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Αθήνα, σήµερα στις 17 Μαΐου 2010, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Αθανάσιο Πλεύρη,
Βουλευτή Α’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Καχριµάνης Γεώργιος καταγγέλλει την καθυστέρηση της άµεσης δράσης Πατρών να
ενεργήσει σε τροχαίο ατύχηµα.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ζητεί να µην εφαρµοστεί το µέτρο της
επίπεδης µείωσης στις τιµές των φαρµάκων.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Περιφέρειας Αττικής ζητεί την αξιοποίηση µε το σχέδιο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» του προσωπικού των ΤΥ∆Κ των περιφερειών.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων του
ΘΠΚ Μέριµνα Πατρών ζητεί την επίλυση του οικονοµικού προβλήµατος του Ιδρύµατος.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παπαδηµητρίου Ιωάννης, καθηγητής της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, διατυπώνει τις
απόψεις του για το θέµα της συναίνεσης στη σχέση γιατρού ασθενούς.
6) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας
Ηπείρου υποβάλλει τις απόψεις της για τη χορήγηση άδειας κατασκευής εγκαταστάσεων σαρακατσάνικης στάνης στη θέση Γυφτόκαµπος του Τ.∆. Σκαµνελίου του ∆ήµου Τύρφης Ιωαννίνων.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

τέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Καλαµπούνιας Θάνος διαµαρτύρεται για τα µέτρα που λήφθησαν µετά τη στήριξη από το
∆ΝΤ.
8) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας ζητεί
την άµεση πρόσληψη προσωπικού για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Λάρισας.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών Εργαζοµένων ΕΛΤΑ ζητεί
την εξαίρεση των µελών του από την περικοπή του 7% στο πτυχιακό επίδοµα.
10) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο ζητείται η επίλυση των
προβληµάτων λειτουργίας του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Ζακύνθου.
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων στα
Κέντρα Υγείας Εξυπηρέτησης Πολιτών Κρήτης ζητεί στις συµβάσεις πρόσληψης νέου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των ΚΕΠ, να είναι επιβεβληµένη η αναφορά της
εξειδικευµένης εµπειρίας ως πρόσθετο τυπικό προσόν.
12) Ο Βουλευτής Α Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κοινότητα
Αγκιστρίου Πειραιά ζητεί να συµπεριληφθούν τα νησιά του Αργοσαρωνικού στα προγράµµατα αύξησης της ανταγωνιστικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.» διαµαρτύρεται για την κατάσταση που επικρατεί
στον φορέα αυτόν.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σταθµός «SUPER Β» Πάτρας
ζητεί να µην επαναφερθεί η επιβολή του ειδικού φόρου 20% στις
διαφηµίσεις.
15) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση
Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος ζητεί να ισχύσουν δια-

7188

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φανή και αξιοκρατικά κριτήρια στην απονοµή µελετητικών πτυχίων έργων και δραστηριοτήτων από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή
Μελετών του Υπουργείου Υποδοµών και ∆ικτύων.

29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κοινότητα Λεοντίου Αχαίας
ζητεί την ολοκλήρωση της µελέτης ΣΧΟΑΠ.

16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Οµοσπονδίες Εργαζοµένων και
Συνταξιούχων διαµαρτύρονται για τη µείωση της χρηµατοδότησης του ΤΑΠ-ΟΤΕ κ.λπ..

30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Λοβέρδου Σοφία ζητεί την
αναµόρφωση του τρόπου λειτουργίας του ΥΠΠΟ.

17) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Σύλλογοι ∆ήµων Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας και Φιγαλείας που εδρεύουν στην Αθήνα ζητούν τη
συνένωσή τους σε ενιαίο δήµο µε την ονοµασία «∆ήµος Επικούρειου Απόλλωνα».
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Πάππας Αλέξανδρος διαµαρτύρεται για τα φορολογικά µέτρα.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών ζητεί την απαλλαγή των τυφλών από τα φορολογικά µέτρα.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι δηµόσιοι
υπάλληλοι από την περικοπή του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού.
21) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ανδριτσάνων ζητεί τη
δηµιουργία ενιαίου ορεινού δήµου µε την ονοµασία «Επικούρειος
Απόλλωνας» και την ένταξη σε αυτόν των ∆ήµων Αλιφείρας, Φιγαλείας και Ανδρίτσαινας.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επιχειρησιακών
Σωµατείων Ιδιωτικών Καζίνο ζητεί τη συµπλήρωση του άρθρου
32 του φορολογικού νοµοσχεδίου.
23) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Νοµαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Νοµού Χανίων ζητεί τη
στελέχωση µε πρόσθετο
προσωπικό της Ελληνικής Πρεσβείας στο Μπακού ώστε να καταστεί δυνατό το άνοιγµα απευθείας πτήσεων από το Μπακού,
στα Χανιά.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Παράρτηµα Πελοποννήσου
του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος διαµαρτύρεται για την
περικοπή των πιστώσεων για τους νέους αγρότες κ.λπ..
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χαλκιάς Γιάννης διατυπώνει
τις απόψεις του για το νέο φορολογικό νόµο.
26) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Χανίων <<ΟΛΥΜΠΙΟΝ>> ζητεί ο έλεγχος των
γνωµατεύσεων και της νοσηλείας των ασθενών να γίνεται από
εντεταλµένο ιατρό του ΟΓΑ στο ∆ήµο Χανίων.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κυριακόπουλος Μιχάλης
ζητεί τη δικαιότερη φορολόγηση των σκαφών αναψυχής.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Αδιόριστων Εκπαιδευτικών ζητεί το διορισµό των επιτυχόντων
εκπαιδευτικών στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ του 2008.

31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μαντάνης Γεώργιος διαµαρτύρεται για την κατάργηση της βάσης του 10 για την
εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αποστολίδης Νικόλαος ζητεί
το διορισµό των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας ζητεί τη θέσπιση νοµικού πλαισίου µε
συγκεκριµένα αξιοκρατικά κριτήρια για τη λειτουργία της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Μελετών.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ζητεί να µη επιβληθούν
φορολογικά τεκµήρια για την ιδιωτική εκπαίδευση.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ ζητεί την κατάργηση του άρθρου 4 του
ν.3833/2010.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γκίκας Μάνος ζητεί το διορισµό των αδιόριστων εκπαιδευτικών, επιτυχόντων στο διαγωνισµό
του ΑΣΕΠ 2008.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι της Αγίας Τριάδος Πατρών ζητούν τη λήψη µέτρων για την οικιστική τους ασφάλεια
µετά την ενεργοποίηση του ρήγµατος στην περιοχή τους.
38) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Κρήτης
αναφέρεται στις διαδικασίες της άδειας εγκατάστασης αιολικού
πάρκου από την «Αιολική Μουσούρων ΑΕ».
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Πάτρας ζητεί την ανανέωση των συµβάσεων
εργασίας του επιστηµονικού προσωπικού του Κέντρου.
40) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Τεχνολόγων - Παρασκευαστών Ιατρικών Εργαστηρίων ζητεί το Υπουργείο Υγείας να
µην υποστηρίζει σεµινάρια που διεξάγονται και χρηµατοδοτούνται από εταιρείες ιατροφαρµακευτικού υλικού και έχουν ως
σκοπό την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων
τους στο ΕΣΥ.
41) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Τσουκάρας,
διπλωµατούχος µηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής ζητεί την ανανέωση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού
των µαθητών.
42) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαµατικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας ζητεί να χορηγείται
στους δικαιούχους το λουτρικό επίδοµα από τα ασφαλιστικά τα-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’ - 17 ΜΑΪΟΥ 2010

7189

µεία καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Πάτρας.

43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος διατυπώνει τις απόψεις της αναφορικά µε την αναγνώριση
των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Πληροφορικών.

55) Οι Βουλευτές, Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και Β’ Αθηνών κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας ζητεί
την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της ολοκλήρωσης κατασκευής
του νέου ∆ικαστικού Μεγάρου Κερκύρας.

44) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να επισπευθούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη των αρχαιολογικών µνηµείων Σµαρίου
και Πιτσιδίων Κρήτης.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Απαπήρων Τυφλών
Πολέµου Αµάχου Πληθυσµού, περιόδου 1940-1949 ζητεί την
εξαίρεση των τυφλών από τα οικονοµικά µέτρα κ.λπ..
46) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την άµεση λήψη µέτρων
για την προστασία της Νήσου Κρήτης από τα έντοµα που πλήττουν αγρότες και περιβάλλον.
47) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την οικονοµική ενίσχυση
των αµπελουργών του Νοµού Ηρακλείου, που οι καλλιέργειές
τους πλήττονται από τον περονόσπορο.
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Τσιαµπά Χρύσα διαµαρτύρεται για τα οικονοµικά µέτρα κ.λπ.
49) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την άµεση καταβολή
του επιδόµατος ενοικίου στους δικαιούχους του Νοµού Ηρακλείου.
50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Σταµατοπούλου Έλενα ζητεί
το διορισµό των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.
51) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία
Κινητικά Αναπήρων ζητεί να εξαιρεθούν τα άτοµα µε κινητική
αναπηρία που είναι χρήστες αναπηρικού αµαξιδίου από την επιβολή προστίµου για τους ηµιυπαίθριους χώρους.

56) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων
Ελλάδας ζητεί την άµεση λήψη οικονοµικών και µέτρων ελέγχου
για τη στήριξη του κλάδου της χοιροτροφίας.
57) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Σκύδρας Πέλλας ζητεί να
του παραχωρηθεί η κυριότητα δηµοσίου ακινήτου προκειµένου
να δηµιουργηθεί εκθεσειακός χώρος.
58) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών
και Επαγγελµατιών Κυνηγετικών Ειδών διατυπώνει τις απόψεις
της επί του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος για την προστασία
του ορεινού όγκου του Υµηττού.
59) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Σκύδρας Πέλλας ζητεί να
του παραχωρηθεί δηµόσια έκταση.
60) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Πέτρος Νάτσης προτείνει την υποχρεωτική καταγραφή στα προϊόντα τιµών καταναλωτή/αγοραστή.
61) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφερερειακή Οµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία ∆υτικής Ελλάδος ζητεί τη συµπλήρωση του
νοµοσχεδίου για την παιδεία.
62) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Κλειτορίας Αχαίας ζητεί
τη συνένωση των ∆ήµων Αροανίας, Κλειτορίας και Παίων Αχαίας.
63) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ελληνικών Κολεγίων
ζητεί την τροποποίηση του ν. 3696/2008.

52) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία νέοι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί
διαµαρτύρονται για την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος διορισµού των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.

64) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Φιγαλείας Νοµού Ηλείας
ζητεί να διατηρηθεί η καθηµερινή λειτουργία του Περιφερειακού
Αγροτικού Ιατρείου στην περιοχή του.

53) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Οµοσπονδίες Εργαζοµένων και οι Σύλλογοι και Οµοσπονδίες Συνταξιούχων ΟΤΕ,
ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΟΠΟΚΟΠ διαµαρτύρονται για τη µείωση στις συντάξεις των µελών τους.

65) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φορτέτσας ζητεί την αποδέσµευση της περιοχής Φορτέτσας Ηρακλείου Κρήτης από τις Αρχαιολογικές Ζώνες Κνωσού.

54) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας διαµαρτύρεται για την εναπόθεση στην περιοχή της Κοινότητας Λεοντίου Αχαΐας, αποβλήτων του βιολογικού καθαρισµού της

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 8328/30-03-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανατολάκη Γεώργιου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 37550/ΙΗ/5-5-2010
έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 8391/31-03-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ αριθµ. 38367/ΙΗ/5-
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5-2010 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 8613/12-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κολοκοτρώνη ‘Αγγελου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 24464/5-5-2010
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 8672/13-04-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ αριθµ.
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2/24010/0022/5-5-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 8677/13-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
∆ερµεντζόπουλου Αλέξανδρου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 24250/5-
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5-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’ - 17 ΜΑΪΟΥ 2010

6. Στην µε αριθµό 9136/22-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κεφαλογιάννη Εµµανουήλ δόθηκε µε το υπ αριθµ. 1057978/
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1601/5-5-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστώ, κύριε
Πλεύρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 18
Μαΐου 2010.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 8764/14-4-2010 ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά
µε την ολοκλήρωση των εργασιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου.
2. Η µε αριθµό 2451/11-12-2010- ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανασίου ∆αβάκη προς την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, σχετικά µε τα έργα στη Λακωνία που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής».
3. Η µε αριθµό 7651/17-3-2010 ερώτηση της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Βέρας Νικολαϊδου προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση επαγγελµατικής πιστοποίησης για του απόφοιτους των ∆ηµοσίων ΙΕΚ.
4. Η µε αριθµό 1607/26-11-2009 ερώτηση του Βουλευτή του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε το παλαιό αεροδρόµιο του Ελληνικού.
5. Η µε αριθµό 7617/17-3-2010 ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη
προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε την παραχώρηση χειρουργικού χρόνου στην αγγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 7913/22-3-2010 ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη προς την
Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του τµήµατος Οικονοµικής και
∆ιοίκησης του Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες, επτά συνοδοί-εκπαιδευτικοί και δεκατέσσερις γονείς, από
το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φλώρινας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα προηγηθεί η τέταρτη µε αριθµό 791/11.5.2010 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή της Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου Πλεύρη προς τους Υπουργούς
Πολιτισµού και Τουρισµού και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την τόνωση του Τουρισµού στην Αθήνα
κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Πλεύρη, έχει ως εξής:
«Η Αθήνα πλήττεται καθηµερινά από φαινόµενα που µειώνουν
τον τουρισµό σε µια κρίσιµη περίοδο. Η οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε τις καθηµερινές πορείες και τη λαθροµετανάστευση
αποτελούν ένα εκρηκτικό µείγµα που διασύρει την πόλη στο εξωτερικό. Η εγκληµατικότητα έχει αυξηθεί και οι παράνοµοι µετανάστες έχουν κατακλύσει την περιοχή πέριξ της Οµονοίας.
Παράλληλα διαδηλωτές καταλαµβάνουν την Ακρόπολη και απαγορεύουν σε τουρίστες να εξέλθουν από κεντρικά ξενοδοχεία
και καθηµερινά κλείνουν οι δρόµοι και παραλύει το οικονοµικό
και κοινωνικό γίγνεσθαι. Τα ξενοδοχεία της Αθήνας αντιµετωπίζουν µεγάλο πρόβληµα επιβίωσης και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις κλείνουν λόγω της µείωσης του τουρισµού. Αυτό το
κρίσιµο καλοκαίρι και µετά τη λήψη των σκληρών οικονοµικών
µέτρων εάν δε δοθεί ώθηση στον τουρισµό της Αθήνας τα ξενοδοχεία κινδυνεύουν µε οικονοµική καταστροφή.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί:
1. Ποια συγκεκριµένα µέτρα προτίθεστε να λάβετε για την τόνωση του τουρισµού στην Αθήνα;
2. Προτίθεστε να εισηγηθείτε για την καλοκαιρινή τουριστική
περίοδο να µένει πάντα ανοικτή κατά τις διαδηλώσεις τµήµα των
οδών, ώστε να µην παραλύει η οικονοµική και τουριστική ζωή της
Αθήνας;»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Πλεύρη θα απαντήσει ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Παύλος Γερουλάνος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, η ερώτηση που κάνετε
θεωρώ ότι έχει δύο πολύ διαφορετικά σκέλη και θεωρώ ότι και τα
δύο χαίρουν από µια τέτοια συζήτηση, το καθένα από µόνο του,
γιατί είναι πολύ σοβαρά.
Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος που αφορά την καταστολή των φαινοµένων, τα οποία περιγράφετε στο σώµα της
ερώτησή σας. Εκεί πρέπει να σας πω ότι δεν συµφωνώ ότι παρά
τις εικόνες που βλέπουµε, η εγκληµατικότητα στην Αθήνα έχει
χειροτερέψει. Αντίθετα, θα έλεγα ότι οι εικόνες που βγαίνουν
προς τα έξω, όπως αυτό που έγινε στην Ακρόπολη ή ακόµα αυτό
που έγινε µε τους τρεις τραπεζικούς, δεν είναι αυτό το οποίο,
παλιά, καθηµερινά είχαµε ως βία στην Αθήνα. Είναι εξαιρέσεις
σε ένα κανόνα και πρέπει να τις δούµε ως τέτοιες.
Πρέπει η διάθεσή µας για καταστολή να προσεχθεί, υπό την
έννοια ότι αν ανοίξετε τώρα τις τηλεοράσεις σας και δείτε τι γίνεται στην Ταϊλάνδη, θα δείτε ότι ένα θέµα, το οποίο ξεκίνησε ως
µία έκφραση αντίρρησης για τα µέτρα, τα οποία είχε πάρει η εκεί
Κυβέρνηση, έχει γίνει ένα πεδίο µαχών σε όλη την πόλη. Αυτό το
πράγµα, όπως καταλαβαίνετε, είναι καταστροφικό για τον τουρισµό της Ταϊλάνδης.
∆εν θέλουµε να κάνουµε αυτό. Θέλουµε να έχουµε µία σοβαρή
αστυνόµευση, η οποία να σταµατά αυτά τα φαινόµενα και να
αποκαθιστά την τάξη, όπου µπορεί και όπως µπορεί να το κάνει
αυτό µε βάση τα µέσα που έχει στη διάθεσή της.
Επίσης, όπως ξέρετε -και νοµίζω έχει συζητηθεί πολλές φορές
εδώ πέρα- η Αστυνοµία λειτουργεί στο πλαίσιο της νοµιµότητας.
Έχει γίνει σαφώς πιο αποτελεσµατική, σε ό,τι αφορά την αστυνόµευση της πρωτεύουσας, έχει σχέδιο δράσης που περιλαµβάνει τις εποχούµενες περιπολίες, εξορµήσεις, συντονισµένους
ελέγχους, επιχειρησιακά σχέδια κ.ο.κ.. Έχουν ενισχυθεί οι λειτουργίες των οµάδων δίκυκλης αστυνόµευσης, η Τουριστική
Αστυνοµία παίρνει τα µέτρα της και έχουµε και το τηλεφωνικό
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κέντρο «171».
Βρισκόµαστε σε συνεχή επικοινωνία ως Υπουργείο Πολιτισµού
και Τουρισµού µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να
συντονίζουµε τις δράσεις µας, ώστε να µην έχουµε αυτά τα φαινόµενα ή να ελαχιστοποιήσουµε τα φαινόµενα, τα οποία –επαναλαµβάνω- ότι είναι πρόσκαιρα και ως τέτοια πρέπει όλοι µας να
τα βγάζουµε προς τα έξω, ώστε να προστατεύσουµε τον τουρισµό µε κάθε δυνατό τρόπο.
Έχοντας πει όλα αυτά τα πράγµατα, θεωρώ ότι η προστασία
αυτής της εικόνας έχει να κάνει µε υπεύθυνες πολιτικές, αλλά
έχει να κάνει και µε υπεύθυνους πολίτες. ∆ηλαδή, αυτό το οποίο
εµείς βλέπουµε όσο εξελίσσονται αυτά τα γεγονότα, είναι ότι η
κοινωνική κατακραυγή απέναντι στους ανθρώπους που λαµβάνουν τέτοια µέτρα για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους ενάντια στα µέτρα που έχει πάρει η Κυβέρνηση, αποδεικνύεται
αναποτελεσµατική. Και γι’ αυτό βλέπουµε να µειώνονται συνέχεια αυτές οι πράξεις.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι όσοι βλέπουµε τη ζηµιά που γίνεται στον
τουρισµό, αν σταθούµε ενωµένοι απέναντι σε αυτά τα φαινόµενα,
θα τα δούµε σιγά-σιγά να εκλείπουν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πράγµατι η ερώτησή
µου έχει δύο στάδια. Το πρώτο είναι εγγενή προβλήµατα που
έχει η Αθήνα και αναφέρθηκα κυρίως στη λαθροµετανάστευση,
στην εγκληµατικότητα.
Και γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εµένα ότι ειδικά πέριξ της
Οµόνοιας υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στον τουρισµό αυτή τη
στιγµή. Τα ξενοδοχεία κλείνουν. Και η εικόνα εξαθλιωµένων ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, ακόµα και αν δεν εγκληµατούν και
η εγκληµατικότητα που έχει αναπτυχθεί και λόγω της λαθροµετανάστευσης και το γεγονός ότι ακόµα δεν έχουν αποµακρυνθεί
από εκεί τα ΟΚΑΝΑ -χωρίς να ευθύνονται, βέβαια, οι άνθρωποι
αυτοί- τα οποία γίνονται εστίες που προσελκύουν εµπόρους ναρκωτικών, είναι φαινόµενα τα οποία δεν βοηθούν καθόλου στην
πρόοδο του τουρισµού.
Αυτά όµως, ήταν θέµατα, τα οποία υπήρχαν. Αυξήθηκαν πάρα
πολύ από το 2004 και µετά . Και πράγµατι δεν έκανε τίποτα η
προηγούµενη κυβέρνηση για να τα αντιµετωπίσει. Καλείστε,
τώρα, εσείς να τα αντιµετωπίσετε στο βαθµό που σας αναλογούν, γιατί είναι κυρίως θέµατα, που αφορούν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μέσα σε όλα αυτά που ήδη είχαν µία πτώση
του τουρισµού, έχουµε και το φαινόµενο της οικονοµικής κρίσης.
Η εικόνα της χώρας, η οποία δίνεται –συµφωνώ µαζί σας είναι
οι εξαιρέσεις αυτές, αλλά οι εξαιρέσεις αυτές είναι που κάνουν
τον γύρο του κόσµου- όπου λόγου χάριν κάποιοι καταλαµβάνουν
την Ακρόπολη, το γεγονός ότι στη Μεγάλη Βρετανία δεν επέτρεψαν σε τουρίστες που είχαν έρθει από το Μεξικό, να βγουν
και δεν µπόρεσαν να πάνε στην Ακρόπολη, είναι εικόνες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγµή. Και όταν παρουσιάζεται µία εκρηκτική εικόνα της χώρας, αντιλαµβάνεστε ότι δεν έχει κάποιο λόγο
ο Ευρωπαίος πολίτης να ρισκάρει και να έρθει στην Ελλάδα και
να πει «θα πάω µία άλλη χρονιά, αυτή τη στιγµή υπάρχει πρόβληµα» .
Το θέµα, κύριε Υπουργέ, τώρα είναι το εξής, να πάµε σε µέτρα.
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει µία καµπάνια προς την κατεύθυνση
του να δείξουµε την πραγµατική εικόνα της Αθήνας. Πρέπει να
δείξουµε ότι δεν είναι µία εικόνα, που ξαφνικά έχει το πρότυπο
σοβιετικών χωρών, όπου όλα λειτουργούν µε τον τρόπο τον
οποίο αυτοί επιθυµούν. Είναι µία ευνοµούµενη χώρα, είναι µία
ευνοµούµενη πόλη, που µπορεί κάποιος να έρθει για διακοπές.
Οι ξενοδόχοι µού είπαν µάλιστα ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα, ότι δεν έχουν πληρωθεί τα ξένα δίκτυα. Χρωστάει το
Υπουργείο σας στα ξένα δίκτυα. Αντιλαµβάνεστε τώρα που χρειαζόµαστε τη βοήθειά τους, θα έπρεπε µάλλον -όσο και αν αυτό
είναι δύσκολο σε οικονοµικά δεδοµένα- να πληρωθούν αυτά τα
δίκτυα, να υπάρξει µία διαφήµιση, να σώσουµε ό,τι µπορούµε.
Γιατί, Κύριε Υπουργέ, αυτό το καλοκαίρι είναι ένα µεγάλο στοίχηµα. Αν καταφέρουµε να εισρεύσει χρήµα, είναι βέβαιο ότι το
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Σεπτέµβριο δεν θα χρειαστεί να πάµε σε νέα επώδυνα µέτρα.
Πρέπει να µπει χρήµα µέσα στη χώρα.
Προφανώς αυτοί που διώχνουν όλον αυτόν τον κόσµο, είτε καταλαµβάνοντας πλοία είτε καταλαµβάνοντας την Ακρόπολη, δεν
επιθυµούν να δοθεί λύση στο πρόβληµα.
Και θεωρώ, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ότι κάποια στιγµή
πρέπει να εξεταστεί σοβαρά -αντιλαµβάνοµαι ότι δεν είναι αρµοδιότητά σας- ότι δεν µπορεί η Αθήνα µία φορά την εβδοµάδα
να παραλύει, είτε είναι πενήντα χιλιάδες κόσµος, που το καταλαβαίνω να παραλύσει, αλλά δεν µπορεί µε εκατό άτοµα να κλείνουν κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας και να µη λειτουργεί η
οικονοµική και κοινωνική ζωή της πόλης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει για να δευτερολογήσει, ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γερουλάνος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω λίγο την ανοχή σας στο
χρόνο, γιατί νοµίζω ότι είναι µία πολύ καλή ευκαιρία να καταγράψουµε και το πρόβληµα και ορισµένες λύσεις που µπορούµε
να δώσουµε σ’ αυτήν τη χρονική στιγµή.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να συµφωνήσω µαζί σας ότι τόσο η λαθροµετανάστευση στο κέντρο της Αθήνας όσο και τα φαινόµενα
των ναρκωτικών στις διάφορες περιοχές, είναι µία πολύ κακή εικόνα για τον τουρισµό όχι µόνο της Αθήνας αλλά για οποιαδήποτε χώρα. ∆υστυχώς, είναι κρίµα, ειδικά µετά από µία τέτοια
επένδυση, όπως είναι η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων
που ανέβασε την αξία όλου του κέντρου της Αθήνας, να βρίσκεται στο έλεος τέτοιων φαινοµένων.
Παρ’ όλα αυτά, η εγκληµατικότητα αποδεδειγµένα δεν είναι
µόνο λόγω της λαθροµετανάστευσης. Οι λαθροµετανάστες
απλώς είναι εκεί πέρα και ο χώρος αυτός είναι στη δίνη µίας γενικότερης εγκληµατικότητας, που για εµένα είναι πολύ πιο κοντά
στα ναρκωτικά.
Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα φαινόµενα που έχουµε δει τελευταία στον τουρισµό, δεν είναι καινούργια. Η κρίση στον τουρισµό προϋπήρχε των φαινοµένων που έχουµε δει, είτε µε την
Ακρόπολη είτε µε οτιδήποτε άλλο. Ξέραµε ότι αυτή είναι µία δύσκολη χρονιά. Τα γεγονότα, τα οποία βλέπουµε, δηµιουργούν
την αίσθηση -όπως και εσείς την περιγράψατε- «άστο για του
χρόνου», δηλαδή ότι θα ήθελα να πάω στην Ελλάδα, αλλά άστο
για του χρόνου, γιατί δεν ξέρω αν θα βρω ταξί, δεν ξέρω αν θα
πετάξει το αεροπλάνο µου κ.ο.κ..
Απέναντι σ’ αυτό και ο τουριστικός κλάδος βρίσκεται σε κίνδυνο και γενικότερα η οικονοµία της Ελλάδας θα πληγεί. Γι’
αυτόν το λόγο πήραµε µία σειρά από µέτρα. Πρώτα από όλα
απλοποιήσαµε τις διαδικασίες βίζας από ανερχόµενες αγορές
που θέλουµε να ενισχύσουµε, όπως είναι η Ρωσία, η Λευκορωσία
κ.λ.π.. Μειώσαµε σχεδόν στο µηδέν το κόστος της βίζας από
αυτές τις χώρες. Έχουµε κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια -και ξέρετε
την προσπάθεια που γίνεται- για την άρση του καµποτάζ.
Βάλαµε, παρά την κρίση, προγράµµατα στον ΟΑΕ∆ για πενήντα χιλιάδες εργαζόµενους για να κρατηθούν στη δουλειά. Μειώσαµε τα τέλη προσγείωσης των αεροπλάνων πλην του
λεγόµενου σπατόσηµου. Προχωρήσαµε το ΕΣΠΑ, νοµίζω µε αρκετή δυναµική στα προγράµµατα «Πράσινος Τουρισµός», «Εναλλακτικός Τουρισµός», «Συνεργάζοµαι και Καινοτοµώ» και
«Εκσυγχρονίζοµαι στον Τουρισµό». Πήραµε µία σειρά από µέτρα,
εν πάσει περιπτώσει, για να ενισχυθεί ο τουρισµός.
Ειδικά µετά τα συµβάντα δηµιουργήσαµε για πρώτη φορά για
τα ελληνικά δεδοµένα Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κρίσης στον ΕΟΤ.
Και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών επισπεύδουµε
την αποπληρωµή των χρεών. Επισπεύδουµε αυτήν τη διαδικασία, ενώ είχαµε ένα πρόγραµµα αποπληρωµής µε τα ξένα ΜΜΕ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Ενεργοποιήσαµε επικοινωνιακά δίκτυα για να παρακολουθούµε τι γίνεται σε όλο τον κόσµο και να ανταποκρινόµαστε ανάλογα µε το τι συµβαίνει εκεί. Ενεργοποιήσαµε επικοινωνιακά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δίκτυα µε τους τουριστικούς πράκτορες -τους λεγόµενους tour
operators- στο εξωτερικό, ειδικά τους µεγάλους που ελέγχουν
το µεγάλο κοµµάτι της αγοράς και υλοποιούµε τα λεγόµενα familiarizations trips -που είναι ταξίδια δηµοσιογράφων- για να τους
ενηµερώσουµε για την πραγµατική κατάσταση της Αθήνας. Αν
βγει κανείς στην πόλη σήµερα είναι χαρά θεού και αποδεικνύεται
ότι αυτά τα γεγονότα είναι µεµονωµένα και ότι δεν είναι η Αθήνα
µία εµπόλεµη ζώνη.
Ενεργοποιήσαµε και εντατικοποιούµε τη δουλειά που γίνεται
µέσα από το διαδίκτυο. Παρ’ ότι η τηλεόραση είναι αυτή που φαίνεται σε εµάς και µοιάζει να είναι το καλύτερο εργαλείο που
έχουµε για τη διαφήµιση, η πραγµατικότητα είναι ότι το διαδίκτυο είναι πολύ πιο αποτελεσµατική διαφήµιση -όπως και η διαφήµιση στους tour operators- και έχουµε δώσει τη µεγάλη
έµφαση εκεί, που κοστίζει πολύ λιγότερο, βεβαίως και έχει µεγαλύτερα αποτελέσµατα.
Στον ΕΟΤ πάλι υπάρχει εξειδικευµένη οµάδα σε συνεργασία
µε τους φορείς -τον ΣΕΤΕ ας πούµε και άλλους φορείς- ώστε οι
δράσεις µας να είναι συντονισµένες. Παρακολουθούµε καθηµερινά τη µείωση των κρατήσεων, ειδικά αυτά που είναι της τελευταίας στιγµής, όπως λέµε, που είναι πάρα πολύ σηµαντικές αυτή
τη στιγµή για τον τουρισµό και συντονίζουµε τη δράσης µας για
να αλλάξουµε την κατάσταση κάθε ηµέρα.
Βεβαίως, σας λέω –επαναλαµβάνω- ότι το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι η αίσθηση ότι «άσε την Ελλάδα, θα πάµε του
χρόνου». Η µόνη οµάδα πελατών στον παγκόσµιο χώρο που µπορεί να ακούσει ένα µήνυµα όπως «µην αφήσετε την Ελλάδα
φέτος» είναι ο απόδηµος Ελληνισµός και τόσο εγώ όσο και η
Υφυπουργός βρισκόµαστε σε συνεχή επικοινωνία µε τον οργανωµένο απόδηµο Ελληνισµό, για να καταφέρουµε τουλάχιστον
να τραβήξουµε απόδηµους Έλληνες στην Ελλάδα αυτή την
εποχή. Είναι οι µόνοι που µπορούν να ανταποκριθούν στο «µην το
αφήσεις για του χρόνου». Για τους άλλους θα παλέψουµε µε τα
µέσα που σας περιέγραψα και ελπίζω, τουλάχιστον, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση τώρα που οι εικόνες που βγαίνουν από
την Αθήνα είναι καλύτερες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στις επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 786/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Έκτορα Νασιώκα προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αξιοποίηση της
φέτας ως εθνικού προϊόντος ελληνικής προέλευσης κ.λπ..
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή κ. Έκτορα Νασιώκα έχει ως εξής:
«Η αναγνώριση της φέτας ως εθνικό προϊόν αποκλειστικά ελληνικής προέλευσης αποτελεί το µεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτηµα για την επιβίωση της ελληνικής κτηνοτροφίας και
συγκεκριµένα της αιγοπροβατοτροφίας που περνάει δύσκολες
ώρες και την ανάπτυξή της. Τα θετικά αποτελέσµατα είναι ήδη
εµφανή µε την αύξηση της ζήτησης της φέτας σε όλο τον κόσµο.
Η µη σωστή τήρηση, όµως, των όρων και των κανόνων για την
παρασκευή της φέτας (προέλευση γάλακτος, είδη αιγοπροβάτων κ.λπ.) και η παντελής έλλειψη ελεγκτικών µηχανισµών για τη
διακίνησή της, δηµιουργούν µεγάλους κινδύνους για τη διατήρηση και αξιοποίηση αυτού του πλεονεκτήµατος. Ήδη κυκλοφορούν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µεγάλες ποσότητες
λευκού τυριού που βαφτίζονται «φέτα», ενώ συγχρόνως εγείρεται αµφισβήτηση από κτηνοτροφικές οργανώσεις ευρωπαϊκών
χωρών της φέτας, ως αποκλειστικά ελληνικό προϊόν και ετοιµάζονται προσφυγές στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τη δυνατότητα
επέκτασης του δικαιώµατος παρασκευής της φέτας και σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή το θέµα κρίνεται πολύ σηµαντικό και ζωτικής σηµασίας
για την ελληνική κτηνοτροφία και την εθνική οικονοµία, ερωτάται
η κυρία Υπουργός:
1. Τι µέτρα θα λάβει για να κατοχυρώσει στην πράξη την φέτα
ως εθνικό προϊόν ελληνικής προέλευσης;
2. Ποιες πολιτικές θα προωθήσει για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας βασιζόµενη στην αξιοποίηση της φέτας;»
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Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιχάλης Καρχιµάκης καλείται να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση
του κ. Νασιώκα για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος συνάδελφος κατέθεσε µία πολύ σηµαντική ερώτηση πραγµατικά, γιατί αφορά
την ελληνική φέτα που είναι ένα προϊόν πιστοποιηµένο, κατοχυρωµένο στην συνείδηση και των Ελλήνων και σε ολόκληρο τον
κόσµο.
Η φέτα, λοιπόν, αναγνωρίστηκε ως προϊόν ονοµασίας προέλευσης της Ελλάδας µε κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στις 14 Οκτωβρίου 2002. Κατοχυρώθηκε επίσηµα στην Ελλάδα
στις 15 Οκτωβρίου 2007, µετά από παρέλευση και της µεταβατικής περιόδου των πέντε ετών που εδικαιούντο οι λοιπές ενδιαφερόµενες χώρες. Η αναγνώριση της φέτας αποτέλεσε ένα από
τα σηµαντικότερα εργαλεία ανάπτυξης και στήριξης του αιγοπροβατοτροφικού τοµέα της ελληνικής κτηνοτροφίας, ενώ και
διαχρονικά έχει συµβάλει σηµαντικά στην εθνική οικονοµία της
χώρας.
Το πλαίσιο αυτό, κύριε συνάδελφε, όχι µόνο δεν προτιθέµεθα
να το αλλάξουµε, αλλά είµαστε αποφασισµένοι να το στηρίξουµε
ακόµη περισσότερο, δίνοντας νέα πνοή και νέα δυναµική στην
αιγοπροβατοτροφία της Ελλάδας. Και ενδεικτικά αναφέρω ότι η
παραγωγή για το 2009, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ,
κυµάνθηκε στους ενενήντα έξι χιλιάδες τόνους και ήταν αυξηµένη κατά 4,8% σε σχέση µε την παραγωγή του 2008 που ήταν
περίπου ενενήντα ένας χιλιάδες τόνοι. Επίσης, οι εξαγωγές, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού Προώθησης Εξαγωγών,
για το έτος 2009 ήταν είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιοι τόνοι,
έναντι είκοσι οχτώ χιλιάδων επτακοσίων τόνων το έτος 2008.
Μέχρι σήµερα κανείς δεν έχει αµφισβητήσει το σύννοµο της
διαδικασίας παραγωγής της φέτας µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, ούτε ακόµη και φορείς που πιθανά είχαν πολύ µεγάλο
οικονοµικό συµφέρον να το κάνουν. Αυτό συµβαίνει, κυρίως, γιατί
ο έλεγχος κατά τη διάρκεια παραγωγής της φέτας είναι λεπτοµερής και αποτελεσµατικός.
Η φέτα -όπως σωστά λέτε- είναι ένα εθνικό προϊόν που θέλουµε να το διαφυλάξουµε ως «κόρην οφθαλµού». Έλεγχοι, βέβαια, για την παραγωγή της φέτας διενεργούνται και από τον
Οργανισµό Πιστοποίησης και Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων τον ΟΠΕΓΕΠ που είναι ο αρµόδιος φορέας- αλλά και από τον
ΕΦΕΤ σε ό,τι αφορά θέµατα ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή.
Επίσης, µετά την εφαρµογή των ισοζυγίων γάλακτος, έλεγχοι
σε ό,τι αφορά την πρώτη ύλη γίνονται και από τον ΕΛΟΓΑΚ, µε
αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται πλήρως ότι η παραγόµενη φέτα
προέρχεται αποκλειστικά από ελληνικό αιγοπρόβιο γάλα τοπικών φυλών που εκτρέφονται κατά παραδοσιακό τρόπο.
Ο µικρός πληθυσµός των εισαχθέντων φυλών αιγοπροβάτων
αντιπροσωπεύει ένα πολύ ασήµαντο ποσοστό στο σύνολο ενός
πληθυσµού που είναι περίπου στα δεκαπέντε εκατοµµύρια ζώα
και αποδεδειγµένα το γάλα αυτών των φυλών, όπως και το νοµίµως εισαγόµενο αιγοπρόβιο γάλα, χρησιµοποιείται για την παραγωγή και άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως είναι το
γιαούρτι, διάφορα είδη τυριών κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική παραγωγή, καµµία ελληνική εταιρεία δεν διακινεί στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά λευκό τυρί
που το ονοµάζει φέτα και µέσω του λεπτοµερούς ελέγχου που
εφαρµόζεται και των αναλυτικών ισοζυγίων που τηρούνται, είµαστε, κύριε συνάδελφε, σε θέση να το υποστηρίξουµε µε τη µεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα.
Για τα επιπλέον µέτρα, τα οποία προτιθέµεθα να λάβουµε µε
σκοπό να διασφαλίσουµε το εθνικής σηµασίας προϊόν που λέγεται φέτα, θα αναφερθώ και στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής κ.
Έκτορας Νασιώκας, έχει το λόγο.
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ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την απάντησή σας, αλλά τα
πράγµατα είναι λίγο πιο µπερδεµένα και εγώ χαίροµαι για την
αποφασιστικότητα, µε την οποία τοποθετηθήκατε και για τη θέλησή σας να λειτουργήσει ξεκάθαρα το όλο κύκλωµα παραγωγής, εµπορίας, διάθεσης φέτας, σύµφωνα µε τους κανόνες.
Κατέθεσα πολλές φορές αυτή την ερώτηση και επελέγη πέντε
φορές. Εδέησε σήµερα, την πέµπτη φορά, να συζητηθεί, γιατί το
θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό αυτό το θέµα για την ελληνική οικονοµία, για την κτηνοτροφία και ιδιαίτερα για την αιγοπροβατοτροφία, γιατί υπάρχει ορατός κίνδυνος, κύριε Υπουργέ, και
πρέπει να το διασφαλίσουµε έτσι το θέµα, ούτως ώστε να µην
υπάρξουν ορατοί κίνδυνοι.
Όπως είπατε, φέτος παράγουµε ενενήντα έξι χιλιάδες τόνους
περίπου φέτας, ένα από τα είκοσι τυριά προϊόντα ονοµασίας
προέλευσης. Τα άλλα δεκαεννέα έχουν στο σύνολό τους περίπου οχτώ χιλιάδες τόνους. Εκατόν τέσσερις χιλιάδες τόνοι στο
σύνολο είναι η παραγωγή µας.
Όµως, καταναλώνεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
πολύ περισσότερη ποσότητα, κύριε Υπουργέ, ως φέτα.
Τέσσερα είναι τα πράγµατα που πρέπει να τονίσω.
Είπατε ότι, είναι µικρή η ποσότητα ξενικών φυλών –πρόβατα,
κυρίως γαλλικά ή και άλλα που έρχονται στην Ελλάδα- που εισάγοντα νόµιµα αλλά δυστυχώς, παράνοµα το γάλα τους εµπλέκεται στην παραγωγή φέτας.
∆εύτερον, φέτος το πρώτο δίµηνο, εισήχθη γάλα στην Ελλάδα,
υπερδιπλάσιο, κοντά τριπλάσιο απ’ όσο το ίδιο δίµηνο του 2009.
Εξακόσιοι τόνοι εισήχθησαν τον Ιανουάριο µε Φεβρουάριο του
2009, πάνω από χίλιοι εξακόσιοι τόνοι εισήχθησαν το 2010.
Τρίτον, παράγεται φέτα, λευκό τυρί και βέβαια αποµιµήσεις
προϊόντων, στο ίδιο εργοστάσιο και πάει και στο ίδιο ράφι.
Τέταρτον και σηµαντικότερο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι όπου
υπάρχει µαζική κατανάλωση και µιλάµε για τουριστικές περιόδους και στις τουριστικές περιοχές, τότε πωλείται ως φέτα,
λευκό τυρί σε µεγάλες ποσότητες και χάνουν οι κτηνοτρόφοι µας
το όφελος, χάνει η εθνική οικονοµία το όφελος. Αλλά, η σηµαντικότερη ζηµία είναι ότι, αντί να γίνουν αυτοί διαφηµιστές της
ελληνικής φέτας και της ποιότητάς της στο εξωτερικό προβάλλοντας τη µεσογειακή διατροφή, για την οποία έχουµε µιλήσει
τόσο πολύ, στην ουσία δυσφηµείται η φέτα, αφού σ’ αυτούς προσφέρεται ακριβό λευκό τυρί ως φέτα.
Αλλά και στις ξένες αγορές, κύριε Υπουργέ, δεν είναι ακριβή
τα στοιχεία που δώσατε. Βρίσκουµε παντού και φέτα, και στη συσκευασία βλέπουµε τον Παρθενώνα και τους τσολιάδες, σε τυρί
λευκό το οποίο δεν έχει καµµία σχέση µε την Ελλάδα.
Και δυστυχώς δεν κάνουµε ελέγχους εκεί, δεν συµµετέχουµε
ή δεν συµµετέχουµε όσο χρειάζεται και ως εκ τούτου, δεν κάνουµε αυτό που κάνει παραδείγµατος χάριν η Κύπρος, µε το χαλούµι, όπου οι εµπορικοί ακόλουθοι και τα Υπουργεία, ξεκινούν
δικαστικούς αγώνες µέχρι τελικής δικαίωσης. Οι, δε, τελικές ποινές, τα πρόστιµα τα οποία κερδίζουν και έρχονται στην εθνική οικονοµία της Κύπρου και στην κτηνοτροφία, είναι πάρα πολύ
µεγάλα.
Άρα, κλείνω, κύριε Υπουργέ, λέγοντας ότι θέλουµε αποτελέσµατα τώρα. Να τελειώσει η παραγωγή της φέτας από ξενικές
φυλές, και αυτό άπαξ διά παντός για να µην κινδυνεύει η φέτα.
Έλεγχος παντού, ενεργοποίηση των εµπορικών ακολούθων και
των δυνατοτήτων που έχουµε στο εξωτερικό.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θέλω να πω κάτι πολύ σηµαντικό για
εσάς. Έχετε τη φήµη του λαγωνικού, του ανθρώπου που πραγµατικά µπαίνει µπροστά και αποκαλύπτει τα κυκλώµατα. Αυτή η
φήµη σας ακολουθούσε στην αντιπολίτευση. Μπείτε µπροστά
τώρα, για άµεσα αποτελέσµατα, για να χτυπήσουµε αυτό που
συµβαίνει, το µη καθαρό που συµβαίνει στην πατρίδα µας, για
να δικαιώσουµε µια πολιτική που ξεκίνησε από πολύ παλιά και µε
την κατοχύρωση της φέτας ως προϊόν ονοµασίας προέλευσης
δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες µας, στους κτηνοτρόφους
µας να έχουν καλύτερες µέρες σήµερα που, όπως είπατε και
εσείς έχουν τεράστιες δυσκολίες και λόγω της κρίσεως, δυστυχώς δεν µπορούµε να τους στηρίξουµε µε άλλους τρόπους.
Νοµίζω, ότι αυτά τα άµεσα αποτελέσµατα θα φανούν στο µέλ-
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λον, όταν η ζήτηση στη φέτα θα είναι πολύ πιο σηµαντική και η
παραγωγή µας καλύτερη, η ποιότητα πιο σηµαντική, η προβολή
της Ελλάδας στο εξωτερικό καλύτερη και η οικονοµία µας και η
οικονοµία των αγροτών µας καλύτερη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υφυπουργέ, κατά
τη δευτερολογία σας καλείστε να επιβεβαιώσετε την καλή σας
φήµη, κατά τον κ. Έκτορα Νασιώκα, οπότε αναµένουµε την απάντηση.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφος, πραγµατικά
έθεσε, και µε την ερώτηση αλλά και µε την οµιλία του, σηµαντικά
θέµατα.
Αυτό που θέλω να σας πω, είναι ότι είµαστε αποφασισµένοι να
συγκρουστούµε µε όλα αυτά τα φαινόµενα, το έχω πει και άλλη
φορά, που στρεβλώνουν την αγορά και δηµιουργούν πρόβληµα
στους Έλληνες κτηνοτρόφους.
Θα συγκρουστούµε, κύριε συνάδελφε. Είµαστε αποφασισµένοι, έχουµε πολιτική επιλογή ότι θα είµαστε µε αυτούς που παράγουν και όχι µε αυτούς που ασυδοτούν. Σ’ αυτό το πλαίσιο,
έχουµε προχωρήσει πραγµατικά σε συστηµατικούς ελέγχους και
ταυτόχρονα αναµορφώνουµε και το πλαίσιο των ποινών.
Είπα και την περασµένη βδοµάδα, σε συνάδελφο που είχε υποβάλει ερώτηση για την κτηνοτροφία, ότι όταν διαπιστώσαµε στο
Νοµό Λάρισας το εύρος της απάτης που είχε γίνει σε βάρος των
κτηνοτρόφων τα Χριστούγεννα, σε ποσά που ξεπερνούσαν το 1,5
εκατοµµύριο ευρώ και κλήθηκα να υπογράψω τα πρόστιµα, διαπίστωσα ότι δεν µπορούσα να βάλω ποινή πάνω από 80.000
ευρώ.
Αντιλαµβάνεστε λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρξει µία αναµόρφωση έτσι ώστε οι ποινές, να είναι ισότιµες της παραβατικής συµπεριφοράς ή και παραπάνω πολλές φορές, έτσι ώστε να
καταλάβουν κάποιοι ότι η πολιτεία πραγµατικά περιφρουρεί αυτούς που παράγουν και όχι τους τυχοδιώκτες και τους απατεώνες, οι οποίοι θέλουν να κάνουν αρπαχτές σε βάρος των
κτηνοτρόφων. Εκεί είµαστε αποφασισµένοι, θα συγκρουστούµε
και δεν το συζητάµε.
Εκεί όµως, που πραγµατικά εντοπίζεται το πρόβληµα -και το
εντοπίσατε και εσείς, το είπατε- και πρέπει να εντείνουµε τις προσπάθειές µας, είναι κυρίως το γεγονός ότι στις διεθνείς αγορές
κυκλοφορούν προϊόντα άλλων χωρών και µε παραπλανητικές
ονοµασίες και σήµατα προσπαθούν να εξαπατήσουν καταναλωτές. Ότι δηλαδή, το προϊόν είναι ελληνική φέτα και αποκοµίζουν,
όπως όλοι ξέρουµε, παράνοµα οφέλη.
Στην πράξη δηλαδή, πρέπει να αναµορφώσουµε τη διαδικασία
ελέγχου της ονοµασίας φέτα, στις αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τρίτες χώρες.
Σε αυτές τις αγορές πραγµατικά, δεν είµαστε ικανοποιηµένοι
από τα αποτελέσµατα που µέχρι σήµερα υπάρχουν, σε σχέση
πάντα µε την προστασία του εθνικού µας προϊόντος, γιατί, η
απλή καταγραφή των περιστατικών καταστρατήγησης του σήµατος της φέτας και η παρακολούθηση των αγορών δεν επαρκεί
πια. Πρέπει να µπούµε σε πιο συστηµατικούς ελέγχους και οι
εµπορικοί µας ακόλουθοι να είναι πιο κοντά στις ξένες αγορές.
Πρέπει λοιπόν, να περάσουµε σε ένα άλλο επίπεδο προστασίας µε βάση το οποίο θα επιτυγχάνουµε την επιβολή οικονοµικών κυρώσεων σε όσες εταιρείες και φορείς καταστρατηγούν το
κοινοτικό δίκαιο, αναφορικά µε τη φέτα.
Ο στόχος µας είναι από την απλή καταγραφή καταγγελιών και
υποβολή συστάσεων να περάσουµε στο επίπεδο -και στο διεθνές
επίπεδο, στο εξωτερικό- των οικονοµικών κυρώσεων µε αποτρεπτικό χαρακτήρα για τους παραβάτες.
Οι διεργασίες µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών
φέρνουν αποτελέσµατα µέχρι ενός ορίου. Αλλά οφείλουµε, µε
βάση τη σπουδαιότητα του προϊόντος να υιοθετήσουµε και σύγχρονες νοµικές µεθόδους οικονοµικών διεκδικήσεων, ξεπερνώντας τις απλές συστάσεις και τις διαβεβαιώσεις.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουν κινηθεί και άλλα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αντίστοιχης σηµασίας εθνικά
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τους προϊόντα µε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα, των οποίων
τα παραδείγµατα και την εµπειρία είµαστε αποφασισµένοι και θέλουµε να αξιοποιήσουµε.
Είµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποφασισµένοι, να βάλουµε πλάτη για να στηρίξουµε όσο περισσότερο µπορούµε το
εθνικό µας προϊόν, γιατί ξέρουµε, ότι αποτελεί όχι µόνο το σηµαντικότερο εργαλείο στήριξης της κτηνοτροφίας της χώρας
µας, αλλά και γιατί προσβλέπουµε ότι στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός ισχυρού αγροτοδιατροφικού τοµέα παραγωγής η φέτα
µπορεί και πρέπει να παίξει ένα κυρίαρχο ρόλο.
Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της κτηνοτροφίας, θα µου επιτρέψετε, έκανα µόλις πριν από λίγες µέρες µία εκτενή παρουσίαση
των πρωτοβουλιών που έχουµε λάβει ως σήµερα, τα οποία βρίσκονται στα Πρακτικά της Βουλής και θα τα επανακαταθέσω,
προκειµένου να θεωρηθεί και ως απάντηση προς εσάς, στην
ερώτηση που κάνατε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δεύτερη µε αριθµό 781/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανασίου Νάκου προς
την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Νοσοκοµείου του Βόλου κ.λπ., δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Βουλευτή και διαγράφεται.
Σειρά έχει η τρίτη µε αριθµό 793/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα
στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέας στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ..
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του κ. Νικολάου Μωραΐτη έχει
ως εξής:
«Νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα έγινε πριν λίγες µέρες
στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας «ΝΗΡΕΑΣ» στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Για έναν ακόµη εργάτη ήταν το τελευταίο µεροκάµατο. Το νέο αυτό θανατηφόρο δυστύχηµα δεν είναι το πρώτο
ούτε θα είναι το τελευταίο. Ήρθε να προστεθεί σε άλλα δυστυχήµατα που γίνονται κατά καιρούς σε ιχθυοκαλλιέργειες της περιοχής του Αµβρακικού, Ιονίου Πελάγους και όχι µόνο.
Αναδεικνύεται για µια ακόµη φορά το πρόβληµα της µη τήρησης όλων των αναγκαίων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας σ’ αυτούς τους χώρους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ερωτηµατικά
υπάρχουν αν το σκάφος που µετέφερε το γόνο, από το οποίο
έπεσε ο εργάτης στη θάλασσα, είχε προστατευτικά κιγκλιδώµατα, αν ο άτυχος εργάτης φορούσε σωσίβιο, ποια η έκθεση του
λιµεναρχείου που τον ανέσυρε από το βυθό, την οποία το λιµεναρχείο αρνείται µέχρι τώρα να γνωστοποιήσει, καθώς και αν οι
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που έγιναν στη µονάδα έχουν διαπιστώσει παραβάσεις. Για εµάς αποτελεί µια ακόµη τραγική απόδειξη των συνεπειών που έχει η κυρίαρχη πολιτική, που, στο
βωµό της κερδοφορίας του κεφαλαίου, πετσοκόβει τα µέτρα
ασφαλείας και υγιεινής.
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών δεν τους έφτανε το δώρο που τους έκανε το
ΠΑΣΟΚ, όταν πριν από το Μάρτη του 2004 έστειλε τους εργαζόµενους από το ΙΚΑ στον ΟΓΑ και απάλλαξε τους επιχειρηµατίες
από δεκάδες χιλιάδες ευρώ εισφορές. Εντατικοποιούν τη δουλειά και δεν παίρνουν µέτρα προστασίας για τη ζωή των εργαζοµένων. Είναι τεράστιες οι ευθύνες των κυβερνήσεων, του
Υπουργείου Εργασίας, των επιθεωρήσεων εργασίας, των λιµενικών αρχών της περιοχής, που όχι µόνο δεν παίρνουν µέτρα, αλλά
βάζουν πλάτη για να συγκαλύψουν τις ευθύνες της εργοδοσίας,
τόσο σε σχέση µε τα µέτρα ασφαλείας, που δεν παίρνονται, όσο
και για τα εργατικά ατυχήµατα-τραυµατισµοί, που γίνονται και
δεν έρχονται στην επιφάνεια.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός για τα παραπάνω και τι µέτρα
θα πάρει για να διερευνηθούν οι συνθήκες του δυστυχήµατος
και να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους; Τι µέτρα θα
πάρει, ώστε οι συνθήκες εργασίας και τα µέτρα υγιεινής και
ασφάλειας στη συγκεκριµένη επιχείρηση να γίνουν τέτοια, ώστε
να µην θρηνεί η εργατική τάξη νεκρούς ή τραυµατίες;».
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Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μωραΐτη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ, για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πράγµατι, συνέβη αυτό το ατύχηµα, το
οποίο περιγράφετε στην ερώτησή σας. ∆υστυχώς, ένας ακόµη
εργαζόµενος έχασε τη ζωή του στον αγώνα για το µεροκάµατο.
Σήµερα βρίσκοµαι στη δυσάρεστη θέση να εκφράσω τη θλίψη
µου για δύο θανάτους που είχαµε από εργατικά ατυχήµατα: έναν
από πτώση από οικοδοµή στην Αρκαδία και έναν από ηλεκτροπληξία που συνέβη στην περιοχή της Ηλιούπολης. Πέρα όµως
από την έκφραση της λύπης µας και την αυτονόητη υποστήριξη
στις οικογένειες των θυµάτων, έχουµε την υποχρέωση –και αυτό
κάνουµε- να ελέγχουµε τις επιχειρήσεις και προληπτικά για την
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσω ότι το ατύχηµα αυτό, το οποίο
περιγράφετε στην ερώτησή σας, έγινε µέσα στο σκάφος. Εκεί
την αρµοδιότητα την έχει το Λιµεναρχείο, το οποίο έχει αναλάβει
όλες τις πρωτοβουλίες. Θα δώσει την έκθεσή του τις επόµενες
ηµέρες κι έτσι θα είµαστε και εµείς σε θέση να σας ενηµερώσουµε για τις συνθήκες του ατυχήµατος. Κατά τα λοιπά όµως,
το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας είναι εκείνο, το οποίο έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους τους τελευταίους µήνες. Έχει κάνει
προληπτικούς ελέγχους σε πολλές επιχειρήσεις, όπου είναι επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου ή µεγάλης παραβατικότητας, κυρίως
σε κατασκευαστικές εταιρείες, προκειµένου και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι να ευαισθητοποιηθούν, αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις,
έτσι ώστε να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας, για να µην συµβαίνουν αυτά τα ατυχήµατα.
Τις προηγούµενες ηµέρες φέραµε στη Βουλή την κύρωση του
Κώδικα Υγιεινής και Ασφάλειας, το οποίο είναι ένα ακόµη µέτρο
που δείχνει το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης και του Υπουργείου
Εργασίας στην κατεύθυνση αποτελεσµατικότερων ελέγχων και
αποτελεσµατικότερης λειτουργίας του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν τέτοιου είδους προβλήµατα. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του τριµήνου του 2010
δείχνουν σηµαντική µείωση των θανατηφόρων ατυχηµάτων,
ακόµη και ένας νεκρός να υπάρχει από εργατικό ατύχηµα είµαστε υποχρεωµένοι να ενεργοποιηθούµε στην κατεύθυνση του
προληπτικού ελέγχου και γενικότερα της τήρησης των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας από όλες τις επιχειρήσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υφυπουργέ.
Ο Βουλευτής, κ. Νικόλαος Μωραΐτης, έχει το λόγο για τρία
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆υστυχώς, όπως ανέφερε και ο κύριος Υφυπουργός, µακραίνει ο κατάλογος των νεκρών της εργατικής τάξης. Με την παρούσα ερώτηση όµως έρχονται στην επιφάνεια για µιαν ακόµη
φορά οι τεράστιες, οι εγκληµατικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, καθώς και των υπηρεσιών του κράτους και των λιµεναρχείων και των επιθεωρήσεων εργασίας τα
οποία, όπως αναφέρουµε στην ερώτηση, το µόνο που κάνουν
είναι µε κάποια πορίσµατα, που βγαίνουν µετά από ατυχήµατα,
να θεωρούν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ευθύνονται οι
ίδιοι οι εργαζόµενοι. ∆εν παίρνουν µέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και στην ουσία καλύπτουν τους επιχειρηµατίες
στο βωµό της κερδοφορίας.
Γιατί γι’ αυτούς, τους επιχειρηµατίες, λίγη αξία έχει, κύριε Υφυπουργέ, η ανθρώπινη ζωή. Περίτρανη απόδειξη είναι ότι τα θανατηφόρα δυστυχήµατα, τα καθηµερινά ατυχήµατα, δεν έχουν
τελειωµό σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και σήµερα µπορούσατε να
απαντήσετε. Μπορεί να έχει ένα µήνα που έγινε αυτό το θανατηφόρο δυστύχηµα, αλλά έγιναν στην περιοχή τον τελευταίο
χρόνο τρία θανατηφόρα ατυχήµατα και δεκάδες άλλοι τραυµατισµοί. Και πρέπει σήµερα εδώ να πείτε οι επιθεωρήσεις εργασίας, που µπήκαν σε αυτούς τους χώρους, τι διαπίστωσαν.
Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα στις ιχθυοκαλλιέργειες υπάρχει,
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όπως αναφέρουµε, αυτό το δώρο: πήγαν τους εργαζόµενους
από το ΙΚΑ στον ΟΓΑ, µε αποτέλεσµα να χάνουν τεράστια ποσά,
είτε από αποζηµιώσεις είτε από επιδόµατα ανεργίας είτε από συντάξεις. Βέβαια, αυτή η ρύθµιση του 2004 µε το ν. 3232 άνοιξε
την όρεξη στους επιχειρηµατίες, οι οποίοι εντατικοποιούν τη δουλειά –και το ξέρετε πολύ καλά- ιδιαίτερα στις ιχθυοκαλλιέργειες,
χαλαρώνοντας τα µέτρα ασφαλείας, συµπιέζοντας παραπέρα
την τιµή της εργατικής δύναµης, για να γεµίσουν στην κυριολεξία τα ταµεία των επιχειρηµατιών.
Η ερώτηση είναι συγκεκριµένη. ∆εν νοµίζω το Λιµεναρχείο για
ένα µήνα να µην έχει βγάλει πόρισµα. Σας διαβεβαιώνω προσωπικά -γιατί επισκέφθηκα το χώρο- ότι το πλοίο που µετέφερε το
γόνο και έπεσε ο άτυχος εργάτης στη θάλασσα είναι ένα πλωτό
φέρετρο. ∆εν υπάρχουν κιγκλιδώµατα και οι πληροφορίες από
κόσµο που παραβρέθηκε όταν έβγαλαν από τον πυθµένα τον
άτυχο εργάτη αναφέρουν ότι δεν φορούσε σωσίβιο. Εποµένως,
δεν πήραν κανένα µέτρο ασφάλειας. Θα θέλαµε πολύ να µάθουµε, εάν το πόρισµα βγει στην επιφάνεια, τι θα περιέχει. Θα
αποδίδει ευθύνες; Εµείς θεωρούµε ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας
στην περιοχή µας είναι επιθεωρήσεις της εργοδοσίας. Και το
έχουν αποδείξει σε µια σειρά από ατυχήµατα που γίνονται στην
περιοχή.
Σήµερα, εκτός από την ασφάλιση, στους αλιεργάτες από το
ΙΚΑ στον ΟΓΑ, µε το νόµο για την κοινωνική ασφάλιση τούς βάζετε ένα παραπάνω εµπόδιο: Ότι εάν έχουν λιγότερα από εκατόν
πενήντα µεροκάµατα, δεν θα έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους και στις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και σε άλλους
χώρους, που πραγµατικά είναι κάτεργα, να πάρουν την υπόθεση
στα χέρια τους, να προστατεύσουν τη ζωή τους, να αγωνιστούν
για το µεροκάµατο, να αγωνιστούν για τις ίδιες τις οικογένειές
τους.
Και θέλω να αναφέρω –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι
είναι τεράστιες και οι ευθύνες του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισµού και, εν προκειµένω, του Εργατικού Κέντρου
Μεσολογγίου, που σιωπά, δεν βγάζει άχνα γιατί καθηµερινά
έχουµε αυτά τα ατυχήµατα. Εµείς θεωρούµε ότι οι εργαζόµενοι
και στις ιχθυοκαλλιέργειες έχουν αρκετή εµπειρία, µπορούν να
βγάλουν συµπεράσµατα, να παλέψουν και να διεκδικήσουν σύγχρονη προφύλαξη για τις ανάγκες που έχουν στους χώρους δουλειάς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε
το λόγο για τρία λεπτά να δευτερολογήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Όταν υπάρχει ένα θύµα και όταν υπάρχει ένας εργαζόµενος, ο οποίος πεθαίνει κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, ασφαλώς µπορεί να δικαιολογήσει καθένας και κάποιες
υπερβολές. Ωστόσο, δεν ευθύνεται το Eργατικό Kέντρο του Μεσολογγίου ή τα άλλα εργατικά κέντρα ή έτσι όπως αναφέρατε,
ότι ασκούν κυβερνητικό συνδικαλισµό, ούτε βέβαια συγκεκριµένες υπηρεσίες οι οποίες κάνουν τη δουλειά τους. ∆υστυχώς, δεν
προλαβαίνουν πάντοτε αυτά τα αρνητικά αποτελέσµατα.
∆εν είναι πρόβληµα το γεγονός ότι ασφαλίζονται πλέον στον
ΟΓΑ και όχι στο ΙΚΑ οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι. Ήταν κάτι
που το ζητούσαν οι ίδιοι, προκειµένου να µειωθεί το κόστος της
παραγωγής. Το εργατικό ατύχηµα, µε την ευρύτερη έννοιά του,
είναι κάτι το οποίο αντιµετωπίζεται και από τον ΟΓΑ, δηλαδή κάθε
ταµείο δίνει σύνταξη, περίθαλψη και γενικά όλες τις παροχές,
ακόµα και µε µια µέρα ασφάλισης και από αυτό το πλαίσιο δεν
εξαιρείται ούτε ο ΟΓΑ.
Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες σε πολλές επιχειρήσεις και σε
πολλούς χώρους είναι απαράδεκτες, είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, προκειµένου να έχουν χαµηλότερο κόστος, δεν εφαρµόζουν τους κανόνες υγιεινής, δεν προµηθεύονται τα
απαραίτητα µέσα και αυτές τις επιχειρήσεις τις ελέγχουµε όσο
µπορούµε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει πρόβληµα και το
Σώµα Επιθεώρησης µε τη στελέχωσή του. Ωστόσο, για πρώτη
φορά υπάρχει πρόγραµµα που υλοποιείται και αφορά όλες τις
επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα -όπως είπα- και ελέγχονται προληπτικά.
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Σας είπα και θα το επαναλάβω, ότι ψηφίσαµε τον Κώδικα για
την υγιεινή και ασφάλεια που περιλαµβάνει όλες τις διατάξεις
επικαιροποιηµένες, έτσι ώστε να µπορεί να διευκολυνθεί ο έλεγχος, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίζει και ο κάθε εργαζόµενος τα δικαιώµατά του. Προσπαθούµε αυτήν την περίοδο και σε λίγες
βδοµάδες θα έχουµε έτοιµο τον Κώδικα µε την εργατική νοµοθεσία, που επίσης δίνει τη δυνατότητα στον κάθε εργαζόµενο και
στην επιχείρηση να γνωρίζει αντίστοιχα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του. Έχει δοθεί, πρέπει να σας πω, εντολή από τον
Υπουργό, από τον κ. Λοβέρδο, να ελεγχθούν ακόµη και τα κτήρια
στα οποία στεγάζονται δηµόσιες υπηρεσίες, ξεκινώντας από το
δικό µας Υπουργείο, τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τα κτήρια
των ασφαλιστικών ταµείων. ∆εν χαριζόµαστε σε κανέναν, ούτε
στους εαυτούς µας.
Και βέβαια, ένα µεγάλο θέµα το οποίο µας απασχολεί είναι η
ευαισθητοποίηση όλων των επιχειρήσεων, αλλά και των εργαζοµένων, στην κατεύθυνση της χρήσης των µέσων ασφαλείας, έτσι
ώστε να µην υπάρχουν και να µπορέσουµε να περιορίσουµε τα
ατυχήµατα αυτά, που πολλές φορές µπορεί να µην είναι θανατηφόρα, όµως, είναι ατυχήµατα που µπορούν να κρατήσουν σε
µια αναπηρική καρέκλα για µια ζωή έναν εργαζόµενο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη συναίνεση του κ. Ροντούλη, του κ. Παπαδηµούλη
και του κ. Μανωλάκη και τη σύµφωνη γνώµη των Υφυπουργών
κυρίων Καρχιµάκη και Μπόλαρη θα προηγηθεί η δεύτερη µε
αριθµό 783/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ζήση Τζηκαλάγια προς την
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την
ανάγκη άµεσης λειτουργίας αξονικού τοµογράφου στο νοσοκοµείο Καστοριάς κ.λπ..
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του κ. Τζηκαλάγια έχει ως εξής:
«Τα τελευταία χρόνια, παρά την ολοκλήρωση των µεγάλων οδικών αξόνων (Εγνατία Οδός και κάθετοι Εγνατίας), η Καστοριά
απέχει µια ώρα από την Κοζάνη και την Πτολεµαΐδα. Εδώ και είκοσι πέντε χρόνια, όλοι αναγνωρίζουν τη µεγάλη σπουδαιότητα
της αξονικής τοµογραφίας στη σωστή διάγνωση και κατ’ επέκταση στην πληρέστερη αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων υγείας.
Μέχρι πριν δύο χρόνια, η Καστοριά διέθετε ιδιωτικό εργαστήριο αξονικού τοµογράφου. Σε αυτό εξυπηρετούνταν η µεγάλη
πλειοψηφία των ιατρικών περιστατικών. Έκτοτε, δεν λειτουργεί.
Ως άµεση συνέπεια, όλοι οι ασθενείς, οι νοσηλευόµενοι στο νοσοκοµείο, αλλά και εξωτερικοί ασθενείς, αναγκάζονται να µεταβαίνουν στους αξονικούς τοµογράφους Κοζάνης, Πτολεµαΐδας
και Γρεβενών. Αυτό προκαλεί τεράστια ταλαιπωρία στους ασθενείς, ιδιαίτερα, όµως, στους νοσηλευόµενους σε βαρύτερη κατάσταση.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Πότε, επιτέλους, θα προχωρήσετε στην εγκατάσταση αξονικού τοµογράφου σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο στο Νοσοκοµείο Καστοριάς;
Πότε θα διασφαλίσετε την ύπαρξη εκπαιδευτικού ιατρικού και
εργαστηριακού προσωπικού που θα συµβάλει στην άµεση σωστή
λειτουργία του, µόλις ο αξονικός τοµογράφος εγκατασταθεί;»
Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου έχει το λόγο, για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως σίγουρα, ο αγαπητός συνάδελφος, γνωρίζει, υπήρχε
ήδη από την προηγούµενη κυβέρνηση µια συµφωνία µε τη Νοµαρχία της Καστοριάς, προκειµένου η νοµαρχία να κάνει τη διενέργεια και την αγορά του αξονικού τοµογράφου και στη
συνέχεια να παραχωρηθεί προς εγκατάσταση στο νοσοκοµείο.
Άρα, πριν απαντήσω στα δύο συγκεκριµένα ερωτήµατα να σας
αναφέρω ότι, µετά από επικοινωνία που είχαν οι υπηρεσίες του
Υπουργείου µε τη νοµαρχία, είµαστε στην τελική φάση για τη διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς αυτήν τη στιγµή έχουν εγκριθεί όλες οι αρµόδιες επιτροπές και πρόκειται εντός των ηµερών
–µας ενηµέρωσε η νοµαρχία- να δηµοσιευθεί η προκήρυξη του
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διαγωνισµού. Και ελπίζουµε, βέβαια, ότι µέσα στα νόµιµα πλαίσια
και µε τις νόµιµες διαδικασίες θα πάει γρήγορα.
Τώρα, ως προς τα δύο θέµατα που είναι, προκειµένου µε το
που θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός, να µπορεί αµέσως να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει ο αξονικός. Πρώτα απ’ όλα, θέλω
να σας ενηµερώσω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι έχουµε ήδη προτείνει να ενταχθεί και πρόκειται να ενταχθεί –αυτή είναι η δική
µας θέση ως Υπουργείο Υγείας- στο ΕΣΠΑ η αντίστοιχη χρηµατοδότηση που απαιτείται, προκειµένου να υπάρξει η διαµόρφωση
του χώρου εντός του νοσοκοµείου, για να µπορέσει, µε το που θα
έχει γίνει η διενέργεια και η αγορά του αξονικού, να εγκατασταθεί.
Σύµφωνα πάλι µε την πληροφόρηση που έχουµε από τις υπηρεσίες, αυτήν τη στιγµή πρόκειται να γίνει µια µελέτη, η οποία
θα έχει διάρκεια δύο µηνών και στη συνέχεια θα αρχίσουν οι εργασίες διαµόρφωσης του χώρου. Άρα, όπως βλέπετε, µε την
ολοκλήρωση και νωρίτερα από την ολοκλήρωση του διαγωνισµού από τη νοµαρχία, λογικά θα µπορεί να είναι έτοιµος και ο
χώρος να υποδεχτεί το µηχάνηµα.
Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήµατός σας, το οποίο
βέβαια είναι και ιδιαίτερα κρίσιµο, γιατί πρέπει να υπάρχει και το
προσωπικό που θα µπορέσει να λειτουργήσει αυτό το µηχάνηµα,
θα ήθελα, λοιπόν, να σας ενηµερώσω ότι ήδη έχουν προβλεφθεί
-και βάσει της προκήρυξης που δηµοσιεύσαµε στις 29 ∆εκεµβρίου για νοσηλευτικό προσωπικό- για το Νοσοκοµείο της Καστοριάς δύο θέσεις εµφανιστών χειριστών, η µία θα είναι ΤΕ, η
άλλη ∆Ε. Επίσης, έχουν ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους
στο χειρισµό αξονικού τοµογράφου δύο υπάλληλοι του νοσοκοµείου, καθώς και ένας του κλάδου εµφανιστών χειριστών στο
«Θεαγένειο Νοσοκοµείο» της Θεσσαλονίκης.
Επίσης, µε βάση την απόφαση του ΚΕΣΥ στις 12 ∆εκεµβρίου
του 2006, εκπαιδεύεται σήµερα στο «Γενικό Νοσοκοµείο Παπανικολάου» Επιµελητής Α’ της Ακτινοδιαγνωστικής του Νοσοκοµείου Καστοριάς, όπως επίσης –και ολοκληρώνω- έχει ήδη
προκηρυχθεί µια θέση Επιµελητή Β’ Ακτινοδιαγνωστικής, πάλι
για το Νοσοκοµείο Καστοριάς και σίγουρα θα πάει γρήγορα η
διαδικασία, ώστε να µπορέσει να προσληφθεί. Και παράλληλα,
υπάρχει η µέριµνα και από την Υγειονοµική Περιφέρεια, εφόσον
χρειάζονται και επιπλέον προσωπικό, να µπορέσει και αυτό να
καλυφθεί.
Θα επανέλθω, όµως, στη δευτερολογία, εάν έχετε περαιτέρω
διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής κ.
Ζήσης Τζηκαλάγιας έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, πράγµατι εάν επισκεπτόσασταν την Καστοριά
πριν από δύο και πλέον χρόνια είτε σε περίοδο χειµώνα, µε παγωνιές και χιόνια, βροχές και καταιγίδες είτε σε περίοδο καλοκαιριού, που µπορεί να έχουµε κι εµείς καύσωνες, σε ένα σηµείο
της Καστοριάς, κοντά στο νοµαρχιακό µέγαρο, µπορεί να συναντούσατε ένα συνωστισµό κάποιες ώρες της ηµέρας. Ήταν, όταν
τα ασθενοφόρα του νοσοκοµείου αλληλοδιαδόχως µετέφεραν
περιστατικά στο µοναδικό ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, που είχε
και αξονικό τοµογράφο, για τη διενέργεια της απαραίτητης αξονικής τοµογραφίας.
∆υστυχώς και για λόγους που δεν άπτονται της σηµερινής συζήτησης -λόγους σχέσεων µεταξύ των ιατρών που ήταν συµβεβληµένοι στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο- και αυτό το τόσο
απαραίτητο σε εκείνη τη συγκυρία που δεν είχαµε –εννοείταιαξονικό τοµογράφο και στο κρατικό Νοσοκοµείο Καστοριάς, δεν
λειτουργεί σήµερα.
Έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια οι πολίτες του Νοµού Καστοριάς, περίπου, πενήντα πέντε χιλιάδες τον αριθµό για τη διενέργεια της απαραίτητης αξονικής τοµογραφίας, που είναι πολύ
χρήσιµο εργαλείο στη σύγχρονη ιατρική διαγνωστική πράξη, µεταβαίνουν είτε µε ασθενοφόρα, αν νοσηλεύονται, είτε µε ιδιωτικά αυτοκίνητα, όταν είναι ελαφρύτερα περιστατικά, στους
αξονικούς τοµογράφους της Πτολεµαϊδας, της Κοζάνης και των
Γρεβενών, οι περισσότεροι των οποίων είναι ιδιωτικοί. Αντιλαµβάνεστε την ταλαιπωρία, που δεν µας τιµά στο 2010. Και η πε-
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ριοχή µας είναι παραµεθόρια, είναι ορεινή, είναι περίοδοι του
έτους που τα καιρικά φαινόµενα είναι πολύ δύσκολα γι’ αυτήν
την µετάβαση, οπότε η λειτουργία αξονικού τοµογράφου στο Νοσοκοµείο Καστοριάς είναι λίαν απαραίτητη. Και όπως φάνηκε
από την απάντησή σας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι για να λειτουργήσει ένας αξονικός χρειάζεται, πρώτον, το επιστηµονικό αυτό
όργανο, δεύτερον, ο κατάλληλος χώρος και τρίτον, το προσωπικό που θα το λειτουργήσει.
Όπως είπατε, για τον αξονικό τοµογράφο έχει δροµολογηθεί
από την προηγούµενη κυβέρνηση µε µέριµνα της νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης η διαδικασία της προκήρυξης διαγωνισµού για
την προµήθειά του. Ελπίζουµε αυτά να τρέξουν πολύ γρήγορα,
για να έχουµε τον αξονικό τοµογράφο.
Όσον αφορά το χώρο εγκατάστασης πριν από ένα µήνα περίπου είχα την ευκαιρία συνοδευόµενος από το διευθυντή της επιστηµονικής επιτροπής στο Νοσοκοµείο Καστοριάς, που
εκτελούσε και χρέη διοικητού µια και δεν είχε εγκατασταθεί µέχρι
τότε ο διοικητής στο νοσοκοµείο, να διαπιστώσω ότι ο χώρος
εγκατάστασης είναι ακόµα στα σπάργανα.
Με διαβεβαιώνετε, όπως µε διαβεβαίωσαν και οι γιατροί από
το Νοσοκοµείο της Καστοριάς, ότι προχωρά, ότι τρέχει η διαδικασία της διαµόρφωσης του χώρου, η διαγωνισµός, η µελέτη για
την εγκατάσταση της ακτινοπροστασίας του χώρου που θα εγκατασταθεί.
Πολύ σηµαντικότερο από όλα αυτά είναι το επιστηµονικό προσωπικό. Μου είπατε αυτά -που τα δέχοµαι- όσον αφορά την εκπαίδευση του παραϊατρικού προσωπικού. Φυσικά ο κινητήριος
µοχλός των πάντων είναι ο γιατρός που θα λειτουργήσει τον αξονικό τοµογράφο, αυτός που έχει την επιστηµονική ευθύνη. Αυτήν
τη στιγµή το Νοσοκοµείο Καστοριάς έχει δύο ακτινολόγους. Έχει
γίνει προκήρυξη, όπως είπατε και το γνωρίζω, για την τρίτη θέση
του ακτινολόγου –υπάρχουν επτά µε οκτώ αιτήσεις- και ζητούµε
να τρέξει αυτή η διαδικασία όσο γίνεται συντοµότερα.
Όµως, θέλω να σας πω ότι µια και µε την ίδια διαδικασία που,
ίσως, πληροφορηθήκατε είναι να γίνει και η προµήθεια του µαστογράφου για το Νοσοκοµείο Καστοριάς, που δεν έχουµε, ούτε
οι τρεις ακτινολόγοι θα επαρκούν. Η ειδικότητα της ακτινολογίας
είναι πολύ βασική σε ένα σύγχρονο νοσοκοµείο. Υπάρχουν η κλασική ακτινολογία, οι υπέρηχοι, ο αξονικός τοµογράφος, ο µαστογράφος. Κατά τη γνώµη µου χρειάζονται τουλάχιστον
τέσσερις, να µην πω πέντε γιατροί σε ένα νοµαρχιακό νοσοκοµείο, για να πεις ότι ανθρώπινα και µε αξιοπρέπεια µπορούν να
διενεργούνται αυτές οι ιατρικές πράξεις.
Θα είµαστε από κοντά και θα το παρακολουθούµε το ζήτηµα,
για να λειτουργήσει από κοντά ο αξονικός τοµογράφος, όπως
πρέπει, για το καλό της περίθαλψης των κατοίκων του Νοµού Καστοριάς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαρία-Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου,
έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας για την περιοχή σας και για την εκλογική σας περιφέρεια. Όπως κι εσείς είπατε υπάρχει µία
καθυστέρηση τα προηγούµενα χρόνια. Εσείς ο ίδιος το διαπιστώσατε. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας διαβεβαιώσω, για το
ενδιαφέρον µας.
Η Νοµαρχία Καστοριάς έχει αναλάβει -απ’ ό,τι έχουµε την ενηµέρωση που κι εσείς επιβεβαιώσατε- και εντός των εποµένων
ηµερών θα προκηρυχθεί από τη Νοµαρχία της Καστοριάς ο διαγωνισµός. Ελπίζουµε, λοιπόν, ότι πολύ γρήγορα θα µπορέσει να
ολοκληρωθεί αυτή η διαγωνιστική διαδικασία και να υπάρχει προµήθεια του αξονικού τοµογράφου.
Από την πλευρά µας οι δύο δεσµεύσεις που έχουµε είναι πολύ
γρήγορα ο χώρος αυτός να διαµορφωθεί, ώστε µε την ολοκλήρωση της προµήθειας να µπορεί να εγκατασταθεί. Όπως, ήδη,
σας διαβεβαίωσα εµείς έχουµε εντάξει στο ΕΣΠΑ τη διαµόρφωση
του χώρου. Τα χρήµατα αυτά αυτήν τη στιγµή είναι εγγυηµένα.
Η µελέτη γρήγορα θα προχωρήσει. Έχουµε µιλήσει και µε τον
∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας και ελπίζουµε, λοιπόν,
εντός διµήνου να έχουµε τη µελέτη, ώστε να αρχίσουν οι εργα-
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σίες που χρειάζονται, για να προετοιµαστεί ο χώρος και όλες οι
άλλες διαδικασίες που είπατε.
Όσον αφορά το προσωπικό, καταλαβαίνετε ότι για να έχουµε
όλον αυτόν τον αριθµό των γιατρών πρόσληψη φέτος, είναι κάτι
που -κι εγώ θέλω να είµαι σοβαρή- δεν θα µπορούσαµε να το
έχουµε. Νοµίζω, όµως, ότι αυτά που δεσµευθήκαµε θα τα
έχουµε. ∆ηλαδή, η προκήρυξη για Επιµελητή Β’ προχωρά γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλθει λοιπόν να αναλάβει, όπως επίσης
είναι και ο Επιµελητής Α’, ο οποίος έκανε την εκπαίδευσή του στη
Θεσσαλονίκη, προκειµένου ακριβώς να µπορεί µε το καλό, όταν
εγκατασταθεί το µηχάνηµα να το χειριστεί.
Θέλω, λοιπόν, εδώ µε αυτήν την ευκαιρία να πω, ότι παρ’ ότι είµαστε σε µία τόσο δύσκολη δηµοσιονοµική και οικονοµική συγκυρία, ξέρετε ότι η υγεία είναι ο µόνος τοµέας που από αυτό
εδώ το έδρανο ο Πρωθυπουργός είπε ότι προχωράµε κανονικά
το πρόγραµµα των προσλήψεων. Βέβαια, το πρόγραµµα των
προσλήψεων είναι όσον αφορά την Καστοριά και για ακτινολόγους, οι θέσεις για τις οποίες αναφερθήκαµε συν οι θέσεις φυσικά των τεχνικών που θα κληθούν να λειτουργήσουν το
µηχάνηµα.
Από εκεί και πέρα όσον αφορά τον µαστογράφο είναι ένα ζήτηµα που θέλω προσωπικά να σας πω ότι θα το κοιτάξω. ∆εν
είµαι έτοιµη να σας απαντήσω σήµερα, για να δούµε, εάν µπορούσε και αυτό να το καλύψουµε µέσω του ΕΣΠΑ, αλλά καταλαβαίνω ότι έχει γίνει µία συζήτηση και µε τη νοµαρχία από αυτά
που είπατε και στο βαθµό που εξασφαλιστεί να µπορέσουµε να
δούµε εκεί τι παραπάνω ανάγκες θα χρειαστούν για το προσωπικό.
Ας βάλουµε το στόχο να έχουµε τους επόµενους µήνες κατ’
αρχάς τον αξονικό τοµογράφο σε πλήρη λειτουργία και αµέσως
µετά να δούµε τι περαιτέρω ανάγκες θα χρειαστούν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Θα συζητήσουµε τώρα την πέµπτη µε αριθµό 788/11-5-2010
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις εργατικές κατοικίες στον Οικισµό Λεύκα Πατρών κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Νικολάου Τσούκαλη σε περίληψη
έχει ως εξής:
«Κλασική περίπτωση διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος και
αναλγησίας της δηµόσιας διοίκησης συνιστά η περίπτωση εργατικών κατοικιών του Οικισµού «ΠΑΤΡΑ ΧΙV» στη Λεύκα Πατρών.
Τα διαµερίσµατα που παραχωρήθηκαν προσωρινά στους εξήντα δικαιούχους πριν δέκα µόλις µήνες (!!) έχουν µεταβληθεί σε
χαίνουσα πληγή για τους κατοίκους τους. Τίποτε σχεδόν δεν λειτουργεί σωστά. Υδραυλικές εγκαταστάσεις θέρµανσης µε συνεχείς διαρροές πληµµυρίζουν ακόµα και τα υπόγεια, επιχρίσµατα
σαν τσιγαρόχαρτα, δάπεδα κούφια µε ευτελής ποιότητας πλακάκια, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µε γυµνά καλώδια και µε µόνιµα
βραχυκυκλώµατα, όλες οι κεντρικές πόρτες πετσικαρισµένες, ταράτσες µε ελλειπή στεγανότητα κ.λπ..
Οι ένοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, σε οικονοµική αιµορραγία. Οι δε ράθυµοι αρµόδιοι µετά από συνεχείς και εντονότατες
διαµαρτυρίες του ΟΕΚ πραγµατοποίησαν πριν από δύο περίπου
µήνες περιορισµένους ελέγχους και έκτοτε αγνοείται η τύχη
τους.
Κατόπιν των ανωτέρων ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Προτίθεστε να πραγµατοποιήσετε επιστηµονική πραγµατογνωµοσύνη από αδιάβλητο φορέα (π.χ. ΤΕΕ) στον οικισµό και να
επιδιώξετε –και µε ποιο τρόπο- την πραγµατική αποκάλυψη των
διαδροµών διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος στη συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα στον τοµέα των εργατικών
κατοικιών και την παραδειγµατική τιµωρία των υπαιτίων;
2. Προτίθεστε να προβείτε στην άµεση αποκατάσταση των
αστοχιών των διαµερισµάτων και την ανακούφιση των ενοίκων
από τη συνεχή και επώδυνη οικονοµική αιµορραγία τους;»
Ο αρµόδιος Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
–ελπίζω όχι αρµόδιος κατά την κατασκευή των κατοικιών κ. Τσούκαλη- κ. Κουτρουµάνης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ούτε και κατά την επίβλεψη!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ούτε και κατά την επίβλεψη. Καλείται, όµως, να λύσει τα κακώς κείµενα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, τον Ιούλιο του 2009 ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας παρέλαβε προσωρινά τον οικισµό «ΠΑΤΡΑ ΧΙV» δεν ξέρω γιατί γράφεται µε λατινικούς αριθµούς- και παρέδωσε
προς χρήση αυτά τα σπίτια, τις συγκεκριµένες κατοικίες στους
δικαιούχους στη Λεύκα Πατρών.
Όπως προβλέπεται και όπως συνήθως συµβαίνει σ’ αυτές τις
περιπτώσεις, ο έλεγχος γίνεται από τις υπηρεσίες του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Έγινε ο έλεγχος αυτός και διαπιστώθηκαν πράγµατι ατέλειες και προβλήµατα στις κατασκευές
και έγιναν οι πρώτες διορθώσεις την επόµενη περίοδο σε πρώτο
χρόνο, δηλαδή µετά τη χρήση των κατοικιών αυτών από τους δικαιούχους. Ωστόσο στους µήνες του χειµώνα εµφανίστηκαν καινούργια προβλήµατα, τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί στον αρχικό
έλεγχο. Πράγµατι είναι αυτά που περιγράφετε κι εσείς στην επίκαιρη ερώτησή σας. Είναι προβλήµατα, τα οποία καθιστούσαν
δύσκολη τη χρήση αυτών των κατοικιών από τους κατοίκους και
πολλοί απ’ αυτούς πράγµατι υπεβλήθησαν σε χρηµατική δαπάνη
προκειµένου να κάνουν διορθώσεις.
Τονίζω ότι το έργο αυτό δεν έχει παραληφθεί από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. ∆εν έχει γίνει η οριστική παραλαβή
από τις υπηρεσίες του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, όµως,
έχει συσταθεί επιτροπή, η οποία εξέδωσε ήδη το πόρισµά της
και η συγκεκριµένη εταιρεία έχει κληθεί να κάνει τις αναγκαίες
παρεµβάσεις τόσο στις κατοικίες όσο και στον περιβάλλοντα
χώρο που κι εκεί υπήρχαν προβλήµατα σε σχέση µε την αποχέτευση, µε θέµατα φωτισµού και µε άλλα θέµατα που αφορούν
τον περιβάλλοντα χώρο των κατοικιών.
Πρέπει να υπογραµµίσω ότι αυτό το φαινόµενο δεν είναι µοναδικό. Τέτοιες κακοτεχνίες έχουν παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις κατασκευής εργατικών κατοικιών και νοµίζω ότι όλοι
πρέπει να συµφωνήσουµε –τουλάχιστον εµείς αυτό θα κάνουµεότι πρέπει να εξαντληθεί η αυστηρότητα στους ελέγχους πριν
την παράδοση αυτών των κατοικιών. Αυτό θα κάνουµε και στη
συγκεκριµένη περίπτωση, έτσι ώστε οι δικαιούχοι πραγµατικά να
σταµατήσουν να πληρώνουν από την τσέπη τους για να κάνουν
επισκευές και να µπορέσουν να ζήσουν σε σπίτια, τα οποία είναι
σπίτια που προσέφεραν οι εργαζόµενοι συνολικά µε τον ιδρώτα
τους, έτσι ώστε να µπορέσουν κάποιοι να τα κατοικήσουν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής κ.
Νικόλαος Τσούκαλης, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, λόγω χαρακτήρος ήσασταν πάρα πολύ ευγενής στην τοποθέτησή σας, όµως, η περίπτωση αυτή µου έδωσε
την ευκαιρία να έρθει σε γνώση µου µία πληθώρα τέτοιων περιπτώσεων απ’ όλη την Ελλάδα που δεν συνιστούν απλώς κακοτεχνίες, αλλά συνιστούν ένα κακοφορµισµένο «απόστηµα», όπου
είναι βέβαιο ότι εκτός από τους εργολάβους εµπλέκονται και δηµόσιες υπηρεσίες και δηµόσιοι υπάλληλοι. ∆εν είναι δυνατό να δίνουν απάντηση ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας ή οι αρµόδιοι
υπάλληλοι ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής κανένας δεν
έλεγχε, αν τηρούνται οι προδιαγραφές, κανένας δεν έλεγχε πώς
κατασκευάζονται οι εγκαταστάσεις, τα δίκτυα θέρµανσης και
ηλεκτρικού, ότι τα πλακάκια που τοποθετήθηκαν ήταν της χειρίστης ποιότητας, ότι τα καλώδια ήταν αιωρούµενα και γυµνά και
ότι κινδύνευε να σκοτωθεί άνθρωπος. Αυτά τα σπίτια παραδίδονται σε κάποιους ανθρώπους για τους οποίους δεν είναι προνόµιο, είναι δικαίωµα.
Ξέρετε, κύριε Υφυπουργέ, ότι υπάρχει µία τέτοια συµπεριφορά
από τις αρµόδιες υπηρεσίες προς τους ανθρώπους αυτούς κάθε
φορά που διαµαρτύρονται σα να είναι προνόµιό τους, όχι σα να
είναι δικαίωµά τους. «Μην πολυ-διαµαρτύρεστε, γιατί και αυτό
που σας δώσαµε πολύ είναι».
Έτσι, λοιπόν, µου δόθηκε η δυνατότητα να σας πω –και ελέγξτε το- για εργατικές κατοικίες στην Κω, για εργατικές κατοικίες
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στο Καστελόριζο, για εργατικές κατοικίες σε άλλες περιοχές.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι µεµονωµένο το συµβάν. Σας δίνεται η ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, να «σπάσετε το απόστηµα».
Εγώ θα επανέλθω και µε άλλες περιπτώσεις και ελπίζω ότι την
επόµενη φορά θα έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο σας µία διαδικασία αποκάλυψης των ενόχων, αυτών που πραγµατικά παίζουν µε την υγεία των ανήµπορων συµπολιτών µας, αλλά και
διασπαθίζουν το δηµόσιο χρήµα.
Περιµένουµε µία πιο συγκεκριµένη απάντηση, κύριε Υπουργέ,
και σας το λέω ευθέως. ∆εν έχουµε εµπιστοσύνη στον επιστηµονικό έλεγχο, στην επιστηµονική πραγµατογνωµοσύνη από δηµόσιο φορέα. ∆υστυχώς έτσι είναι, γι’ αυτό ακριβώς αναφέρω
στην επίκαιρη ερώτησή µου το κατά πόσο σκοπεύετε να ορίσετε
πραγµατογνώµονες από το Τεχνικό Επιµελητήριο, παράρτηµα
δυτικής Ελλάδας.
Το κυριότερο είναι το εξής. Ξέρετε πόσα χρήµατα έχουν δαπανήσει εξ’ ιδίων συµπολίτες οι οποίοι είναι άνεργοι, είναι πολύτεκνοι, είναι καταταλαιπωρηµένοι, προκειµένου να συντηρήσουν
αυτά τα σπίτια; Το ερώτηµα είναι. Αυτά τα χρήµατά τους θα τα
αναζητήσουν και αν δεν τα αναζητήσουν, ποιος θα είναι υπεύθυνος να τους τα καταβάλει;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης, έχει
το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όπως είδατε, πρώτος ανέφερα ότι αυτό το
φαινόµενο δεν αφορά µόνο τη Λεύκα Πατρών. ∆υστυχώς, αφορά
και άλλους οικισµούς και έχω ιδία αντίληψη, γι’ αυτό το είπα.
Πράγµατι υπάρχουν τέτοια φαινόµενα σε πολλές περιοχές της
χώρας µας. Αν πάει κάποιος µετά από λίγα χρόνια αφότου παραδίδονται αυτές οι κατοικίες, θα διαπιστώσει ότι υπήρξαν πολλές προχειρότητες, οι οποίες δεν ελέγχθηκαν.
Από την άλλη πλευρά είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει να απαξιώσουµε όλους τους δηµόσιους οργανισµούς ή τις δηµόσιες υπηρεσίες που ελέγχουν και να αναθέσουµε σε ιδιώτες να κάνουν
αυτόν τον έλεγχο, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να
αξιοποιήσουµε την τεχνογνωσία που µπορεί να έχουν το Επιµελητήριο ή άλλες οργανώσεις.
Ωστόσο δεν πρέπει να απαξιώσουµε –θα επανέλθω σ’ αυτότο µεγάλο έργο του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, έστω και
αν υπάρχουν και τέτοια φαινόµενα, γιατί µε το πρόγραµµά του
έχει καλύψει πολλούς εργαζόµενους. Συµφωνώ ότι δεν τους τα
χαρίζει, είναι δικαίωµά τους, ωστόσο αυτός ο Οργανισµός έχει
σηµαντικό κοινωνικό έργο να επιδείξει τόσο µε τη χορήγηση των
δανείων όσο και µε την κατασκευή των κατοικιών.
Πιστεύω, όµως, ότι και εδώ πρέπει να αλλάξουµε σελίδα. ∆εν
µπορεί να υπάρχουν αυτού του είδους οι κατασκευές, όµως από
την άλλη πλευρά δεν µπορεί να υπάρχουν δικαιούχοι οι οποίοι
δεν πληρώνουν τη δόση για το δάνειό τους, γιατί αν πλήρωναν,
το πρόγραµµα αυτό θα µπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους
εργαζόµενους, έτσι ώστε να αποκτήσουν κατοικία.
∆υστυχώς, πρέπει να σας πω ότι το 80% απ’ αυτούς που δανειοδοτούνται από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας µε χαµηλότοκο ή και µε άτοκο δάνειο δεν πληρώνει τη δόση του. Είναι
µικρή η δόση σε σχέση µ’ εκείνη τη δόση που θα είχαν, αν έπαιρναν το δάνειο από την όποια τράπεζα. Αυτό, επίσης, είναι ένα
θέµα που πρέπει να δούµε και ταυτόχρονα πρέπει να δούµε
ποιος θα είναι ο ρόλος του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας τα
επόµενα χρόνια τόσο στον κατασκευαστικό τοµέα όσο και στον
τοµέα χορήγησης των δανείων. Οι πελατειακού χαρακτήρα σχέσεις, αλλά και η αναποτελεσµατικότητα σ’ ό,τι αφορά τον κατασκευαστικό τοµέα είναι κάτι που πρέπει να µας προβληµατίσει.
Πρέπει να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις, ώστε αυτός ο
Οργανισµός να παράγει ένα κοινωνικό έργο που θα απευθύνεται ευρύτερα στους εργαζόµενους, που θα λειτουργεί αποτελεσµατικά και όπου θα ελέγχονται όλες οι πράξεις και οι
παραλείψεις του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επανερχόµαστε στις επί-
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καιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου και θα συζητηθεί η τέταρτη µε
αριθµό 792/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριου Ροντούλη προς την
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
απόσυρση ηλικιακού κριτηρίου από την καταβολή εξισωτικής
αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους κ.λπ..
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν αναγνώσετε
την επίκαιρη ερώτηση, µου επιτρέπετε να λάβω το λόγο επί της
διαδικασίας;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Ροντούλη,
έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε όλο το σεβασµό
στο Προεδρείο και στο πρόσωπο του Υφυπουργού κ. Καρχιµάκη,
τον οποίο υπολήπτοµαι απεριόριστα, θέλω να πω ότι η ερώτησή
µου απευθύνεται στην Υπουργό, στην κ. Μπατζελή, η οποία
απουσιάζει συνεχώς από το Κοινοβούλιο και µπορεί ο κύριος
Υφυπουργός να έχει τη φήµη λαγωνικού, αλλά δεν µπορεί συνέχεια το λαγωνικό να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, την κυρία Υπουργό από εδώ και
πέρα να παρίσταται η ίδια στο Κοινοβούλιο, διότι ο αγροτικός και
κτηνοτροφικός κόσµος της χώρας περιµένει από την Υπουργό
υπεύθυνες απαντήσεις, χωρίς να υπονοώ επ’ ουδενί ότι οι απαντήσεις του κυρίου Υφυπουργού δεν θα είναι το ίδιο ή και περισσότερο υπεύθυνες. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο κύριος
Υφυπουργός νοµίζω ότι έχει γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη,
έχει γίνει Υπουργός στη θέση Υπουργού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχει ζητήσει το λόγο ο
κύριος Υφυπουργός. Αλλά έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι
έτσι, ότι η κυρία Υπουργός λείπει στο εξωτερικό. Είναι στις Βρυξέλλες.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Πρέπει να κάνω µια παρατήρηση. Η κυρία
Υπουργός είναι στις Βρυξέλλες.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα κάνω και εγώ µια παρατήρηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ! ∆εν σας
έδωσα το λόγο. Θα απαντήσετε τώρα για το αν θα πρέπει να είναι
στις Βρυξέλλες;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ε, τότε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ο κ. Καρχιµάκης επί σειρά ερωτήσεων απαντά ο ίδιος. Στις Βρυξέλλες κατοικοεδρεύει η κ. Μπατζελή; Σας παρακαλώ! Άρα να µην το επικαλείται σήµερα. ∆ιότι
και την προηγούµενη εβδοµάδα ο κύριος Υφυπουργός απαντούσε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ τώρα να προχωρήσουµε στην ανάγνωση της ερωτήσεώς σας. ∆ιευκρινίστηκε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, µένω στη
δήλωση του αξιοσέβαστου Προέδρου της Βουλής, βάσει της
οποίας δηλώσεως θα πρέπει οι Υπουργοί να απαντάνε στις ερωτήσεις των Βουλευτών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα σας απήντησα ότι
είναι στις Βρυξέλλες!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Η κ. Μπατζελή, υποβαθµίζει συνεχώς το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εννοείται ότι όταν δεν
είναι στις Βρυξέλλες είναι εδώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όταν είναι εδώ, ο κ. Καρχιµάκης έρχεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ. Λέω, λοιπόν,
ότι αυτό που ακούει το Προεδρείο είναι ότι όταν οι Υπουργοί δεν
είναι στο εξωτερικό και όταν δεν έχουν, βέβαια, ανυπέρβλητο
άλλο κώλυµα, θα πρέπει να είναι εδώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα πρέπει, δεν είναι όµως.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επειδή, όµως υποδέχεστε µετ’ επαίνων τον κ. Καρχιµάκη, ξέρω ότι καλύπτεστε απολύτως από τις απαντήσεις που θα δώσει στην εξαιρετικά
τεκµηριωµένη ερώτησή σας και η οποία αφορά την απόσυρση
ηλικιακού κριτηρίου από την καταβολή εξισωτικής αποζηµίωσης.
Αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ροντούλη έχει ως εξής:
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«Όπως είναι γνωστό η εξισωτική αποζηµίωση είναι πρόγραµµα
οικονοµικής ενίσχυσης για τη στήριξη των κτηνοτρόφων ορεινών
και µειονεκτικών περιοχών, προκείµενου µέσω της αντιστάθµισης των απωλειών εισοδήµατος και του πρόσθετου κόστους,
απόρροια των φυσικών µειονεκτηµάτων, να ενθαρρυνθούν στη
συνέχιση της γεωργικής τους δραστηριότητας.
Σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
έτους 2009 που είχε υπογραφεί από τον τότε Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σκιαδά, µεταξύ των κριτηρίων επιλογής (γεωργικό εισόδηµα, εξωαγροτικό
εισόδηµα, τρόπος αξιοποίησης της εκµετάλλευσης) είχε εισαχθεί και η ηλικία των δικαιούχων, µοριοδοτώντας τους κτηνοτρόφους δεκαοκτώ έως τριάντα ετών µε διακόσια µόρια, τριάντα
ενός έως πενήντα ετών µε εκατό µόρια και πενήντα ενός έως εξήντα πέντε ετών µε πενήντα µόρια.
Η εφαρµογή του ηλικιακού κριτηρίου για τη µοριοδότηση των
δικαιούχων ήταν ένα µεγάλο λάθος, λόγω του ότι οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι είναι µεγάλης ηλικίας και κατά συνέπεια θα συγκέντρωναν µικρό αριθµό µορίων, κάτι που θα είχε άµεσες
επιπτώσεις στην αποζηµίωση που θα ελάµβαναν.
Ενώ, λοιπόν, θα περίµενε κανείς από τη νέα Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ να διορθώσει τα πράγµατα, αυτή έκανε το ακριβώς αντίθετο, αφού σύµφωνα µε τη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έτος 2010 που υπογράφει ο νέος Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κανελλόπουλος, το ηλικιακό κριτήριο διατηρείται µε δυο
κατηγορίες, αντί για τις τρεις που υπήρχαν, µοριοδοτώντας τους
κτηνοτρόφους δεκαοκτώ έως τριάντα ετών µε διακόσια µόρια
και τριάντα ενός έως εξήντα πέντε ετών µε εκατό µόρια.
Η διατήρηση του ηλικιακού κριτηρίου, αλλά και η τεράστια καθυστέρηση στην καταβολή της εξισωτικής αποζηµίωσης προηγουµένων ετών στερεί τους κτηνοτρόφους από οικονοµικούς
πόρους που τους έχουν µεγάλη ανάγκη, ιδιαίτερα στη σηµερινή
δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Συνεπώς ερωτάται ο κύριος Υπουργός…».
Ορίστε, λέτε «ο κύριος Υπουργός». Άρα τον κ. Καρχιµάκη θέλατε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ξέρω ποιος θα έρθει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεχίζω:
«1. Είναι µέσα στις προθέσεις του Υπουργείου να αποσύρει το
ηλικιακό κριτήριο, τροποποιώντας κατάλληλα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος;
2. Πότε, επιτέλους, θα πληρωθούν οι εξισωτικές αποζηµιώσεις
των προηγουµένων ετών;»
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιχαήλ
Καρχιµάκης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ξέρουµε ότι ο κ. Ροντούλης,
παρά την αντίδρασή του αυτή, έχει µια απεριόριστη εκτίµηση
στην κυρία Υπουργό. Θέλω να επαναλάβω ότι πραγµατικά θα ερχόταν σήµερα, αλλά είναι στις Βρυξέλλες. Είχαµε κάνει τέτοια
συνεννόηση, αλλά έτυχε το ταξίδι των Βρυξελλών και γι’ αυτό
δεν είναι σήµερα εδώ.
Εν πάση περιπτώσει, σήµερα νοµίζω ότι είναι η µέρα όπου οι
ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί είναι πολύ σηµαντικές και µας
δίδεται η δυνατότητα να πούµε κάποια πράγµατα. Θίξατε ένα
πολύ σηµαντικό θέµα, το θέµα της εξισωτικής αποζηµίωσης.
Η εξισωτική αποζηµίωση ως πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης των γεωργών των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, εντάχθηκε στο έγγραφο Προγραµµατισµός Αγροτικής Ανάπτυξης
2000-2006, µε αρχικό προϋπολογισµό 1,066 δισεκατοµµύρια
ευρώ και έκλεισε στο τέλος της επταετίας µε συνολική δαπάνη
περίπου 940.000.000 ευρώ. Επίσης είναι γνωστό ότι µέσω του
προγράµµατος αυτού στηρίχτηκαν περίπου εκατό χιλιάδες Έλληνες γεωργοί σε ετήσια βάση, κάτοικοι ορεινών περιοχών, αλλά
και κάτοικοι µειονεκτικών µη ορεινών περιοχών για αντιστάθµιση
των απωλειών του εισοδήµατος από τον τόπο διαµονής τους.
Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 το πρόγραµµα είχε
συνολικό προϋπολογισµό 425.000.000 ευρώ. Αποτέλεσµα αυτής
της επιλογής ήταν να δηµιουργηθούν προβλήµατα στις συντάξεις και στις πληρωµές για την περίοδο 2007-2008 και να έχουν
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φαγωθεί τα προβλεπόµενα για την επταετία χρήµατα 2007-2013
µέσα σε µόλις δύο χρόνια και να µην υπάρχει τίποτα διαθέσιµο
ούτε για το 2009.
Η σηµερινή πολιτική ηγεσία, λοιπόν, παρέλαβε το πρόγραµµα
της εξισωτικής αποζηµίωσης σε τέλµα, αφού οι πόροι που είχαν
προβλεφθεί από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για την
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότεροι κατά 650.000.000 ευρώ, απ’
όσους είχαν προβλεφθεί για την περίοδο 2000-2006.
Ως νέα πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων βρήκαµε σε σχέση µε την εξισωτική του 2007, να
έχουν γίνει κάποιες πληρωµές τον Οκτώβριο του 2008, χωρίς να
έχει εξοφληθεί το έτος. Σε ό,τι αφορά την εξισωτική του 2008,
είχαν γίνει κάποιες πληρωµές τον Νοέµβριο του 2008 και τον
Απρίλιο του 2009 µε τη µορφή των ταµειακών διευκολύνσεων και
επίσης το έτος δεν είχε εξοφληθεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
Μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του προγράµµατος αυξήθηκαν οι προβλεπόµενες πιστώσεις µε αύξηση της εθνικής συµµετοχής και οι εντάξεις και οι πληρωµές για το µέτρο της
εξισωτικής µπορούν πλέον να συνεχιστούν. Έτσι εξοφλήσαµε το
2007 µε καταβολές στους δικαιούχους τον Νοέµβριο του 2009
και τον Απρίλιο του 2010. Και προχωράµε στις επόµενες µέρες
στην εξόφληση του 2008, µετά την ολοκλήρωση των απαιτούµενων ελέγχων των καταστάσεων πληρωµής. Η πληρωµή του 2009
στους δικαιούχους θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του συνόλου
των προβλεπόµενων ελέγχων και µετά την έγκριση εθνικών πιστώσεων για τις δαπάνες τις οποίες και θα εξασφαλίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Να κάνω δεκτή την ιστορική αναδροµή που είπατε πριν από
λίγο, κύριε Υφυπουργέ, δηλαδή ότι κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 είχαν προβλεφθεί ποσά ύψους 1,060 δισεκατοµµυρίου περίπου, από τα οποία και καταβλήθηκαν 940.000.000
ευρώ.
Να κάνω δεκτό επίσης το δεύτερο που είπατε, ότι κατά την περίοδο 2007-2013, δηλαδή κατά την τέταρτη προγραµµατική περίοδο, η προηγούµενη κυβέρνηση είχε προβλέψει πόρους για
την εξισωτική αποζηµίωση ύψους 415.000.000 ευρώ και όχι
425.000.000 ευρώ, που είπατε, για να βγουν και τα νούµερα, το
µικρότερο που είπατε, και τα 650.000.000 ευρώ, για να είµαστε
ακριβείς.
Εγώ να τα κάνω δεκτά όλα αυτά. Ακούστε, όµως, τη λογική
των πραγµάτων, αγαπητοί συνάδελφοι.
Ήδη, από το 2009, η Νέα ∆ηµοκρατία διαβλέπει ότι θα υπάρξει ένας κλυδωνισµός στο πρόγραµµα καταβολής της εξισωτικής αποζηµίωσης. Και τι κάνει; Βάζει έναν κόφτη. Ο κόφτης ήταν
το ηλικιακό κριτήριο, δηµιουργώντας τρεις ηλικιακές βαθµίδες.
Αλλάζουν, όµως, τα πράγµατα, αλλάζει η κυβέρνηση, έρχεται η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο κόφτης διατηρείται, µόνο που θα
πρέπει να το αλλάξουµε λίγο το πράγµα για να κρατήσουµε και
τα προσχήµατα και από τρεις ηλικιακές βαθµίδες περνάµε στις
δυο ηλικιακές βαθµίδες.
Η πρώτη ηλικιακή βαθµίδα που δίνει και τα διακόσια µόρια ηλικίας είναι δεκαοκτώ µε τριάντα ετών και η δεύτερη ηλικιακή βαθµίδα που δίνει τα εκατό µόρια - εκατό λιγότερα - είναι από
τριάντα ένα έως εξήντα πέντε ετών.
Βεβαίως, το επιχείρηµα τώρα που άκουσα και θα το εξειδικεύσει στη δευτερολογία του ο αξιότιµος κύριος Υπουργός, είναι
το εξής: Κανείς δεν θα απενταχθεί από το πρόγραµµα λόγω του
ηλικιακού κριτηρίου. Όλοι οι κτηνοτρόφοι θα πάρουν την εξισωτική τους αποζηµίωση. Το ερώτηµα δεν είναι αυτό, όµως, κύριε
Υφυπουργέ, αν θα απενταχθεί κάποιος. Το ερώτηµα είναι αν ο
κτηνοτρόφος µε το ηλικιακό κριτήριο θα πάρει το ίδιο ποσό εξισωτικής που έπαιρνε ή θα πάρει λιγότερο. Εκεί είναι το ερώτηµα
και όχι αν ο κτηνοτρόφος θα απενταχθεί ή όχι.
Άρα, λοιπόν, εκεί πρέπει να απαντήσετε, όπως επίσης πρέπει
να απαντήσετε και στο τι θα γίνει µε το 2011 -γιατί 170.000.000
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ευρώ, αν γνωρίζω καλά, τα έχετε βρει για το 2010, αλλά τι θα
γίνει το 2011- το 2012 και το 2013, εάν θα συνεχιστεί το πρόγραµµα της εξισωτικής αποζηµίωσης. Υπάρχει µια µεγάλη αγωνία στον κτηνοτροφικό κόσµο.
Τι περιµένει ο κτηνοτροφικός κόσµος, κύριε Υφυπουργέ; Περιµένει πρώτον να επιλυθούν ζητήµατα τακτικής φύσεως. Κάποια
τα είπατε, δηλαδή, οι εκκρεµότητες του 2008 της εξισωτικής να
τελειώσουν, να πληρωθεί η εξισωτική του 2009, να πληρωθούν τα
προγράµµατα βιολογικής κτηνοτροφίας, να πληρώσετε το ποιοτικό παρακράτηµα για το γάλα, να πληρώσετε το ΦΠΑ, να πληρώσετε για το κτηνοτροφικό πετρέλαιο. Αυτά τα πράγµατα δεν
έχουν γίνει.
Επίσης, περιµένει να δει και κινήσεις που να έχουν κάποιο
στρατηγικό αντίκτυπο, δηλαδή, να ενεργοποιήσετε το αγροτικό
ΤΕΜΠΜΕ πρώτον, να δείτε τι θα κάνετε µε το κόστος παραγωγής, να δούµε τι θα γίνει µε τη σταθεροποίηση – δεν λέω αύξησητων τιµών και βεβαίως να δούµε τι θα γίνει µε τους περιβόητους
ελέγχους στην αγορά που όλο τους ακούµε και ποτέ δεν τους
βλέπουµε.
Αντ’ αυτών τι κάνετε; Αντ’ αυτών αυξάνετε τα ασφάλιστρα του
ΕΛΓΑ. Αυτό είναι το αντίτιµο που δίνετε στους κτηνοτρόφους για
όλα αυτά που δεν κάνετε.
Να κάνω µια πρόβλεψη, λοιπόν, τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ.
Θα πηγαίνουν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στα χωριά και θα πέφτουν πάνω στις γκλίτσες των κτηνοτρόφων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υπουργός ο κ. Καρχιµάκης.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πρόεδρε, οφείλω να πω ότι σε αυτά
που είπε ο κύριος συνάδελφος, σε ένα µεγάλο µέρος µε καλύπτει. Νοµίζω ότι όσον αφορά τις αποπληρωµές όλα αυτά τα
οποία ανέφερε θα ολοκληρωθούν. ∆εν υπάρχει καµµία περίπτωση και για το πετρέλαιο και για το ΦΠΑ και για εξισωτικές.
Βεβαίως, αυτό που θέλω να τονίσω σε σχέση µε αυτό που είπατε είναι ότι δεν υπάρχει καµµία πιθανότητα να υπάρξει – δεν
πάω στο θέµα της απένταξης- µείωση του ποσού που θα λαµβάνουν οι κτηνοτρόφοι. ∆εν υπάρχει περίπτωση να γίνει καµµία µείωση. Θα σας καταθέσω συγκεκριµένα παραδείγµατα µε ένα
σχετικό πίνακα για να γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει τέτοιο
θέµα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μας αρκεί η δήλωσή σας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σχετικά µε τα κριτήρια αυτά ότι θα αποκλειστούν οι κτηνοτρόφοι και όσον αφορά την ηλικία και όσον αφορά
το ποσόν είναι νοµίζω κάποια διλήµµατα µε τα οποία κάποιοι ήθελαν να δηµιουργήσουν ένα κλίµα -δεν αφορά εσάς βέβαια- και
τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Εµείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρούµε ότι
µέσα από αυτές τις δύσκολες συγκυρίες η ανάπτυξη της υπαίθρου και η στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος σε συνδυασµό µε
πολλαπλές δράσεις θα βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων µας. Αυτό θα κάνουµε. Καλό είναι όλα αυτά τα οποία συζητούµε εδώ, να έρχονται στη Βουλή, γιατί νοµίζω ότι πάρα
πολλές φορές δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάξουµε απόψεις ή
να διευκρινίσουµε πράγµατα τα οποία διαχέονται µε τέτοιο
τρόπο και δηµιουργούν παρανοήσεις ή εν πάση περιπτώσει
άστοχες ανησυχίες.
Κύριε συνάδελφε, δεν πρέπει να έχετε καµµία ανησυχία. Σας
διαβεβαιώνω για αυτό. ∆εν πρόκειται να απενταχθεί κανένας και,
βεβαίως, δεν πρόκειται να µειωθούν τα ποσά των εξισωτικών
αποζηµιώσεων.
Σας ευχαριστώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα συνεχιστεί τα άλλα χρόνια;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Βεβαίως, θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί µε
εθνικούς πόρους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα:
Οι Υπουργοί Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
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Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Παιδείας ∆ιά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Η πέµπτη µε αριθµό 789/11.5.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου
Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Οικονοµίας …
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε,
πριν διαβάσετε την ερώτηση, θα ήθελα να πω κάτι διαδικαστικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η ερώτηση, κυρία Πρόεδρε, απευθύνεται προς την Υπουργό
Οικονοµίας, η οποία έχει και την αρµοδιότητα επί των τιµών. ∆εν
έχω τίποτε προσωπικό µε τον Υφυπουργό τον κ. Μπόλαρη. Με
την ευκαιρία, κύριε Μπόλαρη, θα ήθελα να σας συγχαρώ και γιατί
αποκτήσατε µε το π.δ. 28 στις 6 Μαΐου του 2010 επιτέλους αρµοδιότητες, επτά µήνες µετά την ορκωµοσία της Κυβέρνησης,
αλλά στις αρµοδιότητες που αποκτήσατε δεν υπάρχει το θέµα
των τιµών και της ακρίβειας.
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής: Επειδή
θεωρώ την απουσία της αρµοδίας Υπουργού υποτίµηση της Βουλής, επειδή θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο ο αρµόδιος Υπουργός
να κρύβεται και να στέλνει στη θέση του ένα Υφυπουργό, ο
οποίος δεν έχει καµµία αρµοδιότητα επί του θέµατος, να διαβάσει ένα έτοιµο κείµενο, επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι υποβάθµιση
του Κοινοβουλίου, θα ήθελα παρακαλώ να φροντίσετε µέσω της
∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής να σταµατήσει αυτό το
απαράδεκτο φαινόµενο της υποτίµησης της Βουλής και του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Παπαδηµούλη,
ξέρετε ότι δεν µπορούµε αυτήν τη στιγµή να ξέρουµε γιατί λείπει η Υπουργός. Από την στιγµή που είναι εδώ ο κ. Μπόλαρης, ας
συνεχίσουµε, θα έλεγα εγώ, την ερώτηση αυτή.
Θα µεταφερθεί στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων το ερώτηµά σας,
αλλά υπάρχουν πολλές φορές και αντικειµενικοί λόγοι τους οποίους αυτήν τη στιγµή δεν είµαι σε θέση να ξέρω.
Ας συνεχίσουµε, λοιπόν.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 789/11.5.2010 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου Παπαδηµούλη προς τους
Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης των τιµών
κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη, έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία, ο πληθωρισµός
για το µήνα Απρίλιο ανήλθε σε 4,8%, ενώ το µνηµόνιο συνεργασίας του ελληνικού κράτους µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αναφέρει 1,9% για το 2010. Επίσης,
σύµφωνα µε τις πιο αισιόδοξες εκτιµήσεις ο ρυθµός ύφεσης για
το 2010 θα είναι 4%. Όλα δείχνουν ότι οδηγούµαστε σε φαινόµενα στασιµοπληθωρισµού, µε τη συνεχή άνοδο των τιµών βασικών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών να πλήττει καίρια το
βιοτικό επίπεδο των πολιτών.
Ερωτάται η αρµόδια Υπουργός:
Γιατί δεν έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα µέτρα µείωσης των τιµών
βασικών καταναλωτικών αγαθών, υπηρεσιών ∆ΕΚΟ και αµοιβών
ελευθέρων επαγγελµατιών και ποια µέτρα σχεδιάζεται να ληφθούν και µε ποιο χρονοδιάγραµµα;
Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Κυβέρνηση να περιορίσει τα φαινόµενα άγριας κερδοσκοπίας από τα καρτέλ που δρουν ανεξέλεγκτα, τόσο στα τρόφιµα, όσο και στα καύσιµα και στα άλλα
ήδη πρώτης ανάγκης και πώς σχεδιάζει να ενεργοποιήσει την
Επιτροπή Ανταγωνισµού για να ενισχύσει τη λειτουργία της και
να γίνει περισσότερο αποτελεσµατική;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Μπόλαρης.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
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ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
Θα πρέπει να σας πω ότι δεν χρησιµοποιώ ποτέ τους τυφλοσούρτες τους οποίους ετοιµάζουν οι υπηρεσίες και αυτό γιατί
θέλω σεβόµενος την πολιτική διαδικασία της Βουλής να είµαι ουσιαστικός και όχι να αναµασώ τα γραφειοκρατικά, τα οποία
ούτως ή άλλως µπορεί να δοθούν και µέσα από µια γραπτή ερώτηση.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι η ερώτηση είναι εξόχως εύστοχη
και είναι στην καρδιά του προβληµατισµού που υπάρχει σήµερα
στην ελληνική κοινωνία και στα ζητήµατα της αγοράς και της οικονοµίας. Πολύ σωστά, επισηµαίνετε ότι έτσι όπως κινείται σήµερα η αγορά, υπάρχει κίνδυνος στασιµοπληθωρισµού.
Με την ευκαιρία, θα µου επιτρέψετε να πω από αυτό το Βήµα
ότι όσοι στη χθεσινή και στην προχθεσινή διαδικασία σε διάφορα
φόρα αναφέρονταν στην ύπαρξη ενός κόµµατος έντιµων και δραστήριων που προσφέρουν κ.λπ., θα πρέπει να προβληµατιστούν
από αυτά τα φαινόµενα, τα οποία αναφέρετε στην ερώτησή σας
και τα οποία απασχολούν κάθε Έλληνα πολίτη, για να δούµε
ποιες ευθύνες έχει ο καθένας, για να απαντήσουµε σε αυτήν την
κρίση.
Έχουν ευθύνη οι πολιτικοί; Να την αναλάβουµε. Έχουν ευθύνη
οι δηµόσιες υπηρεσίες; Να την αναλάβουν. Έχουν ευθύνες και
άλλοι. Και άλλοι είναι µέσα σε αυτό το γίγνεσθαι, το οικονοµικό,
το πολιτικό, της χώρας µας.
Επειδή το φαινόµενο δεν είναι µόνο ελληνικό, αλλά είναι διεθνές και επειδή η κόντρα γίνεται διεθνώς και στις µεγάλες δηµοκρατίες στην Αµερική, στην Ευρώπη και αλλού, το φαινόµενο,
λοιπόν, αυτό της αντιδιάστασης, της κόντρας ανάµεσα στην πολιτική και στην οικονοµία, τους µεγαλοπαράγοντες –άλλοτε τους
ονοµάζουµε αγορές, άλλοτε κερδοσκόπους κ.λπ.- έχει σηµασία
να το υπογραµµίζουµε.
∆εν υπεκφεύγω από την ερώτησή σας. Θέλω να πω ότι πραγµατικά υπάρχουν έντονα φαινόµενα ολιγοπωλιακά και εναρµονισµένων πρακτικών στην ελληνική αγορά, τα οποία δηµιουργούν
τεράστια προβλήµατα. ∆ηµιουργούν τεράστια προβλήµατα στον
τελικό αποδέκτη, στον καταναλωτή, πριν όµως φτάσουν εκεί,
έχουν δηµιουργήσει προβλήµατα στη µεταποίηση, στη βιοτεχνία,
µε αποτέλεσµα το προϊόν, το οποίο είναι σήµερα στο ράφι, για να
το πάρει ο Έλληνας καταναλωτής, το ίδιο προϊόν, ίδιας ποσότητας, ίδιας ποιότητας, να είναι πολύ πιο ακριβό στην Ελλάδα απ’
ό,τι στη Γερµανία.
Η απάντηση σε αυτό δεν µπορεί παρά να είναι έλεγχοι. Θα µου
πείτε «είστε ευχαριστηµένοι από τους ελέγχους, έχει απαντηθεί
το ζήτηµα;». Όχι. Το ζήτηµα δεν έχει απαντηθεί. Χρειάζεται
ένταση. Αυτή η ένταση έχει εξαγγελθεί.
Η Υπουργός έδωσε την περασµένη βδοµάδα µία συνέντευξη,
στην οποία είπε για τα δέκα συν ένα µέτρα, τα οποία χρειάζονται
για να αντιµετωπίσουµε το φαινόµενο της αύξησης των τιµών,
για να απαντηθεί το καθολικό αίτηµα για µείωση των τιµών.
Στη δευτερολογία µου θα έχω την άνεση να απαριθµήσω αυτά
τα µέτρα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τα επαινετικά λόγια που διατυπώσατε για την ερώτησή µου και τα επί µέρους ερωτήµατα
που τέθηκαν, αλλά επιτρέψτε µου, δεν γλιτώνει κανείς, δεν ξεχρεώνει λέγοντας καλές κουβέντες για µία ερώτηση, προκειµένου να µην απαντήσει σε καµµία από τις συγκεκριµένες
ερωτήσεις που τίθενται.
Εσείς εκλεγήκατε ως Κυβέρνηση για να εφαρµόσετε ένα πρόγραµµα. Το πρόγραµµά σας έλεγε –όταν ήσασταν Αντιπολίτευση- ότι µπορεί και πρέπει να µειωθεί η ακρίβεια µε µέτρα που
θα παίρνατε.
Θυµάµαι τον τότε υπεύθυνο για τα θέµατα αυτά, τον κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος υποσχόταν µε ορισµένες απλές κινήσεις ότι
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θα πέσουν οι τιµές 10%. Πού είµαστε τώρα, επτά µήνες µετά; Η
ύφεση να τρέχει µε 4% και ο πληθωρισµός να τρέχει µε 5%. Γιατί;
∆ιότι, δυστυχώς δεν είναι µόνο οι ανεπαρκείς έλεγχοι, αλλά δεν
κάνετε και άλλα πράγµατα.
Σας ερωτώ: Πού είναι η µείωση τιµών στις τιµές που καθορίζει
το κράτος, στα τιµολόγια των ∆ΕΚΟ, σε προκαθορισµένες αµοιβές και περιθώρια κέρδους; Πού είναι η ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού; Μιλάτε για καρτέλ. Σωστά. Η Ελλάδα
είναι το βασίλειο των καρτέλ.
Εσείς όµως, και η αρµόδια Υπουργός, που την βλέπω στις τηλεοράσεις να περιγράφει το φαινόµενο ως τηλεθεάτρια, είσαστε
υπεύθυνοι για να τα καταπολεµήσετε.
Τα τρόφιµα, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, κυρία Πρόεδρε,
στην Ελλάδα κοστίζουν από 8% έως 40% παραπάνω από ό,τι στη
Γερµανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρωζώνης, τα ίδια
τρόφιµα των ίδιων αλυσίδων, των ίδιων πολυεθνικών. Πού είναι οι
εναρµονισµένες πρακτικές και η καταπολέµησή τους;
Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο Ηνωµένο
Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία, µπορεί να δει κανείς ανά πάσα
στιγµή όλες τις υποθέσεις που εξετάζονται: Σε ποιες υποθέσεις
µπήκαν πέναλτι, ποινές, πρόστιµα, για ποια παραβίαση του νόµου
και τι εισπράχτηκε.
Στην Ελλάδα, αν πάει κανείς στο site, κύριε Υπουργέ, της Επιτροπής Ανταγωνισµού, δεν θα βρει στοιχεία µετά το 2008. Και
αν δει τα δηµοσιευµένα στοιχεία, δεν υπάρχει ούτε µία υπόθεση
για θέµατα τροφίµων, εκεί που οργιάζει η ακρίβεια.
Προσθέστε: Καρτέλ στα τρόφιµα, καρτέλ στη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, καρτέλ στα καύσιµα, καρτέλ στο γάλα, καρτέλ
στις τράπεζες. Πού είναι η αντιµονοπωλιακή σας πολιτική;
Υπάρχει ένα θέµα: Τα παίρνετε µε τα αντιλαϊκά µέτρα –άγριο
κόψιµο µισθών, συντάξεων- τα παίρνετε και µε την ακρίβεια.
∆ιότι, η ακρίβεια, ο πληθωρισµός είναι η πιο άγρια µορφή αναδιανοµής σε βάρος των ασθενέστερων.
Είπατε ότι δεν σας αρέσει να διαβάζετε έτοιµα σηµειώµατα.
Σας ζητώ λοιπόν, δύο πράγµατα: Το πρώτο είναι, να πάτε να
πείτε στην αρµόδια Υπουργό, που µε ευθύνη και δική της και του
Μαξίµου πήρατε αρµοδιότητες µόλις προχθές- αλλά όχι για τις
τιµές και την ακρίβεια- να είναι εδώ και να µην κρύβεται. Και δεύτερον, στη δευτερολογία σας, να απαντήσετε συγκεκριµένα: Τι
κάνετε για να µειωθούν οι τιµές; Τι κάνετε για να σπάσουν τα
καρτέλ; Τι κάνετε για να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού; Τι κάνετε για να σταµατήσει να µειώνεται το εισόδηµα των
φτωχότερων κοινωνικών στρωµάτων, όχι µόνο µέσω της άγριας
εισοδηµατικής πολιτικής που έχετε επιβάλει, αλλά και µέσω της
ακρίβειας; ∆ιότι, η ακρίβεια διαβρώνει και το λαϊκό εισόδηµα και
την ανταγωνιστικότητα προϊόντων και υπηρεσιών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Μάρκος Μπόλαρης.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Παπαδηµούλη, θα σας πω συγκεκριµένα πράγµατα για
τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί το τελευταίο επτάµηνο.
Πρώτα-πρώτα, υπάρχει ένα Παρατηρητήριο Τιµών σαν πρόγραµµα, το οποίο παρελήφθη τον Οκτώβριο. Το πρόγραµµα ήταν
ατελές και γίνεται µια προσπάθεια να ενηµερωθεί, έτσι ώστε να
είναι σε χρήση των καταναλωτών. Είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο. Ενηµερώνονται οι καταναλωτές, για να µπορούν να απαντήσουν και να προφυλαχθούν.
∆εύτερο στοιχείο: Υπήρξε ένας νόµος το Μάρτη –τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου- για τα φάρµακα, που είναι µια άλλη µεγάλη
πληγή, η οποία αφορά τις τιµές σε ένα είδος, το οποίο είναι απαραίτητο.
Ένα τρίτο µέτρο ήταν η επιβολή πλαφόν την άνοιξη -πριν από
σαράντα µέρες- στις τιµές των καυσίµων.
Ένα τέταρτο µέτρο, το οποίο υπάρχει και το οποίο ανακοινώθηκε και θα νοµοθετηθεί τις επόµενες µέρες είναι η δυνατότητα
προστασίας του καταναλωτή, µε το να έχει το δικαίωµα ο ίδιος
και οµάδες καταναλωτών να προσφεύγουν µε αγωγές, έτσι ώστε
να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα της κερδοσκοπίας, τα οποία
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εµφανίζονται.
Θέσατε επανειληµµένα και δικαίως το ζήτηµα της Επιτροπής
Ανταγωνισµού. Το θέµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού -όπως έχει
πει το Υπουργείο- χρειάζεται βελτίωση, χρειάζεται εκσυγχρονισµό.
Ξέρετε πολύ καλά ότι ο νόµος είναι του 1977. Από τότε και
µέχρι σήµερα, οι ενδιαφερόµενοι έχουν βρει πολλούς τρόπους
για να ξεπερνούν τα νοµικά ζητήµατα, τα οποία τίθενται από την
Επιτροπή Ανταγωνισµού. ∆εν την απαλλάσσει αυτό από το γεγονός που αναφέρατε, ότι δεν έχει ενηµερώσει το site για τις
υποθέσεις που τρέχουν. ∆εν θέλω και δεν επιχειρώ να καλύψω
κανέναν.
Θέλω όµως, να σας πω ότι η ευθύνη η δική µας, η ευθύνη του
Υπουργείου είναι ο εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας, έτσι ώστε
να παρασχεθούν όπλα για να υπάρχει αποτελεσµατική παρέµβαση.
Και βέβαια τα όπλα δεν αρκούν από µόνα τους. Είναι βέβαιο
ότι χρειάζεται συγκεκριµένη πολιτική βούληση για να αντιµετωπιστεί η µάστιγα αυτή, η οποία ζηµιώνει τον Έλληνα πολίτη, τον
Έλληνα καταναλωτή και πραγµατικά δηµιουργεί τεράστιο θέµα
άδικης συµπεριφοράς στο σύνολο των πολιτών, όπως είπατε
προηγουµένως. Συµφωνώ απολύτως µε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 771/10-5-2010
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Άγγελου Μανωλάκη προς την
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
υλοποίηση του έργου του φράγµατος του Ασωπού Κορινθίας
κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Μανωλάκη έχει ως εξής:
«Το φράγµα του Ασωπού Κορινθίας είναι ένα έργο ζωτικής σηµασίας για το Νοµό Κορινθίας. Η κατασκευή του συγκεκριµένου
έργου αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια µέγιστη προτεραιότητα
όλων των φορέων και των αρχών της περιοχής και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες µελέτες. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις
µελέτες, ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 57.000.000
ευρώ και η χωρητικότητα του φράγµατος θα είναι περίπου είκοσι
έξι εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αντιµετωπίζοντας τα προβλήµατα
άρδευσης συνολικής έκτασης εξήντα χιλιάδων στρεµµάτων. Η
εξασφάλιση ικανών ποσοτήτων νερού άρδευσης για τις αγροτικές καλλιέργειες, αλλά και ο εµπλουτισµός του υδροφόρου ορίζοντα είναι οι άµεσοι στόχοι, καθώς θα καταργηθούν πολλές
γεωτρήσεις, οι οποίες υποβαθµίζουν την ποιότητα και την ποσότητα του τόσο πολύτιµου αγαθού. Η Κορινθία άλλωστε έχει εντονότατο πρόβληµα έλλειψης νερού και υφαλµύρωσης. Γι’ αυτούς
τους λόγους θα πρέπει να αξιοποιήσουµε µε κάθε µέσο όλους
τους υδάτινους πόρους, ώστε να µην καταλήγουν στη θάλασσα.
Επειδή ωστόσο παρά τις υποσχέσεις της προηγούµενης κυβέρνησης και τις εξαγγελίες έναρξης των εργασιών και ένταξης
του έργου σε κάποιο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, υπάρχει ακόµα
η προσµονή για µια θετική εξέλιξη υλοποίησης του φράγµατος
Ασωπού Κορινθίας.
Ερωτάται η Υπουργός:
Ποια µέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να υλοποιηθεί µε ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα η εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση
του έργου του φράγµατος στον Ασωπό Κορινθίας;»
Στην ερώτηση του κ. Μανωλάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιχαήλ Καρχιµάκης.
Έχετε το λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή η προηγούµενη κυβέρνηση µοίραζε ακάλυπτες επιταγές ελπίδας στην περιφέρεια µε έργα που δεν σκόπευε να υλοποιήσει, επειδή δεν αφουγκράστηκε και εποµένως δεν
κατανόησε τις πραγµατικές ανάγκες των αγροτών και των κατοίκων της υπαίθρου και επειδή είχε την ψευδαίσθηση πως η
κενή ρητορεία και τα µικροπολιτικά τεχνάσµατα δεν κοστίζουν
πολιτικά και ηθικά, ακολούθησε τον εύκολο, αλλά επικίνδυνο
δρόµο της αλόγιστης παροχολογίας.
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Γι’ αυτόν το λόγο, ενώ γνώριζε ότι στο Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013 υπήρχαν 450.000.000 ευρώ για εγγειοβελτιωτικά έργα, µοίραζε αυθαίρετα υποσχέσεις προς πάσα κατεύθυνση για έργα που θα κόστιζαν πάνω από 1,5
δισεκατοµµύριο. ∆ηλαδή, υποσχέθηκε τρεις και τέσσερις φορές
το πρόγραµµα. Αυτή η νοοτροπία της µικροπολιτικής και της
προχειρότητας έχει τελειώσει.
Στο Υπουργείο, µε βασικό γνώµονα την αξία του νερού ως καθοριστικού παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, αναπροσαρµόζουµε το πρόγραµµα, διαχειριζόµαστε µε
προσοχή τους πόρους που υπάρχουν και επιδιώκουµε την καλύτερη δυνατή λύση στο απαιτητικό και πολυσύνθετο πρόγραµµα
της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό, αγαπητέ συνάδελφε, αναγνωρίζοντας τη µεγάλη σπουδαιότητα της κατασκευής του Φράγµατος Ασωπού Κορινθίας, θέλω να ενηµερώσω και εσάς και τους συναδέλφους κ.
Μπεγλίτη και κ. Φαρµάκη, που ενδιαφερθήκατε πραγµατικά από
κοινού για την πορεία του έργου, αλλά και τους κατοίκους, τους
αγρότες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή ότι
ήρθε η ώρα το έργο να πάρει σάρκα και οστά, προσφέροντας
επιτέλους βαθειά ανάσα στο αρδευτικό πρόβληµα όλου του
νοµού.
Συγκεκριµένα, έχουµε εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του
φράγµατος και προχωράµε προσεκτικά στις απαραίτητες διαδικασίες υλοποίησής του, ώστε να µην προκύψουν καθυστερήσεις.
Το έργο πρέπει να καταστεί απόλυτα λειτουργικό και ενισχυτικό
στη γεωργική παραγωγή και στην εξοικονόµηση των υδάτινων
πόρων στο Νοµό Κορινθίας.
Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 58,7 εκατοµµύρια και περιλαµβάνει τέσσερα επί µέρους
έργα: Πρώτον, την κατασκευή φράγµατος και του αγωγού µεταφοράς στο υπάρχον αρδευτικό δίκτυο. Τα καθήκοντα ποιοτικού
ελέγχου και τις υπηρεσίες του γεωτεχνικού συµβούλου. Τις δαπάνες για οργανισµούς κοινής ωφέλειας και τις απαλλοτριώσεις.
Ήδη έχει δηµοπρατηθεί και η σύµβαση έχει υποστεί όλους τους
αναγκαίους και προβλεπόµενους προσυµβατικούς ελέγχους. ∆εν
υπάρχουν δικαστικές εκκρεµότητες και είναι δυνατή η υπογραφή
του εργολαβικού συµφωνητικού έπειτα από την προέγκριση της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης, η οποία αναµένεται να δοθεί τις επόµενες µέρες.
Αναφορικά µε τις διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
σηµειώνεται ότι έχει αποσταλεί ο πλήρης φάκελος, µε ό,τι απαιτείται από τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, προς την
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών.
Παράλληλα, έχει προωθηθεί και βρίσκεται σε προχωρηµένο
στάδιο η διαδικασία για την έγκριση επέµβασης σε δηµόσια δάση
και δηµόσιες δασικές εκτάσεις για την κατασκευή του φράγµατος, πάντα σε συνεργασία και µε τα σχετικά έγγραφα να έχουν
σταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στη Γενική ∆ιεύθυνση
Προστασίας ∆ασών και Φυσικών Πόρων.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, στόχος µας είναι το φράγµα του
Ασωπού να ολοκληρωθεί µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον της
περιοχής, ούτως ώστε να αποτελέσει ένα έργο πρότυπο, που θα
δώσει βιώσιµες και διαχρονικές λύσεις στην τοπική κοινωνία και
τον αγροτικό πληθυσµό, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την
ποσότητα των υδάτινων πόρων στο Νοµό Κορινθίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Μανωλάκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε σας έλαχε ο κλήρος να ανακοινώσετε σήµερα εδώ, ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου το πιο σηµαντικό
έργο της Κορινθίας. Εγώ χαίροµαι που εσείς, ένας εξαίρετος
Κρητικός πολιτικός άνδρας, ανακοινώνετε αυτό το έργο, µιας και
η αρµόδια κυρία Υπουργός είναι στις Βρυξέλλες.
Εσείς γίνεστε µε αυτήν την ανακοίνωση ο πιο σηµαντικός άνθρωπος της Κορινθίας αυτήν τη σηµαντική ηµέρα για το νοµό,
διότι ανακοινώνετε ότι σύντοµα θα υπογραφεί σύµβαση για την
υλοποίηση του µεγαλύτερου έργου που έχει γίνει ποτέ στην Κορινθία. Κάτι παρόµοιο έχει να γίνει εδώ και πολλά χρόνια, θα
έλεγα αιώνες, από την εποχή της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, από
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το Αδριάνειο Υδραγωγείο, το οποίο διαχειριζόταν τα νερά της
Στυµφαλίας και έφερνε νερό στην Κόρινθο. Με αυτό το φράγµα
θα µαζεύουµε, θα αποταµιεύουµε περίπου τριάντα εκατοµµύρια
κυβικά και θα τα διαχειριζόµαστε κυρίως για άρδευση, αλλά και
για εµπλουτισµού του υδροφόρου ορίζοντα και αν χρειαστεί και
για ύδρευση.
Από παιδί έβλεπα τα νερά να χάνονται στη θάλασσα και ντρεπόµουνα και ιδιαίτερα ως Νοµάρχης. Γι’ αυτό πήραµε την απόφαση το 1999 και είµαι υπερήφανος γι’ αυτήν, από τα λίγα
χρήµατα που είχαµε στη νοµαρχία, να ξεκινήσουµε τη µελέτη,
επί κυβέρνησης Σηµίτη. Σήµερα η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου προχωράει στην υλοποίηση αυτού του σπουδαίου
έργου. Γιατί όπως ξέρετε, η Κορινθία παράγει κυρίως σταφίδα
και αυτό σηµαίνει συµπυκνωµένο νερό. Σηµαίνει ότι χρειαζόµαστε νερό πολύ και φθηνό και µε αυτόν τον τρόπο θα το έχουµε.
Θέλω, όµως, µε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, να πω ότι ενώ
αυτό το έργο θα βοηθήσει κυρίως την κεντρική Κορινθία, έχει τελειώσει εδώ και χρόνια το φράγµα «∆ΟΞΑ» επί υπουργίας Γιάννη
Ποτάκη, του συµπατριώτη µου τότε Υπουργού, το παρέλαβε η
νοµαρχία στην αρχή της θητείας µου και δεν έχει γίνει το δεύτερο µισό αυτού του έργου, δηλαδή, τα δίκτυα που θα αρδεύσουν την περιοχή του Φενεού. Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση κάποια
στιγµή πρέπει να το εξετάσει αυτό, όπως θα πρέπει να εξετάσει
και ένα επίσης σηµαντικό έργο στη δυτική Κορινθία, τη λιµνοδεξαµενή στη Ρίζα Ξυλοκάστρου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα µισό λεπτό αν µου επιτρέπετε.
Τελειώνω µε µια παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι σηµαντικό να βοηθάµε τα πραγµατικά προϊόντα της περιοχής µας
και της χώρας µας, αλλά όπως ξέρετε, παίζει πολύ µεγάλο ρόλο
και ο ΕΛΓΑ µε τις αποζηµιώσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε τις επιδοτήσεις στην αγροτική οικονοµία. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα ακόµα
πρόβληµα µε τον ΕΛΓΑ, ο οποίος έχει κάνει πολλές «αµαρτίες» τα
τελευταία χρόνια, όπου ήθελε έδινε και έκανε µικροπολιτική,
όπως έγινε δυστυχώς, και γι’ αυτό το φράγµα που είχε εγκαινιασθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση δυο χρόνια πριν, αλλά
ποτέ δεν ξεκίνησε. Και ενώ τελευταία έδωσε το Υπουργείο στους
αγρότες της Κορινθίας, που επλήγησαν πέρυσι, περίπου
12.000.000 ευρώ, έχουν γίνει ενστάσεις -κύριε Υπουργέ, σας
βλέπω να µειδιάτε, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα- και ακολουθούν κάποιες αποζηµιώσεις δεύτερης φάσης.
Οι πληροφορίες µου µιλάνε για 6.000.000. Παρακαλώ να το
εξετάσετε, ώστε γρήγορα αυτά τα χρήµατα να πέσουν στον
αγροτικό κόσµο της Κορινθίας που τα χρειάζεται. Και πάλι σας
ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε γι’ αυτό το σπουδαίο έργο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το έργο του φράγµατος του Ασωπού στο Νοµό Κορινθίας,
αγαπητέ συνάδελφε, επαναλαµβάνω πρόκειται να υλοποιηθεί µε
επιτυχία και µε τις απαραίτητες διασφαλίσεις. Είναι ένα έργο µε
προοπτική και βιωσιµότητα και γίνεται µε ανοικτές διαδικασίες
που ελαφρύνουν την αγωνία του αγρότη, γιατί γνωρίζουµε ότι το
φράγµα του Ασωπού είναι ένα βασικό συλλογικό έργο για την
άρδευση της περιοχής, καθώς -όπως και εσείς σωστά τονίσατεθα καταργηθούν πολλές γεωτρήσεις που υποβαθµίζουν σήµερα
και την ποιότητα και την ποσότητα του νερού. Ειδικότερα, το
έργο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, αναλογιζόµενοι ότι πρόκειται να καλύψει προβλήµατα άρδευσης συνολικής έκτασης εξήντα χιλιάδων περίπου στρεµµάτων. Προχωράµε, λοιπόν,
συντεταγµένα στην πραγµατοποίηση του έργου µε την απαραίτητη χρηµατοδότηση και µε διαφανείς διαδικασίες. Βαδίζουµε
ως η Κυβέρνηση που θέλει και µπορεί να ολοκληρώσει σηµαντικά
έργα για την ευρύτερη περιοχή αλλά και απαραίτητα για τους
Έλληνες αγρότες.
Αναφερθήκατε σ’ ένα πολύ σηµαντικό έργο για το φράγµα
∆όξας Φενεού. Αυτό που είπατε αποτελεί µια ιστορική απόδειξη
που η συµβολή του Γιάννη του Ποτάκη και η δική σας συνεργα-
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σία πραγµατικά έδειξε ότι ένα διαχρονικό και σηµαντικό έργο για
την ανάπτυξη της περιοχής έχει δηµιουργήσει οφέλη τα οποία
απολαµβάνει πλέον ολόκληρη η τοπική κοινωνία και βεβαίως, θέσατε ένα θέµα το οποίο θα το διερευνήσουµε για να δούµε τι
προοπτική µπορεί να υπάρξει. Με τη φιλοσοφία αυτή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βαδίζουµε στο πλαίσιο της πράσινης
ανάπτυξης µε τους όρους και τις δεσµεύσεις που υπάρχουν, µε
έργα για τα οποία λαµβάνουµε υπ’ όψιν τα απαραίτητα κριτήρια
του οικονοµικού συµφέροντος νερού και κόστους κατασκευής,
τις περιβαλλοντικές συνθήκες και κάθε επιπλέον ευνοϊκή ρύθµιση για την περάτωση τους, η οποία αντανακλά µεγάλα οφέλη
για τους αγρότες και την ισορροπία µεταξύ κόστους και προσφοράς για την κοινωνία και το φορολογούµενο πολίτη. Γιατί, αν
θέλουµε µια γεωργία µε µέλλον, χωρίς να κρυβόµαστε πίσω από
προφάσεις, όπως έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία, πρέπει να σκύψουµε
πάνω από τα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται και να διαχειριστούµε ορθολογικά τους υδάτινους πόρους της χώρας, καθώς
το νερό είναι το πιο σηµαντικό αγαθό τόσο για τον άνθρωπο όσο
και για το γεωργό. Σ’ αυτόν το δρόµο βαδίζει η πολιτική του
Υπουργείου και ολόκληρη η Κυβέρνηση, στο δρόµο της αντικειµενικής διαχείρισης, στο δρόµο των βιώσιµων λύσεων, στο
δρόµο της πράσινης ανάπτυξης και του εξορθολογισµού της
αγροτικής οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό η προσπάθειά µας είναι
διαρκής και η επιθυµία µας να επιλύσουµε τα προβλήµατα της
περιφέρειας αδιαπραγµάτευτη. Παρά την αντικειµενικά δύσκολη
οικονοµική συγκυρία τόσο διεθνώς όσο και εντός συνόρων, η Κυβέρνησή µας είναι αποφασισµένη τα έργα µεγάλης σπουδαιότητας για τους πολίτες της περιφέρειας για τους Έλληνες αγρότες
να προχωρήσουν οµαλά, να ολοκληρωθούν µε επιτυχία και να
δώσουν διαχρονικές λύσεις για ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο και
σαφώς για µια ποιοτική αγροτική ζωή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Επόµενη είναι η τρίτη µε αριθµό 796/11-5-2010 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στην Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Χαραλάµπους έχει ως εξής:
«Συνεχίζεται µε την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η επιβολή του παράνοµου χαρατσιού στους αγρότες για
την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων της νέας ΚΑΠ, προκειµένου
να έχει έσοδα η ΠΑΣΕΓΕΣ. Τη «ληστεία» αναθέτει µε το αζηµίωτο
στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών. Φέτος όµως η ΠΑΣΕΓΕΣ
µε διάφορα προσχήµατα εξαίρεσε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας, δίνοντας το έργο στην ΕΑΣ Αγρινίου. Αποτέλεσµα, να δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα στους
δικαιούχους και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν προβλήµατα
µετακίνησης, αφού καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά µόνο σε ένα σηµείο που βρίσκεται στην πόλη της
Κέρκυρας, συγκεκριµένα στο Ινστιτούτο Ελαίας αρµοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπου έχει εγκατασταθεί
από τις 3 Μαΐου 2010 το κλιµάκιο της ΕΑΣ Αγρινίου και όχι σε σηµεία που βρίσκονταν κοντά στον τόπο διαµονής τους, όπως γινόταν µέχρι τώρα από την ΕΑΣ Κέρκυρας.
Με τη διαδικασία αυτή τελικά αποθαρρύνονται αρκετοί δικαιούχοι να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, µε αποτέλεσµα να χάσουν και αυτό το πενιχρό ποσό που δικαιούνται.
Θύµατα, εκτός από τους αγρότες, είναι και οι εργαζόµενοι της
ΕΑΣ Κέρκυρας που υλοποιούσαν τα προηγούµενα χρόνια τη διαδικασία της ενεργοποίησης των δικαιωµάτων, οι οποίοι τέθηκαν
στο περιθώριο και απειλούνται µε απολύσεις.
Η µεθόδευση αυτή, που έχει τη σύµφωνη γνώµη του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της Κυβέρνησης, δικαιολογηµένα έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις τόσο των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών, αφού
αρκετοί από αυτούς κινδυνεύουν να χάσουν τελικά την επιδότηση που δικαιούνται, όσο και των εργαζόµενων της ΕΑΣ Κέρκυρας που έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του Ινστιτούτου
Ελαίας από τις 7 Μαΐου 2010 σε ένδειξη διαµαρτυρίας.
Ερωτάται η Υπουργός τι ενέργειες θα κάνει ώστε:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Να αρθεί το αδιέξοδο που έχει δηµιουργηθεί από την απαράδεκτη απόφαση της ΠΑΣΕΓΕΣ µε κυβερνητική κάλυψη και οι
δικαιούχοι να µη χάσουν τις επιδοτήσεις;
2. Οι δικαιούχοι που δικαιούνται ολόκληρη την επιδότηση
χωρίς παρακρατήσεις να µην πληρώσουν κανένα χαράτσι, είτε
είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες είτε όχι;»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Χαραλάµπους θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Καρχιµάκης.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο. Σήµερα έχετε την τιµητική
σας απ’ ό,τι φαίνεται.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Τέσσερις
ερωτήσεις σήµερα.
Κυρία Πρόεδρε, τον Οκτώβριο του 2009 ως νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ήρθαµε αντιµέτωποι –και το ξέρει ο κύριος
συνάδελφος- µε µια κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης των
εποπτευόµενων φορέων και υπηρεσιών, µε συνέπεια οι κοινοτικές ενισχύσεις για εννιακόσιες χιλιάδες περίπου δικαιούχους
αγρότες ουσιαστικά να κινδυνεύουν, όπως επίσης κινδύνευε και
η αξιοπιστία της Ελλάδας και του Υπουργείου στις υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριµένα, το έργο της ψηφιοποίησης των αγροτεµαχίων
για τις αιτήσεις ως το 2009 µε καταληκτική ηµεροµηνία 15-5-2009
είχε πραγµατοποιηθεί σε ποσοστό µικρότερο του 20%. Μάλιστα,
το σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας µε την ΠΑΣΕΓΕΣ για την υποβοήθηση των γεωργών στην υποβολή των αιτήσεων δεν είχε καν
υπογραφεί. ∆ηλαδή, στην πραγµατικότητα η καταβολή των ενισχύσεων είχε αφεθεί στην τύχη. Μετά από συντονισµένη προσπάθεια των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου µε την
ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ΕΑΣ, έγινε εφικτό το φαινοµενικά αδύνατο, να
ολοκληρωθεί, δηλαδή, η ψηφιοποίηση στο χρόνο που ζητούσε η
Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά βεβαίως και από την εµπλοκή στη διαπραγµάτευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ, µε αποτέλεσµα στις 12 και 26 Μαρτίου 2010 να
πραγµατοποιηθούν δυο πληρωµές ενιαίας ενίσχυσης συνολικού
ύψους 2.065.000.000 ευρώ καθώς και πληρωµές συνδεδεµένης
ενίσχυσης βάµβακος, βιοµηχανικής ντοµάτας ύψους 163.500.000
ευρώ.
Για το 2010, λόγω των ασφυκτικών χρονικών ορίων, λάβαµε
στο Υπουργείο σοβαρά υπ’ όψιν τη µεγάλη και άµεση ανάγκη
άµεσης υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, µε στόχο να
διασφαλιστούν οι ενισχύσεις των αγροτών και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία µας στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για το λόγο αυτό προκρίναµε τη λύση της πιστοποίησης φορέα
για την υποβοήθηση των δικαιούχων στην υποβολή των αιτήσεων
ενιαίας ενίσχυσης για το 2010. Γι’ αυτό µε απόφαση του Υπουργείου πιστοποιήσαµε την ΠΑΣΕΓΕΣ και όχι την ΕΑΣ Κέρκυρας,
επειδή δεν είχε συµπεριληφθεί εξαρχής στο σχετικό φάκελο που
κατατέθηκε από την ΠΑΣΕΓΕΣ στο πλαίσιο της εγκυκλίου πιστοποίησης. Οι λόγοι που οδήγησαν την ΠΑΣΕΓΕΣ στην εξαίρεση
της ΕΑΣ Κέρκυρας για τη συµµετοχή στον εν λόγω διαγωνισµό
προκύπτουν: Πρώτον, από τη µεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση που είχε επιδείξει η Ένωση της Κέρκυρας στην ψηφιοποίηση και υποβολή αιτήσεων για το 2009. ∆εύτερον, από το ότι
την 4η Ιανουαρίου 2010 η ΠΑΣΕΓΕΣ κάλεσε την ΕΑΣ Κέρκυρας
να συνεργαστεί µε τη γειτονική Ένωση του Αγρινίου, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες εργασίες µέχρι την 31η
του ιδίου µήνα, τονίζοντας ότι µετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής οι παραγωγοί θα εξαιρούνταν από τις πληρωµές
του έτους 2009, µε αποτέλεσµα να χαθούν 15.000.000 για το
νοµό και θα καταθέσω και το σχετικό έγγραφο.
Ακολούθως, η ‘Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας
απάντησε κατηγορηµατικά ότι δεν θα συνεχίσει το έργο της ψηφιοποίησης. Η απάντηση κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο, στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, στους Βουλευτές Κέρκυρας και δηµοσιεύτηκε στον
τοπικό Τύπο. Θα το καταθέτω και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Μετά από αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ αποφάσισε στις 13.1.2010 να αναθέσει τις διαδικασίες ψηφιοποίη-
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σης στην ‘Ενωση Αγρινίου, η οποία τις ολοκλήρωσε µε επιτυχία,
για το έτος. Και, βέβαια, είχαµε το αποτέλεσµα στην καταβολή
των ενισχύσεων στους παραγωγούς της Κέρκυρας, ένα γεγονός
για το οποίο είχατε εκφράσει την ανησυχία σας και είχαµε απαντήσει εδώ στη Βουλή, σε εσάς κύριε συνάδελφε. Για το έτος
2010 η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας εκδήλωσε
την επιθυµία να αναλάβει τις εργασίες της υποβοήθησης για την
επιβολή ενιαίας ενίσχυσης, χωρίς όµως να προσκοµίσει στην ΠΑΣΕΓΕΣ κανένα υποστηρικτικό στοιχείο για την έγκαιρη και ορθή
ανταπόκρισή της στις απαιτούµενες εργασίες.
Αυτό –πρέπει να το σεβαστούµε όλοι µας , και εσείς που
θεωρώ ότι εκφράζετε µία αγωνία, –δηµιουργούσε κίνδυνο να µην
καταβληθούν 14.000.000 µε 15.000.000 ευρώ στους παραγωγούς της Κέρκυρας. Ως εκ τούτου, µετά η ΠΑΣΕΓΕΣ ανέθεσε τις
εργασίες αυτές, εκ νέου, στην ‘Ενωση Αγρινίου, µε µοναδικό
γνώµονα την έγκαιρη υποβολή ψηφιοποιηµένων αιτήσεων των
παραγωγών του νοµού, δεδοµένης και της καταληκτικής ηµεροµηνίας που γνωρίζετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Μιχάλης Καρχιµάκης, καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ολοκληρώνοντας, αναφορικά µε το κόστος ενεργοποίησης
των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης για το τρέχον έτος, όπως
αναφέρετε στην ερώτησή σας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι βάσει
της ρύθµισης, που περιλήφθηκε στο φορολογικό νόµο για τους
γεωργούς, που η γεωργία αποτελεί την κύρια δραστηριότητά
τους και κατέχουν δικαιώµατα από 200 έως 10.000 ευρώ, καθώς
και τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, που κατέχουν δικαιώµατα από
200 έως 5.000 ευρώ το ελληνικό δηµόσιο αναλαµβάνει να πληρώσει το κόστος ενεργοποίησης, το οποίο έχει καθοριστεί σε 70
ευρώ. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρξει καµία
κατάθεση χρηµάτων ή καµµία απολαβή χρηµάτων, πάνω από το
ποσό αυτό. ∆εν το επιτρέπουµε. ‘Εχουµε βγάλει και σχετική ανακοίνωση και προειδοποιούµε όλες τις ενώσεις ότι σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπουµε να κατατεθούν πάνω από 70 ευρώ. Και
γι’ αυτούς που θα τα καταθέσουν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα τα βάλει στους
λογαριασµούς τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο ερωτών Βουλευτής,
ο κ. Χαραλάµπους, έχει το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ : Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’αρχάς, κύριε Υφυπουργέ, να σας κάνουµε ξεκάθαρο ότι
εµείς σαν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, πολλές φορές έχουµε
διακηρύξει και θεωρούµε ότι εκφράζουµε –αν θέλετε και την οµόθυµη άποψη του αγροτικού κόσµου της χώρας µας- ότι το χαράτσι της ενεργοποίησης κάθε χρόνο των δικαιωµάτων των
αγροτών είναι και παράνοµο και παράλογο. Και µάλιστα, κάθε
χρόνο αυτό το χαράτσι να φουσκώνει ακόµη παραπάνω.
Είπατε, βέβαια, τελειώνοντας αυτά τα οποία είπατε. Όµως ξέρετε πολύ καλά, έχετε πληροφορίες ότι οι κατά τόπους Ενώσεις,
και στην Κέρκυρα αυτή τη στιγµή η Ένωση Αγρινίου χαρατσώνει
µε ακόµη περισσότερα χρήµατα από αυτά τα οποία είπατε, τα
70 ευρώ κ.λπ.. Το ξέρετε αυτό, είµαι βέβαιος.
Είπατε ακόµη για την αξιοπιστία της χώρας, την αξιοπιστία της
Ελλάδας. Η αξιοπιστία της Ελλάδας, κύριε Υφυπουργέ τεκµηριώνεται µε αξιόπιστες λύσεις. Σας καλώ να µου απαντήσετε στη
δευτερολογία σας στο εξής: η λύση την οποία έκανε η ‘Ενωση
Αγροτικών Συνεταιρισµών Αγρινίου να ψηφιοποιήσει τα κτήµατα
στην Κέρκυρα, χωρίς ούτε ένας υπάλληλός της, χωρίς ούτε ένας
επιστήµονας της να επισκεφθεί έστω και µία µέρα την Κέρκυρα,
τονώνει την αξιοπιστία της χώρας µας;
Η ‘Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας προσπάθησε
και εµείς είµαστε οι τελευταίοι που θα την υπερασπιστούµε. Τεράστια, αν θέλετε, λάθη έκανε και αυτή. Άλλο αυτό όµως και
άλλο εκδικητικά και ρουσφετολογικά να παίρνετε και φέτος την
ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των αγροτών της Κέρκυρας και
να την δίνετε σε µία ξένη προς την Κέρκυρα ‘Ενωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Αυτό σηµαίνει ότι περίπου 1.500.000 ευρώ θα φύγουν από την
ήδη χειµαζόµενη οικονοµία της Κέρκυρας, έχοντας υπ’ όψιν σας
ότι για χρόνια η ‘Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας,
τουλάχιστον την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων, το έργο δηλαδή της ενεργοποίησης των δικαιωµάτων των Κερκυραίων, το
έφερνε µε επιτυχία εις πέρας.
Αυτή τη στιγµή τι γίνεται στην Κέρκυρα; Έχουν ξεσηκωθεί, βέβαια, οι υπάλληλοι της ‘Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας, γιατί όπως έχει καταντήσει η αγροτική οικονοµία του νησιού,
ουσιαστικά, το µόνο έσοδο της ‘Ενωσης αυτής είναι η ενεργοποίηση των δικαιωµάτων, είναι τα χρήµατα, τα χαράτσια που παίρνουν από την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των αγροτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Απειλεί η ‘Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας να απολύσει και τους λίγους υπάλληλους που έχει, οι οποίοι ουσιαστικά
πληρώνονταν τους µισθούς τους από αυτό το χαράτσι. Την ίδια
στιγµή, βέβαια, και ένας αριθµός ατόµων, που για λίγο χρόνο θα
δούλευε σαν επικουρικό, σαν έκτακτο προσωπικό, δεν θα µπορέσει να δουλέψει.
Εµείς, λοιπόν -και τελειώνω µ’ αυτό- θεωρούµε ότι δεν δόθηκε,
αν θέλετε, µε αντικειµενικά κριτήρια στην ‘Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση του κ.
Καραµίχα προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ‘Ενωσης Αγροτικών
Συνεταιρισµών Κέρκυρας: «Ουσιαστικά, εµείς είµαστε, αποφασίζουµε και διατάσσουµε και τα σκυλιά δεµένα». Και εµείς σας
καλούµε έστω και την υστάτη στιγµή να το ξαναεξετάσετε. Να
δοθεί το έργο στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κέρκυρας,
γιατί µε αυτόν τον τρόπο ένα σηµαντικό, αν θέλετε σε χαλεπούς
καιρούς, χρηµατικό ποσό του 1.500.000 ευρώ περίπου θα µείνει
στην Κέρκυρα και δεν θα φύγει εκτός του νησιού, εκτός του
νοµού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υφυπουργός, κ. Μιχαήλ Καρχιµάκης, έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αγαπητέ συνάδελφε, πρέπει επιτέλους να
καταλάβουµε ένα πράγµα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΜΠΟΥΣ: Να καταλάβουν οι Κερκυραίοι
αγρότες.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αυτό εννοώ. Το µεγάλο ζητούµενο είναι ότι
πρέπει να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση των δικαιωµάτων, για να
µη χαθούν 15.000.000 ευρώ από τους Κερκυραίους αγρότες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΜΠΟΥΣ: Και ποιος είπε ότι...
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εσείς οφείλετε να µας απαντήσετε εδώ. Τη
µία µας λέτε: «οι Ενώσεις που χαρατσώνουν» και την άλλη µας
λέτε: «όχι στις Ενώσεις». Επιτέλους, µάλλον ναι στις Ενώσεις.
Επιτέλους να µας πείτε: «Με τον αστυφύλαξ ή µε τον χωροφύλαξ»; ‘Όλα µαζί, ένα αχταρµά τα κάνατε. Εν πάση περιπτώσει…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΜΠΟΥΣ: Κάνετε τεράστιο λάθος. Η
ενεργοποίηση πληρώνεται από χρήµατα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εµάς ο µεγάλος µας στόχος στην Κέρκυρα
είναι να βρεθεί µία σύγκλιση ανάµεσα και στην ‘Ενωση του Αγρινίου και στην ‘Ενωση της Κέρκυρας, έτσι ώστε να ολοκληρώσουµε και την ψηφιοποίηση και τις διορθώσεις και την
ενεργοποίηση των δικαιωµάτων των ανθρώπων. Αυτός είναι ο
στόχος µας.
∆εν µπορούµε να µπαίνουµε σε επιµέρους λεπτοµέρειες,
πόσοι δουλεύουν εδώ, κ.τλ.. Να δουλέψουν οι άνθρωποι! Αλλά ο
στόχος µας να επιτευχθεί, για να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά
που δικαιούνται. Αυτός θα είναι ο τελικός µας στόχος, αυτή θα
είναι η τελική µας προσπάθεια, έτσι ώστε οι άνθρωποι να δικαιωθούν, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να πάρουν τις επιδοτήσεις τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 16/22.1.2010 επερώτηση, κατά το
άρθρο 134 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ζήση Τζηκαλάγια προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά
µε την βαθειά κρίση της γουνοποιίας.
Πριν δώσω το λόγο στον επερωτώντα Βουλευτή κ. Ζήση Τζηκαλάγια, σας ανακοινώνω ότι ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος
Τασούλας µάς γνωρίζει ότι στη συζήτηση αυτής της επερώτησης αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας ∆ηµοκρατίας ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Ορίστε, κύριε Τζηκαλάγια, έχετε το λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, εµείς που βρισκόµαστε εδώ και όλοι όσοι µας
ακούν, οι περισσότεροι Έλληνες, πάρα πολλοί στην Ευρώπη,
αλλά και αρκετοί σε όλο τον κόσµο, όταν ακούν τη λέξη «Καστοριά», το µυαλό τους πάει στη γούνα. Και όταν αναφέρονται στην
γούνα, συνειρµικά η σκέψη τους επιστρέφει στην Καστοριά. Αυτή
η αµφίδροµη σχέση υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η Καστοριά γνώρισε µία τεράστια οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία. Αυτό εξασφάλισε µεγάλη κοινωνική γαλήνη και συνοχή, τουλάχιστον µέχρι το 1990.
Από τότε άρχισε να ξεσπά µία βαθιά κρίση στην γουνοποιία, η
οποία τα επόµενα χρόνια είχε κάποια σκαµπανεβάσµατα. Εδώ
και ενάµισι χρόνο, όµως, µετά την διεθνή χρηµατοπιστωτική
κρίση του Σεπτεµβρίου του 2008, η κατάσταση είναι τραγικότερη.
Γι’ αυτό, προερχόµενος από οικογένεια γουναράδων, αλλά κυρίως έχοντας την τιµή να εκπροσωπώ τον Νοµό Καστοριάς στην
Βουλή των Ελλήνων και παρά την άσχηµη κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο κλάδος σήµερα, αυτήν τη στιγµή που µιλάµε τα 2/3
του εισοδήµατος που µπαίνει στην Καστοριά προέρχεται πάλι
από τη γουνοποιία. Γι’ αυτό η αγωνία µας είναι τεράστια, να κάνουµε αυτά που πρέπει για να βοηθήσουµε τον κλάδο.
Θα ήθελα να πω λίγα πράγµατα για το ιστορικό. Οι πρώτες
αναφορές που γίνονται για τη γούνα, είναι από τον δέκατο τέταρτο αιώνα. Σίγουρα, όµως, εδώ και τετρακόσια περίπου χρόνια, υπάρχει γουνοποιία στην περιοχή της Καστοριάς. Πρώτη
φορά τον δέκατο όγδοο αιώνα, η γούνα ταυτίζεται µε την κοµψότητα. Μέχρι το 1894 δουλευόταν αποκλειστικά στο χέρι. Από
τότε άρχισαν να εµφανίζονται και οι πρώτες µηχανές.
Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η Καστοριά και ο άξονας
µέχρι τη Σιάτιστα, όπως λέµε εµείς στην περιοχή µας, έγινε το µεγαλύτερο διεθνές κέντρο επεξεργασίας των γουναρικών.
Θέλω αυτήν τη στιγµή να δηλώσω κατηγορηµατικά ότι όσον
αφορά την γουνοποιία από την εκτροφή των γουνοφόρων ζώων
µέχρι το να γίνει ένα έτοιµο ένδυµα και να φορεθεί από µία γυναίκα και ίσως και από άνδρα, µιλάµε για πολύ αυστηρές προδιαγραφές σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι 100%
οικολογική.
Ας πούµε µερικά πράγµατα για το πως έχει η κατάσταση σήµερα που µπορεί να µιλάµε για µεγάλη κρίση, αλλά πανευρωπαϊκών και διεθνώς την τελευταία πενταετία παρατηρείται µία
τάση σταθεροποίησης στην αγορά της γούνας. Αυτό το γεγονός
οφείλεται στους εξής καθοριστικούς παράγοντες. Οι οικονοµίες
των δυτικών χωρών παρουσιάζουν έντονα σηµάδια ανάκαµψης,
εποµένως οι οικονοµικές συγκυρίες είναι ευνοϊκότερες για την
κατανάλωση ειδών πολυτελείας.
Οι διάφορες οργανώσεις και τα κινήµατα που µάχονται υπέρ
των δικαιωµάτων των ζώων, βρίσκονται σε ύφεση. Οι δραστηριότητές τους έχουν µπει στο περιθώριο και οι καταναλωτές δεν επηρεάζονται πλέον από τις ακραίες απόψεις τους. Το άνοιγµα νέων
και παρθένων αγορών -όπως αυτές των ανατολικών χωρών- είναι
πολύ σηµαντικό, γιατί σε αυτές τις χώρες το γουναρικό αποτελεί
ένα σύµβολο πλούτου και υψηλής κοινωνικής θέσης, αλλά και κυρίως λόγω του ότι οι κλιµατολογικές συνθήκες των χωρών αυτών

καθιστούν το γουναρικό αναντικατάστατο λειτουργικό ένδυµα.
Επίσης, η Κίνα, το Χόνγκ Κονγκ και η Νότια Κορέα έχουν εισβάλει δυναµικά στον κλάδο τα τελευταία χρόνια τόσο στην παραγωγή, όσο και στην εµπορία έτοιµων γουναρικών, που
τονίζεται ότι σε µεγάλο ποσοστό προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση, η οποία όλο και αυξάνεται λόγω της ανάπτυξης των
οικονοµιών των χωρών αυτών.
Ένας άλλος καθοριστικότατος ρόλος στην ανάπτυξη είναι η
θριαµβευτική επιστροφή της γούνας στη µόδα είτε ως ολόκληρο
ένδυµα είτε ως γαρνίρισµα σε ρούχα άλλου υλικού και αξεσουάρ. ∆ίνεται πλέον έµφαση σε µη συµβατικά κοµµάτια προοδευτικά και καινοτόµα, τα οποία µπορούν να φορεθούν όλες τις
ώρες. Επίσης, το ενδιαφέρον των καταναλωτών τραβούν τα διπλής όψεως γουναρικά και τα κουρεµένα. Η µέση ηλικία των πελατών έχει µειωθεί έως και δέκα έτη σε πολλές περιπτώσεις.
Θα ήθελα να αναφέρω µερικά σηµαντικά στοιχεία. Είπαµε ότι
η γούνα είναι κυρίως εξαγώγιµο προϊόν. Το 55% των εξαγωγών γίνεται προς τη Ρωσία ή εάν θέλετε, προς τις δηµοκρατίες της τέως
Σοβιετικής Ένωσης. Το 21% περίπου των εξαγωγών γίνεται προς
τα Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα και κυρίως στην πόλη του Ντουµπάι. Άρα, λοιπόν, η Ρωσία και το Ντουµπάι απορροφούν το 75%
των εξαγωγών. Περίπου το 15% των εξαγωγών είναι από τις Ηνωµένες Πολιτείες µε 6,5%, την Γερµανία µε 4,4%, την Ιταλία µε 3%.
Πρέπει να σηµειώσουµε, όµως, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη αυξητική τάση στις εξαγωγές προς τη Ρωσία, το
Ντουµπάι και από τις άλλες µε τα µικρότερα ποσοστά υπάρχει
πτώση στις εξαγωγές προς τις Ηνωµένες Πολιτείες και Γερµανία
και άνοδος µόνο προς Ιταλία.
Οι στόχοι που έχουµε στη γουνοποιία είναι να ξεπεράσουµε
την εξωστρέφεια του κλάδου µε το άνοιγµα στις διεθνείς αγορές. Ενδιαφέρον µας είναι η ισχυροποίηση της ελληνικής παρουσίας στις αγορές που ήδη κυριαρχούµε, δηλαδή στην πρώην
Σοβιετική Ένωση. Παράλληλα, ενδιαφέρον µας είναι η δυναµική
είσοδος και η εδραίωσή µας στις ανερχόµενες παγκόσµιες αγορές, όπως είναι η Κίνα.
Πιστεύουµε, ότι µέσα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για την
επόµενη πενταετία, η περιοχή Καστοριάς, Άργους Ορεστικού,
Σιάτιστας µπορεί να ανεβάσει την παραγωγή και την απασχόληση κατά 40% µε 50%.
Θα αναφέρω συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής καστοριανής γουνοποιίας. Είναι εξαγωγικό προϊόν σε ποσοστό 98%. Την περίοδο 2007-2008 πουλήθηκαν διακόσιες πενήντα
χιλιάδες ενδύµατα αξίας 400.000.000 ευρώ. Είναι το τέταρτο εξαγωγικό προϊόν της ελληνικής οικονοµίας. Είναι πρώτο εξαγώγιµο
προϊόν προς την Ρωσία. Το 32% από τις ελληνικές εξαγωγές προς
το εξωτερικό είναι γούνες. Πρώτη έρχεται η γούνα. Το 2008 επισκέφθηκαν την Ελλάδα διακόσιες πενήντα χιλιάδες Ρώσοι πολίτες, το 40% από αυτούς ήρθε για να αγοράσει γουναρικό.
Ο Νοµός Καστοριάς, παρά τον µικρό πληθυσµό του, είναι
έβδοµος Νοµός στην Ελλάδα σε εξαγωγές µετά δηλαδή την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Βοιωτία, το υπόλοιπο Αττικής, τη Λάρισα, τη Μαγνησία. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσο µεγάλο είναι το
νούµερο.
Αυτήν τη στιγµή το µόνιµο απασχολούµενο εργατικό δυναµικό
είναι περίπου χίλια διακόσια άτοµα, το εποχιακό είναι οκτακόσια
άτοµα, οι αυτοαπασχολούµενοι είναι χίλια εκατό άτοµα. Όσον
αφορά τις παραγωγικές µονάδες υπάρχουν είκοσι µεγάλες µονάδες, ογδόντα µεσαίες, εξακόσιες µικρές και πολύ µικρές.
Υπάρχουν περίπου τριάντα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων και πενήντα έξι βαφεία-φινιστήρια και εµπορίας πρώτης ύλης.
Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του κλάδου είναι η συγκέντρωση σε µία µικρή γεωγραφική περιοχή, η εξειδίκευση του εργατικού δυναµικού µε ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά
ποιότητας, τεχνοτροπίας και παραγωγής, η γειτνίαση µε τις αγορές χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, µε κοινές συνήθειες και
κοινή θρησκεία, η χρήση ανανεώσιµης φυσικής πρώτης ύλης,
χωρίς κατάλοιπα για το περιβάλλον, οι υποδοµές της περιοχής,
το αεροδρόµιο -το οποίο όµως πρέπει να ξέρετε είναι δεύτερο σε
µήκος µετά το Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και σε έναν
µήνα θα έχουµε καθηµερινές πτήσεις µέσω της διαδικασίας της
άγονης γραµµής- το οδικό µας δίκτυο, το οποίο έχει ολοκληρω-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’ - 17 ΜΑΪΟΥ 2010

θεί, οι σύγχρονες νέες εγκαταστάσεις για πολλές επιχειρήσεις.
Υπάρχουν δυνατότητες καθετοποίησης της παραγωγής µε
νέες επενδύσεις, όπως είπαµε, που έγιναν. Συγκεκριµένα, έγιναν
τριάντα πέντε επιχειρήσεις στον πρωτογενή τοµέα, φάρµες, δύο
νέα σύγχρονα µεγάλα φινιστήρια-βαφεία, τα οποία είναι ακόµη
στη φάση της έναρξης της λειτουργίας.
Τα µειονεκτήµατα του κλάδου είναι η έλλειψη κεφαλαίου και
ρευστότητας ειδικά απέναντι στον αυξανόµενο ανταγωνισµό µε
την Κίνα, τα σχετικά µικρά µεγέθη των επιχειρήσεων, η έλλειψη
κατοχύρωσης του επαγγέλµατος και του ελληνικού ονόµατος -το
brand name που λέµε- η έλλειψη σχολών επιπέδου ΤΕΙ, εξειδικευµένων σε στελέχη διοίκησης και µάρκετινγκ και σε εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό και σχεδιαστών.
Επίσης, µειονέκτηµα είναι η µη λήψη από την πλευρά της πολιτείας -παρά την πρωτοφανή οικονοµική κρίση- επαρκών µέτρων
στήριξης για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση, η αλλαγή
στην καταναλωτική συµπεριφορά λόγω κλιµατικών αλλαγών και
κινηµάτων anti-fur -κατά της γούνας - και η έλλειψη οργανωτικού
µοντέλου διαχείρισης και δοµής της ρωσικής οικονοµίας, που
αποτελεί βασικό µας πελάτη.
Να σας πω µερικά πράγµατα για τις κρίσεις που συνέβησαν
αυτά τα χρόνια, για να κατανοήσετε πού βρισκόµαστε σήµερα. Η
πρώτη µεγάλη κρίση έγινε το 1987, κράτησε µέχρι το 1991. Μετά
το 1991, που έπεσαν τα καθεστώτα του τέως ανατολικού µπλοκ,
είχαµε µία ικανοποιητική ανάκαµψη. Είχαµε πάλι µία ύφεση το
1998 µε την υποτίµηση του ρωσικού νοµίσµατος του ρουβλίου.
Αναπτύχθηκε ο κλάδος ξανά. Αλλά το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε από τον Οκτώβριο του 2008 και µετά δεν έχει προηγούµενο.
Ξέρετε, η αγορά των γουναρικών και των δερµάτων γίνεται την
άνοιξη. ∆ουλεύονται και πωλούνται το φθινόπωρο και τον χειµώνα. Όταν συνέβη η κρίση, όλοι ήταν έτοιµοι να πουλήσουν.
∆εν µπόρεσαν τότε να πουλήσουν, µε αποτέλεσµα από το 2009
το 60% των εµπορευµάτων να είναι αδιάθετα.
Έτσι, δεν µπορούσαν να αγοράσουν καινούρια δέρµατα, παρ’
ότι οι τιµές έπεσαν 40% µε 50%. Το 2010 είχαµε έκρηξη των
τιµών προς τα πάνω 50% έως 60% των γουνοδερµάτων από τις
ανάλογες του 2009. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πάλι είχαν αδυναµία επένδυσης σε γουνοδέρµατα, λόγω έλλειψης ρευστότητας
µε τις νέες υψηλότατες τιµές.
Θέλω να πω ότι το 2008, πριν την κρίση, οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής µας αγόρασαν το 8% της παγκόσµιας
παραγωγής γουνοδερµάτων. Το 2009 έπεσε στο 2% µε 3%, το
2010 στο 1% µε 1,5%. Υπάρχει ήδη καθυστέρηση στη λήψη µέτρων, ενώ η συνέχιση της καθυστέρησης κινδυνεύει να δηµιουργήσει για τον κλάδο φαινόµενο πλήρους αδυναµίας και
αφανισµού.
Οι προτάσεις που έχω να κάνω, κύριε Πρόεδρε, αφορούν δυο
κατευθύνσεις: προτάσεις στήριξης της απασχόλησης και προτάσεις ανάπτυξης.
Όσον αφορά τη στήριξη της απασχόλησης, ο προσφάτως
αναλαβών τα καθήκοντά του, διοικητής του ΟΑΕ∆ στην Καστοριά, ανακοίνωσε κάποια µέτρα. Πολλά από αυτά είναι σε σωστή
κατεύθυνση. Θέλουµε να επιταχυνθεί η διαδικασία εφαρµογής
τους και να εφαρµοστούν αυτά που χρειάζονται. Αναφέρω τα παρακάτω παραδείγµατα.
Η επιδότηση 100% του ασφαλίστρου για πρόσληψη ανέργων
για πρόγραµµα τριετούς διάρκειας µε περαιτέρω υποχρέωση της
επιχείρησης για διατήρηση των θέσεων εργασίας για έξι µήνες.
Η δυνατότητα αυτού του προγράµµατος να έχει το δικαίωµα της
διακοπής για τέσσερις µήνες από Ιανουάριο µέχρι Απρίλιο, γιατί
η γουνοποιία έχει εποχικότητα.
Ειδική µέριµνα για τους νέους ανέργους και τους άνω των πενήντα πέντε ετών, διότι είναι ειδικές κατηγορίες. Η επιδότηση να
είναι για τέσσερα χρόνια και να µην έχει υποχρέωση η επιχείρηση να διατηρήσει τη θέση εργασίας. Ειδική µέριµνα για τους
αυτοαπασχολούµενους, οι οποίοι στην πραγµατικότητα δεν είναι
ούτε µεγάλοι εργοδότες, ούτε έµποροι. Και αυτοί χρειάζονται ειδική στήριξη. Να υπάρχει αυξηµένη επιδότηση για έναρξη νέας
γουνοποιιτικής επιχείρησης, σε σχέση µε άλλους κλάδους,
ύψους 25.000 ευρώ.
Ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης-επανακατάρτισης και αλλαγή
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της ειδικότητας, τόσο των ήδη εργαζοµένων στην επιχείρηση,
όσο και των ανέργων, το οποίο να εκτελείται εντός της επιχείρησης διετούς διάρκειας. Μέρος της ηµερήσιας αποζηµίωσης να
καταβάλλεται στους εργαζόµενους και µικρό µέρος να καλύπτει
τα έξοδα της επιχείρησης, τα οποία αφορούν στην εκτέλεση του
εν λόγω προγράµµατος. Εφάπαξ έκτακτο επίδοµα 3.000 ευρώ
για τους γουνεργάτες, λόγω απώλειας εισοδήµατος που προκάλεσε η οικονοµική κρίση.
Αναβάθµιση της σχολής γουνοποιίας σε επίπεδο ΙΕΚ τουλάχιστον. Για τους αποφοίτους της σχολής να υπάρχει πρόβλεψη για
άµεση απασχόληση µέσω προγράµµατος επιδότησης από τον
ΟΑΕ∆ Βασική αρχή και στόχος πρέπει να είναι η εξάλειψη φαινοµένων «µαύρης», ανασφάλιστης εργασίας και σε αυτό στηρίζουµε κάθε µέτρο, που είναι προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω πολύ καλά την προσωπική σας ευαισθησία για τα θέµατα της γούνας, καθώς εκλεγόµαστε και οι
δυο, -εσείς πολλά χρόνια- στο Νοµό Καστοριάς. Γι’ αυτό και ενώ
ξέρω ότι έχω την ανοχή σας, τις προτάσεις για την ανάπτυξη θα
τις αναφέρω στην δευτερολογία µου, µε την οποία και θα κλείσω
για να ακουστούν και ο κύριος Υφυπουργός και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Θα πω µέσα στο πεντάλεπτο, που σίγουρα θα
έχω στη δευτερολογία µου, για τις προτάσεις ανάπτυξης και ό,τι
τυχόν χρειαστεί, ανάλογα µε την τοποθέτηση του κυρίου Υφυπουργού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζηκαλάγια.
Κύριε Τζηκαλάγια, σας έδωσα άνεση χρόνου και για να έχετε
τη δυνατότητα να παρουσιάσετε τις προτάσεις σας, αλλά και
γιατί πραγµατικά ο κλάδος της γουνοποιίας είναι –όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ- ένας από
τους ελάχιστους πλήρως εξαγωγικούς κλάδους. ∆ηλαδή, είναι
ίσως ένας από τους ελάχιστους κλάδους όπου περισσότερο από
το 90% της παραγωγής εξάγεται και παίζει, βέβαια, ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο για την οικονοµική δραστηριότητα και γενικότερα
την οικονοµική κατάσταση, όχι µόνο στο Νοµό Καστοριάς, αλλά
ευρύτερα στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας. Γιατί είναι και
η περιοχή της Σιάτιστας και του Βοΐου που επίσης ως βασική οικονοµική δραστηριότητα επί αιώνες έχει αυτόν τον κλάδο, της
βιοτεχνίας.
Θα δώσω το λόγο στον Υφυπουργό κ. Μάρκο Μπόλαρη.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφερόµαστε πραγµατικά σε
έναν τοµέα, ο οποίος ενδιαφέρει εξόχως την ελληνική οικονοµία.
Μετά από την εργώδη προσπάθεια τους προηγούµενους µήνες,
προκειµένου να διευθετηθεί σε πρώτη φάση το τεράστιο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα µας -δηλαδή το δηµοσιονοµικό
της και το θέµα του δανεισµού που προέκυψε- είναι σαφές ότι η
Κυβέρνηση εστιάζεται –όπως επανειληµµένα ο Πρωθυπουργός
τις τελευταίες µέρες υπογραµµίζει- στα θέµατα της ανάπτυξης,
της παραγωγικής αναδιάρθρωσης, την οποία τη θέλουµε µε ποιότητα, µε εξωστρέφεια, µε καινοτοµία, έτσι ώστε το ελληνικό
προϊόν να είναι ανταγωνιστικό, να µπορεί να αναζητεί την ποιότητα στις διεθνείς αγορές, εξαιτίας της ποιότητάς της και όχι να
ανταγωνίζεται στο κατώτατο επίπεδο τα προϊόντα, τα οποία εξάγονται ή µεγάλες οικονοµίες της Ανατολής.
Ο Πρωθυπουργός επισηµαίνει συνεχώς πώς το ελληνικό
προϊόν πρέπει να είναι ταυτόσηµο µε την ποιότητα και αυτό είναι
µια πρόκληση για την ελληνική επιχειρηµατικότητα, για τους Έλληνες επενδυτές, για την αγορά.
Νοµίζω πως αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχει η βιοτεχνία, η βιοµηχανία, η παράδοση, η παραδοσιακή βιοτεχνία της γούνας
στην Καστοριά και στη Σιάτιστα, όπως ανέφερε προηγουµένως
ο κύριος συνάδελφος.
Μάλιστα, την περασµένη εβδοµάδα ήταν η διεθνής έκθεση
στην Καστοριά, στην οποία είχα δεσµευτεί πως θα πήγαινα για να
κάνουµε εκεί τα εγκαίνια. Βρίσκονταν πάρα πολλοί επισκέπτες
από όλον τον κόσµο. Όµως, ήταν η µέρα όπου εδώ έπρεπε να
βρίσκοµαι -είχαµε ονοµαστικές ψηφοφορίες- και έτσι αναγκά-

7218

στηκα να µείνω στην Αίθουσα αυτή και να µην είµαι µαζί µε τους
αγαπητούς Καστοριανούς στα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία
πήγε παρά πολύ καλά.
Το ερώτηµα, το οποίο θέτει ο εκλεκτός συνάδελφος από την
Καστοριά, έχει αυτονόητη απάντηση. Ρωτάει την Κυβέρνηση αν
προτίθεται να συµβάλει στην διάθεση ενός από τους λίγους εξαγωγικούς κλάδους. Νοµίζω πως σε αυτό -όλοι όσοι είµαστε στην
Αίθουσα- λέµε ένα µεγάλο «ναι». Το δεύτερο είναι ποια είναι τα
άµεσα µέτρα, τα οποία µπορείτε να υλοποιήσετε δηλαδή, ποια
µπορεί, δηλαδή, να υλοποιήσει η Κυβέρνηση.
Η επερώτηση είναι του άρθρου 134 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή ήρθε στην Αίθουσα αυτή, επειδή ο Βουλευτής
έκρινε πως δεν ήταν η απάντηση πλήρης, δηλαδή δεν τον κάλυψε πλήρως.
Θέλω, λοιπόν, να πω πώς µετά τη συζήτηση και την απάντηση
που δόθηκε στην γραπτή του ερώτηση, είχαµε µια σειρά από γεγονότα, τα οποία µας δίνεται η ευκαιρία σήµερα να τα θέσουµε
στην Ολοµέλεια, ενώπιον του Σώµατος.
Θα ξεκινήσω από αυτό, το οποίο αναφέρατε επί τροχάδην,
κύριε συνάδελφε, δηλαδή την πρωτοβουλία που υπήρξε από τον
ΟΑΕ∆ µε την µεγάλη συµβολή του συντοπίτη σας, του Προέδρου
της Βουλής, του κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για τη λειτουργία ενός
ειδικού τοπικού ολοκληρωµένου προγράµµατος αντιµετώπισης
της ανεργίας. Όπως καλά είπατε και εσείς, η οικονοµία στην Καστοριά στο µεγαλύτερό της ποσοστό ταυτίζεται µε την γούνα,
συνεπώς και αυτό το ειδικό τοπικό ολοκληρωµένο πρόγραµµα
αντιµετώπισης της ανεργίας έχει πολύ µεγάλη σχέση µε τη βιοτεχνία στο Νοµό Καστοριάς και στη Σιάτιστα σε όλα τα επίπεδα
που είπατε. Αναφέρατε τις είκοσι µεγάλες βιοτεχνίες, τις ογδόντα µεσαίες και τις εξακόσιες µικρότερες.
Αυτό, λοιπόν, το σχέδιο προβλέπει επιµέρους σχέδιο ολοκληρωµένης παρέµβασης µε µια δέσµη ενεργειών. Θα µου επιτρέψετε να τα µνηµονεύσω για την καταγραφή τους στη Βουλή.
Το πρώτο είναι ένα πρόγραµµα διετούς επιδότησης επιχειρήσεων µε το 100% των ασφαλιστικών εισφορών του µισθού-ηµεροµισθίου από το ύψος του βασικού έως τα 1.000 ευρώ µεικτών
αποδοχών, για την πρόσληψη ανέργων, µε υποχρέωση απασχόλησης για ένα ακόµη έτος. Εστιάζεται στο Νοµό Καστοριάς. Ο
αριθµός υπολογίζεται ότι είναι τριακόσια άτοµα.
∆εύτερη δέσµη είναι το πρόγραµµα διετούς επιδότησης επιχειρήσεων µε το 100% των ασφαλιστικών εισφορών του µισθούηµεροµισθίου από το ύψος του βασικού έως τα 1.000 ευρώ των
µεικτών αποδοχών για εργαζόµενους εδώ, που χαρακτηρίζονται
ως επαπειλούµενοι βάσει κριτηρίων, προκειµένου να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Πρόκειται για διακόσια άτοµα.
Τρίτον, πρόγραµµα επιδότησης νέων ελευθέρων επαγγελµατιών για δηµιουργία της δικής τους επιχείρησης. Κλιµακούµενο
ποσό 15.000, 20.000, 25.000 ευρώ για εκατό περίπου νέους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Τέταρτο θέµα. Επιδότηση για τη δηµιουργία νέων «λευκών»
και «πράσινων» θέσεων απασχόλησης. Πρόκειται για διακόσια
πενήντα άτοµα.
Πέµπτον. Πρόγραµµα «STAGE» στον ιδιωτικό τοµέα για πτυχιούχους συνδυασµένο µε πρόγραµµα απασχόλησης στη συνέχεια για µια περίοδο επιδότησης δέσµευσης έως τρία χρόνια
συνολικά για εκατόν πενήντα άτοµα.
Έκτον. Ενέργειες εναλλασσόµενης κατάρτισης και επανακατάρτισης, δηλαδή είναι άνεργοι και εργαζόµενοι σε αντικείµενα
που θεωρούνται κρίσιµα για τις ανάγκες της αγοράς ή των επιχειρήσεων.
Έβδοµον. Οριζόντια ενέργεια, παροχή από εξειδικευµένους
συµβούλους επιχειρηµατικότητας, απασχόλησης, κατάρτισης,
αναδιάρθρωσης, ανά περίπτωση ό,τι κρίνεται απαραίτητο µε
εµπλεκόµενους φορείς τον ΟΑΕ∆, το Εργατικό Κέντρο, κλαδικούς φορείς, το Κέντρο Γούνας, Επιµελητήρια και άλλα Νοµικά
Πρόσωπα.
Το πλαίσιο συνεργασίας θα καταλήξει σε προγραµµατική συµφωνία για το ρόλο του κάθε ενός. Εξειδίκευση συµµετοχής, υποχρεώσεις, ανάλυση επιµέρους κόστους, χρονοδιάγραµµα και
πλάνο µε την αλληλουχία των ενεργειών.
Όπως καταλαβαίνετε, µε αυτό το πρόγραµµα από πλευράς
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ΟΑΕ∆ το τοπικό ολοκληρωµένο πρόγραµµα, καλύπτεται σε όλο
το πλάτος, σε όλο το εύρος το ζήτηµα το οποίο απασχολεί τις
επιχειρήσεις στην Καστοριά σε σχέση µε το προσωπικό τους. Θα
µου επιτρέψετε όµως να πω ότι δεν είναι αυτή η κάλυψη µόνο
την οποία έχουν οι επιχειρήσεις της γούνας στην Καστοριά.
Το δεύτερο θέµα το οποίο αφορά και το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι το θέµα που αφορά
τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων, τη στήριξή τους. Αναφερθήκατε, κύριε συνάδελφε, στο θέµα το οποίο υπάρχει σε σχέση
µε τα κονδύλια κίνησης τα οποία χρειάζονται γι’ αυτό και το ΤΕΜΠΜΕ, το Ταµείο Εγγυοδοσίας των Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων, µε έγγραφό του το οποίο είναι στη διάθεσή σας
αναφέρει πως τον επόµενο µήνα, σε λίγες µέρες, ξεκινούν δύο
προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ που αφορούν την εξόφληση πρώτον, ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων,
υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών.
Τα εγγυηµένα αυτά δάνεια θα παράσχουν εγγύηση 80% και
θα είναι διάρκειας έξι ετών µε περίοδο χάριτος δύο έτη στα
οποία θα µπορούν να ενταχθούν νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις του κλάδου της γουνοποιίας.
Σε λίγες µέρες λοιπόν από το ΤΕΜΠΜΕ περιµένουµε -επειδή
έχουν λυθεί διαδικαστικά ζητήµατα τα οποία υπήρχαν για την εξαγγελία των προγραµµάτων - την εξαγγελία από πλευράς του ΤΕΜΠΜΕ των προγραµµάτων αυτών τα οποία αφορούν τις
επιχειρήσεις γουνοποιίας και τα οποία θα είναι εργαλεία για την
περιοχή της Καστοριάς και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ακόµα ζητήµατα.
Το πρώτο είναι ότι ο ΕΟΜΜΕΧ και τα προηγούµενα χρόνια µε µία
σειρά από προγράµµατα παρενέβη στο θέµα της γουνοποιίας
στηρίζοντας και το Κέντρο Γούνας για το οποίο δεν χρειάζεται να
σας πω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά είστε Βουλευτής Καστοριάς,
είστε από οικογένεια που ασχολείται µε τη γούνα, ξέρετε πολύ
καλά ποιες είναι οι παρεµβάσεις από πλευράς του Κέντρου Γούνας. Το σηµαντικό είναι ότι ο ΕΟΜΜΕΧ µε το Γ’ ΚΠΣ είχε µία
σειρά από προγράµµατα τα οποία επαναλαµβάνει τώρα µε το
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.
Τις επόµενες µέρες θα έχουµε τη δυνατότητα µε τις ανακοινώσεις να ενηµερώσουµε τις επιχειρήσεις ότι µπορούν να ενταχθούν εκ νέου σε αυτές τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ.
Κύριε Πρόεδρε, θα τα αφήσω τα υπόλοιπα για τη δευτερολογία για να µην καταχραστώ το χρόνο και να είµαι συνεπής στο
δεκάλεπτο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βλέπω ότι τα σηµαντικά
τα αφήνετε για τη δευτερολογία σας απόψε.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πριν δώσω το λόγο
στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Σταύρο Καλαφάτη για έξι λεπτά θα µου επιτρέψετε, κύριε
Υπουργέ, να κάνω δυο-τρεις επισηµάνσεις.
Κατ’ αρχάς σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του κλάδου της γουνοποιίας εκείνο που πιστεύω ότι χρειάζεται είναι µία στήριξη στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς του. ∆εν είµαι της
άποψης ότι θα πρέπει να δίδονται και να ρυθµίζονται συνεχώς
δάνεια όπως είχε συµβεί, κύριε Τζηκαλάγια, πριν από µόλις τρία
χρόνια, φρέσκα δάνεια που δεν είχαν λήξει µε εγγύηση του δηµοσίου γιατί αυτές οι κινήσεις και αυτές οι αποφάσεις δεν επέλυσαν κανένα πρόβληµα στη γουνοποιία, πολλές φορές
επιδεινώνουν την κατάσταση, τη δανειακή κατάσταση των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά η ανάληψη των εγγυήσεων από
πλευράς του κράτους είδαµε ότι µας έχει οδηγήσει µεταξύ
άλλων στον υπέρµετρο δανεισµό συνολικά της ελληνικής οικονοµίας. Άλλωστε, δεν βοηθούν τέτοιου είδους αποφάσεις ούτε
καν στην εξυγίανση και την ενίσχυση της ρωµαλεότητας του κλάδου.
Άρα η προτεραιότητα δεν θα πρέπει να είναι προς αυτήν την
κατεύθυνση αλλά, κύριε Υπουργέ, επαναλαµβάνω ότι θα πρέπει
να είναι κυρίως προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέ-
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φειας. Αυτό σηµαίνει προβολή των προϊόντων που παράγονται
στην Καστοριά και στη Σιάτιστα και υποβοήθηση στην ανάπτυξη
δικτύων διάθεσης των προϊόντων γιατί αυτή είναι η αδυναµία. Η
ευθύνη είναι και των ίδιων των γουνοποιών που δεν έχουν αλλάξει συνήθειες, πρακτικές, τρόπους σκέψης ενώ όλα αλλάζουν
στην παγκόσµια οικονοµία. Θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιληφθούν
αλλά και η πολιτεία να συµβάλει ακόµη περισσότερο στην προβολή των προϊόντων, επαναλαµβάνω, και στην ανάπτυξη δικτύων
διάθεσης.
Ως προς το πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ. Κύριε Υπουργέ, προσέξτε πολύ καλά να µην επαναληφθεί -και εκτιµώ ότι δεν θα επαναληφθεί- αυτό που έγινε το 2009 γιατί το 2008 προς 2009, αρχές
του 2009 όταν εφαρµόστηκε τότε το πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ διατέθηκαν αρκετά εκατοµµύρια ευρώ και στην περιοχή της Καστοριάς αλλά δυστυχώς δεν έγινε αξιοποίηση των κονδυλίων
αυτών από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που είχαν πράγµατι
ανάγκη, που είναι παραγωγικές και που είχαν ανάγκη αυτής της
στήριξης και λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ως εξαγωγικές επιχειρήσεις. Πολλά από τα κονδύλια αυτά επειδή οι
προϋποθέσεις που είχαν τεθεί τότε από το ΤΕΜΠΜΕ ήταν συγκεκριµένες είναι κοινό µυστικό ότι εδόθησαν τα άτοκα µάλιστα
δάνεια σε φαρµακοποιούς, σε επιχειρήσεις εισαγωγής αυτοκινήτων, εµπορίας χρωµάτων και έχουµε διαπιστώσει στον τόπο
ότι συνέβη αυτό.
Θα πρέπει αυτήν τη φορά το ΤΕΜΠΜΕ να διαθέσει τη στήριξή
του στην παραγωγική δραστηριότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Σε ό,τι αφορά επίσης στα προγράµµατα του ΟΑΕ∆. Πράγµατι
εκπονήσαµε µε τον ΟΑΕ∆ ένα πρόγραµµα, αναφέρθηκε σε αυτό
και ο κ. Τζηκαλάγιας, αναφέρθηκε και ο κ. Μπόλαρης και εκτίµησή µου είναι ότι πριν το καλοκαίρι µε τη συνέργεια και των
άλλων Υπουργείων θα µπορέσει να αρχίσει να υλοποιείται, για
τα χίλια πεντακόσια τουλάχιστον άτοµα έτσι ώστε να υπάρξει
αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας η οποία πρέπει να
σας ενηµερώσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι η µεγαλύτερη σε
ποσοστό σε όλη την Ελλάδα. Ο Νοµός Καστοριάς δυστυχώς κατέχει ένα δυσάρεστο και αρνητικό πρωτείο. Έχουµε το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας και λόγω των κρίσεων στη βιοτεχνία.
Τέλος, εκτιµώ ότι θα συµβάλει και η επαναλειτουργία των αεροπορικών γραµµών γιατί τα µόλις προηγούµενα χρόνια είχε
υπάρξει µία ραγδαία µείωση πτήσεων. Είχαµε µείνει µε δύο µόνο
πτήσεις, µετά µε µία την εβδοµάδα και από τον περασµένο Σεπτέµβρη είχαν διακοπεί όλες οι πτήσεις. Τώρα η ένταξη της Καστοριάς στο σύστηµα των άγονων επιδοτούµενων γραµµών θα
δώσει τη δυνατότητα από τις αρχές Ιουλίου, απ’ ό,τι εκτιµούµε,
να υπάρξει και πάλι τακτική αεροπορική επικοινωνία.
Όλα αυτά τα λέω ζητώντας -και µε αυτό θα κλείσω- και από
εσάς, κύριε Υφυπουργέ, και συνολικά από το Υπουργείο σας
αλλά και από τα συναρµόδια Υπουργεία και το λέω καθηµερινά
αυτά τα προγράµµατα, αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτός ο σχεδιασµός να εφαρµόζονται χωρίς καµµία καθυστέρηση για να
µπορέσουµε βήµα-βήµα να βγούµε από την κρίση και να µπορέσει να στηριχθεί και ει δυνατόν να αναπτυχθεί και πάλι ο κλάδος
γιατί στην παγκόσµια αγορά, παρά την παγκόσµια οικονοµική
κρίση, ο κλάδος της γουνοποιίας δεν διέρχεται κρίση.
Η Κίνα είναι αυτήν τη στιγµή όχι µόνο ο µεγαλύτερος παραγωγός ειδών γούνας αλλά έχει µετατραπεί τα τελευταία χρόνια
και αυτό ενισχύεται συνεχώς σε µία τεράστια αγορά που απορροφά έτοιµα ενδύµατα από γούνα, είδη γουνοποιίας. Και αυτή η
δίψα της αχανούς αυτής χώρας και για τα είδη αυτά είναι ακόρεστη. Έχοντας υπ’ όψιν αυτά τα δεδοµένα θα πρέπει τόσο οι
παραγωγικοί φορείς, οι ίδιοι οι γουνοποιοί όσο και η πολιτεία να
κινηθούµε κατά την άποψή µου προς τους άξονες ή τις κατευθύνσεις που αναφέρθηκα νωρίτερα.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Σταύρος Καλαφάτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, ευχόµενος ειλικρινά «καλή επιτυχία» στα
καθήκοντά σας, αφού πριν από λίγες ηµέρες αναλάβατε συγκεκριµένες αρµοδιότητες, θα ήθελα να υπογραµµίσω µε την ευκαιρία της συζήτησης αυτής πραγµατικά τη σηµασία που έχει και
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το χαµένο χρόνο, στον οποίον σταθήκαµε όλοι µάρτυρες τους
τελευταίους επτάµισι µήνες, σε σχέση µε την ανάληψη των καθηκόντων σας και το πόσο, αν θέλετε, έχασε η περιφέρεια, η Μακεδονία, η Θράκη και στα ζητήµατα της ανάπτυξης, από τη
στιγµή που υπήρχε ένα κενό περιεχοµένου από πλευράς της διοίκησης, της οργανωµένης κυβέρνησης, να πράξει και να δώσει
λύσεις ή να ασχοληθεί µε σηµαντικά ζητήµατα, όπως είναι αυτό
που συζητάµε σήµερα εδώ και το οποίο αφορά τον κλάδο της
γούνας, τη γουνοποιία. Και βεβαίως είναι µια ευκαιρία για µένα
να σας επισηµάνω ότι υπήρχαν κάποιες πρωτοβουλίες που αφορούσαν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, που αφορούσαν
τα ζητήµατα συνεργασίας των επιµελητηρίων, των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, από το τότε Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, ανέξοδες, χωρίς να κοστίζουν τίποτα. Πρωτοβουλίες που θα πρέπει
κατά την άποψή µου να συνεχιστούν -όπως το άτυπο Συµβούλιο
Επιχειρηµατικότητας, τα συµβούλια τουριστικής ανάπτυξης, που
είναι συλλογικά όργανα- για να µπορέσουν να στοχεύσουν την
ανάπτυξη µε ένα πιο συγκροτηµένο και συντεταγµένο τρόπο µε
αρωγούς τους ίδιους τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα στη Βόρεια
Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Αλλά και η σηµερινή µας
συζήτηση είναι πολύ σηµαντική, ακριβώς γιατί ο κλάδος της γούνας είναι πολύ σηµαντικός για την οικονοµία.
Κατ’ αρχάς, η γουνοποιία είναι από τους λίγους κλάδους που
είναι εντάσεως εργασίας, αφού το 85% της επεξεργασίας του
προϊόντος κατασκευάζεται από εργατικά κέντρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είναι εντάσεως κεφαλαίου, κύριε Καλαφάτη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Συµφωνώ, αλλά τα εργατικά χέρια
παραµένουν σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι, βεβαίως. ∆υστυχώς όµως είναι εντάσεως κεφαλαίου. Κοστίζει πολύ η αγορά της
πρώτης ύλης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Είναι εντάσεως κεφαλαίου. Έχετε
δίκιο. Παρά ταύτα όµως, ένας πολύ µεγάλος αριθµός εργαζοµένων, χειρωνακτών, απασχολούνται.
Σε αριθµούς: Από τις πέντε χιλιάδες πεντακόσιες επιχειρήσεις
του Νοµού Καστοριάς, οι δύο χιλιάδες διακόσιες είναι γουνοποιητικές. Ποσοστό 45%. Από αυτές, οι πεντακόσιες εξήντα έξι
είναι εξαγωγικές. Στη Σιάτιστα και την ευρύτερη περιοχή του Βοείου υπάρχουν επτακόσιες πενήντα γουνοποιητικές επιχειρήσεις,
εκ των οποίων οι µισές είναι εξαγωγικές. ∆ηλαδή, στο σύνολό
τους είναι εγκατεστηµένες τρεις χιλιάδες επιχειρήσεις. Το προσωπικό δε που απασχολείται άµεσα και έµµεσα από αυτές, ανάλογα µε την εποχή του χρόνου, υπολογίζεται σε επτά χιλιάδες
µε εννιάµισι χιλιάδες άτοµα. Σύνολο, λοιπόν, επιχειρήσεων και
εργαζοµένων άνω των δέκα χιλιάδων ατόµων. Το ποσοστό του
κλάδου του ΑΕΠ του Νοµού Καστοριάς κυµαίνεται µεταξύ του
61,5% και 67,8%, δηλαδή τα 2/3 της παραγωγικής δραστηριότητας. Είναι απόλυτα εξαγωγικός κλάδος. Πάνω από το 95% -το
είπε και ο κύριος Πρόεδρος- των προϊόντων εξάγονται άµεσα και
έµµεσα. Οι αιτήσεις άµεσης εξαγωγής της πενταετίας 2003-2008
κινήθηκαν µεταξύ 210 και 270.000.000, ενώ µε τις πωλήσεις, τον
τουρισµό και τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις κυµαίνονται σε ένα σύνολο περίπου 280 µε 350.000.000 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν πόσο σηµαντικός είναι ο κλάδος της γούνας στην ελληνική
οικονοµία. Έτσι, αν θέλετε, ενδυναµώνουν ή µεγαλώνουν την ευθύνη της Κυβέρνησης να στηρίξει αυτό το συγκεκριµένο κλάδο.
Από την πρώτη απάντηση στο Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας στις 18.12.2009 της κ. Κατσέλη φαίνεται καθαρά ότι και η
Νέα ∆ηµοκρατία –και αυτό καλούµε να κάνει και η νέα Κυβέρνηση- στήριξε τον κλάδο της γούνας, κυρίως µε χρηµατοδοτικά
προγράµµατα. Κάποια, εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν ήδη
από την πρώτη απάντηση της κυρίας Υπουργού, υπάρχουν πρόσθετα και τα οποία δεν είχε αναφέρει. Αναφέρω το ειδικό πρόγραµµα για την ένδυση και υπόδηση, τα προγράµµατα
µεταποίησης µέσω των ΠΕΠ, που υλοποίησαν οι τράπεζες,
καθώς και το Πρόγραµµα Ενίσχυσης Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων στον τοµέα της µεταποίησης. Επίσης, να θυµίσω
ότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας πέτυχε να χαρακτηριστεί ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας γενικότερα, στον οποίον
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ανήκει και η γούνα, ως αναγκαίος για ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση –υπάρχει και σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης- και πάνω σ’ αυτή τη βάση προκηρύχθηκε το πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων για ένδυση και υπόδηση, το
οποίο στήριξε σηµαντικά και τις επιχειρήσεις γούνας. Τότε, η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είχε προχωρήσει σε ρυθµίσεις
χρεών, µε τα όποια ζητήµατα είχαν προκύψει, προγράµµατα κατάρτισης, προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης, στα οποία
µπορούσαν να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις γούνας. Και χαιρόµαστε που ένα κοµµάτι αυτών των προγραµµάτων και του σχεδιασµού συνεχίζεται και από τη σηµερινή Κυβέρνηση. Και βέβαια
να πω ότι υπήρχε και µια σειρά Υπουργών της Νέας ∆ηµοκρατίας, κυρίως το 2008, που είχε παραστεί σε διασκέψεις, σε συνδιασκέψεις, στο χώρο της Καστοριάς, δείχνοντας εµπράκτως και
µε τη φυσική τους παρουσία και µε την υλοποίηση προγράµµατος, έτσι όπως εκφωνήθηκε από τους ίδιους τους Υπουργούς,
το ενδιαφέρον της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας για τον
κλάδο της γούνας.
Αυτό, λοιπόν, που έχει ξεκινήσει τα προηγούµενα χρόνια εµείς
το βλέπουµε θετικά. ∆εν είµαστε εδώ για να κριτικάρουµε τόσο
την Κυβέρνηση, όσο για να ενθαρρύνουµε την Κυβέρνηση να
στηρίξει αυτόν τον κλάδο, να δώσει ανάσα ζωής στην περιφέρεια και επιτέλους να κινηθεί στο χώρο της ανάπτυξης. Τα µέτρα,
τα οποία είναι καθαρά δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, τα οποία επιβλήθηκαν µονοµερώς, τα οποία ουσιαστικά πιέζουν καθηµερινά
τον Έλληνα πολίτη, θα πρέπει να έχουν απαραίτητα τη δοσολογία της αναπτυξιακής πνοής. Θα πρέπει να είναι και αναπτυξιακά.
Έρχονται αργά. Ας έρθουν και ας τα δούµε. Ας δούµε επιτέλους
κάποια αναπτυξιακή πολιτική, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, ιδιαίτερα στήριξη στη µικροµεσαία επιχείρηση. Και ας το δούµε αυτό
να γίνεται εµπράκτως και µε αποτελέσµατα.
Εµείς θα είµαστε εδώ πέρα για τον κλάδο της γούνας, που
αφορά µια περιοχή στη δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα πονεµένη.
Και αποτελεί κι ένα λόγο παραπάνω για µας να στηρίξουµε τις περιοχές εκείνες της βορείου Ελλάδας, οι οποίες για πολλά χρόνια,
στο µακρύ παρελθόν, ήταν έξω από µια πορεία ανάπτυξης. Εµείς
θα είµαστε εδώ πέρα για να στηρίζουµε κάθε τέτοια προσπάθεια,
που σαν στόχο θα έχει την ενδυνάµωση κλάδων, όπως είναι ο
κλάδος της γούνας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Καλαφάτη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Παπουτσής
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Φαίνεται ότι σήµερα έχει την τιµητική της στη Βουλή των Ελλήνων η Καστοριά. Και όχι µόνο η Καστοριά, αλλά και η Μακεδονία, δεδοµένου ότι όχι µόνο ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ.
Φίλιππος Πετσάλνικος, προεδρεύει της συνεδρίασης του Σώµατος, αλλά και ο ερωτών συνάδελφος είναι επίσης Βουλευτής Καστοριάς, ο κ. Καλαφάτης είναι πρώην Υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης, ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης σήµερα,
ο κ. Μάρκος Μπόλαρης, µε τις νέες του αρµοδιότητες είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της περιοχής της Μακεδονίας και είναι
και οι δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι κοντοχωριανοί.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εκ Θεσσαλίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Εκ Θεσσαλίας ορµώµενοι και οι δύο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχουµε την υποστήριξη και υµών των Θετταλών, δηλαδή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Θέλω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, µε την
ευκαιρία αυτή να επισηµάνω το γεγονός ότι πράγµατι η γουνοποιία είναι µια δραστηριότητα παραγωγική και εξαγωγική, εξαιρετικά σηµαντική, όχι µόνο για τη Μακεδονία και την Καστοριά,
αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Από την άποψη αυτή είναι απολύτως επιβεβληµένη η συνέχιση των προσπαθειών της Κυβέρνησης µέσα σ’ αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιµη
ταυτόχρονα συγκυρία για την οικονοµία µας, να προσπαθήσουµε
µε κάθε τρόπο να συµβάλουµε στην κατεύθυνση της ενίσχυσης
της γουνοποιίας.
Αντιλαµβάνοµαι ότι το πρόγραµµα που παρουσιάσατε εσείς,
κύριε Πρόεδρε, σε συνεργασία µε την Κυβέρνηση και το ∆ιοικητή
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του ΟΑΕ∆, τον κ. Κικίλια, είναι ένα πρόγραµµα που δίνει µια ουσιαστική βοήθεια σ’ αυτή τη φάση, σ’ αυτή την περίοδο. Ωστόσο,
η νέα µορφή λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ µόλις σήµερα δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από ό,τι φαίνεται, και
η Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και το Εθνικό Τυπογραφείο πρέπει να επιταχύνουν τις λειτουργίες τους, διότι µάλλον υπάρχουν
καθυστερήσεις και εκεί, οι οποίες δεν φαίνονται. Σήµερα, λοιπόν,
επιτέλους δηµοσιεύθηκε και το ΤΕΜΠΜΕ στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και ως εκ τούτου µπορεί να αξιοποιηθεί µε τον κατάλληλο τρόπο, προκειµένου να ενισχυθεί η γουνοποιία στην Καστοριά. Και όχι µόνο εκεί, αλλά σε όλες τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες πράγµατι µπορούν να συµβάλουν στο να
σταθεί η ελληνική οικονοµία στα πόδια της αυτή την περίοδο.
Ειδικά, όµως, για την Καστοριά έχω την αίσθηση ότι η υπόθεση της βίζας µε τη Ρωσία είναι ένα κρίσιµο θέµα, το οποίο επίσης µπορεί να βοηθήσει. Νοµίζω ότι είναι εξαιρετικής σηµασίας
να ολοκληρωθούν οι προσπάθειες της Κυβέρνησης και να αρχίσει η άµεση υλοποίηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Παπουτσή, συγγνώµη για την παρέµβαση. Είναι ένα θέµα, για το οποίο συµφώνησε ο Πρωθυπουργός µε τον Πρωθυπουργό κ. Πούτιν κατά την
πρόσφατη, πριν από µερικούς µήνες, επίσκεψη του κ. Παπανδρέου στη Μόσχα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ακριβώς.
Η υλοποίηση, λοιπόν, αυτής της συµφωνίας το ταχύτερο δυνατό έχω την αίσθηση ότι θα βοηθήσει ακόµη περισσότερο.
Και επιπλέον, επειδή τον τελευταίο καιρό αναπτύσσονται και οι
συνεργασίες της ελληνικής Κυβέρνησης µε τις χώρες των Αραβικών Εµιράτων, στο Κατάρ υπήρξε η πρώτη συµφωνία, ήδη
υπάρχει προωθητική εξαγωγική δραστηριότητα προς τα Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, όπου είναι και δεύτερος τόπος εξαγωγής της γούνας της Καστοριάς, µετά από τη Ρωσία, έχω την
αίσθηση ότι και αυτό µπορεί να βοηθήσει στην προοπτική των
εξαγωγών µας.
Σε κάθε περίπτωση, θέλω και εγώ να ενώσω τη φωνή µου, τη
φωνή του ΠΑΣΟΚ, στις προσπάθειες της Κυβέρνησης και τις
δικές σας, κύριε Πρόεδρε και των συναδέλφων, για να έχουµε
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, προκειµένου η γουνοποιία της
Καστοριάς, η ελληνική γουνοποιία –επιτρέψτε µου να το πω- να
αντιµετωπίσει τις κρίσιµες αυτές περιόδους, όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του 1999…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): 1999-2002.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ακριβώς, όταν και πάλι τότε αντιµετώπισε µια µεγάλη διεθνή οικονοµική κρίση, που ήταν η κρίση
της Σοβιετικής Ένωσης και πάλι αντεπεξήλθε και βγήκε µπροστά, ξανά, τιµώντας και την περιοχή αλλά και τη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπουτσή.
Επειδή ο κ. Παπουτσής είπε, πολύ ορθώς, ότι θα πρέπει και
στα θέµατα της συνεργασίας µε τις χώρες του Περσικού Κόλπου, Κατάρ, Ντουµπάι κ.λπ., και θα αναρωτιέται ο κόσµος µε τις
υψηλές θερµοκρασίες που υπάρχουν εκεί, αγοράζουν γούνες;
Φοράνε γούνες;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Οι βασικοί πελάτες είναι οι Ρώσοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κάνουµε τη διευκρίνιση, ακριβώς όπως λέει ο κ. Παπουτσής, ότι οι βασικοί πελάτες
είναι οι Ρώσοι τουρίστες, που κατά εκατοντάδες χιλιάδες κατακλύζουν τα τελευταία χρόνια τις χώρες αυτές. Και γι’ αυτό υπάρχουν εκατοντάδες επιχειρήσεις πώλησης, δηλαδή βιτρίνες, όπως
λέµε, ειδών από γουνοποιία από την Καστοριά και τη Σιάτιστα
στις χώρες αυτές.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ακόµη καλύτερα να µπορούσαµε να
φέρουµε τους Ρώσους εδώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και γι’ αυτό η επισήµανση του κ. Παπουτσή. Φαντάζοµαι ότι ο κύριος Υπουργός θα
µας ενηµερώσει τώρα για το πώς εξελίσσεται η υλοποίηση της
συµφωνίας του κ. Παπανδρέου µε τον κ. Πούτιν στο θέµα της
βίζας, άρα της διευκόλυνσης έτι περαιτέρω και της αύξησης του
αριθµού των επισκεπτών τουριστών από τη Ρωσία και από άλλες
χώρες, όπως η Ουκρανία, η Λευκορωσία. Φαντάζοµαι ότι ο κ.
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Μπόλαρης σε λίγο θα µας ενηµερώσει όλους για το σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες υλοποίησης της συµφωνίας.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ
κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εν τάχει θα µου επιτρέψετε να κάνω δύο επισηµάνσεις. Πρώτον, αλγεινή εντύπωση µου προξενεί το γεγονός ότι από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος και το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι γι’ αυτό το τόσο σηµαντικό ζήτηµα. Μάλλον θεωρούν τους γουναράδες της Καστοριάς µέγιστους κεφαλαιοκράτες και έχουν µια απέχθεια, εκτός και αν
συµβαίνει κάτι άλλο που δεν µπορώ να το γνωρίζω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ροντούλη, τώρα
είναι απόντες. ∆εν θα µπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό
τους.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εντάξει, εγώ απλώς κάνω την επισήµανση. Να καταγραφεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα σας παρακαλούσα
και εκτίµησή µου είναι ότι δεν θεωρούν τους Καστοριανούς µεγαλοκεφαλαιοκράτες, γιατί είναι βιοτέχνες και γουνεργάτες στη
συντριπτική πλειονότητα…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συµφωνώ µαζί σας. Κάποιοι µπορεί
να συγχέουν τα πράγµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αλλά θα σας παρακαλέσω ειλικρινά εν απουσία των δυο κοµµάτων ας µην αναφέρεστε σ’ αυτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, αλλά εγώ θα πρέπει να επισηµάνω την απουσία.
∆εύτερον, κύριε Τζηκαλάγια, νοµίζω ότι µπορεί το αντι-fur κίνηµα να πάει σε κάποιες ακρότητες, αλλά καλό είναι να αντιµετωπίζουµε τις ενστάσεις, χωρίς να φτάνουµε σε ακρότητες
βεβαίως, του κινήµατος αυτού που αναφέρεται στην προστασία
των ζώων µε ευαισθησία. ∆ιότι υπάρχουν, γνωρίζει και ο κ. Παπουτσής, αντίστοιχοι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
επιτάσσουν µία «ανθρώπινη» συµπεριφορά στη µεταχείριση των
ζώων. Και αυτό δεν αφορά µόνο τους γουνοποιούς, αφορά όλον
τον τοµέα της κτηνοτροφίας.
Εγώ θα επικροτήσω τα λεχθέντα υπό του αξιοτίµου κυρίου
Προέδρου της Βουλής περί προβολής και προώθησης του προϊόντος. ∆ιότι πράγµατι, πρέπει να υπάρξει, να κατοχυρωθεί διεθνώς, ένα ελληνικό brand name όσον αφορά τη γούνα. Και
βεβαίως, εδώ ο Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών καλείται να
παίξει ένα σηµαντικό ρόλο.
Νοµίζω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ότι γίνονται κάποιες ετήσιες
εκθέσεις, αλλά µε πολύ µικρό προϋπολογισµό, που αν δεν κάνω
λάθος, ανέρχεται γύρω στις 260.000 ευρώ, τη στιγµή που η Ιταλία –για να πω ένα παράδειγµα- κάνει προβολή αντιστοίχων ιταλικών προϊόντων στην Κίνα, ύψους 23.000.000 ευρώ. Άρα,
λοιπόν, αυτό το πράγµα θα πρέπει να µας προβληµατίσει, υπό
την έννοια ότι θα πρέπει αυτή η προβολή, η διαφήµιση να γίνεται συγκροτηµένα και στοχευµένα, όχι διάσπαρτα και κατακερµατισµένα. Να γίνεται σε στοχευµένες αγορές, που πράγµατι µας
ενδιαφέρουν, όπως είναι η µεγάλη αγορά της Ρωσίας, όπως είναι
η µεγάλη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, όπως είναι η αναδυόµενη αγορά των προϊόντων πολυτελείας της Κίνας. Άρα, λοιπόν, στόχευση στην προβολή και στην προώθηση, εάν θέλουµε
να µεγιστοποιήσουµε το όποιο αποτέλεσµα.
Θα έλεγα επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι και το Υπουργείο
Παιδείας θα µπορούσε να συνεισφέρει στον τοµέα αυτόν. Πώς;
Θα µπορούσε να συνεισφέρει δηµιουργώντας σχολές ΤΕΙ ή ΑΕΙ,
οι οποίες θα µπορούσαν να προσφέρουν εξειδικευµένα στελέχη
µάρκετινγκ διοίκησης ή εξειδικευµένους σχεδιαστές. ∆ιότι όταν
µιλάµε για brand name και ποιοτικό προϊόν, θεωρώ ότι τέτοιες
κρίσιµες παραµέτρους δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να τις αφήνουµε
στο περιθώριο.
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχρώµαι και τον πολύτιµο χρόνο των συναδέλφων, µε µια πρόταση. Είναι ευχής
έργον τώρα που εσείς κατάγεστε από την Καστοριά και είστε
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, προκειµένου να εισαγάγετε
την εξής πρακτική. Στα δώρα φιλοφρόνησης προς ξένους κυβερνητικούς αξιωµατούχους που επισκέπτονται τη Βουλή των
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Ελλήνων, θεωρώ σωστό και πρέπον να προσφέρετε ως δώρο
προϊόντα καστοριανής γουνοποιίας, εάν θέλουµε πράγµατι στην
πράξη και όχι µόνο στα λόγια να αποδεχόµαστε ότι τα προϊόντα
της καστοριανής ή από τη Σιάτιστα γουνοποιίας, είναι εθνικά
προϊόντα. Είναι προϊόντα εθνικής σηµασίας και βαρύτητας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη.
Κύριε Ροντούλη, ευχαρίστως να υλοποιούσα αυτή την πρότασή σας, αλλά µε δυο προϋποθέσεις. Πρώτον, η χώρα να µη
βρισκόταν σ’ αυτήν την πολύ δύσκολη δηµοσιονοµική κατάσταση…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ένα καπέλο δεν είναι τίποτα!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): … και όπως ξέρετε,
κύριε Ροντούλη, προβαίνω συνεχώς σε περικοπές του Προϋπολογισµού της Βουλής, των δαπανών της Βουλής, άρα είναι απαγορευτικό κάτι τέτοιο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι ανταποδοτικό όµως.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι οι γουνοποιοί εάν µας κάνουν δώρο αυτά τα
δώρα τότε θα µπορούσαµε να τα παρέχουµε. Αλλά από πλευράς
Προϋπολογισµού της Βουλής σαφώς προχωρούµε συνεχώς σε
περικοπές, γιατί θα πρέπει και εµείς να εκπέµπουµε ένα σαφές,
όπως εκπέµπουµε, µήνυµα οικονοµίας και νοικοκυροσύνης και
των δικών µας εδώ δαπανών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μη φοβόσαστε την πολιτική αυτή.
Θα φέρει πολλαπλάσια έσοδα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σε ό,τι αφορά τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, απλά να θυµίσω ότι από το 1996
στο εξαιρετικά οργανωµένο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα της Καστοριάς, που έχει ήδη τρία τµήµατα µε πολύ σηµαντικό αριθµό σπουδαστών -είναι ίσως από τα καλύτερα περιφερειακά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, έχει τέσσερις
χιλιάδες φοιτητές, πραγµατικούς φοιτητές και όχι απλά εγγεγραµµένους- το πρώτο τµήµα που λειτούργησε για πρώτη φορά,
όπως είπα το 1996, είναι το Τµήµα ∆ιεθνούς Εµπορίου. Είχαµε
ακριβώς και γι’ αυτό το λόγο σχεδιάσει το µοναδικό στο είδος
του στην Ελλάδα, σε επίπεδο ΤΕΙ, Τµήµα ∆ιεθνούς Εµπορίου, για
να υπάρξει δυνατότητα παραγωγής ανθρώπινου πολύ καλά καταρτισµένου επιστηµονικά δυναµικού και για να υποβοηθηθεί και
αυτός ο εξαγωγικός κλάδος και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, βέβαια, όλης της Ελλάδας, σε όλες τις περιοχές.
Ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας έχει τώρα το λόγο.
Κύριε Βουλευτά, έχετε πέντε λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα στην πρωτολογία µου, στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ όσο γίνεται
πιο συνοπτικά στις προτάσεις-µέτρα ανάπτυξης του κλάδου της
γουνοποιίας. Συµφωνήσαµε όλες οι πτέρυγες ότι πρέπει να ενισχύσουµε την εξωστρέφεια του κλάδου µε άνοιγµα νέων αγορών. Είπατε και εσείς, κύριε Πρόεδρε, και πολύ σωστά, ότι η Κίνα
είναι και πρώτη παγκόσµια δύναµη ως εισαγωγέας γουναρικών.
Προσπάθεια για να καθιερωθούν τα αποκόµµατα της γούνας ως
εθνικό και τοπικό παραδοσιακό προστατευόµενο προϊόν, στήριξη
της ∆ιεθνούς Έκθεσης Γούνας µε προβολή στα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας, στήριξη των υφισταµένων φορέων, όπως του Κέντρου Ελληνικής Γούνας, της Οµοσπονδίας Γούνας, του Συνδέσµου Γουνοποιών εντός και εκτός Ελλάδος, δηµιουργία κέντρου
ηλεκτρονικού εµπορίου.
Η πολιτεία, µέσω του Επιµελητηρίου και µέσω των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων πριν από είκοσι περίπου
χρόνια, έκανε Εκθετήριο Γούνας στην Καστοριά, πολύ χρήσιµο.
Πριν από λίγους µήνες µε προσπάθειες και κόπους και χρήµατα
του Συνδέσµου Γουνοποιών Καστοριάς έγινε επέκταση αυτού
του εκθετηρίου, ένα πάρα πολύ σηµαντικό έργο. Αυτή τη στιγµή
η Καστοριά χρειάζεται και δηµοπρατήριο.
Γιατί να πηγαίνουµε µόνο στην Κοπεγχάγη, στο Ελσίνκι, στην
Αγία Πετρούπολη και στην Αµερική για να παίρνουµε δέρµατα
και γουνοδέρµατα από δηµοπρασίες;
Επιδότηση εξαγωγών για τους επιχειρηµατίες που κάνουν εξαγωγές από ειδικό λογαριασµό. Βελτίωση της διαδικασίας για την
έκδοση βίζας από τη Ρωσία και τις άλλες χώρες. Πολύ σωστά
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αυτά που λέγονται, η κατεύθυνση που πήρε η υπόθεση, όπως είπατε και µε τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, αλλά όλοι ξέρουν -και πολύ περισσότερο οι γουναράδες- το κύκλωµα που
υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια και απαγόρευε στους Ρώσους
επισκέπτες, εµπόρους, τουρίστες, να παίρνουν γρήγορα άδεια
εισόδου στη χώρα µας.
Μία ιδιαίτερη αναφορά στα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων που
έχουν µέλλον στην περιοχή. Πρέπει να καθορίσουµε κτηνοτροφικές
ζώνες και να δηµιουργήσουµε εκτροφεία γουνοφόρων µε αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών θεµάτων που τυχόν δηµιουργούνται
σε θέµατα ποιότητας της ζωής των κατοίκων που ζουν πλησίον
αυτών των περιοχών. Καταναλώνουµε περίπου τέσσερα εκατοµµύρια γουνοφόρα δέρµατα που χρειαζόµαστε το χρόνο και από
αυτά περίπου 10% µε 15%, τα τετρακόσιες χιλιάδες δηλαδή παράγονται στην περιοχή µας. Άρα, υπάρχει πεδίον δράσης λαµπρό
στο να δηµιουργήσουµε και άλλα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων.
Ένα µέτρο που προτείνουµε είναι ο συντελεστής δόµησης, ας
πούµε στα χωράφια που γίνονται αυτά τα εκτροφεία, από 40%
που είναι σήµερα να επεκταθεί στο 60% µε 70%. Γιατί να µην γίνει
αυτό;
Επίσης, να γίνει ειδική µονάδα επεξεργασίας των υποπροϊόντων των γουνοφόρων ζώων -αυτά είναι οικολογικά που λέµε,
κύριε Ροντούλη- και να υπάρξει δηµιουργία κέντρων συντονισµού για εργαστηριακή παρακολούθηση όλων των απαραίτητων
εξετάσεων των γουνοφόρων ζώων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους.
Μερικές ακόµα προτάσεις. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς επιχειρήσεων να µειωθούν κατά 50% όλες οι φορολογικές επιβαρύνσεις της επιχείρησης που θα προκύψει για διάστηµα
τριών ετών δίνοντας τη δυνατότητα συνένωσης επιχειρήσεων για
την επιβίωσή τους στο παγκόσµιο περιβάλλον.
Για την οικονοµία του χρόνου δεν θα αναφερθώ στο ΤΕΜΠΜΕ
που αναφέρθηκαν αρκετοί από τους προλαλήσαντες.
Ένα πολύ σηµαντικό, κύριε Υφυπουργέ –και σας προτείνω να
πάτε σε είκοσι ηµέρες στη Μόσχα- είναι ότι στις 7 - 8 Ιουνίου
2010 γίνεται η 7η Σύνοδος Μεικτής Οικονοµικής, Βιοµηχανικής,
Τεχνολογικής και Επιστηµονικής Συνεργασίας Ελλάδος και Ρωσίας και να ζητηθεί από ελληνικής πλευράς η µείωση σε πολύ χαµηλό συντελεστή, όχι πάνω από 5%, στο φόρο εισαγωγής για τα
ελληνικά έτοιµα γουναρικά και όχι πάνω από 100 ευρώ ανά
έτοιµο ένδυµα µε παράλληλη εξαίρεση του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή. Έτσι θα αυξηθούν σε µεγάλο βαθµό οι εξαγωγές γουναρικών, καθώς επίσης θα προστατευτεί και η διακίνηση ενδυµάτων
γούνας στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αυτό µπορεί να γίνει και από
την άλλη πλευρά κι έτσι υπολογίζουµε να έχουµε αύξηση των
πωλήσεων ελληνικών γουνών στη Ρωσία σε ποσοστό 30% την
επόµενη διετία.
Η βίζα για τους Ρώσους τουρίστες να ελαττωθεί από 60 ευρώ
σε 10 ευρώ. Οι Τούρκοι είχαν 10 δολάρια Αµερικής βίζα για τους
Ρώσους και τα κατάργησαν και τα 10 δολάρια. Έχουµε περίπου
διακόσιες χιλιάδες µε διακόσιες πενήντα χιλιάδες τουρίστες από
τη Ρωσία και το κόστος άµα µειωθεί η βίζα ή αν και καταργηθεί
θα είναι µόνο 1.000.000 ευρώ το χρόνο, αλλά σκεφθείτε τα οφέλη
που θα έχουµε αν έλθουν πολλαπλάσιοι Ρώσοι τουρίστες στην
Ελλάδα.
Πρέπει να προσελκύσουµε άµεσα τουρίστες και από την Κίνα.
Ο αριθµός των Κινέζων που επιθυµούν να επισκεφθούν την Ελλάδα είναι πολύ µεγάλος. Περίπου κάθε Κινέζος που έρχεται
στην Ελλάδα ξοδεύει 4.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι ένας στους
σαράντα Κινέζους τουρίστες που έρχεται στην Ελλάδα αγοράζει
γούνα. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Επίσης οι σχέσεις µε την Τουρκία στη γουνοποιία είναι πάρα
πολύ καλές. Υπάρχει αµφοτερόπλευρη επιθυµία οι φόροι, οι δασµοί, από 20% να ελαττωθούν σε 10% σε εισαγωγή και εξαγωγή
από την Τουρκία.
Όσον αφορά τον Οργανισµό Προώθησης Εξαγωγών να υπάρχει συνεχής και ανελλιπής στήριξη µέσω ετήσιου προϋπολογισµού πάνω από 1.000.000 ευρώ για πέντε τουλάχιστον χρόνια
από σήµερα, ώστε να κατοχυρωθεί το ελληνικό brand name στις
διεθνείς εκθέσεις, όπως του Χόνγκ Κόνγκ, του Μιλάνου, της Καστοριάς, της Μόσχας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος, για να παράγεις πλούτο πρέπει το εµπορικό ισοζύγιο
γενικά της χώρας να είναι θετικό ως προς τα απόλυτα νούµερα
εισαγωγών και εξαγωγών.
Εδώ και τετρακόσια περίπου χρόνια και κυρίως µετά το 1950
οι γουναράδες του Νοµού Καστοριάς, της Σιάτιστας και του
Βοίου το κάνουν µε πάρα πολύ καλό τρόπο και έχουν φέρει πολύ
πλούτο. Εάν έκαναν το ίδιο οι αγρότες, οι ελαιοπαραγωγοί, οι
άλλοι παραγωγοί προϊόντων γης και θάλασσας, ίσως να ήταν
πολύ καλύτερος ο πρωτογενής τοµέας στην Ελλάδα. Θέλουµε
τη βοήθεια της ελληνικής πολιτείας, γιατί η οικονοµική µάχη που
δίνει ο κλάδος της γουνοποιίας απέναντι στον µεγάλο οικονοµικά
αντίπαλό του, που είναι η Κίνα, θυµίζει τη µάχη του ∆αβίδ µε τον
Γολιάθ και πιστεύουµε, όπως έγινε κάποτε κατά την ιστορία ή τη
µυθολογία, ότι µπορεί ο ∆αβίδ να νικήσει, να επιβιώσει προς όφελος όχι µόνον της περιοχής της Καστοριάς αλλά ολόκληρης της
ελληνικής οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζηκαλάγια.
Μόνο που υπάρχει µία διαφορά ανάµεσα στην ιστορία, τη µυθολογία της διαµάχης ∆αβίδ και Γολιάθ. Εκεί ήταν αντίπαλοι. Σε
σχέση µε την Κίνα όµως µόλις είπαµε κι εγώ κι εσείς και θυµίσαµε ότι η Κίνα δεν είναι µόνο ανταγωνίστρια κατασκευάστρια
χώρα, αλλά µετατρέπεται και σε µία πολύ µεγάλη αγορά και για
τα δικά µας προϊόντα. Άρα δεν θα πρέπει να µετατρέψουµε τον
καλώς εννοούµενο ανταγωνισµό και τη δυνατότητα να διεισδύσουν και οι Καστοριανές ή οι Σιατιστανές επιχειρήσεις στην
αγορά της Κίνας.
Ο αρµόδιος Υφυπουργός κ. Μπόλαρης έχει το λόγο για να
δευτερολογήσει για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συνεχίζοντας τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι
είναι κατοχυρωµένο στις διεθνείς σχέσεις και τις πολιτικές αλλά
και τις επιχειρηµατικές οι διαδικασία που λέει ότι όλοι µπορούµε
να είµαστε κερδισµένοι. Οι Άγγλοι το είπαν Win - Win και αυτό
πρέπει να ισχύσει και στην περίπτωση της γούνας και στις σχέσεις που έχουν και οι γούνες τις Καστοριάς µε την παραγωγή
στην Κίνα.
Ήθελα να πω στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας, τον τέως Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης, ότι το προεδρικό διάταγµα 28 δεν είναι απλά αρµοδιότητες για έναν
Υφυπουργό, αλλά είναι υλοποίηση µίας δέσµευσης του Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, που αφορά για την ίδρυση
µίας οριζόντιας επιχειρησιακής µονάδας του Υπουργείου Οικονοµίας στη Θεσσαλονίκη, πράγµα τα οποίο σηµαίνει ότι η Θεσσαλονίκη παίρνει ουσιαστικές αρµοδιότητες οικονοµικές και
στρατηγικού σχεδιασµού για την πόλη και για την βόρεια Ελλάδα
και αυτό νοµίζω ότι εµείς που είµαστε από τη βόρεια Ελλάδα πρέπει να το αναδεικνύουµε. Και ίσως είναι και το πρώτο µεγάλο
δώρο στα γενέθλια της Απελευθέρωσης που έχει η Θεσσαλονίκη
σε λίγους µήνες.
Ήθελα να πω σε σχέση µε την επερώτηση ότι για το ΤΕΜΠΜΕ
ο κύριος Πρόεδρος µε κάλυψε. Κύριε Πρόεδρε, το ΤΕΜΠΜΕ,
όπως είχε εξαγγελθεί και είχε υλοποιηθεί πέρυσι είχε άλλη στόχευση. ∆εν πήγαν τα λεφτά στην πραγµατική αγορά –σωστά το
είπατε- καλύφθηκαν κάποιες ανασφάλειες που είχαν οι τράπεζες
και κινήθηκαν αλλιώς τα χρήµατα. Το ΤΕΜΠΜΕ το οποίο είπε
προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κ. Παπουτσής,
ότι ανακοινώθηκε σήµερα, έχει στόχευση πολύ συγκεκριµένη η
οποία θα ανακουφίζει τις επιχειρήσεις και θα λύσει και ζητήµατα
που αφορούν εκκρεµότητές τους και προς τα ασφαλιστικά ταµεία και προς την εφορία και βέβαια τους δίνει τη δυνατότητα
αγοράς πρώτων υλών.
Όσον αφορά το Υπουργείο Οικονοµίας θα πρέπει να σας πω
ότι οι επιχειρήσεις της γούνας θα είναι επιχειρήσεις οι οποίες
µπορούν άµεσα να ενταχθούν στο πρόγραµµα το οποίο έχει ανακοινωθεί και είναι σε εξέλιξη, το οποίο αφορά τις επιχειρήσεις
ένδυσης-υπόδησης, πρόγραµµα ενταγµένο στο ΕΣΠΑ, το οποίο
καλεί ήδη για ένταξη επιχειρήσεις και αφορά και την προµήθεια
των µηχανηµάτων και πρώτες ύλες. Επίσης, είναι επιχειρήσεις οι
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οποίες µπορούν να µπουν στη διαδικασία του αναπτυξιακού
νόµου.
Η Υπουργός ανακοίνωσε προχθές ότι ξεκινάει η διαδικασία
διαβούλευσης του νέου αναπτυξιακού νόµου, στον οποίο µπαίνουν τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιφερειακότητας και των
«πράσινων » πολιτικών, της καινοτοµίας και η εξωστρέφεια, συνεπώς είναι νόµος ο οποίος σαφέστατα αφορά τις επιχειρήσεις
της γούνας.
Στο θέµα της προσέλκυσης των τουριστών από τη Ρωσία, από
την Ουκρανία και από τη Λευκορωσία θα πρέπει να σας πω ότι το
ζήτηµα έχει λυθεί. Η υλοποίηση και η συνεννόηση που έχει κάνει
ο Πρωθυπουργός µε τον Ρώσο Πρωθυπουργό έχει φθάσει σε
αίσιο αποτέλεσµα. Το είπε και πριν από λίγο εδώ ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γερουλάνος, ότι συµφωνήθηκε µηδενισµός του κόστους της βίζας και παροχή βίζας εξάµηνης
διάρκειας, δωδεκάµηνης διάρκειας και πενταετούς διάρκειας για
τους Ρώσους οι οποίοι θέλουν να έχουν επανειληµµένες επισκέψεις και για λόγους επιχειρηµατικούς και για λόγους τουριστικούς. Βέβαια αυτό µε κριτήρια τα οποία θα λυθούν από εκεί.
Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι έχουµε συµφωνήσει και µε
τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου και µε τον Πρόεδρο του Συνδυασµού Γουνοποιών για µία ειδική συνάντηση εργασίας στην
Καστοριά όπου πρέπει να δούµε αυτά τα ζητήµατα της προβολής
της γούνας τα οποία σωστά θέσατε. Υπάρχει ένας παράλληλος
και πολύ γόνιµος προβληµατισµός από το Σύνδεσµο Εξαγωγέων
βορείου Ελλάδος στον οποίο συµµετέχουν και οι επιχειρήσεις
Καστοριάς έτσι ώστε να οργανώσουµε και τα θέµατα της προβολής και τα θέµατα της κατοχύρωσης του brand name. Είναι
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η πρόταση που κάνατε για δηµοπρατήριο την οποία µου ανέφεραν από το Επιµελητήριο και από το
Σύνδεσµο και όλα αυτά τις επόµενες µέρες θα τα συζητήσουµε
στην Καστοριά προκειµένου να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για
τη στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής, των επιχειρήσεων
της γούνας οι οποίες έχουν την εξωστρέφεια και µε το αντίστοιχο
θετικό πρόσηµο για τις ελληνικές εισαγωγές στην πατρίδα µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπόλαρη.
Το λόγο έχει ο Kοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Καλαφάτης για να δευτερολογήσει για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, εκ του θεσµικού µου ρόλου οφείλω να
ασκώ αντιπολίτευση µέσα στο πλαίσιο της δικαιοσύνης σε αυστηρό πλαίσιο και βεβαίως εποικοδοµητικά. Έτσι αντιλαµβάνοµαι
το ρόλο µου, γι’ αυτό και επισηµαίνω και υπογραµµίζω κατ’
αρχάς την απώλεια επτά σηµαντικών µηνών για τη χρονική συγκυρία σχετικά µε την ανάληψη των καθηκόντων σας, ιδιαίτερα
σε ζητήµατα που αφορούν την ανάπτυξη και ιδιαίτερα σε ζητήµατα που αφορούν τη Μακεδονία.
Όσον αφορά βεβαίως αυτό που έχει «γεννηθεί» τις τελευταίες
µέρες, ξέρετε πολύ καλά ότι στη Θεσσαλονίκη είµαστε επίσης
πολύ αυστηροί. ∆εν µας ενδιαφέρει, ούτε µας γοητεύει τόσο
πολύ το «αµπαλάζ» όσο το περιεχόµενο και γι’ αυτό επιφυλασσόµεθα να παρακολουθήσουµε, αλλά και να συµβάλουµε, αν
χρειαστεί, ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε πραγµατικά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που χρειάζεται η περιοχή µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
Όσον αφορά το ζήτηµα της γουνοποιίας, απλώς θα κάνω κάποια µικρά σχόλια σε επίπεδο προτάσεων. Η σηµερινή συγκυρία
θεωρείται κατά την άποψή µας κατάλληλη για την επίτευξη ηγετικής θέσης στον κλάδο διεθνώς σε όρους µεριδίου αγοράς µε
σκοπό την παραµονή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων µέσω επενδύσεων, απόκτησης παραγωγικής δυναµικότητας, υποστήριξης
της προβολής τους στις διεθνείς εκθέσεις του κλάδου, καθώς
και επιστηµονικής υποστήριξης. Κρίνεται απαραίτητος κατά την
άποψή µας ο εκσυγχρονισµός του κλάδου διαµέσου επιχειρηΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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σιακών διαρθρώσεων µε έµφαση στη βελτίωση των υποδοµών,
των δεξιοτήτων του παραγωγικού δυναµικού και της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Πρέπει να δοθεί έµφαση
στην οργανωµένη ανάπτυξη οριζόντιων και κάθετων διασυνδέσεων σε αυξηµένες συνεργασίες ειδικά σε θέµατα προώθησης
και σχεδιασµού και σε εξαγωγές-συγχωνεύσεις µε γνώµονα την
αύξηση του µέσου µεγέθους της τυπικής ελληνικής επιχείρησης
και τη βελτίωση της χρηµατοδοτικής τους διάρθρωσης.
Κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είχε ξεκινήσει –νοµίζω
ότι ολοκληρώθηκε, δεν είµαι σίγουρος- η µελέτη για τον κλάδο
της ένδυσης-υπόδησης. Η Κυβέρνηση µέσω του ΕΟΜΜΕΧ προωθεί εκ νέου το πρόγραµµα που προκηρύχθηκε και υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, µόνο που
ακόµα είναι σε φάση προδηµοσίευσης και πρέπει τάχιστα να
προχωρήσουν οι διαδικασίες για την επίσηµη προκήρυξη. Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης είναι 15.000.000
ευρώ, ενώ κατά την άποψή µας πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά.
Ταυτόχρονα νοµίζω ότι το Υπουργείο πρέπει να προκηρύξει
άµεσα και τα προγράµµατα «Σύγχρονη επιχείρηση» και «Μεταποίηση» για µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις µέσω των
οποίων µπορούν να ωφεληθούν για χρηµατοδότηση και οι επιχειρήσεις γούνας. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ΟΠΕ και βεβαίως να
προχωρήσουν οι προσπάθειες στις οποίες αναφερθήκατε σε θέµατα βίζας σε κράτη όπου οι επιχειρήσεις της γούνας επιδιώκουν
περαιτέρω διείσδυση.
Σε κάθε περίπτωση αυτός ο κλάδος αξίζει της ουσιαστικής
στήριξης της Κυβέρνησης. Αφορά σ’ ένα ευαίσθητο κοµµάτι της
ελληνικής περιφέρειας. ∆εν αφορά µονάχα έναν συγκεκριµένο
χώρο, µία συγκεκριµένη πόλη, τα Σιάτιστα ή την Καστοριά, αλλά
αφορά σε συµβολικό, οικονοµικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό επίπεδο µία ολόκληρη περιοχή, έναν ολόκληρο νοµό και η οποιαδήποτε ουσιαστική στήριξη στον συγκεκριµένο κλάδο στη
συγκεκριµένη περιοχή, αν θέλετε, συµβολίζει και εκπέµπει ένα
µήνυµα πραγµατικού ενδιαφέροντος πάνω στην ανάπτυξη ολόκληρης της ελληνικής περιφέρειας η οποία τόσο πολύ έχει ανάγκη πραγµατικές «ανάσες» ζωής, «ανάσες» ανάπτυξης, «ανάσες»
που θα δώσουν ένα άλλο µήνυµα και ένα άλλο πνεύµα στους ανθρώπους που προσπαθούν να δώσουν ζωή σ’ αυτό το κοµµάτι
της ελληνικής γης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Καλαφάτη.
Κύριε Υφυπουργέ, θέλετε να πάρετε το λόγο;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση της υπ’ αριθµόν
16/22-1-2010 επερώτησης (άρθρο 134 παράγραφος 2) αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ζήση Τζηκαλάγια
σχετικά µε την κρίση της γουνοποιίας.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 28 Απριλίου
2010, της Πέµπτης 29 Απριλίου 2010 και της Παρασκευής 30
Απριλίου 2010 και ερωτάται το Σώµα εάν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Τετάρτης 28 Απριλίου 2010, της Πέµπτης 29 Απριλίου 2010
και της Παρασκευής 30 Απριλίου 2010 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 21.36’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 18 Μαΐου 2010 και ώρα 18.00’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) συζήτηση αναφορών και
ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

