγα.
Εν τέλει να µην κάνουµε κάθε χρόνο ειδικά προγράµµατα αποκατάστασης. Να κάνουµε κάποια στιγµή ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης του Νοµού Έβρου. Χρόνια ολόκληρα, πάντα κατά τη
διάρκεια, όµως, της κρίσης, όλοι συζητούν για λύσεις που λίγο
πολύ είναι γνωστές. Μετά την κρίση, όλες περνούν στο περιθώριο και στη λήθη, µε αποτέλεσµα να έχουµε µια διαρκή επανάληψη των φαινοµένων, που µάλιστα λόγω της -επιδεινούµενης
τελευταία- κλιµατικής αλλαγής παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα.
Όπως, λόγου χάριν, είναι γνωστή σε όλους τους αρµόδιους η
κοινοτική οδηγία-πλαίσιο 2000/60, που ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο το 2003, που σχετίζεται µε τους υδάτινους πόρους,
µε τις λεκάνες απορροής, µε τη διαχείριση των περιβαλλοντολογικών ζητηµάτων, την από κοινού διαχείριση των διακρατικών
λεκανών. Το 2005 ξεκίνησε η εφαρµογή αυτής της οδηγίας στη
χώρα µας µε την οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων
του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τη διάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Υδάτων στην
Περιφέρεια. Έγινε ποτέ αποτίµηση του έργου της;
Ακόµα όλοι γνωρίζουν την ανάγκη και λένε για µια σύσταση
µόνιµης ειδικής υπηρεσία διαχείρισης του ποταµού Έβρου.
Κάθε φορά, κατά τη διάρκεια της κρίσης, στις επισκέψεις των
κλιµακίων, ο νοµάρχης που είναι εδώ, µέσα από τα νερά, µε τις
υπηρεσίες του, µονότονα, σταθερά επαναλαµβάνει την αναγκαιότητα της δηµιουργίας αυτής της υπηρεσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όλοι αναγνωρίζουν εκείνη τη στιγµή το λογικό της πρότασης,
αλλά δεν το είδε κανείς µέχρι σήµερα στην πράξη.
Τέλος, και το σηµαντικότερο. ∆εν υπάρχει κανείς στον Έβρο
και πέρα από αυτόν που να µην έχει µάθει ότι η ριζική αντιµετώπιση και λύση βρίσκεται σε πιο ψηλά επίπεδα λήψης αποφάσεων.
Απαιτείται τριµερής συνεργασία και δράση µεταξύ ΕλλάδαςΤουρκίας και Βουλγαρίας για την εκπόνηση κοινού προγράµµατος της διαχείρισης των υδάτων του ποταµού, τη δηµιουργία
υποδοµών, την ανάληψη κοινών δράσεων, είτε αυτές αφορούν
στην εκβάθυνση και τον καθαρισµό της κοίτης του ποταµού και
την επαναχάραξή του είτε τη συγκράτηση και στην οµαλή ροή
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του συνολικού υδάτινου όγκου.
Σχετικές συζητήσεις είχαν ξεκινήσει µετά τις πληµµύρες του
2008, από την προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
µε τη βουλγαρική πλευρά, αλλά πρέπει να προχωρήσουν σε επίπεδα κορυφής και στις τρεις χώρες. Κάτι που δυστυχώς µέχρι
σήµερα δεν έγινε.
Θέλω να πω κλείνοντας ότι άκουσα µε ικανοποίηση τον Πρωθυπουργό της χώρας στην προχθεσινή συνάντηση να διαβεβαιώνει για τη ανάληψη αυτών των πρωτοβουλιών. Ελπίζουµε ότι
αυτή τη φορά θα έχουµε αποτέλεσµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέσαµε αυτήν την επίκαιρη
επερώτηση µε αυξηµένο αίσθηµα ευθύνης απέναντι σε ένα νοµό
που επανειληµµένα έχει δοκιµαστεί από τις πληµµύρες. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης του κλιµακίου, αλλά και µετά από αυτήν,
δηλώσαµε ότι στο συγκεκριµένο ζήτηµα δεν χωρούν ούτε αντιπολιτευτικές κορώνες, ούτε κοµµατική εκµετάλλευση. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, βούληση, συλλογικό πνεύµα και δράση
και κυρίως άµεση δράση. Επιτέλους για να πάµε µια φορά εµείς
πιο µπροστά από τα νερά στον ποταµό Έβρο. Να τα προλάβουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αλέξανδρο ∆ερµεντζόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. ∆ηµήτριος Αβραµόπουλος, Βουλευτής Α’
Αθηνών, για πέντε λεπτά από του Βήµατος της Βουλής.
Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Αβραµόπουλε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πράγµατι φλέγον ζήτηµα των πληµµυρών στον ακριτικό
Νοµό Έβρου, στην όµορφη αυτή γωνιά της πατρίδος µας, είναι
γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολλές φορές στο παρελθόν βρέθηκα εκεί -και χαίροµαι που είναι σήµερα εδώ ο Νοµάρχης Έβρου κ. Ζαµπουνίδης- για τον ίδιο λόγο που σήµερα
συζητάµε. Σαν να µην έχει αντιληφθεί η ελληνική πολιτεία ότι έχει
υποχρέωση να προλαµβάνει κάποιες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει:
Οι κυβερνήσεις, µε πρόσφατο παράδειγµα αυτό της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχουν δαπανήσει πολύ χρόνο, σηµαντικότατους πόρους και πολύτιµες εργατοώρες για να δαµάσουν τα νερά του
διασυνοριακού ποταµού Έβρου. Όµως, δυστυχώς, όπως όλοι
γνωρίζουµε, µόλις αρχίσουν οι πρώτες δυνατές βροχές στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας µας ή αρχίσουν να λιώνουν τα
χιόνια στη γειτονική Βουλγαρία, χτυπάει το καµπανάκι του κινδύνου. Αµέσως ανεβαίνει η στάθµη του ποταµού και ξεκινά πραγµατικά ένας «Γολγοθάς» για τους κατοίκους, για τις αρχές του
νοµού, για την πολιτεία.
Και αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι η πολιτεία λόγω της προφανούς αναποτελεσµατικότητας ή και ανεπάρκειας των µέχρι σήµερα έργων τελικά, αντιµετωπίζει το
ζήτηµα των πληµµυρών ως διαχείριση κρίσεως χωρίς να προχωράει στις απαραίτητες ριζικές και ριζοσπαστικές λύσεις.
Φέτος οι καταστροφές ήταν µεγάλες. Σπίτια έχουν µετατραπεί σε λασπόλουτρα. Γυναίκες και άντρες µε µικρά παιδιά στην
αγκαλιά έχουν εγκαταλείψει τις πληµµυρισµένες κατοικίες τους
βρίσκοντας προσωρινή στέγη σε ξενοδοχεία και σε συγγενείς.
Χιλιάδες στρέµµατα καλλιεργήσιµων εκτάσεων κατεστράφησαν,
ενώ η πανίδα και η χλωρίδα της περιοχής έχουν υποστεί σοβαρά
πλήγµατα. Το πρόβληµα είναι κοινωνικό, είναι περιβαλλοντικό,
είναι οικονοµικό, είναι πολιτικό, είναι διασυνοριακό, είναι διεθνές.
Πριν από λίγο καιρό επισκέφτηκα το νοµό ως επικεφαλής κλιµακίου, µαζί µε τους συναδέλφους µου, τον κ. Χαλκίδη, τον κ.
Κασαπίδη, τον κ. ∆ερµεντζόπουλο, που µίλησε πριν, µαζί και ο
παλιός περιφερειάρχης, που ξέρει καλά τα πράγµατα και την περιοχή. Αφουγκραστήκαµε τις ανησυχίες των πολιτών και ενηµερωθήκαµε αναλυτικά από το Νοµάρχη κ. Ζαµπουνίδη και τους
δηµάρχους της περιοχής. Γυρίσαµε πίσω πολύ προβληµατισµένοι, αλλά έχοντας αναλάβει και µια σειρά από ευθύνες και πρωτοβουλίες, µε άλλα λόγια αυτό που σήµερα µας φέρνει σε αυτήν
την Αίθουσα.
Η κατάσταση είναι δύσκολη. Το πρόβληµα είναι µεγάλο. Ανθρώπινες ζωές κινδυνεύουν. Περιουσίες καταστρέφονται. Ζώα
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και φυτά εξαφανίζονται. Υπονοµεύεται η αναπτυξιακή προοπτική
του Νοµού Έβρου. Απειλείται η κλιµάκωση ενός οικολογικού κατ’
αρχάς, µεγάλου προβλήµατος, µε συνέπειες στον άνθρωπο και
τη φύση. ∆εν µπορούµε άλλο να περιµένουµε. Χρειάζεται άµεσα
η πολιτεία, εσείς, κύριε Υπουργέ, ως εκπρόσωπός της απόψε
εδώ, να πάρετε µέτρα. Και εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση
θα στηρίξουµε κάθε πρωτοβουλία που αποβλέπει στο να δηµιουργήσει, να διαµορφώσει ένα περιβάλλον σιγουριάς και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή.
Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η διεθνής συνεργασία διότι τα φυσικά φαινόµενα, το γνωρίζουµε, δεν γνωρίζουν σύνορα. Η δέσµευση του Πρωθυπουργού να συναντηθεί µε τον Τούρκο και
Βούλγαρο Πρωθυπουργό για το θέµα αυτό, είναι θετική. Πρέπει
άµεσα από πλευράς ελληνικής Κυβέρνησης να αναληφθεί πρωτοβουλία -σε συνέχεια παλαιότερης, να το θυµίσουµε αυτό που
είχε αναλάβει η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας- ώστε και σε
διµερές επίπεδο µε την Τουρκία αλλά και σε τριµερές µε τη
Βουλγαρία να εκπονηθεί ένα κοινό πρόγραµµα για τη διαχείριση
των νερών του ποταµού και βεβαίως τη δηµιουργία των υποδοµών που θα προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες στην ευρύτερη περιοχή.
Θεωρώ σκόπιµο να τονίσω ότι η υιοθέτηση της πρότασής µας
όπως αυτή διατυπώθηκε στον Έβρο την ηµέρα που τον επισκεφτήκαµε από τον ίδιο τον κ. Παπανδρέου, ώστε στην επικείµενη
συνάντησή του µε τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Ερντογάν
και αφού υπάρξει και συνεννόηση µε τον Πρωθυπουργό της
Βουλγαρίας κ. Μπορίσοφ να συζητήσουν το θέµα του Έβρου.
Είναι ένα -όπως είπαµε- πολύ θετικό βήµα, ένα βήµα στη σωστή
κατεύθυνση.
Όµως η διαπραγµάτευση πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή
και µε ταυτόχρονη διασφάλιση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων στην περιοχή. Τότε και µόνο τότε µπορεί να πραγµατωθεί η
συνεργασία των τριών χωρών η οποία ενδεχοµένως και εµείς το
προτείνουµε εξάλλου, να πάρει µελλοντικά τη µορφή διακρατικής σύµβασης διαµορφώνοντας σταθερές στη διεθνή συνεργασία, µε στόχο βέβαια τη δηµιουργία ενός ενιαίου διακρατικού
φορέα Ελλάδος-Βουλγαρίας και Τουρκίας για τη διαχείριση της
λεκάνης του ποταµού.
Η πολιτεία πρέπει να κινηθεί µε στρατηγική και προγραµµατισµό. Ζητούµε, λοιπόν, την κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση των πληµµυρών, των φυσικών
καταστροφών. ∆ηλαδή θεωρούµε ότι η χάραξη µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής συνολικά για το Νοµό Έβρου, αποτελεί το
κλειδί για τη λύση του προβλήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και τη δευτερολογία µου αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): ∆εν την έχετε, κύριε
Βουλευτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε µου δίνετε ένα λεπτό
σας παρακαλώ, αν θέλετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Για να µην ξαναζήσουµε παρόµοιες στιγµές και να µην αναγκαστούµε να κάνουµε την ίδια
συζήτηση εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκαλέσαµε εµείς αυτή τη συζήτηση και είναι το σηµαντικότερο ζήτηµα που απασχολεί τις παρακείµενες περιοχές στον Έβρο. Αναµένουµε, λοιπόν, από την
Κυβέρνηση να δεσµευτεί για τις ξεκάθαρες, απτές πρωτοβουλίες της για τις οποίες είπαµε και πρωτύτερα ότι εφόσον γίνονται σε αυτήν την κατεύθυνση που τελικά όλοι συµφωνούµε, θα
µας βρει κοντά της και συµπαραστάτες για να τα καταφέρουµε.
Ζητούµε, επίσης, από όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να πάρουν θέση πάνω στην πρόταση που καταθέτουµε. Ιδού, λοιπόν,
πεδίον δόξης λαµπρόν για να συµφωνήσουν όλες οι πτέρυγες
της Βουλής, η Αθήνα να έρθει πιο κοντά στον Έβρο µε συγκεκριµένες αποφάσεις, µε ολοκληρωµένη στρατηγική και σχέδιο.
Με αυτές τις παρατηρήσεις, θεωρούµε ότι αναλαµβάνοντας
αυτήν την πρωτοβουλία, υπηρετούµε πέραν των συµφερόντων
του λαού της περιοχής και µια εθνική καθαρά διάσταση της εσωτερικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής µας πολιτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. ∆ηµήτριο Αβραµόπουλο.
Ο επόµενος οµιλητής είναι από το Νοµό Ηµαθίας, ο κ. Μιχαήλ
Χαλκίδης. Έχετε το λόγο ακριβώς για πέντε λεπτά θα σας παρακαλούσα και ακολουθεί ο κ. Κασαπίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εφιάλτης των πληµµυρών επέστρεψε για τους κατοίκους του Έβρου στις 14 Φεβρουαρίου. Μεγάλες ποσότητες νερού, προερχόµενες κυρίως από τα τοπικά
νερά του ποταµού Έβρου, κατέκλυσαν δεκάδες χιλιάδες στρέµµατα, απειλώντας και σε ορισµένες περιπτώσεις καταστρέφοντας τις περιουσίες των κατοίκων του νοµού. Με τα αναχώµατα
να σπάνε το ένα µετά το άλλο, τα νερά από τη Βουλγαρία να επιβαρύνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση, ο νοµός βρέθηκε από τα
ξηµερώµατα της 14ης Φεβρουαρίου 2010 και για πολλές µέρες
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δίχως να διαφαίνεται στο
άµεσο µέλλον οριστική λύση του προβλήµατος παρά µόνο πρόσκαιρες εκτονώσεις.
Η Νοµαρχία Έβρου µε επικεφαλής το νοµάρχη εκκένωσε την
περιοχή του ∆έλτα του Έβρου, λόγω της επικίνδυνης αύξησης
των υδάτων των ποταµών του νοµού πάνω από το όριο συναγερµού. Παράλληλα, αλιείς, γεωργοί, κυνηγοί, κτηνοτρόφοι,
καθώς και µεγάλο µέρος των επισκεπτών εγκατέλειψαν άµεσα
την περιοχή του ∆έλτα του Έβρου. Το κόστος των καταστροφών
που προκλήθηκαν σε οικίες και σε τοπικές καλλιέργειες είναι
µέχρι στιγµής ανυπολόγιστο, ενώ οι πληµµυρισµένες εκτάσεις
ξεπέρασαν τα διακόσιες χιλιάδες στρέµµατα.
Μετά από εντολή του Προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας
Αντώνη Σαµαρά, κλιµάκιο Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας µε
επικεφαλής το ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο, επισκεφθήκαµε την πληγείσα περιοχή. ∆ιαπιστώθηκε σε συνεργασία µε όλους τους φορείς -και οφείλω να πω την κραυγή αγωνίας όλων των φορέων,
µε πρώτο το νοµάρχη, και κυρίως τους δηµάρχους που πλήττονται- ότι χρειάζεται κοινό πρόγραµµα για τη διαχείριση των υδάτων και τη δηµιουργία υποδοµών και σε διµερές επίπεδο µε τη
γειτονική Τουρκία, αλλά και σε τριµερές µε τη Βουλγαρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυµόµαστε όλοι µας τον Έβρο
κάθε φορά που πληµµυρίζει. Ενισχύουµε τα αναχώµατα προσωρινά, ώστε να αντιµετωπιστεί η κατεπείγουσα κατάσταση. ∆εν
µπορεί να αφήνουµε, όµως, τα πράγµατα στην τύχη. Κανένας
µέχρι σήµερα, συµπεριλαµβανοµένης και της κυβέρνησης της
Νέας ∆ηµοκρατίας των πεντέµισι ετών, δεν αποφάσισε και δεν
αποφασίζει να χαρτογραφήσει τον ποταµό. ∆εν έχουµε λεπτοµερή αποτύπωση της κοίτης, δεν ξέρουµε πού έχει στενέψει,
ποια είναι η χωρητικότητα σε νερό, πού χρειάζεται να ενισχύσουµε τα αναχώµατα και πόσο. Πρέπει να ξεκινήσουµε από το
«άλφα» που είναι η αποτύπωση της κοίτης, αλλιώς θα συνεχίσουµε να καταγράφουµε ζηµιές και να κάνουµε παρεµβάσεις εκ
των υστέρων και να πληρώνουµε, κύριε Υπουργέ, τόσα χρήµατα
όσα όλα αυτά τα χρόνια θα ήταν πολύ λιγότερα από το να γινόντουσαν τα έργα.
Επειδή είναι άµεση ανάγκη ενηµέρωσης του προγράµµατος
αποκατάστασης και οριστικής λύσης της αντιπληµµυρικής προστασίας του Νοµού Έβρου σάς ρωτάµε κύριοι Υπουργοί: Είναι
στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας να κινηθεί συντεταγµένα
και µε βάση ένα εθνικό σχέδιο για τη χάραξη µιας ολοκληρωµένης αντιπληµµυρικής στρατηγικής συνολικά για το Νοµό Έβρου;
Εµείς είµαστε εδώ και σας προτείνουµε να λάβετε άµεσα, συγκεκριµένα και αποτελεσµατικά µέτρα και εµείς θα τα στηρίξουµε. Θα τα στηρίξουµε γιατί έτσι στηρίζουµε τους ανθρώπους
που φυλάγουν Θερµοπύλες, τους Εβρίτες.
Τονίζουµε ότι η κοινοτική νοµοθεσία και συγκεκριµένα η οδηγία 2000/60 έχει ως σκοπό -µεταξύ άλλων- να συµβάλει στο µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες. Επιβάλλεται συνεπώς
ο προγραµµατισµός εκπόνησης µελετών και κατασκευής των
αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στο Νοµό Έβρου. Είναι αδήριτη ανάγκη η εκπόνηση επικαιροποιηµένου σχεδιασµού -master
plan- αντιπληµµυρικής προστασίας των περιοχών του νοµού.
Είναι πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία πολύ δύσκολη ως προς τη διαχείρισή της κατάσταση, που έχει να κάνει
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µε την κλιµάκωση ενός οικολογικού κατ’ αρχάς προβλήµατος, το
οποίο όµως θέτει άµεσα σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων και περιουσίες, ενώ ταυτόχρονα υπονοµεύει την αναπτυξιακή προοπτική
του νοµού.
Είναι, κύριοι Υπουργοί, στις άµεσες προθέσεις του Υπουργείου να λάβετε όλα τα απαραίτητα µέτρα, όπως: καθαρισµό της
κοίτης, αποκατάσταση των πρανών, επισκευή των αναχωµάτων,
των ρεµάτων και των ποταµών του νοµού για την ασφάλεια των
πολιτών και των περιουσιών τους; Η Νέα ∆ηµοκρατία ζητά τη δέσµευση των Υπουργών, ότι έχουν δοθεί µε σαφήνεια εντολές
προς όλους τους παράγοντες της κεντρικής διοίκησης στην κατεύθυνση λήψης µέτρων που θα εγγυώνται επιτέλους την οριστική λύση της αντιπληµµυρικής προστασίας του νοµού -και
εµείς δεν το πράξαµε- είτε µε άµεση ένταξη των απαραίτητων
µελετών και κατασκευών στο ΕΣΠΑ είτε µε την άµεση εθνική χρηµατοδότηση.
Εµείς είµαστε εδώ για να σας πιέσουµε να πάρετε πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή που υπηρετεί το γενικό συµφέρον των Εβριτών. Και θα στηρίξουµε τις πρωτοβουλίες αυτές, αν
και όταν παρθούν. Περιµένουµε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης,
οι οποίες µε αποκλειστικό γνώµονα την προαγωγή του δηµοσίου
συµφέροντος, πρέπει να στοχεύουν στην οριστική λύση της αντιπληµµυρικής προστασίας του νοµού και στη δίκαιη αποζηµίωση
των πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Οι αποζηµιώσεις για τις καλλιέργειες, για το φυσικό και ζωικό
κεφάλαιο, για την απώλεια εισοδήµατος και για τις υπόλοιπες περιουσίες, πρέπει να δοθούν ταχύτατα στους πληγέντες αγρότες
και πολίτες.
Εν µέσω µιας πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης που περνάει
η χώρα µας, οι γενικολογίες, κύριοι Υπουργοί και τα ευχολόγια
όχι µόνο δεν λύνουν τα προβλήµατα αλλά αντιθέτως τα επιτείνουν. Πάρτε τις πρωτοβουλίες και εµείς είµαστε εδώ για να τις
στηρίξουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Χαλκίδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας του Νοµού
Κοζάνης κ. Γεώργιος Κασαπίδης.
Ορίστε, κύριε Κασαπίδη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε µία επίκαιρη επερώτηση που καταθέσαµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα -συνάδελφοι Βουλευτές από τη Νέα ∆ηµοκρατία- για ένα ετήσιο πλέον
φαινόµενο που έπληξε για ακόµη µία φορά το Νοµό Έβρου, προκαλώντας σωρεία ζηµιών και πλήθος προβληµάτων, τα οποία καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε.
Το µέγεθος των καταστροφών και η ιδιαιτερότητα της περιοχής, αλλά και η περιοδικότητα και η διαρκώς αυξανόµενη δριµύτητα του φαινοµένου, δεν αφήνουν πλέον κανένα περιθώριο για
πρόχειρες λύσεις. Η ανάγκη αν και αυτονόητη, για αποζηµίωση
των απολεσθεισών καλλιεργειών, άλλων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και υποδοµών, δεν αρκεί για να αποκαταστήσει το
ηθικό των κατοίκων που θα µείνουν και θα περιµένουν ανυπεράσπιστοι την επόµενη καταστροφή.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο οφείλουµε να αντιληφθούµε είναι το
κατεπείγον της ανάγκης για µια διαχειριστική παρέµβαση, η
οποία θα καταφέρει να αναστείλει τον καταστροφικό κύκλο του
φαινοµένου και το επακόλουθο συσσωρευτικό οικονοµικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό κόστος.
Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται είναι -δεν οφείλονται
µόνο στις αστάθειες των πρανών, λόγω της περιοδικής µεταβολής της στάθµης του φρεατίου ορίζοντα- προβλήµατα που θα
µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε τα κατάλληλα τεχνικά έργα.
Η σοβαρότερη απειλή παραµένει και είναι η µη ελεγχόµενη
εκροή των υδάτων από τους ταµιευτήρες των όµορων χωρών,
στις οποίες ανήκει το µεγαλύτερο µέρος της λεκάνης απορροής
του Έβρου Ποταµού.
Και συγκεκριµένα να αναφέρω κάποια στοιχεία: Το 66% ανήκει
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στη Βουλγαρία, το 28% στην Τουρκία. Και παρά το γεγονός ότι
διακόσια τριάντα από τα πεντακόσια τριάντα χιλιόµετρα του συνολικού µήκους του Έβρου βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, αυτό
δεν αρκεί για να αιτιολογηθεί ο βαθµός εξάρτησης της επιδιωκόµενης λύσης από διπλωµατικούς χειρισµούς, διότι εντός των
συνόρων µας βρίσκεται µόνο το 6% της λεκάνης απορροής του
ποταµού. Εποµένως η απαιτούµενη διαχείριση είναι εξαιρετικά
περίπλοκη, διότι εξαρτάται σε κάποιο βαθµό -καθόλου αµελητέοκαι από την επίτευξη κλίµατος συνεννόησης και συνεργασίας µε
τις γείτονες χώρες.
Εν τω µεταξύ, µια σειρά παραγόντων, όπως για παράδειγµα ο
περιορισµός του όγκου του Έβρου, λόγω παρεµβάσεων –δικών
µας και των γειτόνων- αλλά και της κλιµατικής αλλαγής που επιταχύνει το λιώσιµο του χιονιού, και τα ασταθή καιρικά φαινόµενα
που προκαλούν σχεδόν κάθε χρόνο -όπως και φέτος- την απότοµη αύξηση της στάθµης του ποταµού και επιβαρύνουν σηµαντικά την έκταση και τη δριµύτητα των προκαλουµένων καταστροφών.
Είναι προφανής η άµεση ανάγκη κατασκευής σηµαντικής χωρητικότητας ταµιευτήρων, που θα παρέχουν τη δυνατότητα ελεγχόµενης εκροής µεγάλων ποσοτήτων νερού, αλλά και αντιπληµµυρικών
ζωνών για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων απορροής.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφίβολα
όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι το τεράστιο ετήσιο, πλέον, κόστος
των αποζηµιώσεων των απωλειών καλλιεργειών και απολεσθέντος ζωικού κεφαλαίου, αλλά και το κόστος της αποκατάστασης
των ζηµιών σε βασικές υποδοµές, είτε στα αγροκτήµατα είτε και
σε παρακείµενες κατασκευές και διάφορες άλλες επενδύσεις,
είναι µεγαλύτερο από το κόστος κατασκευής των βασικών υποδοµών που θα αποτρέπουν στο µέλλον αυτά τα φαινόµενα.
Εποµένως, τα αναγκαία και επείγοντα ζητήµατα που πρέπει να
αναφερθούν είναι: Η άµεση κατάρτιση του εθνικού σχεδίου αντιπληµµυρικής στρατηγικής για το Νοµό Έβρου -όπως ακούστηκε
και από τους προλαλήσαντες- αλλά και η διαπραγµάτευση και
στενή συνεργασία µε τις όµορες χώρες για την από κοινού αντιµετώπιση του προβλήµατος που πλήττει δυσανάλογα τη χώρα
µας.
Πέραν, όµως, αυτών αισθάνοµαι την ανάγκη να τονίσω ότι συγκεκριµένες δεσµεύσεις και χρονοδιαγράµµατα απαιτούνται
άµεσα και µάλιστα είναι χειροπιαστά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ακρίτες µας και είναι ζωτικής σηµασίας για τους
ίδιους. Και την περίοδο αυτή, που διερχόµαστε από µία κρίση,
είναι εύλογο το ερώτηµα στα χείλη όλων: Πώς θα αντιµετωπίσει
η Κυβέρνηση αυτές τις ζηµιές;
Πώς η Κυβέρνηση, λοιπόν, και αυτό το ερώτηµα είναι προς
εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης, θα βρείτε τα χρήµατα για να καλύψετε τις ζηµιές που έχουν προκληθεί; Πότε θα
αποκατασταθούν πλήρως τα αναχώµατα; Πώς θα αποζηµιωθούν
οι πληγέντες γεωργοί µε τους σπαρµένους αγρούς, αλλά και
πώς θα αποζηµιωθούν οι γεωργοί για την απώλεια του εισοδήµατός τους εξαιτίας του ότι δεν πρόλαβαν να σπείρουν ανοιξιάτικες καλλιέργειες που πρέπει να σπαρούν τώρα;
Εδώ υπάρχει και ένα πρόβληµα -όπως αναφέρθηκε και από το
συνάδελφο, τον κ. ∆ερµεντζόπουλο- για την εύρυθµη και ασφαλή
λειτουργία του εργοστασίου Ζαχάρεως στην Ορεστιάδα, εάν δεν
προλάβουν να σπείρουν τα ζαχαρότευτλα στις παρέβριες περιοχές, στα γόνιµα χωράφια του Νοµού Έβρου.
Τι θα κάνετε επίσης, κύριοι της Κυβέρνησης, µε τη λειτουργία
του ΕΛΓΑ, που θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα και γρήγορα αυτές
οι εκτιµήσεις και οι αποζηµιώσεις των παραγωγών, δεδοµένου
ότι υπάρχει και η οδηγία για αναστολή των προσλήψεων στις δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, είναι αναγκαίες και επείγουσες οι αποζηµιώσεις για
αποκατάσταση των ζηµιών στα πληµµυρισµένα αγροκτήµατα,
όπως ο καθαρισµός τους από φερτές, ξένες, άγονες ύλες, η παραχάραξη ή η κατασκευή εκ νέου των ορίων των αγρών και των
αγροτικών οδών, η αποκατάσταση των ζηµιών σε αρδευτικά δίκτυα, αλλά και αντλητικά συγκροτήµατα και γεωτρήσεις των γεωργών, καθώς επίσης και ο καθαρισµός των αποστραγγιστικών
δικτύων και τάφρων.
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Τέλος, στη ζωική παραγωγή είχαµε και εκεί σηµαντικές ζηµιές,
είτε σε κτηνοτροφικές υποδοµές είτε σε ζωικό κεφάλαιο είτε σε
αποθηκευµένα προϊόντα –ζωοτροφές- που δεν πρόλαβαν οι παραγωγοί να τα αποµακρύνουν.
Για τέτοιου είδους, λοιπόν, ζηµιές καλείστε, κύριοι της Κυβέρνησης, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, να µας απαντήσετε και να απαντήσετε και στους παραγωγούς που κρέµονται
στην κυριολεξία από τα χείλη σας για να αντιµετωπίσουν τα
έξοδα των καλλιεργειών, αλλά και των οικογενειών τους, λαµβάνοντας τη µέριµνα, όχι µόνο για τις ζηµιές αυτές, αλλά και για το
αίσθηµα ασφάλειας για µελλοντικές επενδύσεις στις περιοχές
αυτές που πλήττονται κάθε χρόνο από τις πληµµύρες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κασαπίδη.
Τελευταίος οµιλητής ο µετεωρολόγος κ. Νικόλαος Καντερές
από την Αττική, µε τον οποίο κλείνει ο κύκλος των οµιλητών
Κύριε Καντερέ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί και Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε στο ίδιο τραγικό έργο θεατές, σχεδόν κάθε χρόνο,
εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική
φράση, που µπορεί να αποδώσει κανείς, για να περιγράψει τον
εφιάλτη που ζουν οι κάτοικοι του νοµού κάθε χρόνο το χειµώνα
από τις πληµµύρες του ποταµού Έβρου.
Οι τρεις µεγάλοι ποταµοί που διατρέχουν ολόκληρο το νοµό,
ο Έβρος, ο Άρδας και ο Ερυθροπόταµος, µαζί µε τους Εργίνη
και Τούντζα, που καταλήγουν στο Θρακικό Πέλαγος, στο βόρειο
Αιγαίο, δεν µπορούν πλέον να αντέξουν τον όγκο των νερών που
τους κατακλύζουν. Φέτος, οι πληµµύρες υπήρξαν εκτεταµένες
και οι καταστροφές ιδιαίτερα σφοδρές, φέρνοντας τους κατοίκους σε απόγνωση. Πληµµύρισαν πάνω από διακόσιες πενήντα
χιλιάδες στρέµµατα, εκ των οποίων τα ογδόντα χιλιάδες στρέµµατα µε καλλιέργειες, όπως επίσης εκατοντάδες κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις. Μιλάµε για ανυπολόγιστες ζηµίες τόσο οικονοµικά όσο και περιβαλλοντικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο επαναλαµβανόµενος αυτός
εφιάλτης οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι
απαραίτητες σύγχρονες υποδοµές, που είναι απαραίτητες για να
συγκρατήσουν τη δύναµη των νερών. ∆υστυχώς, ως άνθρωποι,
έχουµε υποτιµήσει τη δύναµη της φύσης, ακόµη και όταν αυτή
µας εκδικείται. Έχουµε κακοµεταχειριστεί το περιβάλλον, παρά
τις πολλές τεχνολογικές εξελίξεις που έχουµε σήµερα. Έχουµε
αµελήσει πλήρως την προστασία της φύσης.
Ήδη, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε πολλά ακραία καιρικά φαινόµενα σε ολόκληρη την υφήλιο µε µεγαλύτερη συχνότητα. Τα
τελευταία χρόνια –βεβαίως, το ξέρετε- λόγω των καταστροφικών
συνεπειών από τις κλιµατικές αλλαγές, βλέπουµε σε διάφορα σηµεία της γης να µας πλήττουν πολλές καταστροφές. Η χώρα µας,
βεβαίως, δεν θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη. Όµως, θα
έπρεπε, γνωρίζοντας την παρούσα κατάσταση, να δηµιουργήσουµε υποδοµές προστασίας, ώστε να αµβλύνουµε –αν όχι να
εξαλείψουµε- τις συνέπειες που έχουν αυτά τα φαινόµενα της
φύσης. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ευθύνες αναλογούν σε όλους µας
διαχρονικά.
Πρέπει να αναλογιστούµε ότι κάθε χρόνο αυτές οι πληµµύρες
–εκτός από ανθρώπινο πόνο- προκαλούν τεράστιες οικονοµικές
ζηµιές στους κατοίκους και στο κράτος. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι το 2005 που είχαν πληµµυρίσει πάνω από διακόσιες χιλιάδες στρέµµατα στην ίδια περιοχή, οι ζηµιές είχαν αποτιµηθεί
σε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ. Φέτος, οι καταστροφές ήταν µεγαλύτερες. Πόσο θα µας κοστίσει φέτος η καταστροφή, κύριοι
Υπουργοί; Έχει γίνει αποτίµηση;
Αλλά, πέραν του καθαρού οικονοµικού σκέλους των αποζηµιώσεων, να σας ρωτήσω και το εξής: ∆εν θα πρέπει κάποτε να
δώσουµε ένα οριστικό τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη, αντί απλά
κάθε χρόνο να αποζηµιώνουµε τους πληγέντες;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αίτια των καταστροφών που
βιώνει κάθε χρόνο ο Νοµός Έβρου είναι πολυδιάστατα και χρονολογούνται αρκετές δεκαετίες πίσω. ∆εν θα εισέλθω σε πολλές
λεπτοµέρειες. Θα αναφέρω όµως κάποια δεδοµένα. Ο Έβρος
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αντέχει το πολύ χίλια τριακόσια µε χίλια πεντακόσια κυβικά µέτρα
νερού το δευτερόλεπτο. Στη Βουλγαρία λειτουργούν σήµερα
τρία φράγµατα, που χρονολογούνται από το 1958, το 1965 και το
1971 αντίστοιχα. Το πιο καινούργιο, δηλαδή, είναι σαράντα ετών!
Με αυτά τα φράγµατα συγκρατούν, όσο µπορούν, τα νερά που
κατεβάζει το ποτάµι. Όταν, όµως, ο ποταµός φουσκώνει και από
τις πολλές βροχοπτώσεις λιώνουν απότοµα τα χιόνια στα ορεινά
–αυτό που έγινε φέτος, δηλαδή- τότε τα φράγµατα γεµίζουν
ασφυκτικά και δεν αντέχουν.
Εδώ θα δώσω δύο προτάσεις, µία µεσόχρονη –θα έλεγα- και
µία µακρόχρονη. Κύριοι Υπουργοί και Υφυπουργοί και κύριοι συνάδελφοι, όταν υπάρχουν χιονοπτώσεις -είναι προβλέψιµες από
τις µετεωρολογικές υπηρεσίες- και έρχονται βροχές, είναι δυνατόν τρεις και τέσσερεις µέρες πιο πριν να γνωρίσουµε ότι τα χιόνια, τα οποία υπάρχουν πάνω στα βουνά, θα λιώσουν.
Άρα, µπορούν, όταν υπάρχει κατάλληλη συνεργασία µε τη
Βουλγαρία βασικά, να αφήσουν από τα τρία αυτά µεγάλα φράγµατα ικανό αριθµό νερού -να υπάρξει αυτή η απορροή- ούτως
ώστε µε τα νερά που θα ξαναγεµίσουν πάλι, να µην υπάρχει πρόβληµα.
Αντίθετα, όµως, η Βουλγαρία αποδεσµεύει νερά –για να µην
πάθει η ίδια ζηµιά- και το αποτέλεσµα είναι στο τριεθνές, όπου
συναντώνται ο Έβρος, ο Άρδας και ο Τούντζας, η κατάσταση να
γίνεται εφιαλτική, µετατρέποντας τον πλούσιο και εύφορο κάµπο
του νοµού σε µια απέραντη λιµνοθάλασσα. Η Νοµαρχία Έβρου
αναγκάζεται στη συνέχεια να καλέσει τους κατοίκους, τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στο ∆έλτα του Έβρου να εγκαταλείψουν τα υπάρχοντά τους, καθώς η κατάσταση που
δηµιουργείται κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, ακόµη και για την
ίδια τους τη ζωή. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι οι άνθρωποι που
βρίσκονται εκεί ξεχειλίζουν από παράπονα, οργή και αγανάκτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γεγονός είναι ότι στο παρελθόν
έχουν γίνει προσπάθειες, ώστε να βελτιωθούν οι υποδοµές, κυρίως στη Βουλγαρία, προκειµένου να αντιµετωπιστεί οριστικά το
πρόβληµα. Αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει µέχρι σήµερα. Εδώ νοµίζω ότι ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Κουβέλης, Υφυπουργός Εξωτερικών, θα πρέπει να πάρει τη σκυτάλη. Το πρόβληµα,
δυστυχώς, εξακολουθεί να υφίσταται, παρά την καλή συνεργασία που έχουν οι τρεις όµορες νοµαρχίες του Έβρου, του Χασκόβου στη Βουλγαρία και της Αδριανούπολης στην Τουρκία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Οι νοµαρχίες δεν µπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο από
το να διαχειρίζονται απλά την επαναλαµβανόµενη κρίση κάθε
χρόνο. Το ζητούµενο της λύσης βρίσκεται σε επίπεδο κρατών.
Πρέπει να δροµολογηθεί η κατασκευή νέων φραγµάτων στη
Βουλγαρία, καθώς και τα τρία υφιστάµενα φράγµατα είναι παλαιάς τεχνολογίας και δεν επαρκούν για να αντιµετωπίσουν τις
ποσότητες νερού του ποταµού.
Ταυτόχρονα πρέπει η Ελλάδα και η Τουρκία να προχωρήσουν
στην εκβάθυνση του ποταµού, διότι από το στένεµα της κοίτης
έχει µειωθεί σηµαντικά η παροχή.
Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχουν µικρά πλάτη σε κάποιες
περιοχές και µε τη δηµιουργία πολλών νησίδων από µεγάλες ποσότητες φερτών υλών, η δυνατότητα του ποταµού να συγκρατήσει τα νερά είναι ανύπαρκτη. Εδώ χρειάζονται, λοιπόν, νέες
υποδοµές, που θα δηµιουργήσουν τα κατάλληλα δεδοµένα,
ώστε ο Έβρος να συγκρατεί τα νερά.
Κύριοι Υπουργοί, βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη για την οικονοµία και για την κοινωνία µας κατάσταση. Σε καµµία περίπτωση
δεν έχουµε το περιθώριο να αφήσουµε καταστροφές, όπως
αυτήν που βιώσαµε πριν λίγες εβδοµάδες στον Έβρο, να δυσκολέψουν περαιτέρω την κατάσταση που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, ειδικά, όταν υπάρχουν λύσεις. Τώρα µάλιστα που
η Βουλγαρία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να
αναλάβει µε ευρωπαϊκά προγράµµατα, να προχωρήσει µακροπρόθεσµα στη δηµιουργία νέων σύγχρονων φραγµάτων. Έτσι
µόνο θα λυθεί το θέµα.
Συνεχίστε, λοιπόν, τις ενέργειες που άρχισε η προηγούµενη
κυβέρνηση, για να µη βρεθούν ξανά οι ακρίτες του Έβρου σε τέ-
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τοιες δυσάρεστες καταστάσεις, καθώς οι κάτοικοι εκεί πάνω φυλάττουν Θερµοπύλες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Νικόλαο Καντερέ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
κ. ∆ηµήτριος Ρέππας για είκοσι λεπτά από του Βήµατος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ , έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα µεγάλα προβλήµατα
που ταλαιπωρούν τη χώρα µας είναι και το µεγάλο έλλειµµα αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει τις λειτουργίες του ελληνικού κράτος.
Θα έλεγα ότι αυτή η παθολογία συναντάται κατ’ εξοχήν και στο
πολιτικό σύστηµα της χώρας µε αρνητικές ασφαλώς συνέπειες.
Η αναξιοπιστία είναι ένα πρόβληµα, το οποίο δυσχεραίνει τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες µας σε πολλούς τοµείς.
Θα έλεγα ότι ενώ σήµερα συζητούµε την κρίση που έχει προκληθεί από τις πληµµύρες στον Έβρο, διαπιστώνουµε ότι η διατύπωση αυτής της επερώτησης από την πλευρά της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης έγινε χωρίς οι αγαπητοί κατά τα άλλα συνάδελφοι να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουµε εκδήλωση τέτοιων πληµµυρικών φαινοµένων στον
Έβρο τρεις φορές, το 2006, το 2007 και το Φεβρουάριο του
2010.
Το 2006 και το 2007, όταν τα φαινόµενα είχαν ανάλογη ένταση
στον Έβρο έγιναν οι σχετικές συζητήσεις. Επειδή όµως το 2010,
σήµερα δηλαδή, το πρόβληµα και πάλι είναι µπροστά µας και µας
καλεί να το αντιµετωπίσουµε, φαίνεται πως το 2006 και το 2007
δεν αντιµετωπίστηκαν µε έναν τέτοιον τρόπο, ώστε να µη χρειαστεί να ξαναζήσουµε το 2010 παρόµοια κρίση.
Άρα, λοιπόν, αυτή η συζήτηση η οποία θα µπορούσε να εξελιχθεί σε µια ανταλλαγή απόψεων και διατύπωση προτάσεων, δεν
θα έπρεπε κατά τη γνώµη µου, επιτρέψτε µου, να πάρει τη µορφή
διατύπωσης επερώτησης που έχει έναν κατ’ εξοχήν χαρακτήρα
ελέγχου, προωθηµένου µάλιστα προς την Κυβέρνηση. Θα έλεγα
πως, όπως γενικότερα η κρίση στη χώρα, έτσι και η κρίση στον
Έβρο, απαιτεί από µας µια αποφασιστικότητα, πέρα από τη συζήτηση για το πρόβληµα, να µιλήσουµε για την ανασυγκρότηση
της περιοχής και πέρα από την ανακοίνωση κάποιων συγκεκριµένων µέτρων να επιδιώξουµε το συντοµότερο δυνατόν να
έχουµε αποτελέσµατα, γιατί ο χρόνος κυλά, ώστε να µη χρειαστεί πάλι, αν ω µη γένοιτο, έχουµε εκδήλωση τέτοιων πληµµυρικών φαινοµένων να αντιµετωπίσουµε παρόµοια κρίση.
Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σας ότι ο ποταµός Έβρος και οι παραπόταµοι Εργίνης, Άρδας, Τούντζας και Ερυθροπόταµος, οι
οποίοι παρέχουν τους υδάτινους πόρους στον ‘Εβρο, κάτω από
ορισµένες συνθήκες οδηγούν σε µια τέτοια πληµµυρίδα σε γεωργικές εκτάσεις, που αυτήν τη φορά, το Φλεβάρη του 2010,
έφτασαν τα διακόσιες χιλιάδες στρέµµατα, ίσως και παραπάνω,
κάπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες στρέµµατα.
Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν και οδηγούν σε µια τέτοια εκδήλωση συνεπειών του φαινοµένου, θα έλεγε κανείς ότι
είναι µεταξύ των άλλων κυρίως, η θραύση των υπερβλητών αναχωµάτων, ώστε το νερό τελικά από τον ποταµό Έβρο να οδηγείται σε εκτάσεις καλλιεργούµενες κατά τα άλλα, οι οποίες εν
τούτοις βρίσκονται υπό την ευρεία έννοια, µέσα στην κοίτη του
ποταµού. Και αυτό πρέπει να το δούµε.
Βεβαίως, παίζουν ρόλο οι κλιµατικές αλλαγές, βεβαίως η µείωση της διατοµής στην κοίτη του ποταµού, λόγω αυξανόµενου
στερεού φορτίου -παίζει και αυτή το ρόλο της- και ακόµα το έλλειµµα, το οποίο είναι διαπιστωµένο, όσον αφορά τον τρόπο µε
τον οποίον γίνεται η διαχείριση των υδάτινων πόρων που συγκεντρώνονται στη γειτονική Βουλγαρία και αυτό επηρεάζει.
Γνωρίζετε πολύ καλά -για την ιστορία του πράγµατος το αναφέρω εν συντοµία- ότι από τη δεκαετία του ’70 έγιναν συνεννοήσεις µε τη γειτονική Βουλγαρία και µέσω σχετικών εδαφικών
διευθετήσεων έχουν οριοθετηθεί τα σύνορα εις την κοίτη του ποταµού Έβρου. ∆εν έχουµε µία ανάλογη, θα έλεγα, εξέλιξη, όσον
αφορά τα προς ανατολάς σύνορά µας. Πρέπει να γνωρίζετε -το
γνωρίζετε ασφαλώς- ότι η κοίτη του ποταµού Έβρου είναι πλέον
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όχι στο όριο που καθορίστηκε µε τη Συνθήκη της Λοζάνης αλλά
µάλλον δυτικότερα. Χρειάζεται πράγµατι λόγω των αναχωµάτων
και των άλλων τεχνικών έργων που έχουν γίνει κατά καιρούς εις
την άλλη πλευρά και εδώ να επιδιωχθεί µια συµφωνία µε τη γειτονική Τουρκία, προκειµένου να προχωρήσουµε στην οριοθέτηση, σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λοζάνης, ώστε να αποφασίσουµε
από κοινού τις τεχνικές παρεµβάσεις, τα έργα δηλαδή που πρέπει να γίνουν για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα σε σχέση µε το παρελθόν έχουµε στη διάθεσή µας ένα πιο σύγχρονο, πιο σαφές και
συγκεκριµένο πλαίσιο για τη διαχείριση τέτοιων προβληµάτων.
Είναι γνωστή η οδηγία 2000/60 για τη διαχείριση των υδάτων την
οποία έχει ενσωµατώσει στη νοµοθεσία της η χώρα µας. ∆εν έχει
κάνει κάτι αντίστοιχο η Βουλγαρία. Μας δίνει µία πολύ καλή, θα
µου επιτρέψετε να πω, αφετηρία για να πλησιάσουµε, να µελετήσουµε τους τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος και βεβαίως υπάρχει πιο πρόσφατη οδηγία 2007/60, για τη διαχείριση
αντιµετώπισης κινδύνων από πληµµύρες, πράγµα που και αυτό
µαζί µε τις διεθνείς συµβάσεις όπως είναι η Ραµσάρ, η ESPOO
και άλλες, µας προσφέρουν ένα ικανοποιητικό πλαίσιο.
Αλλά βεβαίως, όπως αντιλαµβάνεστε, όλα αυτά θα µπορέσουν
να µετουσιωθούν σε συγκεκριµένη πράξη, αν µέσω συνεννοήσεων, µε καλή πίστη εν όψει του κοινού προβλήµατος, καταλήξουµε σε µια συµφωνία µε τις γειτονικές χώρες. Και αυτό είναι η
πρόθεσή µας, γιατί οριστική λύση στο πρόβληµα µπορεί να δοθεί
µόνο µέσω µιας διακρατικής συµφωνίας των τριών µερών, µιας
συµφωνίας που έχει στρατηγικό χαρακτήρα και αξία για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που φαίνεται ότι γίνεται όλο και συχνότερο, τολµώ να πω µόνιµο πια τα τελευταία χρόνια στην
περιοχή του Έβρου.
Στις 22 Φεβρουαρίου επισκεφθήκαµε τον Έβρο πολλοί συνάδελφοι, διασχίσαµε τις περιοχές που έχουν πληγεί, συζητήσαµε
µε το νοµάρχη, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, µε
τους πολίτες στα διάφορα χωριά και τους δήµους. Είδαµε από
κοντά αυτό ακριβώς το οποίο συνιστά την κρίση και την ένταση
του προβλήµατος και αφού εκεί είχαµε τη δυνατότητα να ανακοινώσουµε το πλαίσιο της πολιτικής που προτιθέµεθα να ακολουθήσουµε για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, είχαµε
αργότερα, προσφάτως, λίγες µέρες πριν στις 4 Μαρτίου, σε σύσκεψη υπό τον ίδιον τον Πρωθυπουργό µε συµµετοχή όλων των
φορέων και των Βουλευτών του νοµού, συζήτηση για το πώς
ακριβώς πρέπει να κινηθεί το ελληνικό κράτος, ώστε να δώσουµε
µια οριστική λύση στο πρόβληµα. Και η δήλωση του Πρωθυπουργού δεσµεύει βεβαίως την Κυβέρνηση και την ελληνική πολιτεία. Πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία στην κατεύθυνση
αυτή στο πλαίσιο επικοινωνίας µε το Βούλγαρο Πρωθυπουργό
και µε αφορµή συνεδριάσεις οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλά και στην πρώτη συνάντηση που θα έχει -επίκειται τέτοια
συνάντηση- µε τον Τούρκο Πρωθυπουργό, θα θέσει το θέµα
αυτό, προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία, ώστε να δροµολογηθεί η τελική λύση.
Βεβαίως εµείς από τη δική µας την πλευρά έχουµε υποχρέωση να διατυπώσουµε ένα πλαίσιο έργων και παρεµβάσεων το
οποίο µπορεί να πει κανείς ότι θα δώσει µια µεσοπρόθεσµη λύση,
αλλά θα αποτελέσει, αν θέλετε και τον πυρήνα, τον κορµό µιας
πολιτικής η οποία αν συµφωνηθεί και υιοθετηθεί και από τα τρία
µέρη, µπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα της διακρατικής συµφωνίας.
Απαιτούνται πράγµατι από τη δική µας την πλευρά κάποια
έργα σε πρώτη φάση. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αυξήσουµε τη
διατοµή στην κοίτη του ποταµού, προκειµένου να βελτιώσουµε
τη ροή των υδάτων. Αυτό όµως, όπως είπα πριν, απαιτεί συζήτηση και συµφωνία µε την Τουρκία.
Χρειάζεται να προχωρήσουµε σε ανάσχεση µέρους της αιχµής των πληµµυρικών ροών, προκειµένου αυτές να εκτρέπονται
σε περιοχές όπου οι καλλιέργειες δεν είναι δυναµικές, είναι πολυχρόνιες, πολυετείς, όπως λέµε ή σε εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται. Μπορούµε επίσης να εκτρέψουµε µέρος της
πληµµυρικής ροής σε περιοχές όπου επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν καλλιέργειες, µπορεί να πει κανείς ότι εκ των πραγµάτων
δηµιουργούνται δεξαµενές αποθήκευσης, γιατί το νερό σε κάποιες άλλες εποχές λείπει από τον Έβρο, ενώ τώρα, όταν πληµ-
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µυρίζει ο Έβρος, πνίγει τον Έβρο.
Πρέπει να δηµιουργήσουµε βεβαίως αναχώµατα τα οποία θα
πρέπει να είναι καλά µελετηµένα από τεχνική άποψη, ώστε να δίνουν απάντηση στο πρόβληµα και βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει,
µετά από συνεννόηση µε την Τουρκία, γιατί πολλά έργα τα οποία
έχουν γίνει ένθεν κακείθεν της κοίτης του Έβρου δεν θα έλεγα
ότι έχουν αποδώσει αποτέλεσµα, δοθέντος ότι είναι ανισοβαρή.
Και, βεβαίως, θα πρέπει να δούµε τις όποιες αλλαγές πρέπει να
γίνουν στο ∆έλτα του Έβρου, καθώς επίσης και να εγκαταστήσουµε ένα σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης και στην πλευρά
της Βουλγαρίας, κάτι που ισχύει στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κλιµάκιο που επισκέφθηκε
το Νοµό Έβρου είχε την ευκαιρία, ενώ σχεδιάζει µια πολιτική για
την οριστική λύση στο πρόβληµα αυτό, να ανακοινώσει πρωτοβουλίες οι οποίες θα στηρίξουν και θα ανακουφίσουν σε πρώτο
στάδιο τους πολίτες οι οποίοι επλήγησαν.
Πρώτα απ’ όλα εµείς από τη δική µας πλευρά ως Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, έχουµε ανακοινώσει στο
πλαίσιο των προγραµµατικών δηλώσεων για πρώτη φορά, αλλά
και εν συνεχεία µε άλλες ευκαιρίες, ότι προχωρούµε στην εκπόνηση µιας πολιτικής που λείπει σήµερα από τη χώρα µας για την
αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών, είτε αυτό αφορά την
αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων είτε αυτό αφορά την
τρωτότητα της γης, το πρόβληµα της διάβρωσης δηλαδή, είτε
την αντιµετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από άλλους λόγους.
Απευθυνόµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούµε ένα τέτοιο πρόγραµµα να ενταχθεί προς χρηµατοδότηση, γιατί το θεωρούµε πάρα πολύ καίριο, ιδίως για την πατρίδα µας. Και,
βεβαίως, ανακοινώσαµε και προχωρούµε στη δηµιουργία µιας
νέας δοµής στο πλαίσιο του Υπουργείου µας, µιας ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης έργου Έβρου, µιας ΕΥ∆Ε Έβρου, για την
αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος που συναντούµε πλέον τα
τελευταία χρόνια συχνότατα στον Έβρο. Αντίστοιχη ειδική υπηρεσία λειτουργεί σήµερα, µε καλά αποτελέσµατα, θα έλεγα,
καλή εµπειρία και γνώση έχουµε αποκτήσει από τη λειτουργία
αυτών των ειδικών υπηρεσιών, µόνο στο Νοµό Αττικής και Νοµό
Θεσσαλονίκης. ∆ηµιουργούµε, δηλαδή, µία αντίστοιχη κρατική
δοµή στην περιοχή του Έβρου.
Βεβαίως, απαιτείται άµεση δράση και αποδείξαµε ότι δεν µένουµε στα λόγια αλλά αυτό που λέµε το εννοούµε. Εκδόθηκε
αµέσως, µέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των περιοχών που έχουν πληγεί. Και
ακολουθεί κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα προβλέπει τα
πιστωτικά µέτρα, σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο, της ενίσχυσης
αυτών που έχουν πληγεί, που έχουν υποστεί ζηµιές, δηλαδή τα
σπίτια τους.
Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου µας, η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Βορείου Ελλάδος, η ΥΑΣΒΕ όπως
λέγεται -αυτή έχει αρµοδιότητα- πρέπει να σας πω σήµερα που
µιλούµε και ενώ πολύ µικρό χρονικό διάστηµα έχει εν τω µεταξύ
παρέλθει από την ηµέρα που εκδηλώθηκαν αυτά τα πληµµυρικά
φαινόµενα στον Έβρο, σχεδόν έχει ολοκληρώσει το έργο της.
Έχει δηλαδή καταγράψει τις ζηµιές που έχουν υποστεί οι οικίες
και έχει εντοπίσει περίπου τριακόσια σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζηµιές. Τα διακόσια είκοσι βεβαίως είναι στα Λάβαρα, που
επλήγησαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον οικισµό, τα
υπόλοιπα ογδόντα – ενενήντα είναι στο Σουφλί, στο ∆ιδυµότειχο.
Σε κάποιες περιοχές όπως το Τυχερό, θα περιµένουµε. Θα ολοκληρωθεί εκεί η σχετική εκτίµηση, αφού υποχωρήσουν τα ύδατα
και είναι απολύτως προσβάσιµη η περιοχή.
Είναι στις προθέσεις µας επίσης, µετά από σχετική καταγραφή
µε το βοήθεια της νοµαρχίας να προσφέρουµε οικίσκους για τη
διαµονή των πολιτών, που τα σπίτια τους έχουν υποστεί τέτοιες
ζηµιές, ώστε δεν είναι κατοικήσιµα γι’ αυτήν την πρώτη, µετά την
κρίση περίοδο.
Κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Υγείας επίσης ανταποκρίθηκε
αµέσως στις υποχρεώσεις του, ενώ σε άλλες περιπτώσεις
έπρεπε να περάσουν τρεις ή τέσσερις µήνες για να εκδοθούν οι
σχετικές πιστώσεις. Μέσα σε πέντε ηµέρες εγκρίθηκαν όλες οι
πιστώσεις που πρέπει να δοθούν ως προνοιακό βοήθηµα, ως
πρώτη άµεση ενίσχυση αυτών που έχουν πληγεί, ύψους περίπου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

600 ευρώ ή οι πιστώσεις ύψους περίπου 6.000 ευρώ για την αντικατάσταση καταστροφής οικοσκευής ή τη µικρή επιδιόρθωση
ζηµιών που έχει ένα σπίτι.
Από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης -θα
έχουν οι συνάδελφοι τη δυνατότητα να µιλήσουν αµέσως µετάλήφθηκαν όλα τα µέτρα. Ο ΕΛΓΑ είναι έτοιµος να αναλάβει τις
υποχρεώσεις του και βεβαίως, το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο,
λόγω της ζηµιάς που υπέστησαν οι καλλιέργειες, θα αντιµετωπιστεί µε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα, όπως θα έχετε
τη δυνατότητα να ακούσετε µε λεπτοµέρειες αµέσως µετά.
Αναλόγως κινείται και το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας, προκειµένου και µέσω του Ταµείου Αλληλεγγύης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίζει πόρους για την ενίσχυση
αυτής της προσπάθειας ανακούφισης των πληγέντων. Ενώ από
την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται -όπως σε κάθε
περίπτωση, αλλά θα έλεγα σε υπέρµετρο βαθµό, λόγω του εξαιρετικού ενδιαφέροντος που επιδεικνύει ο, από τον Έβρο καταγόµενος, αρµόδιος Υφυπουργός- προσπάθεια για την εξασφάλιση
έκτακτων κονδυλίων, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες
που προέκυψαν στο πλαίσιο αυτής της κρίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον Έβρο ελπίζω να είναι µία συζήτηση που δεν θα ξαναγίνει σε αυτήν την Αίθουσα, ελπίζω να µη χρειαστεί να ξαναγίνει, εφόσον λάβουµε
όλα εκείνα τα µέτρα και εφόσον και ο καιρός είναι σύµµαχος
στην προσπάθεια που θα κάνουµε, ώστε σε καλή συνεννόηση µε
τους γείτονες να αντιµετωπίσουµε οριστικά αυτό το πρόβληµα.
Από την άλλη όµως, έχει αξία –και έτσι κλείνω την παρέµβασή
µου- όταν εκδηλώνονται τέτοιου είδους προβλήµατα, να εκδηλώνουµε και εµείς το ενδιαφέρον µας για τους συµπολίτες που
έχουν πληγεί, µε έναν τρόπο ο οποίος τους πείθει ότι µας ενδιαφέρει να στηρίξουµε τη δική τους προσπάθεια να ανακτήσουν
το επίπεδο της ζωής τους, το οποίο υποβαθµίστηκε λόγω της
κρίσης που εκδηλώθηκε στον τόπο τους και όχι να εκµεταλλευτούµε, το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν για άλλους λόγους.
Από τη δική µας πλευρά ακούσαµε µε πολύ µεγάλη προσοχή
το λόγο σας και πρέπει να πω, πέραν του κριτικού σχολίου µου
για την πρωτοβουλία σας, ότι ο λόγος σας ήταν συγκρατηµένος,
ήταν λόγος ευθύνης, λόγος ενδιαφέροντος και δέχοµαι ότι ο
λόγος σας είναι ειλικρινής. Πιστεύω, ότι µε συνεργασία όλων των
δυνάµεων, στο πλαίσιο αυτής της εθνικής πρωτοβουλίας που
αναλαµβάνει ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, θα είµαστε την
κρίσιµη στιγµή έτοιµοι, έχοντας δώσει λύση στο πρόβληµα, να
µπορούµε τότε να πούµε ότι επιτέλους είµαστε πέραν των
λόγων, και στην πράξη αξιόπιστοι και αποτελεσµατικοί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. ∆ηµήτριο
Ρέππα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει το λόγο, για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ασφαλώς η Νέα ∆ηµοκρατία, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πήρε αυτήν την πρωτοβουλία παρά µονάχα
για να εκδηλωθεί από όλες τις παρατάξεις και τις πολιτικές δυνάµεις το ουσιαστικό ενδιαφέρον και πιθανώς η κοινή συµφωνία
ότι πρέπει να προχωρήσουµε σε αυτήν την ιστορία, η οποία επαναλαµβάνεται, και επιτέλους να δώσουµε µία λύση. Αν αυτό σηµαίνει διακρατική συµφωνία, εάν σηµαίνει πρωτοβουλία εξωτερικής
πολιτικής, εάν σηµαίνει να βάλουµε όλοι πλάτη γι’ αυτά που δεν
έχουν γίνει µέχρι τώρα, είναι νοµίζω αντικείµενο αυτής της κουβέντας.
Πράγµατι, δεν ήλθαµε εδώ µε επικριτική διάθεση, ούτε και περιµέναµε από την Κυβέρνηση µέσα σε ένα διάστηµα ενός και κάτι
µηνός να µας δώσει το σύνολο µιας λύσης γι’ αυτήν την πολύπαθη περιοχή, όπου πραγµατικά δυσκολεύεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αδίκως. Ήλθαµε όµως, για να διαπιστώσουµε
και εµείς κατά πόσο η Κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει την ευθύνη την οποία έχουµε όλοι -αλλά κατά µείζονα λόγο έχει η Κυβέρνηση- στο να ληφθούν αυτά τα µέτρα.
Χαιρόµαστε πάρα πολύ για τις διαπιστώσεις, κύριε Υπουργέ.
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Εκεί παίρνετε άριστα. Χαιρόµαστε επίσης, για το σχεδιασµό
πραγµατικά και θέλουµε να δηλώσουµε ότι εάν όλα αυτά υλοποιηθούν στην κατεύθυνση αυτή την οποία περιγράψατε, πράγµατι πιστεύουµε ότι όλοι θα συµβάλλουµε ούτως ώστε ο Έβρος
και οι περιοχές εκεί, ιδιαίτερα δίπλα στον ποταµό, στα σύνορά
µας, σε µία περιοχή µείζονος εθνικού ενδιαφέροντος, θα βρουν
την αναπτυξιακή περπατησιά τους, χωρίς προσκόµµατα.
Έχουµε όµως κάθε λόγο -και το έχουµε αυτό µε αποδείξεις
και µε ενδείξεις εάν το θέλετε- να πιστεύουµε ότι πολλά από
αυτά τα οποία ακούσαµε και µε αυτά τα οποία ακούσαµε δεν
έχουµε τη δυνατότητα –πιστεύω ούτε και εσείς- να πάµε στους
πολίτες του Έβρου και να πούµε ότι η επίκαιρη επερώτηση των
Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας και η συµφωνία της Κυβέρνησης κατά µείζονα λόγο έδωσε µία αχτίδα, έδωσαν διαπιστώσεις και σχεδιασµό. Έχουν δοθεί και στο παρελθόν. Καταλαβαίνουµε
ότι είναι δύσκολο. Αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχουν και άλλα
κράτη και άλλες δυσκολίες που δεν µας επιτρέπουν µε ευκολία,
µε σιγουριά, να πούµε αυτό που και εσείς δεν είπατε, αλλά είπατε ότι ελπίζετε να µη χρειαστεί να συζητήσουµε εδώ.
Αυτό που µετά βεβαιότητας πρέπει να τους πούµε είναι ότι
κατά την εκτίµησή µας, µπορεί ο ΕΛΓΑ, θεωρητικά, να είναι έτοιµος και το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, αλλά δεν
βλέπουµε αυτές τις αποζηµιώσεις. Γιατί δεν τις έχουµε δει ακόµα
και σε άλλες πληµµυροπαθείς περιοχές, όπως ήταν στη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου η Εύβοια και άλλες περιοχές. Και βεβαίως, σε αυτό θέλουµε να ακούσουµε δεσµεύσεις. Γιατί η συζήτηση µεταξύ µίας υπεύθυνης Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
µίας υπεύθυνης Κυβέρνησης πρέπει να περιλαµβάνει και κάποιες
δεσµεύσεις. ∆ιαφορετικά δεν έχει αξία η κουβέντα αυτή και δεν
είναι ευχάριστο για µας ούτε για σας, να πάµε στους πολίτες
έτσι. Και δεν υπάρχει λόγος τώρα να κονταροκτυπιόµαστε πάνω
από µία θεοµηνία και καταστροφή, αλλά πρέπει να υπάρχουν δεσµεύσεις.
Κύριε Υπουργέ, δεσµεύσεις δεν άκουσα. Θέλω να πιστεύω ότι
στη συνέχεια θα ακούσουµε. Και πρέπει να το πούµε αυτό και να
το ζητήσουµε, διότι από αυτήν τη συζήτηση κάτι πρέπει να βγει.
Εάν από αυτήν τη συζήτηση δεν βγει κάτι, τότε την ευθύνη δεν
την έχουν οι επερωτώντες, αλλά οι απαντώντες, δηλαδή η Κυβέρνηση. ∆εν έχω κανέναν ενδοιασµό να πω ότι υπήρχε κενό πολιτικής και ενδιαφέροντος σε αυτήν την περιοχή.
Έχετε µπροστά σας το ΕΣΠΑ. Έρχεται ένα καινούριο νοµοσχέδιο το οποίο κατετέθη ή είναι έτοιµο να κατατεθεί, σχετικά µε
τις αρχές και τις διατάξεις του ΕΣΠΑ. Έχετε τη δυνατότητα επίσης –αυτή την οποία είπατε- της πρωτοβουλίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι µέσα σ’ αυτό το χρόνο θα
έχουν λυθεί όλα τα ερωτηµατικά και θα υπάρχουν οι χρονικές
δεσµεύσεις και τα χρήµατα για τα αναγκαία έργα µιας και διά
παντός, για να µην επανέλθουµε σ’ αυτή την Αίθουσα. Αλλά θέλουµε τις δεσµεύσεις για τις αποζηµιώσεις.
Εν καιρώ ύφεσης, σε µια φάση οικονοµικής κρίσης, σε µια
ιστορική στιγµή και στροφή της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονοµίας, που δεν θέλω να αναλύσουµε σ’ αυτή την Αίθουσα, γιατί άλλο είναι το αντικείµενο της σηµερινής κουβέντας,
οι πολίτες που δυσκολεύονται και θα δυσκολευτούν ακόµα περισσότερο, θέλουν να ελπίζουν σ’ αυτό που δικαιούνται.
Θέλω, λοιπόν, να σας καλέσω ή όποιο από τα παριστάµενα
µέλη της Κυβέρνησης, να δώσετε αυτές τις δεσµεύσεις µε χρονικό ορίζοντα. ∆ιαφορετικά δεν έχει αξία η δουλειά που κάνουµε
εδώ µέσα.
Κλείνω αυτό το θέµα και θέλω, µε την άδεια του Προεδρείου,
να πω δυο πράγµατα για την περίοδο που περνάµε, αλλά κυρίως
για τον τρόπο µε τον οποίο η Κυβέρνηση τηρεί ή δεν τηρεί την
κοινοβουλευτική τάξη. Σήµερα γίναµε µάρτυρες µιας περιπέτειας στην αντίστοιχη Επιτροπή της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, µε την κατάθεση του τέταρτου κατά
σειρά, στον πέµπτο µήνα διακυβέρνησης, σχεδίου νόµου µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό, σε
ό,τι αφορά στο Προεδρείο, το οποίο µε ακούει, διασαλεύει ουσιαστικά την κοινοβουλευτική τάξη για ένα ζήτηµα που δεν ήταν
κατεπείγον: την κατάργηση των γενικών διευθυντών.
∆εν µπαίνω στην ουσία του ζητήµατος, µπαίνω όµως στην κοινοβουλευτική τάξη. Και λέµε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία δεν θα ανε-
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χθεί, παρά µονάχα για πραγµατικά κατεπείγοντα ζητήµατα, µια
τέτοια κοινοβουλευτική διαδικασία. Και είναι ευθύνη του Προεδρείου να µην το επιτρέψει από εδώ και στο εξής. Τελικώς τι
έγινε; Γιατί δεν µπορούσαµε να καταλάβουµε, ποιο ήταν το κατεπείγον τέλος πάντων στην κατάργηση των γενικών διευθυντών
του δηµόσιο τοµέα. ∆εν µπαίνω στην ουσία, το ξαναλέω. ∆εν
υπήρχε κατεπείγον. Νοµίζω το καταλαβαίνει και ο κάθε πολίτης
αυτής της χώρας.
Έγινε αυτό που έγινε, η ιστορία που έγινε, µετετράπη το κατεπείγον σε διαβούλευση, η διαβούλευση έδωσε τη θέση της
στην ακρόαση φορέων, τα ερωτηµατικά παρέµειναν, µέχρι που
πριν από µιάµιση ώρα κατετέθη στο σχέδιο νόµου µια προσθήκη.
Μια προσθήκη, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητάει -ο αντίστοιχος Υπουργός των
Εσωτερικών- να δοθούν στο πλαίσιο του Συντάγµατος αρµοδιότητες στον αξιότιµο κ. Πρωθυπουργό να έχει το δικαίωµα απευθείας ανάθεσης σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την εκπόνηση
µελετών, να συνιστά επιτροπές και οµάδες εργασίας για την µελέτη, αξιολόγηση διαφόρων αντικειµένων, τις αµοιβές, τα µέλη.
Και, παρακαλώ, όλες οι υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα να έχουν
την υποχρέωση να παρέχουν σ’ αυτούς τους µελετητές, ακόµα
και στην περίπτωση κρατικού απόρρητου ή εµπιστευτικού, την
κάθε πληροφορία. Παρακαλώ, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται οι πιθανότητες αξιοποίησης εθνικού ή αλλοδαπού επιστηµονικού προσωπικού, µελέτες και παροχή υπηρεσιών µε
κατευθείαν ανάθεση από τον Πρωθυπουργό για θέµατα µείζονος…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Μαρκόπουλε,
σας θυµίζω το άρθρο 135. Μια µικρή αναφορά µου ζητήσατε και
γίνεται πάρα πολύ µεγάλη. Συντοµεύσετε και κλείστε το θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω
ακόµα πέντε λεπτά και δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να µε
εµποδίσετε να πω εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
αυτό που έγινε πριν από µια ώρα. Και παρακαλώ πολύ, να µην
επαναλάβετε αυτή την παρατήρηση. Την αποδέχοµαι ως παρατήρηση. ∆εν τη δέχοµαι όµως. Την ακούω, αλλά δεν τη δέχοµαι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εγώ δεν θα σας ρωτήσω καθόλου για το ύφος και το χαρακτηρισµό που κάνετε. Χαρακτηρίζει εσάς και θα το κρίνω απαράδεκτο αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν υπάρχει κανένας χαρακτηρισµός, κύριε Πρόεδρε. Σέβοµαι το Προεδρείο. Μου κλέβετε το χρόνο τον οποίο θα αναζητήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας θυµίζω ότι η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέµατος, οµοίου ή συναφούς µε το
θέµα της επερώτησης, δεν επιτρέπεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορείτε να µε εµποδίσετε. ∆εν έχετε το δικαίωµα αυτό. Έχει συµβεί πολλές φορές. Είναι εξίσου κατεπείγον µε το νοµοσχέδιο που
δεν ήταν κατεπείγον.
Κύριε Πρόεδρε, δεν έχετε δικαίωµα να µε σταµατήσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): ∆ηλαδή, αυτό το
οποίο εσείς αυτή την ώρα θεωρείτε ότι είναι απαράδεκτο, το
πράττετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αντιθέτως.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι. Αυτό ακριβώς
κάνετε! Συνεχίστε γιατί χάνετε χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ την ανοχή του
Προεδρείου.
Αρθρώνω πολιτικό λόγο, κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτό το οποίο
συνέβη δίνει τη δικαιολογία αυτού του οποίου δεν καταλαβαίναµε. Το κατεπείγον, κύριε Πρόεδρε, ήταν η επείγουσα ανάγκη
της Κυβέρνησης να δώσει αρµοδιότητα στον αξιότιµο Πρωθυπουργό για κατευθείαν ανάθεση µελετών και υπηρεσιών και µάλιστα σε αλλοδαπούς, όπου δεν αναφέρεται ότι είναι µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ρωτάµε λοιπόν την Κυβέρνηση και δεν έχω καµµία, αν θέλετε,
µοµφή αν τα µέλη της Κυβέρνηση δεν το γνωρίζουν. ∆ιότι δεν
θα είναι η πρώτη φορά που θα συµβαίνει αυτό. Και βεβαίως δεν
είναι αρµοδιότητα των παρόντων Υπουργών. Εποµένως, το ερώτηµα δεν είναι ρητορικό, αλλά είναι άκρως πολιτικό. Ποιες είναι
αυτές οι µελέτες και µάλιστα για εθνικά θέµατα οι οποίες είναι
τόσο επείγουσες; Τι είδους πρωτοβουλία και επιτακτική ανάγκη
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για την Κυβέρνηση να αναθέσει στον Πρωθυπουργό τη δυνατότητα για όλα αυτά τα ζητήµατα και µάλιστα, παρακαλώ, έξω από
τις συνήθεις ειδικές διατάξεις, παρά µονάχα τις γενικές και στα
όρια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου. Γιατί δεν µας το λέει
η Κυβέρνηση; Τι είναι αυτό το οποίο ξεπερνάει την ανάγκη του
απόρρητου των πληροφοριών για τα εθνικά ζητήµατα;
Και σε τελική ανάλυση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, ποιο είναι αυτό το µείζον θέµα για το οποίο κανείς δεν
µας µιλά; Γιατί έχουµε κάθε λόγο να λέµε ότι αυτό είναι µια φωτογραφική διάταξη. Αν είναι κάτι σηµαντικό, λοιπόν, να µας το
πείτε. Αν είναι κάτι γενικό, τι χρεία έχει αυτή η τροπολογία, η
προσθήκη που µε αυτόν τον τρόπο εισήχθη και που µάλιστα έγινε
η προσπάθεια κατ’ αρχάς -γιατί είναι φανερό- να πάει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος για να µη συζητηθεί;
Θέλουµε απαντήσεις επ’ αυτού. Και ανησυχούµε για την ποιότητα της δηµοκρατίας. Ανησυχούµε για ένα µυστικισµό που
υπάρχει ακόµα και µέσα στο Υπουργικό Συµβούλιο. Και έχουµε
κάθε λόγο σαν Νέα ∆ηµοκρατία να αρθρώνουµε πολιτικό λόγο
προς την Κυβέρνηση και να ζητούµε να αποσύρει αυτή την διάταξη, η οποία σκοτεινιάζει τη δηµοκρατία µας, δηµιουργεί ανησυχία και ανασφάλεια στους πολίτες, δηµιουργεί ψήγµατα µιας
περίεργης πολιτικής, µας δίνει το δικαίωµα να λέµε ότι κάτι περίεργο συµβαίνει.
Εδώ δεν είναι δικαιώµατα µιας χώρας αυτοκράτορα βαλκανικού νότου. Εδώ είναι µια δηµοκρατία χαλυβδωµένη από το 1974
και µετά από όλους σ’ αυτήν την Αίθουσα και δεν µπορεί να διασαλεύεται έτσι χωρίς δικαιολογητική βάση, χωρίς τη δυνατότητα
να ζητάµε επιτακτικά να µας πείτε, τι είναι αυτό το οποίο κρύβετε
απ’ αυτή την ιστορία;
Και σε τελική ανάλυση, επειδή η κρίση είναι κρίση και πρέπει
όλοι να συµβάλλουµε, πρέπει να πούµε ότι δεν δίνουµε το δικαίωµα σε καµµιά πολιτική δύναµη, σε κανέναν Πρόεδρο κανενός
κόµµατος, ούτε στον Πρωθυπουργό της χώρας να χρησιµοποιεί
την κρίση αυτή χωρίς να δίνει εξηγήσεις, όταν ζητά, µε δεδοµένη
µια πλειοψηφία, την οποία έχει µέσα στη Βουλή, δικαιοδοσίες
ανεξήγητες, όχι µόνο για µας, αλλά για τους πολίτες που µας παρακολουθούν. Γιατί για τους πολίτες είµαστε εδώ. ∆εν είµαστε
για τον εαυτό µας.
Απαιτούµε, λοιπόν, την απόσυρση αυτής της διάταξης. ∆εν
έχει στο παρελθόν παρόµοιά της. Μια περίπου παρόµοια είχαµε
το 1985, χωρίς όµως την κατευθείαν ανάθεση, αλλά κάποιες δυνατότητες του Πρωθυπουργού. Είναι στα όρια της συνταγµατικής δυνατότητας που υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούµενο. Το
ζητούµενο είναι τα ερωτηµατικά για τα οποία απαιτούµε απαντήσεις, είτε την αποσύρετε -όπως έχετε αποσύρει και άλλα- είτε
δεν την αποσύρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίαση, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων,
τριάντα επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου από το Κιλκίς.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. ∆ηµήτριος Ρέππας έχει το
λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπούµαι γιατί θεωρήσατε ότι η
συζήτηση για ένα τόσο σηµαντικό θέµα, όπως είναι οι πληµµύρες
στον Έβρο δεν έχει για σας αξία και έπρεπε να καλύψετε το
χρόνο της οµιλίας σας µε αντιπολιτευτικές κορώνες µικρής διεισδυτικότητας και αποτελεσµατικότητας, κατά την άποψή µου,
για άλλο θέµα, που συζητείται αυτή την ώρα από άλλο όργανο
της Βουλής. Λυπούµαι γι’ αυτή την πληµµυρίδα ανευθυνότητας
και λαϊκισµού.
Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός –ουαί και αλίµονο αν
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δεν του αναγνωρίζουµε αυτό το δικαίωµα- ασφαλώς µπορεί να
ζητά τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών επιστηµόνων και εµπειρογνωµόνων. Μάλιστα σε περίοδο κρίσης, αυτό θα έλεγα ότι
είναι απαραίτητο και πρέπει να έχει αυτή την ευχέρεια, πολύ περισσότερο που όλα αυτά γίνονται υπό το πνεύµα της διαφάνειας
και µε διαδικασίες τέτοιες οι οποίες είναι καθ’ όλα άψογες.
Ξέρετε, ουσιαστικά προσυπογράψατε -χωρίς να το καταλάβετε, γιατί τελικώς τελέσατε το τέλειο έγκληµα κατά του εαυτού
σας και της παράταξής σας- αυτό το οποίο είπα στην αρχή της
οµιλίας µου: ότι ένα από τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας είναι
το έλλειµµα αξιοπιστίας του κράτους µας, έλλειµµα αξιοπιστίας
που χαρακτηρίζει κατ’ εξοχήν και το πολιτικό σύστηµα.
Πώς µπορείτε να τα λέτε αυτά, όταν σήµερα κιόλας ασχολούµενος µε σχετικό θέµα, είδα ότι σε συγκοινωνιακό οργανισµό,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µισοί από τους εργαζόµενους,
που σήµερα υπηρετούν σε αυτόν τον οργανισµό, προσλήφθηκαν
το εννεάµηνο του 2009 και µάλιστα, πάρα πολλοί προσλήφθηκαν, ξέρετε πότε; Στις 4 Σεπτεµβρίου, ενώ ήδη από τις 2 Σεπτεµβρίου είχαν προκηρυχθεί οι εκλογές.
Αυτές τις επιλογές κάνατε. Και έφτασε η χώρα σ’ αυτό το χάλι
από το οποίο προσπαθούµε σήµερα να ξεπεράσουµε το πρόβληµα και να την οδηγήσουµε προς το µέλλον. Ξέρετε τι προσλήψεις κάνατε; Με διαδικασίες γνωστές. Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ µε
εµπειρία αποκλειστικά σε αθλητικά κέντρα και ινστιτούτα αισθητικής, προσλαµβάνεται ως υπάλληλος προµηθειών, χωρίς καµµία διαδικασία. ∆ιαθέτων εργασιακή εµπειρία σε τοποθέτηση
τεντών και συσκευασίας cd, άνεργος από το 2007, προσλαµβάνεται ως υπεύθυνος σταθµών. ∆ιαθέτουσα εµπειρία δεκατριών
ετών, ως dealer σε καζίνο, προσλαµβάνεται ως οδηγός συρµών.
Λίγα παραδείγµατα αναφέρω.
Αυτά έγιναν λίγες µέρες πριν απ’ τις εκλογές. Και έρχεστε σήµερα εσείς, όπου ακολουθούσατε τόσο αδιαφανείς διαδικασίες
να µέµφεστε τον Πρωθυπουργό που κάνει αυτό τον εθνικό
αγώνα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της ουσίας έχετε να
απαντήσετε;
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): …και δεν πρέπει να εµποδίσουµε αυτήν την ώρα
την προσπάθεια του Πρωθυπουργού για µια ρύθµιση η οποία
είναι απολύτως χρήσιµη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν απαντάτε επί της ουσίας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Νοµίζω, λοιπόν, ότι αν πρέπει να αποσυρθεί κάτι και απάντησα ευθέως- είναι όχι η διάταξη που είναι απολύτως
χρήσιµη ιδίως αυτή τη στιγµή. Πρέπει να αποσυρθεί αυτός ο
ανεύθυνος λόγος, ο οποίος πλήττει αυτό που πρέπει τώρα όλοι
µαζί να κάνουµε. ∆ηλαδή, να ανορθώσουµε τη χώρα, να ανασυγκροτήσουµε τη χώρα γιατί δεν πάει άλλο πια και ο ελληνικός
λαός το γνωρίζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε,
κύριε Ρέππα.
Ο κ. Χρήστος Παπουτσής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθήσαµε µόλις προηγουµένως τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας να διαµαρτύρεται για την κοινοβουλευτική περιπέτεια, όπως
ο ίδιος είπε, την οποία αντιµετωπίζει σήµερα η Νέα ∆ηµοκρατία,
ενώ απ’ έξω απ’ τη Βουλή, όλος ο ελληνικός λαός έχει εµπλακεί
σε µια απίστευτη περιπέτεια στην οποία τον οδήγησε η Νέα ∆ηµοκρατία.
Για ποιο λόγο διαµαρτύρεται τώρα η Νέα ∆ηµοκρατία; ∆ιότι ο
Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε µια προσθήκη, όπως έχει τη
δυνατότητα από τον Κανονισµό της Βουλής, σε νοµοσχέδιο το
οποίο, ήδη, είχε µετατραπεί. Συζητιέται µε την κανονική διαδικασία, καθώς η ίδια η Κυβέρνηση το πρωί, στην πρωινή διαδικασία,
πρότεινε την µετατροπή του νοµοσχεδίου από κατεπείγον σε νοµοσχέδιο µε συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή σε τρεις
συνεδριάσεις, µε τη διαδικασία των ακροάσεων. Και ως εκ τού-
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του, θα έχετε όλοι την δυνατότητα να εξετάσετε το περιεχόµενο
της προσθήκης στην οποία αναφερθήκατε προηγουµένως.
Φοβάµαι, όµως, ότι η αντίδρασή σας, είναι µια αντίδραση που
θα µπορούσε να την πει κανείς νοµικιστικού περιεχοµένου. Αλλά
σε καµµία περίπτωση δεν έχει σχέση µ’ αυτά τα οποία αναφέρατε προηγουµένως, δηλαδή, τον µυστικισµό στον οποίο σκοντάφτει η δηµοκρατία µας και το πέπλο στη δηµοκρατία το οποίο
ρίχνει το ΠΑΣΟΚ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα.
Πρώτα απ’ όλα, γιατί πρόκειται περί µιας ρύθµισης που δίνει
την δυνατότητα στην Κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό να
αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την εµπειρία στελεχών είτε της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάφορους κρίσιµους τοµείς στους οποίους έχει ανάγκη
η χώρα και επιπλέον, γιατί µας δίνει τη δυνατότητα ως χώρα, ως
λαό, ως Κυβέρνηση, να δώσουµε µια καθοριστική, µια νέα, σύγχρονη προσέγγιση στα µεγάλα θέµατα που απασχολούν τη
χώρα, τη λειτουργία του κράτους, τη λειτουργία της οικονοµίας,
τις νέες κοινωνικές δοµές που έχει ανάγκη η χώρα µας.
Εξάλλου, γι’ αυτό το λόγο συγκροτήθηκε και η µεγάλη επιτροπή των διεθνών προσωπικοτήτων, οι οποίοι έσπευσαν να προσφέρουν στη χώρα µας τις γνώσεις τους και τις εµπειρίες τους.
Ενθυµούµαι, όµως, ακριβώς την ίδια αντίδραση, κύριε Μαρκόπουλε. Προφανώς εκείνη την περίοδο εσείς πρέπει να ήσασταν είτε στα φοιτητικά έδρανα, ή µόλις θα είχατε αποφοιτήσει.
Ήταν η ίδια ακριβώς αντίδραση από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας, όταν το 1981 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, επειδή
ακριβώς ήθελε να µελετήσει τη δοµή και τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, αποφάσισε τότε να δηµιουργήσει µια επιτροπή εµπειρογνωµόνων µε εκπροσώπους της ΕΝΑ -της ECOLE
NATIONALE D’ ADMINISTRATION- και του ΟΟΣΑ και καθηγητών
πανεπιστηµίου, πανεπιστηµιακών και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εδώ. Ήταν ακριβώς η ίδια προσέγγιση. Τι
είναι αυτά, πώς τα µυστικά του κράτους θα έλθουν σε γνώση των
εκπροσώπων της ΕΝΑ και του ΟΟΣΑ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το κείµενο τα λέει, δεν τα
λέω εγώ, το οποίο έχει υπογράψει ο Υπουργός σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ακριβώς η ίδια προσέγγιση. Το κείµενο το γνωρίζω, το κείµενο δεν λέει αυτό. Το κείµενο λέει …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έχει µυστικά. Άλλα
πράγµατα έχουν µυστικά στο κράτος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, που µε
εγκαλείτε στο άρθρο 135, αλλά όπως καταλάβατε όταν υπάρχει
µια παρέκκλιση, οφείλω και εγώ να καλύψω το κενό το οποίο δηµιουργεί, όσον αφορά τη συζήτηση, η παρέκλισση την οποία
έκανε ο κ. Μαρκόπουλος.
Το κείµενο λέει ότι στις περιπτώσεις όπου χρειάζονται πληροφορίες οι οποίες αφορούν ζητήµατα εθνικής σηµασίας, σ’ αυτές
τις περιπτώσεις, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναλαµβάνει την ευθύνη µε έγγραφη δήλωση. Αυτό λέει το κείµενο.
Εν πάση περιπτώσει, θα έχετε όλοι την ευκαιρία, είµαι απόλυτα βέβαιος ότι ο Υπουργός στην Επιτροπή έχει ήδη δώσει τις
κατάλληλες απαντήσεις. Είµαι απόλυτα βέβαιος ότι οι συνάδελφοί σας θα αισθάνονται ικανοποιηµένοι. Εκείνος ο οποίος απ’ ό,τι
αντελήφθην δεν είναι και πολύ ικανοποιηµένος, είναι ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο οποίος απ’ ό,τι κατάλαβα
ήταν και ο αρχιτέκτονας και ο έχων την ιδέα για την προβολή
αυτή του θέµατος σε µια µέρα, η οποία πραγµατικά είναι δύσκολη για τη Νέα ∆ηµοκρατία, όπως είναι και η εποχή µας δύσκολη για τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Ωστόσο, όµως, για να επανέλθουµε και στο θέµα στο οποίο
συζητούµε σήµερα και έχουµε και την εξαιρετική τιµή να βρίσκεται µαζί µας και ο Νοµάρχης Έβρου ο κ. Ζαµπουνίδης και οι
εκλεκτοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της πανεπιστηµιακής κοινότητας της Θράκης, ας µείνουµε σ’ αυτό το
οποίο είπατε, το οποίο θέλω να χαιρετίσω, ότι σήµερα µια µέρα
κοινοβουλευτικού ελέγχου, η Νέα ∆ηµοκρατία την δίδει, την παραχωρεί -κάνει µια παραχώρηση και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό θέµα- σε µια προσπάθεια συνεύρεσης των υπευθύνων
δυνάµεων της ελληνικής κοινωνίας. Και είµαι απόλυτα βέβαιος,
ότι και οι άλλοι συνάδελφοι των άλλων κοµµάτων θα σταθούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Συνάντησης, όχι συνεύρεσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Το προτιµάτε. Όπως θέλετε, κύριε
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συνάδελφε. Εσείς επιλέγετε αν θα είναι συνεύρεση ή συνάντηση.
Ό,τι θέλετε εσείς. ∆εν υπάρχει θέµα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, κύριε Μαρκόπουλε, εγώ πιστεύω
ότι πράγµατι είναι σηµαντική η µέρα. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθήσατε µε κάποιο τρόπο να δείξετε ότι δεν µπορούµε να
πούµε στον κόσµο ότι υπάρχει ελπίδα για τους κατοίκους του
Έβρου, αλλά ήδη η απάντηση την οποία σας έδωσε ο Υπουργός
ο κ. Ρέππας ήταν θα έλεγα αποστοµωτική, µε την έννοια ότι δεν
σας άφησε κανένα απολύτως περιθώριο, δεδοµένου ότι όχι µόνο
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες παρουσίασε, αλλά και συγκεκριµένο σχεδιασµό και πρόγραµµα.
Και επιπλέον, θέλω να πω και ότι ο κ. Αβραµόπουλος, ο οποίος
έκανε µια πολύ ανοικτή τοποθέτηση γύρω απ’ αυτό το θέµα, είπε
µια αλήθεια. Μια αλήθεια, την οποία οφείλουµε να την αντιληφθούµε όλοι µας και η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ότι ο Έβρος απαιτεί αυτό το οποίο
εξήγγειλε ο Υπουργός: Μια προσπάθεια στρατηγικού χαρακτήρα
για ολόκληρη την περιοχή και όχι παρεµβάσεις, οι οποίες εντάσσονται σ’ ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσης, κυρίως γιατί χρειάζονται πολλαπλές δράσεις.
Χρειάζονται όχι µόνο µικρά έργα τα οποία δοκιµάσαµε στο παρελθόν µε αξιόλογη χρηµατοδότηση µέσα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά εδώ χρειάζονται σηµαντικές
αλλαγές, σοβαρότατες αλλαγές, οι οποίες να εντάσσονται όχι
µόνο στην εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών, στις οποίες και η
Νέα ∆ηµοκρατία αναφέρθηκε και ο Υπουργός προηγουµένως,
αλλά κυρίως να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του µέλλοντος,
οι οποίες διαµορφώνονται από την κλιµατική αλλαγή. Στον ποταµό στην Ελλάδα -αν θυµάµαι καλά ο κ. Κασαπίδης, αλλά και ο
Υπουργός αναφέρθηκαν γιατί τα νερά του ποταµού είναι στην
πραγµατικότητα µόνο το 6% στην Ελλάδα, ενώ το 66% βρίσκεται
στη Βουλγαρία- στην κοίτη αυτή έρχονται και τα νερά απ’ τους
ορεινούς όγκους της Βουλγαρίας απ’ όπου πηγάζει ο Έβρος.
Σε κάθε περίπτωση όµως, εκείνο το οποίο έχει σηµασία είναι
ότι πολύ γρήγορα και σε εφαρµογή των αντίστοιχων κοινοτικών
οδηγιών, πρέπει εµείς να προετοιµάσουµε τον χάρτη κινδύνου
πληµµύρας µέχρι το 2013 -νοµίζω πως έχουµε χρόνια µπροστά
µας, αρκεί να σπεύσουµε και να λειτουργήσουµε σε αυτήν την
κατεύθυνση- όπως επίσης και τους χάρτες διακινδύνευσης της
πληµµύρας, προκειµένου να υπάρχει και µια ενδεικτική προσέγγιση για το ποιοι θα µπορούσαν να πληγούν, ποιες είναι οι καταστροφές που θα µπορούσαν να γίνουν -αν γίνουν- για
οποιεσδήποτε καταστροφές, όπως επίσης και τα σχέδια διαχείρισης διακινδύνευσης της πληµµύρας µέχρι το 2015.
Σε αυτά ακριβώς αναφέρθηκε ο Υπουργός και εγώ θα ήθελα
να προσθέσω και κάτι άλλο: Οι αρχές τις αειφορίας, η υποχρέωση µας απέναντι στην κοινωνία του µέλλοντος να υπηρετήσουµε την αειφορία, περιλαµβάνει στη προκειµένη περίπτωση
και την ανάπτυξη της υδροδιπλωµατίας, προκειµένου µέσα από
αυτή την προσπάθεια να συναντηθούν –εάν θέλει ο κ. Τασούλαςοι δυνάµεις των κρατών της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της
Ελλάδος, που, πράγµατι, έχουν κοινά ενδιαφέροντα και σε κάθε
περίπτωση αφορούν και προσδιορίζουν το κοινό µας µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπουτσή.
Το λόγο έχει η κ. Σοφία Καλαντίδου, η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, από του Βήµατος για έξι λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για άλλη µια φορά ο µόνιµος
εφιάλτης της πληµµύρας ξαναχτύπησε µε αποτέλεσµα την αποδιοργάνωση της ζωής και της παραγωγικής διαδικασίας στις παρέβριες περιοχές µε ανυπολόγιστες καταστροφές.
Για άλλη µια φορά, οι κάτοικοι του Έβρου είδαν στην καταστροφή την ανεπαρκή θωράκιση της περιοχής µε αντιπληµµυρικά και αποστραγγιστικά έργα, ενώ ταυτόχρονα πύκνωσαν οι
επισκέψεις στην περιοχή τους, στον τόπο τους κυβερνητικών
στελεχών, στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, πολλοί από αυτούς -κυρίως από τα κόµµατα που κυβέρνησαν- να αναθεµατίζουν το
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κακό µοιράζοντας υποσχέσεις.
Κύριοι Βουλευτές, στη περιγραφή της καταστροφής συµφωνούµε πάνω-κάτω και δεν θα σταµατήσω εκεί, αλλά θα προχωρήσω στην ουσία. Για το ΚΚΕ, κύρια ευθύνη για αυτή την,
τραγικά, επαναλαµβανόµενη κατάσταση δεν έχουν τα καιρικά
φαινόµενα, αλλά η πολιτική που ακολούθησαν ΠΑΣΟΚ και Νέα
∆ηµοκρατία, πολιτική µείωσης των δηµόσιων επενδύσεων για
έργα και υποδοµές στον αγροτικό τοµέα. Άλλωστε, οι επιλογές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κινούνται στην κατεύθυνση ανάπτυξης και προστασίας της αγροτικής παραγωγής και της µικροµεσαίας αγροτιάς. Για το λόγο αυτό, έργα όπως αρδευτικά
φράγµατα, αντιπληµµυρικά, αποστραγγιστικά κρίνονται µη επιλέξιµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Σοβαρές όµως, ευθύνες έχουν και οι νοµαρχιακές και δηµοτικές αρχές που όφειλαν να αναδείξουν την παλαιότητα και ανεπάρκεια της αντιπληµµυρικής προστασίας του νοµού -όχι ότι δεν
το ήξεραν οι κυβερνώντες- την πρωτόγονη διαχείριση των υδάτινων πόρων, το ελλιπέστατο αποστραγγιστικό σύστηµα. Όφειλαν να οργανώσουν ή, αν θέλετε, να συµπαραταχθούν στον
διεκδικητικό αγώνα των αγροτών, των κατοίκων της περιοχής για
µακρόπνοα έργα υποδοµής, αντιδρώντας στην αντι-αγροτική,
αντιλαϊκή πολιτική που εφαρµόζεται χρόνια τώρα στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα της αντιπληµµυρικής προστασίας είναι σύνθετο, κυρίως όµως, είναι ζήτηµα πολιτικό. Η Ελλάδα θα µπορούσε, εδώ και καιρό, να κάνει συγκεκριµένες
προσπάθειες που να προωθούν συντονισµένα µέτρα για τη διαχείριση του νερού. Άλλωστε, η επιστήµη και η τεχνική µπορούν
σήµερα να δώσουν πλήρεις έως και ικανοποιητικές λύσεις στο
πρόβληµα. Στη πολιτική βούληση υστερούµε. Μια πολιτική βούληση της ρχουσας τάξης και των κοµµάτων του ευρωµονόδροµου, που είναι η εµπορευµατοποίηση των κοινωνικών αγαθών, η
επικυριαρχία του κέρδους σε βάρος των δικαιωµάτων και των
αναγκών των εργαζόµενων και του λαού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νερό δεν γνωρίζει σύνορα, γι’
αυτό ακριβώς στο ΚΚΕ θεωρούµε ότι το νερό πρέπει να αντιµετωπιστεί ως παράγοντας συνεργασίας µεταξύ των λαών και όχι
ως πεδίο παρέµβασης των ιµπεριαλιστών, οι οποίοι µε τους πολέµους κατέστρεψαν πηγές νερού και υπόγεια νερά, αλλά και µε
την προσπάθεια ελέγχου των περιοχών, εντάσσουν την εκµετάλλευση του νερού στον ανταγωνισµό τους, ακόµη και στα Βαλκάνια.
Η Βουλγαρία, η οποία έχει το µεγαλύτερο τµήµα του ποταµού
στην έκταση της, µετά τις ανατροπές το 1989-1991 δεν διαθέτει
κονδύλια -ευτυχώς που υπάρχουν οι υποδοµές που έγιναν επί
σοσιαλισµού- ενώ η αποψίλωση των δασών της έχει ένα ακόµη
πρόσθετο αποτέλεσµα, να αυξάνονται οι όγκοι υδάτων που έρχονται στον Έβρο.
Μέχρι σήµερα, δεν έχει γίνει ολοκληρωµένη και συστηµατική
συνεργασία µε τις όµορες χώρες, συνεργασία η οποία σε τελευταία ανάλυση, κύριοι Βουλευτές, δεν είναι τεχνοκρατική υπόθεση, αλλά πολιτική απόφαση στο πλαίσιο της καλής γειτονίας
και εµπιστοσύνης, η οποία πρέπει όµως, να στηρίζεται σε επιστηµονικά τεκµηριωµένη βάση. Είναι απαραίτητο να γίνουν µελέτες για τη συλλογή και χαρτογράφηση στοιχείων. Τα κόµµατα
που κυβέρνησαν τη χώρα έχουν ευθύνη, για τη µη επίτευξη τέτοιας συµφωνίας, αλλά κυρίως γιατί χρησιµοποιούν αυτό το γεγονός σαν άλλοθι για την ανυπαρξία µόνιµων έργων υποδοµής
στο δικό µας έδαφος, έργα που θα συνέβαλλαν, όχι µόνο στη
θωράκιση της περιοχής, αλλά και στην ανάπτυξη της. Αντίθετα,
έχουν πολλαπλασιαστεί µπαζώµατα, µετατροπή δασικής έκτασης σε αγροτική, στένεµα της κοίτης του ποταµού κ.τ.λ..
Και σήµερα, οι προβαλλόµενες δεσµεύσεις της Κυβέρνησης
έχουν χάσει κάθε έννοια, αφού τα όποια έργα προστασίας από
πληµµύρες, είναι µηδαµινά σε σχέση µε τα απαιτούµενα, είναι
αποσπασµατικά, δεν εντάσσονται σε ένα ενιαίο δεσµευτικό πρόγραµµα µε µακροχρόνιο ορίζοντα, κατασκευάζονται µε προδιαγραφές που δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού, αλλά τα
συµφέροντα και τα κέρδη εργολάβων µε καταστροφικές συνέπειες.
Γίνεται φανερό ότι στην αντιλαϊκή, ευρωενωσιακή πολιτική,
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που χρόνια τώρα εφαρµόζεται στη χώρα µας από ΠΑΣΟΚ και
Νέα ∆ηµοκρατία εναλλάξ, δεν χωράει η σωστή διαχείριση και ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Οι αγρότες της περιοχής είναι αµφίβολο, αν θα µπορέσουν να καλλιεργήσουν τα
χωράφια τους, ακόµη και αν αποσυρθούν τα νερά.
Για το λόγο αυτό, το ΚΚΕ καλεί τους αγρότες να απαιτήσουν
δυναµικά την άµεση και πλήρη αποκατάσταση των ζηµιών σε
όποιες υποδοµές, την άµεση και ολική αποζηµίωση τους από τον
ΕΛΓΑ για τις ζηµιές που έχουν υποστεί οι παραγωγοί, την πλήρη
αποζηµίωση και όσων δεν προλάβουν να σπείρουν.
Το ΚΚΕ, κύριοι Βουλευτές, κύριοι της Κυβέρνησης, αντιµετωπίζει την αντιπληµµυρική προστασία καθώς και τη διαχείριση του
νερού συνολικά, ως ένα από τα βασικά ζητήµατα της προστασίας της ζωής και της υγείας του λαού. Οι συγκεκριµένες προτάσεις µας είναι απαραίτητες, µπορούν και πρέπει να γίνουν
υπόθεση λαϊκής πάλης, απαίτηση για µια άλλη πολιτική που δεν
κατατάσσει το νερό στα εµπορεύµατα.
Οφείλουµε όλοι, οι εργαζόµενοι, οι αγρότες, οι µικροί επαγγελµατίες, όλος ο λαός να διεκδικήσουµε -επειδή ακριβώς το
νερό είναι φυσικός πόρος ζωτικής σηµασίας- και να µπούµε
εµπόδιο, κατ’ αρχάς στην εµπορευµατοποίηση του, να διεκδικήσουµε σαν κοινωνικό αγαθό να ανήκει στο λαό. Οφείλουµε να
παλέψουµε για µία πολιτική που θα αντιµετωπίζει ολοκληρωµένα
τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, µε σχεδιασµό και εκτέλεση
όλων των αναγκαίων, αντιπληµµυρικών έργων υποδοµής µέσα
από το δηµόσιο φορέα, µε βάση τις ανάγκες του λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Καλαντίδου.
Ο κ. Ηλίας Πόλατίδης, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΛΑΟΣ, έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε ότι το 1957 έγινε µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί
το φαινόµενο και έγινε µε κάποια σχετικά αναχώµατα. Από εκεί
και πέρα, κάποια συντήρηση αυτού του έργου, το οποίο έγινε µε
τα µέσα εκείνης της εποχής, υπήρξε; Φοβούµαι πως όχι. Γιατί
δεν έγινε, όµως; ∆εν έγινε γιατί πάντα οι συντηρήσεις των έργων,
σε όλη την Ελλάδα –αυτό δυστυχώς, δεν είναι προνόµιο µόνο
του Έβρου- θεωρούνται µια µη παραγωγική δαπάνη.
Ερχόµαστε κατόπιν, ως επιµηθείς να πληρώσουµε πολλά περισσότερα χρήµατα σε αποζηµιώσεις, σε µέτρα που ζήτησαν οι
επερωτώντες Βουλευτές, αποζηµιώσεις αγροτών, αποζηµιώσεις
επιχειρήσεων. Αντί να ξοδέψουµε λιγότερα χρήµατα στο έργο
υποδοµής, θα πάµε πάλι «πυροσβεστικά» να δώσουµε πάλι ότι
δίνουµε πάντα. Απ’ ότι φαίνεται, αυτές οι «πυροσβεστικές» λύσεις έχουν ένα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για τα κόµµατα εξουσίας, γιατί είδαµε ότι ήταν επιτυχές το πείραµα του 2007 της
Νέας ∆ηµοκρατίας, γι’ αυτό και επανέρχονται συνεχώς.
Βέβαια, υπάρχει και µια τυχοδιωκτική πολιτική -επιτρέψτε µου
την έκφραση- και από την πλευρά των παθόντων, όπου προσπαθούν να λύσουν τα διάφορα προβλήµατά τους. Προφανώς, κάποιες επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί ή δεν έχουν πληγεί σε
µεγάλο βαθµό θέλουν και αυτές να χρησιµοποιήσουν την θεοµηνία ως µια χρυσή ευκαιρία.
Είναι, όµως, πράγµατι θεοµηνία; Μπορούµε να µιλάµε για θεοµηνία, όταν εδώ είχε αναφέρει ο κύριος Υπουργός ότι έγιναν το
2006 πληµµύρες, το 2007 και το 2010; Εδώ µιλάµε για ένα µόνιµο φαινόµενο. ∆εν µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε µε όρους
φυσικής καταστροφής και θεοµηνίας. Είναι µια προδοσία εις
βάρος των πολιτών του Έβρου από την ελληνική πολιτεία, είναι
ένα µόνιµο φαινόµενο, µια µόνιµη κατάσταση.
Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία –είδαµε κι εδώ το παιχνίδιξαφνικά ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Το ΠΑΣΟΚ λέει:
«γιατί δεν τα κάνατε εσείς που ήσασταν πεντέµισι χρόνια;», λες
και πριν το 2004 είχε λύσει το πρόβληµα το ΠΑΣΟΚ και τότε δεν
συνέβαιναν προβλήµατα. Παραδέχτηκαν οι επερωτώντες ότι στα
πεντέµισι χρόνια δεν έγινε κάτι από τη Νέα ∆ηµοκρατία και θέλουν να γίνουν όλα αυτά από το ΠΑΣΟΚ. Ποιο είναι το πρόβληµα;
Ότι µια επένδυση χρηµάτων στον Νοµό Έβρου, κύριοι εκπρόσωποι του Έβρου, δεν φέρνει ψήφους. Είναι προτιµότερο να
επενδυθούν τα χρήµατα στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη, όπου
εκεί περισσότεροι θα τα δουν και περισσότεροι θα το εκτιµή-
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σουν, ούτως ώστε να ψηφίσουν το ένα ή το άλλο κυβερνητικό
κόµµα.
Επίσης, είδα µια λαγνεία των διασυνοριακών συνεργασιών από
όλα τα κόµµατα που λάβανε µέχρι στιγµής το λόγο, και από το
ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα ∆ηµοκρατία και από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος, η οποία πραγµατικά µε αφήνει έκπληκτο. ∆ηλαδή, έχουµε πέσει από τον Άρη εδώ σε αυτήν την Αίθουσα; ∆ηλαδή, έχουµε καµµία Ελβετία ή κανένα Βέλγιο ανατολικά του
Έβρου; Μήπως έχουµε µπερδευτεί εδώ πέρα µέσα σ’ αυτήν την
Αίθουσα;
Λοιπόν, σας αναφέρω από το blog, το «DefenceNet»: «Νέες
γέφυρες για την Τουρκία. Συµφωνία µε την βρετανική εταιρεία
«WFEL» για προµήθεια δυο γεφυρών ξηράς υποστήριξης τύπου
Μ18, προκειµένου να µπορεί να διευκολύνει την εισβολή, να
κάνει ζεύξη στον Έβρο». Τώρα γίνονται αυτά.
∆εύτερον, θα µπορεί η Τουρκία µε τις γέφυρες, τις οποίες θα
παραλάβει, να µεταφέρει δυο ύλες αρµάτων µέσα σε εξήµισι
λεπτά στην δυτική ακτή του Έβρου. Ζήτησε, µάλιστα, να παραδοθούν δεκατέσσερις µήνες νωρίτερα από ότι αρχικά είχε συµφωνηθεί. Επίσης, έγινε παραγγελία πενήντα δυο επιθετικών
αµφίβιων γεφυρών τύπου Samur από τον τουρκικό στρατό και
έχουν παραλειφθεί.
Με ποιους ακριβώς θα πάει να µιλήσει ο κύριος Πρωθυπουργός; Και τι ακριβώς θα συµφωνήσει; Εδώ έχουµε µια συγκεκριµένη χώρα, η οποία είναι επιθετική προς εµάς και το δείχνει µε
κάθε τρόπο. Αυτό είναι πέρα από τις δικές µας απόψεις και προσδοκίες. Η χώρα αυτή ξεκάθαρα έχει λάβει πάλι, σύµφωνα µε αµυντικούς ισότοπους, επιθετική στάση για πρώτη φορά το 1984.
Μιλώ για το στρατό της Τουρκίας στον Έβρο. Η πρώτη φορά
ήταν το 1984. Εµείς εδώ, τι ακριβώς διασυνοριακή συνεργασία
θέλουµε;
Πρέπει το πρόβληµα να τεθεί στην πραγµατική του βάση. Να
καθίσει η Κυβέρνηση –αυτή έχει την ευθύνη της εξουσίας- να δει
τα προβλήµατα µε την Βουλγαρία, να δουν ποια τεχνικά έργα
µπορούν να γίνουν στην Βουλγαρία και το κυριότερο να δουν
ποια τεχνικά έργα µπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Το να λέµε
ότι όλα πάνε να λυθούν κατόπιν µιας συνεννόησης µε την Τουρκία, αυτό σηµαίνει µη λύση. Και αυτό σηµαίνει, κύριε Υπουργέ,
ότι θα συζητηθεί πολλές φορές το ίδιο θέµα στην Βουλή των Ελλήνων αν όλα και την τελική λύση την ανάγουµε σε µια συνεννόηση µε την Τουρκία. Εγώ σας υπογράφω ότι συνεννόηση µε
την Τουρκία δεν πρόκειται να υπάρξει. ∆εν έχουµε απέναντί µας
έναν έντιµο συνοµιλητή και δεν έχουµε, δυστυχώς, απέναντί µας
το Βέλγιο και την Ολλανδία.
Το πρόβληµα, όµως, είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν όλες αυτές τις καταστάσεις µε ένα είδος τζόγου. ∆ηλαδή λένε: «Ας γλιτώσουµε τη συντήρηση, ας µην δώσουµε τα
χρήµατα και ενδεχοµένως να µην δώσουµε και τις αποζηµιώσεις». Πράγµατι τα χρήµατα για τη συντήρηση δεν τα δίνουµε.
Αλλά από ό,τι βλέπουµε σχεδόν κάθε χρόνο δίνουµε τα χρήµατα
ή υπάρχει απαίτηση για τις αποζηµιώσεις. Τη ζηµιά, την οποία γίνεται στην περιουσία των πολιτών, στην οικονοµία και στην
οµαλή κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, αυτής,
που τη βάζετε; Αυτό δεν είναι κάτι µακροχρόνιο;
Αντί λοιπόν, να τζογάρουµε κάθε φορά δεν πρέπει σήµερα,
αύριο, εντός µιας εβδοµάδας να δοθούν οι απαραίτητοι πόροι
από αυτήν την υπηρεσία την οποία λέτε ότι θα δηµιουργήσετε,
κατά τα πρότυπα Αττικής και Θεσσαλονίκης; Οι πόροι από πού
θα βρεθούν; Υπάρχουν στον προϋπολογισµό ή σε κάποιο απαραίτητο κονδύλιο; Και αν κοπούν, από πού θα κοπούν για να δοθούν σε αυτήν ακριβώς την υπηρεσία;
∆υστυχώς, το πρόβληµα είναι ότι σε µια σειρά από τέτοια θέµατα η συζήτηση γίνεται µόνο όσο τα νερά διατηρούνται και
ακόµα δεν έχουν στραγγίσει και µόνο όσο διατηρείται το θέµα
στα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων.
Κύριε Υπουργέ, αν είστε ειλικρινής σε αυτό που λέτε ότι δεν
θέλετε να ξανασυζητηθεί το θέµα, να αρχίσει από τώρα ένας σοβαρός διάλογος επί πραγµατικής βάσης και όχι µε διάφορες φαντασιώσεις, ότι πρόκειται κάποτε να έχουµε συνεννόηση επί
αυτού του θέµατος –ίσως και σε άλλα θέµατα- µε την Τουρκία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
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Πολατίδη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πληµµύρες στον Έβρο έχουν
λάβει επετειακό χαρακτήρα. Είναι µια επέτειος, βεβαίως, που την
βιώνουν οι κάτοικοι του Έβρου µε τραγικό τρόπο.
Σήµερα συνειδητοποιήσαµε ξαφνικά ότι οι κυβερνήσεις έγιναν
πολιτεία, ότι οι ευθύνες δεν ανήκουν σε κανέναν και υπάρχει µια
διάχυση ευθυνών προς όλους τους χώρους. Αυτό το οποίο διαπιστώνουµε όλοι έκπληκτοι είναι ότι σήµερα βιώνουµε εδώ µια
ένοχη αλληλεγγύη, µια ένοχη συναίνεση, όσον αφορά τα διαχρονικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Έβρος. ∆εν ξέρω κατά
πόσο οι εκκλήσεις και των δυο κοµµάτων προς τα άλλα κόµµατα
σηµαίνει: «προσχωρήστε και εσείς σε αυτήν την συναίνεση».
Αυτό το οποίο λέµε εµείς, σαν Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, είναι: «Επιτέλους δώστε λύση, µακροπρόθεσµη και βιώσιµη».
Το φαινόµενο αντανακλά, βεβαίως, στο διαχρονικό έλλειµµα
στρατηγικής και µακροπρόθεσµου σχεδιασµού που αντιµετωπίζει µονίµως η χώρα. Η διαπίστωση, όµως, είναι σαφής, κοινή και
αδιαµφισβήτητη. Η περίπτωση στοιχειοθετεί τις κλασσικές περιπτώσεις της πολιτικής ανεπάρκειας και συγχρόνως της κατασπατάλησης του δηµόσιου χρήµατος. Είναι ένα ακόµα παράδειγµα της
κατάρρευσης της ελληνικής περιφέρειας, όπου τα µικροπολιτικά
συµφέροντα µε την ανοχή της κεντρικής Κυβέρνησης παραλύουν τις όποιες προοπτικές ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ουσία είναι απλή. Η αντιπληµµυρική προστασία είναι πλέον ενταγµένη, άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Αναφέρθηκε πολλάκις
η οδηγία-πλαίσιο 60 του 2000, η οποία βεβαίως έχει ενσωµατωθεί µε το ν. 2399/2004 στην ελληνική έννοµη τάξη. Από το 2004,
όµως, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα προς την κατεύθυνση
αυτή. Χωρίς ολοκληρωµένη διαχείριση υδάτινων πόρων, ας µην
συζητάµε για ολοκληρωµένο σχέδιο αντιπληµµυρικής προστασίας.
Παρ’ όλα αυτά η έκταση των καταστροφών θα µπορούσει να
έχει µειωθεί; Ακούστηκε ότι πρόκειται περί φυσικού φαινοµένου.
Σε καµµία περίπτωση επαναλαµβανόµενο φαινόµενο τέτοιου είδους δεν είναι φυσικό φαινόµενο. Είναι φαινόµενο κυβερνητικών
ανεπαρκειών και αµελειών. Επαναλαµβάνεται µε ακρίβεια, κάθε
χρόνο, άλλες φορές εντονότερα και άλλες όχι. Φτάνουµε, λοιπόν, σε σηµείο να διερωτόµαστε ποια συµφέροντα εξυπηρετεί η
διαχρονική άρνηση υιοθέτησης ενός βιώσιµου και µακροπρόθεσµου σχεδιασµού.
Τα ερωτήµατα που θέτετε, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε την επερώτησή σας, επιβεβαιώνουν τη θέση µας,
αυτά που ανέφερα προηγουµένως. Αρκεί απλά και µόνο ο καθαρισµός της κοίτης για αποκατάσταση των ζηµιών; Σίγουρα πρέπει να αποζηµιωθούν οι πληγέντες. Τα ερωτήµατά σας, όµως,
είναι, εντελώς αποσπασµατικά, το ίδιο και οι ερωτήσεις που κάνετε προς την Κυβέρνηση.
Το βασικό ερώτηµα είναι ένα και επιτακτικό: Πότε επιτέλους,
θα υιοθετηθεί ένα µακροπρόθεσµο διαχειριστικό σχέδιο, µε συγκεκριµένη τεχνική µελέτη έργων υδροοικονοµίας και µε γεωργικοοικονοµική µελέτη; Με µακροχρόνια και βιώσιµα µέτρα
προκύπτει ότι το 60% έως 80% των καταστροφών, θα µπορούσε
να έχει αποφευχθεί.
Τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα για την κατασκευή φραγµάτων
Μάθιας και ∆ερίου κατέληξαν και στις γνωστές ελληνικές καλένδες. ∆ύο έργα που θα συνέβαλαν εκτός της άρδευσης και ύδρευσης στην πρόληψη των εκτεταµένων πληµµυρών, έµειναν στο
στάδιο της προµελέτης. Για ποιο λόγο; Το φράγµα του Κουφόβουνου ενώ διήνυσε όλο το Β’ και Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο απορρόφησε τεράστια ποσά και είναι ηµιτελές. Έχει αναλάβει κανένας
την ευθύνη γι αυτό;
Στο βωµό ψηφοθηρικών πολιτικών περιορίστηκε επικίνδυνα η
διατοµή του Έβρου. Έγινε αλόγιστη εκρίζωση δέντρων κατά
µήκος του ποταµού για δηµιουργία καλλιεργήσιµων εκτάσεων.
Εξαλείφθηκαν έτσι οι φυσικές αντιστάσεις της ροής του. Θέλει
ιδιαίτερη προσπάθεια και πολλή φαιά ουσία να γίνει κατανοητό;
Να γίνει κατανοητή η ανάγκη ολοκληρωµένης, συνολικής διαχεί-
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ρισης των υδατικών πόρων του νοµού, µε έργα διευθέτησης πεδινής κοίτης, µε λεκάνες εκτόνωσης, µε τµήµατα αγωγών ελεύθερης ροής, µε χωροθετήσεις έργων ορεινής υδρονοµίας για
µελέτες αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στην παρέβρια περιοχή; Είναι δόκιµο να καλλιεργούνται σιτηρά στις όχθες του ποταµού µόνο και µόνο επειδή επιδοτούνται;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λύσεις υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν! Η πολιτική βούληση απουσιάζει προκλητικά. Αλλά και µέτρα
άµεσου µετριασµού των ζηµιών, δεν προνοούνται. Στα χωριά
Βύσσα και Λάβαρα µε µικρή µετατόπιση κάποιων οικιών θα µπορούσε να αποφευχθεί η συστηµατική καταστροφή τους και ζηµιές που υφίστανται. Οι λεκάνες απόληψης θα µπορούσαν να
περιορίσουν τις ζηµιές, σε µία καλλιέργεια µόνο, έτσι θα ήταν λιγότερο επώδυνες οι ζηµιές και λιγότερη η αποζηµίωση. Συγχρόνως, η περιοχή θα µπορούσε να καλλιεργείται τον υπόλοιπο
χρόνο µε άλλες καλλιέργειες.
Αλλά βέβαια πρέπει να υιοθετηθεί ένα συνολικό στρατηγικό
σχέδιο για το νοµό µε µελέτες, κατασκευές αποστραγγιστικών
έργων και αναδασµών. Έργα που θα αναπτύξουν και θα τονώσουν οικονοµικά την περιοχή, µειώνοντας σηµαντικά την κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όλα όσα προανέφερα αφορούν τις δικές µας ευθύνες και ανεπάρκειες, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι γειτονικές µας χώρες
µόνο βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές ευθύνονται για
άλλα και επίσης σοβαρά. Για να τους ζητήσουµε όµως ευθύνες,
πρέπει να απευθυνθούµε σε αυτές αφού έχουµε τακτοποιήσει τα
του οίκου µας. Αφού λύσουµε τα τοπικά ζητήµατα, τότε µπορούµε να απευθυνθούµε στην Τουρκία και την Βουλγαρία µε συγκεκριµένες απαιτήσεις, να ζητήσουµε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αφού προηγουµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχουµε ξεκαθαρίσει και εµείς τις θεσµικές µας ανεπάρκειες και
τις µελλοντικές µας ανεπάρκειες όσον αφορά βεβαίως το τι θέλουµε εµείς όσον αφορά την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Εκεί, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι οι ανεπάρκειες είναι τεράστιες, τα προβλήµατα είναι τεράστια και όσον αφορά τις υπηρεσίες οι οποίες είναι επιφορτισµένες να διαχειρίζονται τους
υδατικούς πόρους και γενικότερα, όσον αφορά την εκπόνηση
ολοκληρωµένων στρατηγικών σχεδίων, όχι µόνο για τις αποµακρυσµένες περιοχές αλλά γενικότερα και ολόκληρης της Ελλάδας.
Πάντως, έχετε υπ’ όψιν σας ότι σε οποιαδήποτε σοβαρή πρόταση, ολοκληρωµένης και βιώσιµης διαχείρισης τής περιοχής
αυτής, ο Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς θα είναι
δίπλα και στην Κυβέρνηση και σε οποιονδήποτε άλλο της προτείνει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κ. ∆ιονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας και
η κ. Τσαµπίκα-Μίκα Ιατρίδη Βουλευτής Νοµού ∆ωδεκανήσου της
Νέας ∆ηµοκρατίας, αιτούνται άδεια ολιγοήµερης απουσίας από
τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα κατά τις ηµέρες Τρίτη 9
Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου του 2010.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η Βουλή ενέκρινε τις
ζητηθείσες άδειες.
Τώρα να οργανώσουµε τη συζήτηση. Τέλειωσε και ο κατάλογος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Να σηµειώσω ποιοι από τους Βουλευτές, εισηγητές ή απλούς
Βουλευτές θέλουν το λόγο για δευτερολογία. Σηµειώνω τον κ.
∆ερµετζόπουλο, τον κ. Κιλτίδη, τον κ. Χαλκίδη, τον κ. Κασαπίδη
και τον κ. Καντερέ.
Από τους άλλους συναδέλφους Βουλευτές εισηγητές;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Προβλέπεται; ∆εν προβλέπεται!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Από τους Υπουργούς,
έχουν ζητήσει το λόγο ο κ. Αρναουτάκης για µια σύντοµη παρέµβαση, ο κ. Καρχιµάκης επίσης για µια σύντοµη παρέµβαση
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και ο κ. Μαγκριώτης.
Ο κ. Μαγκριώτης θα κάνει µια σύντοµη δευτερολογία, δεδοµένου ότι πρωτολόγησε και ο κύριος Υπουργός. Ας δώσουµε το
λόγο στον κ. ∆ερµετζόπουλο.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Να µιλήσουν πρώτα οι
Υπουργοί και µετά εµείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, δεκτό.
Ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κ. Αρναουτάκης έχει το λόγο για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας και
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το Υπουργείο µας κατά το σχεδιασµό
χρηµατοδότησης των αναγκαίων επιδιορθώσεων των κατεστραµµένων υποδοµών, ιδιαίτερη έµφαση θα δώσει εκ νέου,
στην αξιοποίηση των πόρων από τα χρηµατοδοτικά µέσα και ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε µέριµνα στην εφαρµογή κοινοτική οδηγίας πλαισίου 60/2000 για την ολοκληρωµένη
διαχείριση των υδάτων.
Προκειµένου να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι πόροι αυτοί υπάρχει η δυνατότητα ένταξης νέων δράσεων αντιµετώπισης των επιπτώσεων, των φυσικών καταστροφών στο ΕΣΠΑ 2007-2013, τα
επιχειρησιακά προγράµµατα του οποίου καλύπτουν ένα ευρύ
πεδίο κατηγοριών παρεµβάσεων, όπως η απασχόληση, η κατάρτιση, η διαχείριση βιοτόπων και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, τα έργα υδρεύσεων, έργα οδοποιίας, αντιπληµµυρικά, κ.α.
Η περιφερειακή αρχή σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τοπικούς φορείς δύνανται να προχωρήσουν άµεσα σε
περαιτέρω χωρική εξειδίκευση των έργων, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται κατά την αναπτυξιακή περίοδο 2007-2013, προβαίνοντας κατά την ενεργοποίηση, κυρίως, των σχετικών εξόδων
προτεραιότητας του ΠΕΠ σε ποσοστιαία δέσµευση πόρων για
τις πληγείσες περιοχές της, εξειδικεύοντας ανάλογα τα κριτήρια
ένταξης των έργων, µε παράλληλη αξιοποίηση της δυνατότητας
υπερδέσµευσης πόρων, όπως είχατε ζητήσει, κύριε Νοµάρχη, σε
επίσκεψή µας στην περιοχή σας.
Επιπλέον στο πλαίσιο της επικείµενης προσαρµογής των υπηρεσιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ στην παρούσα οικονοµική
κρίση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους κοινοτικούς κανονισµούς, δύναται να κατευθυνθούν στοχευµένες δράσεις και αντίστοιχοι πόροι στις πληγείσες περιοχές, µε σχετική προσαρµογή
των σχετικών προγραµµατικών κειµένων και αξόνων προτεραιότητας.
Παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης επιλέξιµων δράσεων µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος του
Εθνικού Αποθεµατικού Απροβλέπτων, µε στόχο την περαιτέρω
ενίσχυση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού, των προς ανασυγκρότηση περιοχών.
Πάνω απ’ όλα, όµως, πρέπει να σχεδιαστούν λύσεις, οι οποίες
να αντιµετωπίζουν αυτό το πρόβληµα σε µόνιµη και µακροπρόθεσµη βάση –το επαναλαµβάνω- µέσω ενός σχεδίου διαχείρισης
της υδρολογικής λεκάνης του Έβρου και γενικότερα των υδάτων της περιοχής από τις τρεις χώρες, όπως απαιτεί η εθνική µας
νοµοθεσία κατ’ εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας 60/2000 για τη
διαχείριση των υδάτων.
Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου µας συλλέγουν
στοιχεία του κόστους των καταστροφών σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες περιφερειακές και νοµαρχιακές αρχές, προκειµένου να
εκτιµηθεί η δυνατότητα τεκµηρίωσης αιτήµατος κινητοποίησης
του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, όµως,
απαραίτητο να αποσαφηνιστεί, ότι η τεκµηρίωση αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη µε δεδοµένες τις προϋποθέσεις και τα όρια που
διέπει ο κανονισµός 2012/2002 για το Ταµείο Αλληλεγγύης.
Επίσης, θα ήθελα να πω για τους επιχειρηµατίες. Έχουµε
πάρει τις προτάσεις των επιµελητηρίων και τα συναρµόδια
Υπουργεία εξετάζουν θετικά το αίτηµά τους. Επίσης, µόλις πάρουµε όλα τα αιτήµατα για τις καταστροφές από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων θα µπορέσουµε να χρηµατοδοτήσουµε
αρκετά από τα έργα, τα οποία θα προταθούν, ούτως ώστε να
έχουµε τη λύση η οποία αρµόζει στην περιοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αρναουτάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Καρχιµάκης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Και ελπίζω να µη χρειαστεί να επιδειχθεί η ανοχή του Προεδρείου, γιατί
είναι ευσύνοπτος πάντα ο κ. Καρχιµάκης.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το φαινόµενο των πληµµυρών είναι ένα
σοβαρό και διαχρονικό πρόβληµα που πλήττει και λειτουργεί ως
τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Έβρου.
Ο στόχος της Κυβέρνησής µας είναι να δοθεί µία βιώσιµη και οριστική λύση στο πολυδιάστατο αυτό πρόβληµα, προωθώντας τα
αναγκαία µέτρα και τις παρεµβάσεις που είναι απαραίτητες γι’
αυτόν το σκοπό.
Από την πρώτη στιγµή µε το κλιµάκιο της Κυβέρνησης επισκεφθήκαµε το νοµό µε στόχο να δούµε και να ακούσουµε από
κοντά τα προβλήµατα των κατοίκων και των αγροτών, γιατί
έχουµε την πολιτική βούληση και επιδιώκουµε να δώσουµε λύση
στο πρόβληµα, ώστε στο µέλλον, πραγµατικά, να µη χρειαστεί
να πάµε στον Έβρο για τον ίδιο δυσάρεστο λόγο.
Πιστεύουµε ότι η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος µπορεί και πρέπει να προκύψει, τόσο από ουσιαστικά
µέτρα υποδοµών, αλλά ακόµη περισσότερο µέσα από τη σε
βάθος διακρατική συνεργασία µεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Από τη µεριά, λοιπόν, του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης επιθυµούµε να γίνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση, ότι οι πληγέντες θα αποζηµιωθούν, για τις ζηµιές στις
καλλιέργειες στον Έβρο και στην ευρύτερη περιοχή.
Επί του παρόντος η επισήµανση των ζηµιών βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί, αφού αποσυρθεί το νερό, οπότε θα
αποζηµιωθούν όσοι επλήγησαν. Αυτήν τη στιγµή στο Νοµό
Έβρου υπολογίζεται ότι πληµµύρισαν περίπου διακόσιες ογδόντα χιλιάδες στρέµµατα από τα οποία τα εκατό χιλιάδες µε χειµερινά σιτηρά, µηδική και σπαράγγια. Έχουν γίνει επισηµάνσεις
και προϋπολογίζονται οι ζηµιές στα χειµερινά σιτηρά σε εξήντα
πέντε χιλιάδες στρέµµατα, στη µηδική σε τριάντα χιλιάδες
στρέµµατα και στα σπαράγγια σε πέντε χιλιάδες στρέµµατα.
Σύµφωνα δε µε τη διαπίστωση του ΕΛΓΑ πρόκειται να δοθεί
προθεσµία υποβολής δηλώσεων. Και στη συνέχεια µόλις καταστεί εφικτή η πρόσβαση στα κτήµατα για να αρχίσει η διενέργεια
των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων, θα καταβληθούν -το συντοµότερο δυνατόν- οι αποζηµιώσεις στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς.
Παρακολουθούµε, λοιπόν, στενά την εξέλιξη της καταγραφής
των ζηµιών και σύντοµα θα είµαστε σε θέση να έχουµε µία ολοκληρωµένη εικόνα. Η απόσυρση των υδάτων -όπως γνωρίζετεέχει ξεκινήσει, όµως, χρειάζεται ένα µικρό διάστηµα για να
έχουµε σαφή εικόνα. Επιδιώκουµε να αντιµετωπίσουµε και τις
περιπτώσεις που τα νερά θα µείνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι περιπτώσεις αυτές θα παρακολουθούνται και θα χαρτογραφηθούν µέχρι να φύγει και η τελευταία σταγόνα και θα
κάνουµε το καλύτερο δυνατό για την κάλυψη των πληγέντων.
Παρακολουθούµε την κατάσταση από κοντά και είµαστε σε
απόλυτη ετοιµότητα. Αναφορικά µε το ζωικό κεφάλαιο, όσες ζηµιές προκύψουν θα αποζηµιωθούν. Όσον αφορά τις καταστροφές η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΠΣΕΑ συνεχίζεται.
Έως αυτήν τη στιγµή από τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Ελληνοχωρίου, Ζώνης, Κορνοφωλιάς και Ορεστιάδος έχουν υποβληθεί
και υποβάλλονται αιτήσεις, που αφορούν, κυρίως, σε αποθηκευµένα προϊόντα.
Στο θέµα της τευτλοκαλλιέργειας θα ισχύσουν οι ίδιες τιµές
µε τις τιµές που ίσχυσαν και πέρυσι. Σχετικά µε το θέµα των ζηµιών στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και η ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού αναλαµβάνει -µετά την καταγραφή του- σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας να αντιµετωπίσει δαπάνες εκτάκτων καταγεγραµµένων αναγκών από ζηµιές στα εγγειοβελτιωτικά έργα των οργανισµών εγγείων βελτιώσεων. Όλα
αυτά θα πληρωθούν από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
και, βεβαίως, µετά από συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοί-
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κηση Έβρου.
Τα ποσά που θα διατεθούν από το σχετικό πρόγραµµα θα καλύψουν ζηµιές -όπως είπαµε- από έκτακτες ανάγκες στα εγγειοβελτιωτικά έργα των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ. Επιπροσθέτως, θα
ήθελα να τονίσω από το Βήµα της Βουλής -επειδή ακριβώς οι
αγρότες της περιοχής και οι κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί ζηµιέςκαι νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό, ότι οι άµεσες, αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις πρόκειται να καταβληθούν µέχρι της 15 του
Μάρτη.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Τα δικαιώµατα εννοείτε;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Βεβαίως τα δικαιώµατα.
Και στη συνέχεια θα πάµε µε γρήγορους ρυθµούς για να καταβληθούν και οι συνδεδεµένες.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Πάσχα πιάσαµε.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Τα δικαιώµατα των ανθρώπων δεν τα πουλάµε εκδούλευση, ούτε χάρη. Τα δικαιώµατά τους τα οποία…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η Νέα ∆ηµοκρατία το έκανε έτσι.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εν πάση περιπτώσει εµείς λέµε άλλα πράγµατα. Λέµε τα δικαιώµατά τους, είναι δικαιώµατά τους. ∆εν είναι
χαρίσµατα, ούτε δίδονται και παραδίδονται κάτω από πελατειακές λογικές.
Πληρώνουµε νέους αγρότες, πληρώνουµε σχέδια βελτίωσης.
Έχουµε, πραγµατικά, περάσει σε αποφάσεις για το ποιοτικό παρακράτηµα, όπου θα ενισχυθούν σιτηρά και κτηνοτροφία. Και,
βεβαίως, θα καταβληθούν και οι εξωτικές αποζηµιώσεις -που
υπολείπονται να καταβληθούν- του 2007 και του 2008, γιατί,
πραγµατικά, αντιλαµβανόµαστε ότι είναι µία δύσκολη συγκυρία.
Μία δύσκολη συγκυρία που πρέπει να οδηγήσουµε αυτά τα
οποία είχε υποχρέωση η πολιτεία στους δικαιούχους και σε σύντοµο χρόνο. Όλα αυτά τα οποία επί πάρα πολλά χρόνια, επί
τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια, καθυστερούσαν να καταβληθούν
και αποτελούσαν αντικείµενο επικύψεων και δουλικής συµπεριφοράς και πελατειακής λογικής στους προθαλάµους διαφόρων
γραφείων.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επικεντρωνόµαστε
στους πολιτικούς µας στόχους και επιχειρούµε να θωρακίσουµε
τη χώρα από τα πληµµυρικά φαινόµενα και τη σωστή διαχείριση
των υδάτινων πόρων. Και πάνω σε αυτήν τη φιλοσοφία, πραγµατικά, θα προχωρήσουµε και στην αναµόρφωση του κανονισµού
του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε οι αγρότες να γνωρίζουν τί είναι αυτό το
οποίο δικαιούνται και όχι κάθε φορά, πραγµατικά, να είναι παράκλητοι σε λογικές, οι οποίες τους οδηγούν σε κατ’ εξαίρεσιν
αποζηµιώσεις, αποζηµιώσεις οι οποίες δεν ευνόησαν τα τελευταία χρόνια, αλλά οδήγησαν τον ΕΛΓΑ σε υπερβολικό χρέος –
πάνω από 4.000.000.000 ευρώ- µε αποτέλεσµα σήµερα να
δοκιµαζόµαστε οικονοµικά και να αναζητούµε πόρους, προκειµένου να αναλάβουµε υποχρεώσεις που πρέπει να έχει το κράτος.
Εµείς σήµερα έχουµε ευθύνη και χρέος απέναντι στους αγρότες, να προχωρήσουµε σε ριζικές αλλαγές, ενισχύοντας το εισόδηµά τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μα πάνω απ’ όλα να διασφαλίσουµε την αξιοπρέπειά τους ως
επαγγελµατίες πολίτες ενός δίκαιου κράτους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρχιµάκη.
Κερδίσατε την ανοχή του Προεδρείου, διότι δίνατε χρήσιµες
πληροφορίες από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εγώ θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι
Υπουργοί, ότι ευρέθηκα και εγώ σε µία επιθεώρηση συµπαραστάσεως σε πληµµύρες του Έβρου.
Μου είχε κάνει εντύπωση µια εξίσωση, κύριε Ρέππα και κύριοι
συνάδελφοι, ότι έλεγαν όλοι οι λογαριασµοί -και ο κ. Ζαµπουνίδης τότε, µε ειδικές µετρήσεις κατέθετε- ότι µια ή δύο χρονιές
αποζηµιώσεων ισοδυναµεί µε το κόστος που απαιτείται για την
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ενίσχυση των φραγµάτων. Και δεν νοµίζω ότι αυτή η εξίσωση έχει
µεταβληθεί σήµερα. ∆υστυχώς, εξακολουθεί η ισχύουσα.
Αναγνωρίζω ότι απαιτείται διϋπουργική διάδραση, διακρατική
συνεργασία και όλο αυτό το σύνθετο πράγµα, αλλά µε εντυπωσιάζει ότι εάν οικονοµήσουµε τις αποζηµιώσεις δύο ετών ή και
µιας χρονιάς και φτιάξουµε το φράγµα, απαλλάσσεται ο τόπος
και οι πολίτες, οι ακρίτες µας άπαξ διά παντός. Έτσι τάσσονται
οι προτεραιότητες κατά την ταπεινή µου γνώµη και µε συγχωρείτε για την παρέµβαση.
Τώρα, θέλω να δώσω το λόγο στους επερωτώντες συναδέλφους και θα καταλήξουµε µε ένα συµπερασµατικό λόγο από τον
κ. Μαγκριώτη -έτσι είθισται- γι’ αυτό παρακαλώ τον πρώτο επερωτώντα, τον Εβρίτη κ. Αλέξανδρο ∆ερµεντζόπουλο, να έχει το
λόγο για δευτερολογία.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Μία απάντηση πρώτα απ’ όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στον Υπουργό Υποδοµών που αναρωτήθηκε γιατί ακολουθήσαµε
τη διαδικασία της επίκαιρης επερώτησης.
Μέσα από αυτήν την διαδικασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που ζητήσαµε να πετύχουµε και το πετύχαµε, είναι να
ακούσουµε τις θέσεις όλων των κοµµάτων γι’ αυτό το µείζον
θέµα των ετήσιων πληµµυρών του Νοµού Έβρου. Η θέση, λοιπόν, των πτερύγων, ακούγοντας τους συναδέλφους, πιστεύω ότι
είναι στην οµαδική και καθολική στήριξη της προσπάθειας για να
λυθεί οριστικά το ζήτηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναλύθηκαν τόσο από εµάς,
όσο και από τους Υπουργούς αυτά που πρέπει να γίνουν στο
νοµό, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, µικρά και µεγάλα.
Αν, λοιπόν, κάναµε εµείς αυτήν τη στιγµή αυτήν την επερώτηση
είναι, όχι γιατί τα µικρά πρέπει να προηγηθούν και να µη γίνουν
τα µεγάλα, αλλά γιατί όλα πρέπει να µπουν σε µία σειρά, να
έχουµε άµεσα µία επίλυση των βραχυπροθέσµων, να µην ξεχαστούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και να µπορέσουµε να προχωρήσουµε µετά στην οριστική λύση του ζητήµατος.
Τα λέω αυτά, γιατί είµαστε µάρτυρες, όλοι –ο νοµάρχης, οι δήµαρχοι- αυτού του φαινοµένου διαχρονικά. Και έχει όλη η Ελλάδα ζωντανή πάντα την εικόνα ενός νοµάρχη µε τις φόρµες,
ενός δηµάρχου να κλαίει στην τηλεόραση, υπηρεσιών που τρέχουν, πολιτών που ξεσπιτώνονται και όταν τελειώνει αυτή η ιστορία δεν γίνεται τίποτα. ∆ιαχρονικά συµβαίνουν αυτά, διακοµµατικές
είναι οι ευθύνες, τα σφάλµατα. Κάποια στιγµή πρέπει να τελειώσουν.
Θα σας πω λοιπόν, και θα καταθέσω στη Βουλή για τα Πρακτικά, το 2006 σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ξάνθης, είχαµε κάνει τότε µία µελέτη, µία πρόταση, η οποία είχε κατατεθεί
και αποσκοπούσε στην οριστική επίλυση του ζητήµατος. ∆υστυχώς, όπως ήταν το 2006 επίκαιρη αυτή η πρόταση, ήλθαν οι
πληµµύρες το 2008 και ήταν και τότε επίκαιρη. Και σήµερα το
2010, επίκαιρη παραµένει ξανά.
Τα λέω αυτά, γιατί στην κρίση αυτού του ποταµού -κύριε
Υπουργέ, πολύ σωστά είπατε- δοκιµάζεται η αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος, η αξιοπιστία η δική µας. Στην επίσκεψη τη
δική σας, τη δική µας, είναι η πρώτη φορά µετά από τόσα χρόνια που είδαµε πολίτες, όχι αγανακτισµένους, αλλά απηυδισµένους, κουρασµένους, οι οποίοι δεν περίµεναν τίποτα. Ήλθατε,
λοιπόν, εσείς, πήγαµε και εµείς, υποσχεθήκατε, υποσχεθήκαµε.
Ρωτάµε, λοιπόν, σήµερα εσάς την Κυβέρνηση, πότε θα γίνουν
αυτά; Κάνουµε την έκκληση και όχι µε τη µορφή της αντιπολιτευτικής διάθεσης. Αυτά που είπατε πραγµατικά µας εκφράζουν
και µας ικανοποιούν, τόσο οι δικές σας προθέσεις και προτάσεις,
όσο κι η πρωτοβουλία που έδειξε ο Υπουργός, αλλά το ερώτηµα
παραµένει και θα απαντηθεί πιστεύω σύντοµα. Θα απαντηθεί
µόνο εάν αυτές οι εικόνες που βλέπουµε τόσα χρόνια δεν επαναληφθούν ξανά, δεν τις ξαναδεί κανένας. Ζητάµε, λοιπόν, άµεση
δράση και ικανοποίηση όλων αυτών τα οποία είπατε.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση γι’ αυτά που
είπε ο κ. Αρναουτάκης -αλλά δεν είναι εδώ- για το Ταµείο Αλληλεγγύης, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να µπορέσουµε να πετύχουµε κάποια εκροή χρηµάτων. Έχει ξαναγίνει απόπειρα, έχουν
δοθεί κάποια χρήµατα, απλά θέλει µεθοδικότητα και προσπάθεια. Ακόµα θα ήθελα να πω ότι δεν διέκρινα σαφείς προτάσεις,
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όσον αφορά αυτά που θα πρέπει να δοθούν στον επιχειρηµατικό
κόσµο. Περιµένουµε, λοιπόν, να δούµε και τότε θα ξαναµιλήσουµε.
Όσον αφορά δε κάτι που είπε ο κ. Καρχιµάκης -και πραγµατικά δεν το κατάλαβα- για τις τιµές των τεύτλων, ότι θα παραµείνουν στις περσινές τιµές. Μα ήδη υπάρχει µια απόφαση της
διοίκησης, η οποία µειώνει τις τιµές. Θα ακυρωθεί αυτή η απόφαση; ∆εν είναι εδώ για να µου απαντήσει.
Όπως και να έχει πάντως, το εργοστάσιο ζάχαρης στην Ορεστιάδα, κινδυνεύει να µη λειτουργήσει φέτος. Ήδη, τα στρέµµατα, τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν είναι πολύ λιγότερα
και µε τα µέτρα που πήρε πρόσφατα η διοίκηση δεν υπάρχει και
ενδιαφέρον για την παραγωγή πρώτων υλών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος ∆ερµεντζόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ, πολύ τον κ.
∆ερµεντζόπουλο.
Ο κ. Μιχαήλ Χαλκίδης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, η παρουσία εκπροσώπησης τεσσάρων Υπουργείων σήµερα στην επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, αποδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήµατος στον Έβρο, το δίκαιο της
κατάθεσης της επερώτησής µας και βεβαίως, τη σοβαρότητα
µε την οποία -θεωρητικά τουλάχιστον, µε την παρουσία των
Υπουργών, πρωτοστατούντος του κ. Ρέππα- αντιµετώπισε και
αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση το συγκεκριµένο πρόβληµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ασφαλές είναι το συµπέρασµά σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Πιστεύω, όµως, ότι η παρουσία αυτή θα
συνοδευθεί από συγκεκριµένα, ουσιαστικά και αποτελεσµατικά
µέτρα, κύριε Υπουργέ, για να λυθεί διά παντός το πρόβληµα και
πολύ περισσότερο -εάν θέλετε- για να κερδίσουµε και τη χαµένη
αξιοπιστία και ως κράτος, αλλά και ως πολιτικό σύστηµα, που
από την αρχή το βάλατε. Βεβαίως, στην τοποθέτησή σας, εµένα
προσωπικά δεν µε βρίσκεται σύµφωνο.
Επιπλήξατε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για την παρέµβασή του, για ένα θέµα που προέκυψε µε ευθύνη της Κυβέρνησης από την τροπολογία που κατετέθη αιφνιδίως, αλλά
ακολουθήσατε τον ίδιο δρόµο, κύριε Υπουργέ, φέρνοντας πίσω
στη µνήµη το τι έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία τις τελευταίες ηµέρες
της διακυβέρνησής της µε διορισµούς που έχει κάνει. Ούτε και
εµείς -αν θέλετε- προσωπικά συµφωνούµε σε τέτοιες τακτικές,
αλλά αυτές θεωρούµε ότι ανήκουν στο παρελθόν και ότι και
εµείς -το ίδιο πιστεύω ότι πρέπει να κάνετε και εσείς- πρέπει να
δούµε το παρόν και το µέλλον και του πολιτικού συστήµατος και
της χώρας και των πολιτών.
Αναφερθήκατε στα τέσσερα τελευταία χρόνια και είπατε ότι
έγιναν τρεις πληµµύρες, οι δύο έγιναν το 2006 και το 2007 και η
µία, βεβαίως, έγινε φέτος.
∆εν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Υπουργέ. Από το 1996 µέχρι το
2008 έγιναν συνολικά επτά πληµµύρες µε παροχή νερού δυόµισι
χιλιάδες κυβικά µέτρα το δευτερόλεπτο, όταν τα προηγούµενα
εκατόν πενήντα χρόνια είχαν γίνει συνολικά δώδεκα. Και αυτό
έγινε γιατί; Γιατί η ιδιωτική βουλγάρικη εταιρεία µετά τα µέσα
του 1990 ανέλαβε τη διαχείριση των υδάτων και έχει ειδικούς
προσωπικούς, οικονοµικούς λόγους για να διαχειρίζεται έτσι την
κατάσταση.
Εκφράσατε στην τοποθέτησή σας την ελπίδα ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η συζήτηση και να µην ξαναγίνει και ότι έγινε µία
συζήτηση στις 4 Μαρτίου µε παρουσία του Πρωθυπουργού και
όλων των φορέων.
Καλές οι συζητήσεις, κύριε Υπουργέ, αλλά χρειάζονται συγκεκριµένα, ουσιαστικά και αποτελεσµατικά µέτρα και λύσεις για
να µην έρθουµε σε αυτήν τη Βουλή ξανά και να συζητήσουµε
προβλήµατα του Έβρου. Εµείς πιστεύουµε ότι αυτή η ελπίδα θα
γίνει πραγµατικότητα. Μακάρι να µην ξαναέλθουµε και είµαστε
εδώ για να στηρίξουµε την οποιαδήποτε προσπάθεια προς αυτήν
την κατεύθυνση. Βεβαίως, σηµειώσατε ότι πρέπει να δούµε το
θέµα της κοίτης του ποταµού.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
∆εν φθάνουν, όµως, κύριε Υπουργέ, οι διαπιστώσεις. Και εδώ
θα πρέπει να πάρετε -και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι έχετε το
πολιτικό ανάστηµα- την πρωτοβουλία να συγκρουστείτε και µε
τοπικά συµφέροντα –αν χρειαστεί- προκειµένου να διευθετήσετε
το πρόβληµα της κοίτης. Και εννοείτε τι εννοώ όπως το εννοούν
και οι Εβρίτες και ο Υφυπουργός που είναι Εβρίτης, αλλά αυτή
τη στιγµή δεν βρίσκεται εδώ.
∆ιότι πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι µας ότι το νερό στον
Έβρο, δεν µπορεί, κύριε Υπουργέ, να αποτελεί κατάρα για τους
Εβρίτες, όταν πληµµυρίζει ο Έβρος. Πρέπει να γίνει ευλογία,
όπως ευλογία πρέπει να γίνει και για το Θεσσαλικό κάµπο, το
νερό του Αχελώου και πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο επισηµάνσεις. Ο Υφυπουργός
Οικονοµίας, κ. Αρναουτάκης, τοποθετήθηκε πολύ χαλαρά, τοποθετήθηκε –επιτρέψτε µου την έκφραση- λέγοντας το τι πρέπει
να γίνει. Πρέπει να αξιοποιηθεί το ΕΣΠΑ, το ξέρουµε αυτό, πρέπει η περιφέρεια να πάει εκεί να συνεργαστεί µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τους τοπικούς φορείς, το ξέρουµε αυτό.
Θα σας πω µόνο χαρακτηριστικά, ότι στην προηγούµενη διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο τότε Γενικός Γραµµατέας
της Περιφέρειας, ο κ. Σταµάτης – και αυτά που σας λέω ελέχθησαν δηµοσίως από το νοµάρχη που δεν ανήκει και στο κόµµα της
Νέας ∆ηµοκρατίας, το Νοµάρχη του Έβρου, τον κ. Ζαµπουνίδηέκανε σηµαντικές προσπάθειες, έχει δώσει πολλά περισσότερα
χρήµατα από ό, τι στο παρελθόν για τις διευθετήσεις των αναχωµάτων κ.λπ..
∆εν λύνετε το πρόβληµα όµως, αν δε γίνουν παρεµβάσεις ουσιαστικές, σοβαρές από το δικό σας Υπουργείο, κύριε Υπουργέ,
κύριε Ρέππα, τότε δεν πρόκειται να λυθεί το θέµα. Και, βεβαίως,
δεν είδαµε τίποτα συγκεκριµένο από πλευράς του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Από πλευράς, βέβαια, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
του κ. Καρχιµάκη, έχει δίκιο. Αυτήν τη στιγµή -το αντιλαµβανόµαστε και εµείς- δεν µπορεί να προχωρήσει η αποζηµίωση στο
συγκεκριµένο Υπουργείο, διότι πρέπει πρώτα να κάνει ο ΕΛΓΑ
εξατοµίκευση ζηµιών, για να δούµε τι ακριβώς γίνεται.
Όµως –και κλείνω µε αυτό- εµείς τι θέλουµε; Εµείς ζητάµε από
το αντίστοιχο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την άµεση καταβολή του συνόλου της αποζηµίωσης στους γεωργούς και κτηνοτρόφους για τις ζηµίες που έχουν υποστεί.
∆εύτερον, την αναπλήρωση του απολεσθέντος εισοδήµατος
από τον ΕΛΓΑ.
Τρίτον, δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης των ζηµιών στις υποδοµές – και αυτό αφορά εσάς, κύριε Ρέππα- µε ιδιαίτερη έµφαση στην ιεράρχησή τους.
Τέλος τη δέσµευση των απαιτούµενων κονδυλίων µε σαφή καταγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο φαίνεται ότι µειώνεται τελευταία λόγω της οικονοµικής κρίσης – που
πρέπει να το αντιληφθείτε, κύριε Υπουργέ, και να το αντιληφθεί
ο Πρωθυπουργός- ότι η εθνική οικονοµία θα οδηγηθεί σε ύφεση
αν δεν ενισχύσετε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και αν
δεν υπάρχει ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών για να βάλει µπροστά την ατµοµηχανή της εθνικής οικονοµίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλκίδη.
Ο κ. Γεώργιος Κασαπίδης, από την Κοζάνη, για τα αγροτικά
κατά εξειδίκευση, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συµµετείχαµε σε µία συζήτηση, όπου βγαίνει η κοινή στάση,
διαπίστωση αλλά και υποστήριξη των µέτρων που ανακοινώθηκαν από τους παριστάµενους Υπουργούς και µάλιστα κοινή έκφραση όλων, ήταν η ευχή αυτά τα µέτρα να υλοποιηθούν.
Κύριε Υπουργέ, εκτιµώ ότι, όπως και εσείς είπατε, η επερώτησή µας δεν είχε επικριτικό χαρακτήρα, ωστόσο, µέσα από τη
διάθεση και την έκφραση της ανησυχίας για την περιοχή αυτή
που πλήττεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, έστω και αν φέτος
ίσως να µην έχουµε τη νοµιµοποίηση να ασκήσουµε ένα πιο αυστηρό έλεγχο λόγω και των παραλείψεών µας, ως Κυβέρνηση,
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σε αυτά που θα έπρεπε να είχαµε κάνει, θα πρέπει να έχουµε
όλοι στη σκέψη µας ότι ο επόµενος χειµώνας έρχεται σε δέκα
µήνες, οπότε έχετε την υποστήριξη όλων των κοµµάτων στο Κοινοβούλιο να προχωρήσετε άµεσα και αποφασιστικά στην υλοποίηση αυτών των µέτρων και -όπως αναφέρατε είναι προτεραιότητα
και της Κυβέρνησής σας και απόφαση του Πρωθυπουργού -εδώ
είµαστε, σε δέκα µήνες να δούµε αυτά τα µέτρα, είτε είναι διακρατικές συµφωνίες είτε είναι έργα στον τόπο µας που αφορούν
την αποτροπή, σε µόνιµη βάση πλέον, τέτοιων φαινοµένων στο
µέλλον, για να εµπεδωθεί το αίσθηµα της ασφάλειας και να αναπτυχθούν µελλοντικά κάποιες δραστηριότητες και επενδύσεις
που θα ενισχύσουν περαιτέρω την περιοχή.
Πρέπει να εξουδετερωθούν οι πιθανότητες εµφάνισης τέτοιων
φαινοµένων, διότι κοστίζουν οι αποζηµιώσεις των ζηµιών τους
περισσότερο από τα µόνιµα έργα, που όλοι συνοµολογούµε ότι
πρέπει να γίνουν, αλλά και που φέτος θα πρέπει να προχωρήσετε άµεσα στην καταβολή τους.
Επιτρέψτε µου κάποιες επιφυλάξεις ως προς τα λεγόµενα του
κυρίου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ως
προς τις πολυετείς καλλιέργειες -σπαράγγι, µηδική- για τη λειτουργία του ΕΛΓΑ, αλλά και ως προς τη λειτουργία του εργοστασίου ζαχάρεως, µε βάση το γεγονός ότι εφόσον δεν είναι
δυνατόν να σπαρούν τα ζαχαρότευτλα, µέσα στους επόµενους
δύο µήνες, πώς θα λειτουργήσει αυτό το εργοστάσιο και τι θα
ισχύσει για τους τευτλοκαλλιεργητές;
Τέλος, κάποιες επισηµάνσεις σύµφωνα µε τα λεγόµενα του
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και κάποιες υπενθυµίσεις σε
όλους µας, ότι εµείς δεν µιλήσαµε ποτέ και ούτε ασκήσαµε λαϊκίστικη πολιτική µε βάση τα δίκαια των παραγωγών, ως προς τις
επιδοτήσεις που δικαιούνταν, απλά κοινή διαπίστωση όλων είναι
ότι οι επιδοτήσεις, τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια επί κυβερνήσεως της Νέας ∆ηµοκρατίας, δίδονταν πριν τις εορτές µε
την ταµειακή διευκόλυνση, ακριβώς, για να υποστηριχθούν οι παραγωγοί στις δύσκολες χρονιές που περάσαµε. Κάτι που δεν το
πράξατε εσείς ως Κυβέρνηση, αντιθέτως δε, δώσατε µε ταµειακή διευκόλυνση ένα ποσοστό ενώ θα µπορούσατε να έχετε
δώσει το σύνολο των επιδοτήσεων µε την ίδια µέθοδο.
Επίσης, σε µία αναφορά του κυρίου Υφυπουργού ως προς τις
κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις που έδινε η κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας, ασκώντας µάλιστα και αυστηρή κριτική, θα ήθελα
να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι υπάρχει σε εκκρεµότητα µία απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για
καταβολή κατ’ εξαίρεση αποζηµίωσης σε ζηµίες έξι νοµών, για τη
βρώσιµη ελιά. ∆εν ξέρω αν συνάδουν αυτά τα λόγια µε την υφιστάµενη πρακτική, οφείλω όµως να το επισηµάνω.
Τέλος κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω για ακόµα µια
φορά την ευχή και εύχοµαι να είστε εσείς, κύριε Υπουργέ, ο άνθρωπος που θα βάλει τη σφραγίδα του στην έκφραση της κοινής
ανησυχίας για αυτήν την ακριτική περιοχή της πατρίδας µας και
ας αποτελέσει ένα σύµβολο ενότητας του πολιτικού συστήµατος
ο Έβρος και ας τον χαρακτηρίσουµε και το ποτάµι που µας ενώνει και όχι µόνο µέσα στην πατρίδα µας, αλλά και µε τις δύο
άλλες γείτονες χώρες.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κασαπίδη.
Ο κ. Νικόλαος Καντερές έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ των Υποδοµών, η επερώτηση των Βουλευτών
της Νέας ∆ηµοκρατίας, είχε σα στόχο να φέρει αυτό το σοβαρό
θέµα στην επικαιρότητα.
∆εν περιµέναµε µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα να λύσει το
ΠΑΣΟΚ αυτό το σοβαρό θέµα. Άλλωστε, είναι διαχρονικά ένα
επαναλαµβανόµενο φυσικό φαινόµενο και είναι φυσικό φαινόµενο και εφόσον δεν το προλαβαίνουµε σηµαίνει ότι, φταίει ο άνθρωπος, άρα κάτι πρέπει να γίνει.
Μάθαµε ότι ήδη ο κύριος Πρωθυπουργός, σκέφτεται και θα
έχει συναντήσεις µε τους αρµόδιους της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Βέβαια το πρόβληµα –υπογραµµίζω ξανά- ότι είναι από
πλευράς της Βουλγαρίας και ότι από εκεί µας έρχονται τα νερά
εκεί είναι, αν θέλετε το λεπτό σηµείο, η αχίλλειος πτέρνα µε τα
παλιά φράγµατα τα όποια υπάρχουν.
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∆εδοµένου όµως τώρα, ότι η φίλη Βουλγαρία βρίσκεται µέσα
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είναι, λοιπόν, ώρα κατάλληλη από
τον αρµόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών, θα έλεγα περισσότερο,
αλλά και γενικά από όλη την Κυβέρνηση, να γίνουν οι συσκέψεις
οι κατάλληλες, όπως είχαν γίνει και µε τη Νέα ∆ηµοκρατία, µε
Υπουργία του κ. Παυλόπουλου έτσι ώστε να βρεθούν οικονοµικά
µέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βρεθούν κατάλληλα κονδύλια για να ενισχυθούν εκεί οι υποδοµές.
Από την άλλη πλευρά πρέπει και εµείς µέσα στον ελλαδικό
χώρο να κάνουµε αυτά τα έργα τα οποία δεν θα τελειώσουν,
ούτε σε ένα, ούτε σε δύο ούτε και σε τρία χρόνια. Χρειάζονται
σοβαρές µελέτες, υπήρχαν εδώ και οι καθηγητές του Πανεπιστηµίου της Θράκης, αλλά και των άλλων πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης που έχουν σχέση µε τα υδραυλικά µεγάλα έργα, να
αποκτηθούν αυτές οι υποδοµές έτσι ώστε να µην έχουµε ξανά
τέτοιο φαινόµενο.
Εγώ, δυστυχώς, προβλέπω ότι θα έχουµε ξανά τέτοια φαινόµενα καιρικά και αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει από µόνοι µας,
έγκαιρα, να πάρουµε τα κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε να µη φθάσουµε σε τέτοιο σηµείο.
Βέβαια δεν θα ασχοληθώ µε τις αποζηµιώσεις, αυτές που είναι
υποχρεωµένο το κράτος να δώσει, άλλωστε όπως ανεφέρθη οι
αποζηµιώσεις κοστίζουν, µε ό, τι θα µπορούσε να γίνει, για να
αποφευχθούν αυτές οι πληµµύρες.
Το γεγονός όµως είναι ότι τουλάχιστον µε τη Βουλγαρία, γιατί
µε την Τουρκία υπάρχει ένα πρόβληµα στην οριογραµµή –εκεί
θέλει µεγάλη προσοχή και ξέρω ότι υπάρχει µία οµάδα, αλλά δεν
ξέρω κατά πόσο µπορεί να απεικονίζει κάθε χρόνο, γιατί αλλάζει
µε τη ροή του νερού αυτή η οριογραµµή- θα πρέπει µε τη φίλη
Βουλγαρία να τεθούν οι βάσεις, έτσι ώστε σε τακτό χρονικό διάστηµα κάποιων ετών, δεν είναι αυτής της χρονιάς ούτε της επόµενης, να µπορέσουµε να φτάσουµε σε ένα σηµείο για να
µπορέσουµε να αποφύγουµε αυτό το κακό.
Νοµίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν εποικοδοµητική. Ο καιρός
δεν έχει σύνορα, τα νερά δεν έχουν σύνορα και να µην επαναληφθεί το φαινόµενο, αλλού να µην κάνουµε τα έργα να µη φύγουν τα νερά και σε άλλες περιοχές για τον Πηνειό να κάνουµε
τα έργα και να µην αφήνουµε το νερό να έρχεται στη Θεσσαλία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καντερέ.
Η συζήτησή µας θα κλείσει µε µια σύντοµη παρέµβαση του κ.
Γεωργίου Ντόλιου, που είναι και Εβρίτης, Υφυπουργού Εσωτερικών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε
και κύριοι συνάδελφοι, είναι η τρίτη επερώτηση στην οποία συµµετέχω ως Βουλευτής, από το 2004 που πρωτοεκλέχθηκα, η
τρίτη επερώτηση εννοώ για τις πληµµύρες. Γι’ αυτό και είχαµε
ένα πολύ µεγάλο δισταγµό και µε πολύ µεγάλη προσοχή οργανώσαµε το κλιµάκιο και πήγαµε στον Έβρο. Αφού προετοιµαστήκαµε πάρα πολύ καλά, πήγαµε και είδαµε την κατάσταση,
ακούσαµε τους φορείς –πολύ καλά προετοιµασµένοι- επιστρέψαµε, ξανασυνεδριάζαµε, ζητήσαµε από τον Πρωθυπουργό της
χώρας να παρευρίσκεται σε µία σύσκεψη του κλιµακίου µαζί µε
φορείς του νοµού εδώ στην Αθήνα και αναλάβαµε συγκεκριµένες
υποχρεώσεις.
Υποθέτω ότι ο Υπουργός ο κ. Ρέππας µίλησε για τις σπουδαιότερες εξ αυτών, για µία µόνιµη δοµή κατά το πρότυπο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που αφορά τη διαχείριση των υδάτων
στο σύνολο της υδατολεκάνης στην περιοχή µας, για πρωτοβουλίες προς την πλευρά της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, οι
οποίες δεν θα εξαντληθούν στα όρια των δηµοσίων σχέσεων και
των συναναστροφών, αλλά θα ξεκινήσουν µε βάση ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, πάνω στο οποίο θα γίνει συζήτηση µεταξύ των
τριών χωρών, θα ξεκινήσουµε µε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού της χώρας και, βεβαίως, θα αναλάβουµε την ευθύνη,
αυτές οι συζητήσεις να οδηγήσουν σε κάποια αποτελέσµατα και
να µην τελειώσουν εκεί όπου τελείωσαν τις προηγούµενες
φορές.
Στα άµεσα µέτρα εκείνο που πρέπει να κάνουµε δεν θα περιµένουµε –όπως κάποιος συνάδελφος είπε- τους δέκα µήνες. ∆υ-
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στυχώς είµαστε υποχρεωµένοι να κλείσουµε τα αναχώµατα σε
πρώτο χρόνο, µε πρόχειρο τρόπο, γιατί θα έλθει ένα καλοκαιρινό
ή ανοιξιάτικο νεράκι µόλις στεγνώσουν τα χωράφια και θα τα ξαναπληµµυρίσει. Εποµένως είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε
άµεσες παρεµβάσεις και προς αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει
πυρετώδης προετοιµασία και µέσα στην εβδοµάδα αρχίζουν
αυτές οι εργασίες. Οι δαπάνες γι’ αυτές τις εργασίες δεν µπορούν να διατεθούν από το ΕΣΠΑ, θα διατεθούν από τις δηµόσιες
επενδύσεις, παρ’ όλο που έχουµε φροντίσει σε συνεργασία µε
την περιφέρεια και το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας, που διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ, να εξασφαλιστούν οι επιπλέον
πόροι για αντιπληµµυρικά έργα.
Θα ήθελα να κάνω µια παρένθεση εδώ και να πω ότι εάν κάτι
έχει λείψει τα τελευταία χρόνια από την παρέβρια περιοχή, η
οποία θέλω να σηµειώσω είναι αυτή που «τάισε» –επιτρέψτε µου
το ρήµα- τον Έβρο, είναι αυτή που κράτησε ζωντανό τον Έβρο
–γιατί ακούω και διάφορα άλλα του τύπου να φύγουµε από εκεί
µέσα, να µην καλλιεργούµε χωράφια κ.λπ.- είναι η περιποίηση
του αντιπληµµυρικού συστήµατος. Ένα αντιπληµµυρικό σύστηµα
που κράτησε ζωντανό το νοµό επί πολλές δεκαετίες, ένα αντιπληµµυρικό σύστηµα που φτιάχτηκε τη δεκαετία του ’60 και
έκανε θαύµατα, µας εξυπηρέτησε. Εγκαταλείψαµε την περιποίησή του, δεν καθαρίσαµε τα µεγάλα αντιπληµµυρικά κανάλια,
δεν προσέξαµε την κοίτη του ποταµού, δεν προσέξαµε πού είναι
επισφαλή τα αναχώµατα. Αυτήν την εγκατάλειψη την πληρώνουµε µε τις πληµµύρες που ακολουθούν.
Βεβαίως, πιθανόν µπορεί να το εξηγήσει καλύτερα ο κ. Καντερές, έχουν αλλάξει και οι κλιµατολογικές συνθήκες ή κάποιες
άλλες συνθήκες στη Βουλγαρία µε την αποψίλωση των εδαφών,
αλλά εκτός από τις άµεσες παρεµβάσεις, στις οποίες θα αναφέρθηκαν χωρίς αµφιβολία οι συνάδελφοι, εκείνο το οποίο θα
πρέπει να φροντίσουµε είναι να εξασφαλίζουµε κάθε χρόνο µία
δαπάνη για την περιποίηση –επαναλαµβάνω- την φροντίδα ενός
αντιπληµµυρικού συστήµατος, που µας εξυπηρέτησε πολλές δεκαετίες.
Εγώ, προσωπικά, και από τη θέση µέλους της Κυβέρνησης
πλέον αντιλαµβάνοµαι ότι έχω πολύ µεγαλύτερες ευθύνες να παρακολουθώ το όλο θέµα. Έχουµε µοιράσει τις δουλειές και τις
ευθύνες ανά Υπουργείο. Ο κ. Ρέππας πέραν του ότι είναι ένας
υπεύθυνος άνθρωπος και πολιτικός, έχει και την ευθύνη ενός
Υπουργείου που εκ των πραγµάτων έχει την αρµοδιότητα για την
αποκατάσταση των σπουδαιότερων υποδοµών, την ευθύνη αυτή
την αναλαµβάνουµε, την ανέλαβε ο κ. Ρέππας υποθέτω και στην
πρωτολογία του.
Νοµίζω ότι αυτήν τη φορά θα υπάρξει άµεση ανταπόκριση στο
θέµα των αποζηµιώσεων, άµεση ανταπόκριση στο θέµα της αποκατάστασης των πρώτων ζηµιών, ανταπόκριση στην αποκατάσταση τη µόνιµη των ρηγµάτων και βεβαίως αυτό το οποίο
άκουσα να λέει ο συνάδελφός µας, κ. Αρναουτάκης, είναι κάτι το
οποίο το έχουµε ζητήσει, θα πρέπει να υπάρξει φροντίδα για
χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες, οι οποίοι πλήττονται µε έµµεσο τρόπο από τις ζηµιές,
λόγω του µεγάλου πλήγµατος που δέχτηκε το σύνολο της οικονοµίας του νοµού.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ντόλιο.
Θα κλείσουµε τη συζήτησή µας µε τη σύντοµη και συµπερασµατική παρέµβαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, κ. Ιωάννου Μαγκριώτη, ο οποίος έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από όλες τις πτέρυγες διατυπώθηκε η άποψη ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει µία συνολική και νέα στρατηγική, που να στηρίζεται και σε µία διακρατική συµφωνία, γιατί διαφορετικά λύση
οριστική στο πρόβληµα δεν θα υπάρξει και θα επαναλαµβάνονται τα ίδια φαινόµενα.
Θέλω όµως να θυµίσω και εγώ, όπως έκαναν και άλλοι συνάδελφοι και από την πλευρά της Αντιπολίτευσης και στην οµιλία
του ο Υπουργός κ. Ρέππας, πως υπήρξαν τέτοιες πρωτοβουλίες
και η πιο σηµαντική ήταν τη δεκαετία του ’50, τότε που η σχέση
των δύο χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, παρ’ όλα τα επώδυνα γε-
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γονότα των προηγούµενων χρόνων, ήταν καλές και διαµορφώθηκε αυτή η στρατηγική. Άντεξαν τα έργα που έγιναν και από τις
δυο πλευρές, σε συνεργασία και µε ξένες εταιρείες για αρκετές
δεκαετίες. ∆εν είχαν όµως τη δυνατότητα να αντέξουν και στη
συνέχεια. Στρατηγική διαµορφώθηκε και τη δεκαετία του ’90, το
1995, επίσης ένα σχέδιο σηµαντικό, που για µια δεκαετία τουλάχιστον οι παρεµβάσεις ανακούφισαν την περιοχή.
Ένα ολοκληρωµένο σχέδιο εκπονήθηκε και το 2003, δυστυχώς
όµως έµεινε στα χαρτιά, γιατί η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, από το 2004 και µετά, παρέµεινε στις αποσπασµατικές παρεµβάσεις, γενναίες κάθε φορά οφείλω να το οµολογήσω, αλλά
δυστυχώς αποσπασµατικές. ∆εν υλοποίησε δηλαδή, το σχέδιο
που είχε διαµορφωθεί σε συνεργασία µε όλους τους φορείς από
την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Σήµερα, λοιπόν, είναι ανάγκη η διαµόρφωση αυτής της στρατηγικής και εµείς την έχουµε διαµορφώσει. Η πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού να δεχθεί τους εκπροσώπους του Νοµού
Έβρου, τους Βουλευτές από όλα τα κόµµατα, πριν από µερικές
µέρες δείχνει την επιλογή και την ευθύνη της Κυβέρνησης. Το
Υπουργείο Εξωτερικών έχει επωµισθεί την ευθύνη για την προώθηση αυτής της επικοινωνίας και της συνεργασίας σε διακρατικό επίπεδο.
Θέλω όµως να πω εδώ, γιατί πολλές φορές λοιδορούµε τη
χώρα µας και έχουν ακουστεί τέτοιες φωνές, ότι η χώρα µας
ήταν πάντα επισπεύδουσα ανάλογων συνεργασιών. Θα θυµίσω,
µάλιστα, ότι το 2003 µε πρωτοβουλία της χώρας µας υπογράψαµε µε τη γειτονική χώρα, την Τουρκία, δέκα πρωτόκολλα συνεργασίας χαµηλής πολιτικής περιβαλλοντολογικά και
αντιπληµµυρικής προστασίας του Έβρου. Αυτά δεν υλοποιήθηκαν βέβαια στη συνέχεια, γιατί πολλά από αυτά όπως η επαναπροώθηση των οικονοµικών µεταναστών που παρανόµως
µπαίνουν στην Ελλάδα από την πλευρά της Τουρκίας δεν υλοποιήθηκαν και φυσικά δεν υποστηρίχθηκαν από την απελθούσα
κυβέρνηση. Γι’ αυτό βρισκόµαστε µπροστά στη δύσκολη σηµερινή πραγµατικότητα.
Η δική µας, λοιπόν, στρατηγική στηρίζεται και στη διακρατική
συµφωνία αλλά δεν σταµατάει εκεί. Έχουµε µία επιφύλαξη
µήπως η Τουρκία δεν ανταποκριθεί σε αυτό το προσκλητήριο,
στο βάθος που χρειάζεται να ανταποκριθεί. Γι’ αυτό, λοιπόν,
έχουµε συγκροτήσει στο Υπουργείο Υποδοµών, όπως τόνισε ο
κ. Ρέππας, µία ενιαία στρατηγική αντιπληµµυρικής προστασίας
της χώρας µας και επίκεντρο βέβαια αυτήν τη στιγµή είναι ο
Έβρος.
Αυτή η στρατηγική είναι στο πνεύµα της κοινοτικής οδηγίας
2007/60, την οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όντας αρµόδιο, ετοιµάζεται να την ενσωµατώσει στο εθνικό δίκαιο, όπως είχε
γίνει και το 2003 µε την ενσωµάτωση της οδηγίας του 2000 για
τη διαχείριση των υδάτων.
Είµαστε, λοιπόν, µπροστά στην εφαρµογή της κοινοτικής
αυτής οδηγίας, γι’ αυτό και το πρόγραµµά µας θα απευθυνθεί
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηµατοδότηση, µαζί µε τη
Βουλγαρία, χώρα-µέλος και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα ήθελα να πω όµως ότι σήµερα, κάνοντας την ανάγκη φιλοτιµία οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, όπως και ο κ.
Αβραµόπουλος, τόνισαν πως «χαιρόµαστε που ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση και οι αρµόδιοι Υπουργοί υιοθέτησαν τις προτάσεις και τις θέσεις µας». Μα οι προτάσεις και οι θέσεις αυτές
ήταν ήδη κυβερνητική πρωτοβουλία σε εξέλιξη. ∆εν περίµεναν
φυσικά τη σηµερινή επερώτηση –που είναι ευπρόσδεκτη- της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Η αντίδρασή µας, η αντίδραση της Κυβέρνησης ήταν σε µηδενικό χρόνο, τόσο για την υπογραφή των κοινών υπουργικών
αποφάσεων, όσο και για τα προνοιακά επιδόµατα από το αρµόδιο υπουργείο. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ολοκληρώθηκε σε πολύ λίγες µέρες και σήµερα κατατέθηκε στο Υπουργείο
µας η πραγµατογνωµοσύνη της ΥΑΣΒΕ, της αρµόδιας υπηρεσίας
του Υπουργείου που τη χρεώσαµε να προχωρήσει στις γνωµατεύσεις και στις πιστοποιήσεις των καταστροφών, όσον αφορά
σε επαγγελµατικές στέγες και κατοικίες. Αµέσως λοιπόν, κινείται το θεσµικό πλαίσιο για τις αποζηµιώσεις εκεί όπου έχουµε
επισκευές και εκεί όπου έχουµε ανακατασκευές. Επίσης, ανακοίνωσε και πάλι ο κ. Υπουργός, το διατυπώσαµε και στη σύ-
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σκεψη µε τον Πρωθυπουργό -ήταν εκεί ο αγαπητός συνάδελφος
της Νέας ∆ηµοκρατίας- τη συγκρότηση της ειδικής υπηρεσίας
διαχείρισης έργων, της ΕΥ∆Ε Έβρου, για να αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης όλων αυτών των προγραµµάτων. Αυτές είναι
επιλογές που δείχνουν αποφασιστικότητα και σχέδιο και όχι,
όπως είπαµε, τα µερεµέτια και πολλές φορές η εξυπηρέτηση των
µικροεργολάβων της περιοχής και η επανάληψη των φαινοµένων.
Θα κλείσω λέγοντας ότι χάρηκα που ο κ. Χαλκίδης, ο αγαπητός συνάδελφος, είπε ότι δεν πρέπει να µειωθεί το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων γιατί αυτό δίνει ζωή στην ανάπτυξη. Αυτά
σας λέγαµε έξι χρόνια, αγαπητέ συνάδελφε, και το µειώνατε από
το 5,2% στο 3,2%. Υπεξαιρέσατε αθροιστικά 15.000.000.000 από
την ανάπτυξη της χώρας, γι’ αυτό οδηγήσατε στην απονέκρωση,
στην αποδυνάµωση και στην κρίση της ελληνικής οικονοµίας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Τι κάνετε τώρα; Εµείς έχουµε στο ενεργητικό µας ήδη εκατοµµύρια έργα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να µην κλείσουµε µε
αντιδικία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Εµείς περικόψαµε λίγο από το αυξηµένο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του 4,2%, σε σχέση µε το
προηγούµενο.
Κλείνω, απαντώντας στην πρόκληση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας, του κ. Μαρκόπουλου, ο
οποίος πήρε το χρόνο της δηµοσιότητας της επερώτησης της
Νέας ∆ηµοκρατίας –σ’ αυτή την ουσιαστική συζήτηση- και το µετέφερε σε άλλο πεδίο δυστυχώς. Απαντώ, λοιπόν στην ερώτησή
του: θέλουµε χρονοδιαγράµµατα.
Καταθέτω, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, το
χρόνο αντίδρασης της κυβέρνησης. Αυτές είναι οι ηµεροµηνίες
της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σε πληµµύρες από τον Οκτώβρη
και µετά και αυτές είναι οι αντίστοιχες των δικών σας κυβερνήσεων από το 2006 µέχρι το 2009. Σας πληροφορώ ότι στο έγγραφο που θα καταθέσω θα δείτε ότι για πληµµύρες, όπως
στους Νοµούς Τρικάλων, Καβάλας, Κορινθίας, Πιερίας, Θεσπρωτίας, Ροδόπης, Αιτωλοακαρνανίας και στη Νήσο Θήρα που
έγιναν από το 2006 µέχρι το 2008 µέχρι τις προηγούµενες µέρες
δεν είχαν υπογραφεί κοινές υπουργικές αποφάσεις. Τις είχατε
ξεχάσει τελείως –η Κυβέρνησή σας βεβαίως- και τις υπογράψαµε
εµείς. Εµείς τις υπογράφουµε στο πρώτο εικοσιτετράωρο. Εδώ
είναι η µαρτυρία εγγράφως της διαφορετικής ευαισθησίας και
ανταπόκρισης. Παραβίασε ανοιχτές θύρες ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
Σας καλούµε, λοιπόν, σ’ αυτήν την προσπάθεια για τον Έβρο
να πάµε όλοι µαζί µε τον έλεγχο και την κριτική σας και, βεβαίως,
την έµµεση αυτοκριτική σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ: Εκ του αποτελέσµατος θα κριθείτε, όχι
από τα θεωρητικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαγκριώτη.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ
τους επερωτώντες Βουλευτές, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τους απαντώντες Υπουργούς για το ύφος και το επίπεδο της συζήτησης.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
22/19/22.2.2010 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας προς τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Εξωτερικών, σχετικά µε τις πληµµύρες στο Νοµό
Έβρου και την ολοκληρωµένη στρατηγική για την αντιπληµµυρική προστασία.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2010 και της Πέµπτης 18
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Φεβρουαρίου 2010 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς τα Πρακτικά
των συνεδριάσεων της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2010 και της Πέµπτης 18 Φεβρουαρίου 2010 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22:10’, λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 και ώρα 18:00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία,
σύµφωνα µε την ηµερησία διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
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