ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Η’
Πέµπτη 14 Οκτωβρίου 2010

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας και µέλη
του Συλλόγου “Αναπτυξιακή Κίνηση Νίκαιας-Ρέντη”, σελ.302,
307,309,313
2. Ευχές για ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων, σελ.307,
310,311
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ.287-288
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών,
σελ.288-296
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου 2010, σελ.313
4.Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη στάση
της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη δηµόσια δήλωση του επί
των εξωτερικών συµβούλου της Άγκυρας κ. Καλίν κ.λπ.,
σελ.297
β) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
i) σχετικά µε την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και
στην Πάτρα κ.λπ., σελ.299
ii) σχετικά µε την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων λιγνίτη,
την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας κ.λπ., σελ.305
γ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
κ.λπ., σελ.301
δ) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
i) σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση του ΕΣΥ από την
δωρεάν περίθαλψη παράνοµων µεταναστών κ.λπ., σελ.302
ii) σχετικά µε την αναγκαιότητα πλήρωσης κενής θέσης ιατρού δηµόσιας υγείας ΕΣΥ στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Καστοριάς κ.λπ., σελ.309
ε) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
σχετικά µε τα πληµµυρικά φαινόµενα στην περιοχή της
Βόχας του Νοµού Κορινθίας κ.λπ., σελ.307
στ) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά
µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης
κ.λπ.,, σελ.311
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως ∆ιαρκούς Επιτροπής.
Η ∆ιαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: “Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding/MOU) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και
του Υπουργείου Μεταφορών της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας
για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας
και της Σλοβενικής Ναυτιλιακής ∆ιεύθυνσης”, σελ.302
2. Κατάθεση Σχεδίου Νόµου.
Οι Υπουργοί Επικρατείας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών, Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Εξωτερικών, Υποδοµών, Μετα-

φορών και ∆ικτύων, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και
Τουρισµού και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: “Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων”, σελ.311
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΒΟΥΓΙΑΣ Σ.,
σελ.307,308
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ A.,
σελ.302,303
∆ΙΩΤΗ Η.,
σελ.305,306
ΚΟΡΑΝΤΗΣ Ι.,
σελ.297,298
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ.,
σελ.311,312
ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ Α.,
σελ.303,304
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι.,
σελ.299,300,301,305,306,307
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ A.,
σελ.307,308
ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ Γ.,
σελ.311,312,313
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,
σελ.299,300,301
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.,
σελ.297,298
ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ Β.,
σελ.299,303,313
ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ Φ.,
σελ.301,302
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ Ζ.,
σελ.309,310
ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ Μ.,
σελ.309,310
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ.,
σελ.301,302

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Η’
Πέµπτη 14 Οκτωβρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 14 Οκτωβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.40’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του ∆’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ιωάννη Κοραντή,
Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, τα
ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

αιτείται την κατασκευή προστατευτικού έργου οδοποιίας για
την προστασία της ιδιοκτησίας του.
7) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η κ. Γαλανοπούλου εκφράζει τη διαµαρτυρία της γιατί έγιναν προσλήψεις
τρίτεκνων εκπαιδευτικών χωρίς προϋπηρεσία και οι πολύτεκνοι
µένουν εκτός διορισµών.
8) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Λευτέρης
∆ουκέρης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την κατάργηση του
µαθήµατος της πληροφορικής στο λύκειο.

1) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο κ. Χρήστος Μαρουλιάς αιτείται δηµιουργία τροπολογίας ως προς τη χορήγηση επιδοµάτων στους
τεχνικούς υπαλλήλους του Πολεµικού Ναυτικού.

9) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία αιτείται την επίλυση θέµατος
που αφορά στις εισφορές της Ευρωβουλής στο ΙΚΑ για το διάστηµα που εργαζόταν εκεί.

2) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία τα ∆ασικά Συνδικαλιστικά Σωµατεία αιτούνται την κινητοποίηση των αρχών για
την προστασία της σωµατικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των δασικών υπαλλήλων από τις επιθέσεις των λαθροϋλοτόµων.

10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τσούτσουρα» του ∆ήµου Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης αιτείται την άµεση τοποθέτηση αναµεταδότη, προκειµένου να αποκτήσει τηλεοπτικό σήµα η περιοχή τους.

3) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση αιτείται να αποσαφηνιστεί εάν το µάθηµα της Νεώτερης Ελληνικής
Ιστορίας στα σχολεία αντικατασταθεί από το µάθηµα της ευρωπαϊκής ιστορίας.
4) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας
εκφράζει τη διαµαρτυρία της για τον προϋπολογισµό, ο οποίος
στηρίζεται στην ταµειακή λειτουργία της φορολογικής πολιτικής.
5) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Σωµατείο Συµβασιούχων
Εργαζοµένων ΚΕΠΥΟ (ΣΩΣΥΕ-ΚΕΠΥΟ) αιτείται την οριστική επίλυση του θέµατος των συµβασιούχων που υπηρετούν στην Υπηρεσία και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτής.
6) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Παναγιώτης Νάµπουρης

11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Τσούτσουρα» του ∆ήµου Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης αιτείται
την άµεση τοποθέτηση αναµεταδότη, προκειµένου να αποκτήσει
τηλεοπτικό σήµα η περιοχή τους.
12) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Παπακωνσταντίνου
Σοφοκλής του Εµµανουήλ, δηµοτικός υπάλληλος, δις ηπατοµεταµοσχευθείς, αιτείται τη µείωση του συντάξιµου χρόνου των µεταµοσχευµένων µε συµπαγή όργανα υπαλλήλων του δηµοσίου,
ανάλογα µε τη µείωση του συντάξιµου χρόνου των µεταµοσχευµένων Βουλευτών, σύµφωνα µε τη συνταγµατική επιταγή της ισότητας και του δικαίου.
13) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και φορείς της ∆ράµας, Ελασσόνας και Βεγόρας
αιτούνται να µην υλοποιηθεί η ενδεχόµενη δηµοπράτηση και εκµετάλλευση λιγνιτικών πεδίων γιατί θα επιφέρει δυσµενείς επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον κ.λπ..
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14) Ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα, εφηµερίδας καταγγέλλει τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Καρδίτσας για τον τρόπο λειτουργίας της.
15) Η Βουλευτής Ρεθύµνου κ. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Ξενοδόχων Φθιώτιδας αιτείται την παραγραφή των προστίµων και των πρόσθετων τελών
από τον ΟΑΕΕ, µετά την υπηρεσιακή µεταβίβαση των φακέλων
των ασφαλισµένων του Ταµείου Πρόνοιας Ξενοδόχων κ.λπ.
16) Η Βουλευτής Επικρατείας κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Παιδαγωγικό Τµήµα
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης αιτείται τη δηµιουργία άµεσα νέων θέσεων διδασκόντων κ.λπ.
17) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία το Προεδρείο του Συλλόγου Εργαζοµένων ΙΚΑ Νοµού Καβάλας αιτείται την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου κτηρίου για την κάλυψη των αναγκών του ΙΚΑ της
περιοχής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

18) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Οµοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανηµάτων και Μοτοποδηλάτων Ελλάδος εκφράζει την αντίθεσή της στην προτεινόµενη
διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του υπό κατάθεση νοµοσχεδίου «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας».
19) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα, εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
ανάγκη έναρξης οργανωµένων εργασιών συντήρησης των τειχών του Κάστρου της Χίου.
20) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα, εφηµερίδας που καταγγέλλει τη µη κάλυψη µιας σειράς ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων
για τους ασφαλισµένους του ΤΥ∆ΚΥ.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1705/25-08-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κατρίνη Μιχάλη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΦΥΠ./
Κ.Ε./102/20-09-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού
και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Η’ - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
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2. Στην µε αριθµό 1778/26-08-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΡ.ΥΦΥΠ./Κ.Ε./106/20-09-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό
Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Η’ - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
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3. Στην µε αριθµό 1894/26-08-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καρτάλη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 53745/20-9-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Η’ - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

4. Στην µε αριθµό 2010/30-08-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Σπηλιωτόπουλου Αριστόβουλου (Άρη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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Φ.900α/8069/11207/20-09-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:

294

5. Στην µε αριθµό 2012/30-08-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Λαφαζάνη Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8070/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

11208/20-09-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Η’ - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

6. Στην µε αριθµό 2255/03-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κεφαλογιάννη Εµµανουήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./
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ΓΡ.ΥΦΥΠ./Κ.Ε./166/20-09-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 2301/03-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κολοκοτρώνη ‘Αγγελου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ ΓΡ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΥΦ./Κ.Ε./172/20-09-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

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

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Η’ - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡEYΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα προταχθεί η τέταρτη µε αριθµό 102/11-10-2010 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ιωάννη Κοραντή προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη
δηµόσια δήλωση του επί των εξωτερικών συµβούλου της Άγκυρας κ. Καλίν κ.λπ..
Ο κ. Ιωάννης Κοραντής έχει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Κοραντή, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, ο Τούρκος Πρωθυπουργός έρχεται σε λίγες
µέρες στην Αθήνα για να λάβει µέρος στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για
την κλιµατική αλλαγή στη Μεσόγειο και επιβεβαιώθηκε ότι θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νταβούτογλου, άρα
θα υπάρξουν συνοµιλίες –ως συνήθως- εφ’ όλης της ύλης µε την
Ελληνική Κυβέρνηση.
Ακριβώς πέντε µήνες µετά την τελευταία έλευση εδώ του κ.
Ερντογάν είναι σαφές ότι το κλίµα των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει επιδεινωθεί και νοµίζω ότι αυτό είναι µία κοινή παραδοχή. Άλλωστε, γνωρίζετε ότι ο βαθµός της έντασης στις σχέσεις
αυτές πάντοτε καθορίζεται από τους χειρισµούς της Άγκυρας
και µάλιστα ύστερα από την έκβαση των πρόσφατων εκλογών
στην Τουρκία είναι σαφές ότι η συνήθεια να αποδίδεται η προσπάθεια πρόκλησης έντασης µάλλον στο λεγόµενο στρατιωτικό
κατεστηµένο δεν έχει κανένα νόηµα.
Ο κ. Καλίν, σύµβουλος του κ. Ερντογάν, µε δηµόσια δήλωσή
του τόνισε ότι κύριος στόχος της Άγκυρας είναι επί λέξει: «πώς
θα µοιραστούµε το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο», προσθέτοντας ότι η προταθείσα από την Τουρκία µείωση των εξοπλισµών θα έλθει ως φυσικό επακόλουθο της συνολικής
διευθέτησης των προβληµάτων Αιγαίο, µειονότητα, Χάλκη.
Να σας δώσω δείγµατα της τουρκικής επιθετικότητας; Η αλβανοτουρκική συµφωνία λιµενικών διευκολύνσεων, που µας κλείνει σε µία στρατηγική µέγγενη, η υποστήριξη των τσάµηδων, η
παντοειδής –διµερώς και πολυµερώς- υποστήριξη προς τα Σκόπια, η προπαγάνδα στις ΗΠΑ, η ακάµατη δραστηριότητα κατά
της Ελλάδας στο πλαίσιο του Οργανισµού Ισλαµικής ∆ιάσκεψης
αλλά σε διµερή πλαίσια. ∆είγµατα επιθετικότητας η θρασεία πρόταση του κ. Καλίν –οµιλούντος βεβαίως για λογαριασµό του αφεντικού του- να αρθεί το casus belli, εφόσον η Ελλάδα δεσµευτεί
να µην επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, δικαίωµα που της παρέχει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο της Θάλασσας, οι συνεχείς προσβολές στα
νερά του Αιγαίου µε τουρκικά πολεµικά που «κόβουν οκτάρια»
στα ανοιχτά της Ραφήνας υπό το πρόσχηµα αβλαβούς διέλευσης, το πρόσφατο επεισόδιο µε την απόπειρα διεµβόλισης εκ µέρους τουρκικής φρεγάτας ενός περιπολικού του Λιµενικού εντός
ελληνικών χωρικών υδάτων έξω από την Ψέριµο το οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση –όπως γνωρίζετε- αποσιώπησε. Σχεδόν καθηµερινές προσβολές όπως η προχθεσινή στο Αγαθονήσι,
υπερπτήσεις τουρκικών οπλισµένων µαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά.
Το µόνιµο θέατρο της ιστοσελίδας του τουρκικού ΓΕΕΘΑ που
ισχυρίζεται ότι το 2010 υπήρξαν –κρατηθείτε- διακόσια πενήντα
πέντε περιστατικά παρενόχλησης ασκουµένων τουρκικών αεροσκαφών στο διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου από αεροσκάφη
της πολεµικής αεροπορίας µας. Ως προς τη Θράκη και το Οικουµενικό Πατριαρχείο θα επανέλθω.
Το ερώτηµά µου, συνεπώς, κύριε Υπουργέ, είναι µέχρι πότε η
Κυβέρνηση θα παρακολουθεί αµήχανη τις βουλιµικές συµπεριφορές της Άγκυρας και τι προτίθεται να κάνει –µε ποιες συγκεκριµένες ενέργειες- ώστε να αντικρούσει αυτή την αυξανόµενη
επιθετικότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
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Κοραντή.
Εκ µέρους της Κυβέρνησης θα απαντήσει η Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία
έχει και το λόγο.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, όπως και εσείς αναφέρατε, η σηµερινή
ερώτηση συζητείται υπό το φως της επικείµενης επίσκεψης του
Τούρκου Πρωθυπουργού την επόµενη εβδοµάδα. Είναι µία επίσκεψη που δεν έχει, βέβαια, διµερή χαρακτήρα αυτή τη φορά,
δεδοµένου ότι πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για την Κλιµατική Αλλαγή στις χώρες της Μεσογείου, µία
σηµαντική πρωτοβουλία, που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση.
Έχει, όµως, σίγουρα η επίσκεψη αυτή την αξία και το συµβολισµό της, καθώς θα είναι η δεύτερη φορά φέτος που, ο Τούρκος
Πρωθυπουργός, θα έρθει στην Αθήνα, µετά την επίσκεψη του
περασµένου Μαΐου και τη σύσταση τότε του Ανώτατου Συµβουλίου Συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών.
Θα είναι συγχρόνως η πολλοστή συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας ανάµεσα στις δύο χώρες µέσα σ’ ένα χρόνο και εγγράφεται
στο πλαίσιο των πυκνών ελληνοτουρκικών επαφών σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, διπλωµατικό, υπηρεσιακό, που πραγµατοποιούνται όλο αυτό το διάστηµα.
Η πολιτική, κύριε συνάδελφε, που ακολουθούµε έναντι της
Τουρκίας είναι, αφ’ ενός η επιλογή για την εµβάθυνση και τη διεύρυνση των σχέσεων µας και αφ’ ετέρου η αναζήτηση πεδίων
συνεργασίας, προκειµένου να µπορέσουµε να έχουµε αµοιβαία
οφέλη µέσα από την εµβάθυνσή της.
Θέλω όµως να σας διαβεβαιώσω –και να διαβεβαιώσω και το
Σώµα- ότι το εύρος των συζητήσεων, ο ρυθµός αυτών των επαφών και η προοπτική της σχέσης µας µε την Τουρκία είναι κάτι
που ορίζουµε εµείς, από τη δική µας πλευρά, στη βάση συγκεκριµένων στόχων και αρχών. Αυτό σηµαίνει ότι τίποτα δεν πρέπει
να θεωρείται δεδοµένο, γιατί εµείς από την πλευρά µας έχουµε
θέσει αυτή τη διαδικασία της προσέγγισης σε ξεκάθαρες βάσεις
σε όλα τα επίπεδα και δεν αµφισβητούνται από κανέναν.
Η Ελλάδα ακολουθεί διαχρονικά µία εξωτερική πολιτική
αρχών. Είναι πάντα συνεπής στην τήρηση της διεθνούς νοµιµότητας και παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας.
Στην προµετωπίδα της δικής µας πολιτικής είναι το ∆ιεθνές ∆ίκαιο.
Άρα, είµαστε σαφείς ότι δεν ανεχόµαστε και δεν πρόκειται
ποτέ να ανεχτούµε πρακτικές –θέλω να σας διαβεβαιώσω άλλη
µία φορά απ’ αυτό το Βήµα- που παραβιάζουν τη διεθνή νοµιµότητα. Κατοχυρώνουµε τα εθνικά µας συµφέροντα, κατοχυρώνουµε απαρέγκλιτα τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα, σε κάθε
περίπτωση που διαπιστώνεται προσβολή ή απόπειρα προσβολής
τους. Κι αυτό -επειδή αναφερθήκατε σε ορισµένα περιστατικάθέλω να σας διαβεβαιώσω ότι γίνεται σε κάθε επίπεδο. Τα αναδεικνύουµε και επιχειρησιακά και διπλωµατικά, κύριε συνάδελφε,
δεν µένει τίποτα αναπάντητο.
Είναι σαφές ότι στηρίζουµε την ευρωπαϊκή προοπτική της
Τουρκίας αλλά είναι επίσης σαφές ότι αυτή η προοπτική, που
αφορά την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια στην περιοχή
µας, οφείλει να συµβαδίζει και να εκπληρώνει συγκεκριµένους
όρους, που είναι όροι που θέτουµε και εµείς, αλλά είναι και όροι
ευρωπαϊκοί. Είναι όροι που τίθενται από την ίδια την ευρωπαϊκή
διαδικασία της ενταξιακής προοπτικής και αφορούν την κατοχύρωση στην πράξη, και όχι µόνο στα λόγια, της καλής γειτονίας,
του σεβασµού του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, των δικαιωµάτων των θρησκευτικών και των µειονοτήτων στην Τουρκία και φυσικά των δικαιωµάτων και της υπόστασης του Οικουµενικού Πατριαρχείου
όπως, επίσης, βέβαια και την υποχρέωση της Τουρκίας να σέβεται και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις απέναντι σε όλα τα κράτηµέλη, συµπεριλαµβανοµένης φυσικά της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ξενογιαννακοπούλου.
Ο ερωτών Βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής έχει το λόγο για
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δευτερολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ. Σας άκουσα µε προσοχή, αλλά τα
όσα είπατε κατά τις σχετικές σας διαβεβαιώσεις, πολύ φοβούµαι ότι διαψεύδονται από τα γεγονότα. Αν µου επιτρέπετε, ας τα
πάρουµε ένα προς ένα.
Ο κ. Ερντογάν ρητά έχει απαιτήσει να υπάρξει συµφωνία στο
πλαίσιο των διερευνητικών επαφών σχετικά µε το εύρος των χωρικών µας υδάτων και µάλιστα, θα έλεγα την επιλεκτική επέκταση
των ελληνικών χωρικών υδάτων και ως φαίνεται η σχετική ιδέα
έχει επανέλθει στο προσκήνιο. Θα ήθελα να διαβεβαιώσετε την
Εθνική Αντιπροσωπεία ότι το ενδεχόµενο ορισµού του εύρους
των χωρικών υδάτων σαν δαντέλα κυριολεκτικά, είναι κάτι το
οποίο είναι εκτός συζητήσεως.
∆εύτερο θέµα. Η Τουρκία αξιώνει να µην επιχειρήσει η Ελλάδα
έρευνες σε κανένα σηµείο της αιγιακής υφαλοκρηπίδας. Πριν
από µερικές ηµέρες είχαµε επεισόδια µε δύο ερευνητικά σκάφη
που ανήκουν στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Επιχειρούσαν εγγύς του Αγίου Ευστρατίου και βορειοανατολικά της
Λήµνου στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος, τα οποία αιφνιδίως έλαβαν εντολή, άγνωστον πόθεν, να διακόψουν τις έρευνές τους και να επιστρέψουν στο λιµάνι, την ίδια
στιγµή που το Πίρι-Ρέις και το ΤΣΕΣΜΕ αλωνίζουν στο Αιγαίο.
Ποιος έδωσε τη σχετική εντολή, κυρία Υπουργέ; Η Κυβέρνηση
µέχρι στιγµής τηρεί αιδήµονα σιγή.
Τρίτον. Η Τουρκία αρνείται πεισµατικά το δικαίωµα των µικρών
νησιών να έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονοµική ζώνη, όπως το Καστελόριζο. Απόδειξη άλλωστε, οι γνωστές έξοδοι του Πίρι-Ρέις, το οποίο µονίµως βρίσκεται στην
περιοχή.
Έχοντας ακριβώς υπόψη µας τη στρατηγική σηµασία του Καστελόριζου, θέτω και πάλι το ερώτηµα, για ποιο λόγο η Ελλάδα
δεν προχωρεί επιτέλους στην ανακήρυξη αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης και στη δροµολόγηση σχετικής συµφωνίας µε την
Κύπρο;
Άλλο θέµα: Η Τουρκία επαναλαµβάνει έµπρακτα τους ισχυρισµούς της για δήθεν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, µε συνεχείς πτήσεις αεροσκαφών πάνω από ελληνικές νησίδες, απορρίπτοντας
συλλήβδην όλα τα σχετικά ελληνικά διαβήµατα, ενώ µε τις συνεχείς πτήσεις σε αποστάσεις µεταξύ έξι και δώδεκα µιλίων επιχειρεί να εµπεδώσει την αντίληψη ότι διχοτοµεί το Αιγαίο κατά
µήκος του εικοστού πέµπτου µεσηµβρινού. Η Κυβέρνηση και
πάλι περιορίζεται σε διαβήµατα ρουτίνας. Θα συνεχίσετε µε την
ίδια τακτική;
Με την ευκαιρία αυτή, να επαναλάβω ένα ερώτηµα που έθεσα
στον κ. ∆ρούτσα, στην Επιτροπή Εξωτερικών, το οποίο έµεινε
αναπάντητο. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είπε επί
λέξει τα εξής: «Τα κοινά µας συµφέροντα µπορούν να υπερισχύσουν των πολιτικών µας διαφορών. Μπορούµε και οφείλουµε
να επιλύσουµε τις διαφορές αυτές µε ειρηνικά µέσα. Μια ενδεχόµενη οδός θα ήταν και το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης».
Ρωτώ και πάλι: Αυτό σηµαίνει ότι αποµακρύνεται η Κυβέρνηση
από την παραδοσιακή αντίληψη «Χάγη και ξερό ψωµί»; Για να
χρησιµοποιήσω µια απλή έκφραση.
Τώρα πάµε στην Θράκη, αν θέλετε, και µη σπεύσετε να µου
πείτε, παρακαλώ πολύ ότι αυτό είναι θέµα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ιστοσελίδα του τουρκικού ΥΠΕΞ αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο στην «τουρκική µειονότητα» και τις παραβιάσεις των
µειονοτικών της δικαιωµάτων, απαριθµώντας όλη τη γνωστή λιτανεία των τουρκικών αξιώσεων. Παράλληλα δε, ύστερα από
µακρά προεργασία, την οποία καλώς γνωρίζετε, φαντάζοµαι,
θέτει και επισήµως θέµα -αναφέρω- µειονοτικών δικαιωµάτων της
τουρκικής κοινότητας στη Ρόδο και στην Κω.
Έχετε ζητήσει, κυρία Υπουργέ, ως Υπουργείο Εξωτερικών να
κατέβει αµέσως ως απαράδεκτη αυτή η ανάρτηση από την ιστοσελίδα του τουρκικού ΥΠΕΞ ή µήπως και αυτό «το πήρε το ποτάµι»;
Στη Θράκη, η Άγκυρα και τα όργανά της αποθρασύνονται. Σωρεία συλλόγων «Τούρκων», που είναι εντεταλµένα όργανα του
Γενικού Προξενείου, κατατροµοκρατούν τους µουσουλµάνους
συµπολίτες µας, επιδιώκοντας τον εκτουρκισµό των πάντων. Βοά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο τόπος και ο Τύπος για τα κατορθώµατα του Τούρκου Γενικού
Προξένου της Κοµοτηνής και είναι πληθώρα οι ερωτήσεις που
έχουµε καταθέσει σε αυτήν εδώ τη Βουλή.
Θα µου πείτε ότι µόλις την περασµένη ∆ευτέρα εκλήθη στο
ΥΠΕΞ ο Τούρκος Πρέσβης και του έγινε διάβηµα για τα καµώµατα του υφισταµένου του. Πάλι καλά που έπρεπε να περάσει
ένας χρόνος για να γίνει αυτό το πράγµα. ∆εν νοµίζετε ότι ήταν
πολύ; Θα σταµατήσετε εκεί; Θα διαβεβαιώσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι θα ελέγχετε µονίµως και συνεχώς και κυρίως αποτελεσµατικά τη δραστηριότητα των εδώ Τούρκων εντεταλµένων;
Μια ερώτηση ακόµη, κυρία Υπουργέ. Επειδή πολλά και διάφορα λέγονται για το ποιόν του Τούρκου Γενικού Προξένου στην
Κοµοτηνή, είστε βέβαιη ότι είναι πράγµατι αυτό το οποίο η χώρα
του δηλώνει επισήµως ότι είναι ή µήπως είναι κάτι άλλο; Σας
θέτω απλά την ερώτηση και αν θέλετε να την ψάξετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά το Οικουµενικό Πατριαρχείο –συµπληρώνω,
κύριε Πρόεδρε- και τη Χάλκη είναι γνωστοί οι εκβιασµοί, αλλά
και οι µονίµως ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της Άγκυρας. Εγώ
θα σας κάνω απλά µια ερώτηση: Η καταδίκη του Μητροπολίτη
Μοσχονησίων κ. Απόστολου, ηλικίας εβδοµήντα οκτώ ετών σε
ποινή φυλάκισης είκοσι µηνών από το Πρωτοδικείο Πριγκιποννήσων, επειδή προέβη σε εργασίες αναστηλώσεως ενός ναού
στη Χάλκη, χρονολογούµενου από το 1832, συνιστά κατά τη
γνώµη σας θετική ενέργεια; Και αυτό θα περάσει απαρατήρητο;
Ούτε σε αυτό το σηµείο δεν θα κινηθεί η Ελλάδα;
Τέλος, όσον αφορά τις σχέσεις Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες είχατε την καλοσύνη να αναφερθείτε, είναι
σαφές ότι οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και Τουρκίας για τη συµφωνία επανεισδοχής έχουν βαλτώσει και
έχουν βαλτώσει στις απαράδεκτες απαιτήσεις της Άγκυρας, οι
οποίες είναι γνωστές, έχουν κοινολογηθεί.
Εσείς, εντούτοις -ως Κυβέρνηση εννοώ- συνεχίζετε µονότονα
να επαναλαµβάνετε το ίδιο ρεφρέν: «υποστηρίζουµε την ένταξη
της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». ∆εν σας λένε τίποτα
αυτές οι εξελίξεις;
Κυρία Υπουργέ, πολύ φοβάµαι ότι η πολιτική της Κυβέρνησης,
η οποία τηρώντας µία κατευναστική στάση έναντι της Άγκυρας
εµφανίζεται αδύναµη, υποχωρητική και χωρίς σαφή και σταθερή
γραµµή αντιµετώπισης των τουρκικών προκλήσεων και διεκδικήσεων, έχει βάλει τη χώρα σε µία επικίνδυνη τροχιά. Εµείς σας καλούµε να αλλάξετε πορεία. Και να αλλάξετε πορεία τώρα!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η κυρία Υπουργός έχει
το λόγο για δευτερολογία.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα, αγαπητέ συνάδελφε, µε πολλή προσοχή την οµιλία
σας, καθώς έχετε και ιδιαίτερη εµπειρία γύρω από τα ζητήµατα,
της εξωτερικής πολιτικής.
Θέλω, λοιπόν, για άλλη µία φορά, µε απόλυτο συναίσθηµα ευθύνης, όταν συζητάµε για τόσο σοβαρά θέµατα, να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση προασπίζεται σε όλα τα µέτωπα τα
εθνικά µας συµφέροντα, τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Και φυσικά –επειδή αναφερθήκατε συγκεκριµένα- χωρίς καµµία έκπτωση σε κανένα από αυτά τα δικαιώµατα.
Εξάλλου, όταν αναφέρθηκα -και αναφερθήκατε κι εσείς- στην
ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, είναι σαφές ότι αυτό είναι ένα
πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει εκείνο το µηχανισµό ελέγχων, πιέσεων, κινήτρων προς την Άγκυρα, προκειµένου ακριβώς να ελεγχθεί, να ενθαρρυνθεί και να συµµορφωθεί µε µια σειρά από
βασικές αρχές και πάνω απ’ όλα µε το ίδιο το Κοινοτικό κεκτηµένο, που όπως ξέρετε, είναι η βάση οποιασδήποτε τέτοιας συζήτησης. Και, το ∆ίκαιο της Θάλασσας –επειδή κάνατε συγκεκριµένες αναφορές και σωστά- είναι κοµµάτι του κοινοτικού κεκτηµένου.
Άρα, λοιπόν, η πορεία της Τουρκίας, ελέγχεται σε όλα αυτά τα
επίπεδα. Ελέγχεται για τις εσωτερικές της µεταρρυθµίσεις. ∆ιότι
ξέρουµε ότι, όσο πιο πολύ ενισχύεται η δηµοκρατική θεσµική λει-
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τουργία σε κάθε χώρα -και φυσικά και στην Τουρκία- αυτό την
καθιστά έναν πιο σταθερό συνοµιλητή και γείτονα. Ελέγχεται
όσον αφορά τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά φυσικά και την
ανάγκη να σεβαστεί το Κοινοτικό κεκτηµένο, όπως είναι το ∆ίκαιο της Θαλάσσης. Και φυσικά, ελέγχεται η ανάγκη να οµαλοποιήσει και να έχει ακριβώς την ίδια συµπεριφορά απέναντι σε
όλα τα κράτη - µέλη και –το επαναλαµβάνω- στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Άρα, λοιπόν, αυτή η διαδικασία, αυτή η επιλογή της Ελλάδας,
δηλαδή να ενθαρρύνει και να έχει µία σταθερή προσέγγιση απέναντι στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας -µε ενταξιακή
προοπτική- είναι ακριβώς, κύριε συνάδελφε, για να µπορεί να
είναι πειστικά και τα όπλα του ελέγχου και τελικά της πίεσης
προς την Άγκυρα για συµµόρφωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα
καθεστώς ειδικής σχέσης, δεν θα είχε κανένα αποτέλεσµα πίεσης συµµόρφωσης προς την Άγκυρα, καθώς στην πράξη θα
έδινε µία σειρά από σηµαντικά οφέλη –και χρηµατικά- χωρίς υποχρεώσεις.
Άρα, λοιπόν, από αυτό το Βήµα για άλλη µία φορά να διαβεβαιώσω: Η πολιτική µας σε όλα τα επίπεδα, είναι πολιτική που
αναδεικνύει συνεχώς και διασφαλίζει τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα, τα εθνικά µας συµφέροντα. Κι επειδή αναφερθήκατε σε
περιστατικά, όπως για το Αγαθονήσι, αλλά και άλλα ζητήµατα,
θέλω να σας διαβεβαιώσω -και το ξέρετε πολύ καλά και από την
εµπειρία σας- ότι κάθε φορά αυτά αναδεικνύονται µε όλους τους
τρόπους και µε όλα τα όπλα τα διπλωµατικά και τα πολιτικά που
έχουµε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους µας. Και,
λαµβάνονται υπόψη πολύ σοβαρά και στη συνολική φυσικά αξιολόγηση των σχέσεων της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την άλλη πλευρά, όµως, πιστεύω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε –και η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού- ότι
ταυτόχρονα αναζητούµε πεδία που να µπορεί να υπάρξει προσέγγιση, συνεργασία στο οικονοµικό, εµπορικό, και το τουριστικό
επίπεδο. Είναι θέµατα που µε το Ανώτατο Συµβούλιο Συνεργασίας έχουν δροµολογηθεί. Νοµίζουµε ότι µέσα και από αυτές τις
διαδικασίες µπορούµε να αναπτύξουµε επωφελείς σχέσεις, ιδιαίτερα σε µία δύσκολη οικονοµικά περίοδο, αλλά πάντα σύµφωνα µε τις βασικές αρχές διασφάλισης των δικαιωµάτων και
των συµφερόντων µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 96/11-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. ∆ηµητρίου
Παπουτσή προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας στους Νοµούς
Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης κ.λπ., δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος συντρέχοντος στο πρόσωπο του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 95/11-10-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και στην Πάτρα κ.λπ..
Ο κ. Νικολόπουλος έχει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει
προφορικά την ερώτησή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι σήµερα είµαστε εδώ για να ακούσουµε γιατί η Κυβέρνηση εξαιρεί
την Πάτρα και τη δυτική Ελλάδα συνολικά από την έλευση του
φυσικού αερίου στη δυτική Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά αισθάνοµαι πολύ
άσχηµα, που για άλλη µια φορά, για πολλοστή φορά, φέρνω στη
Βουλή αυτό το µεγάλο ζήτηµα της µη έλευσης του φυσικού αερίου σε όλη τη δυτική Ελλάδα.
Σήµερα, λοιπόν, η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Αχαιού Πρωθυπουργού, πρέπει να µας εξηγήσει γιατί καταδικάζει τη γενέτειρα των Παπανδρέου και όσους ζούµε δυτικά σ’ αυτήν τη χώρα.
Από το 1980 παρακαλώ να σηµειώσετε πως όλοι µαζί οι φορείς,
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οι Βουλευτές, αλλά και ο τότε Βουλευτής Αχαΐας, Γιώργος Παπανδρέου, ζητάµε να έλθει το φυσικό αέριο στην Πάτρα. Μετά
από την υπογραφή µάλιστα του µνηµονίου της ∆ΕΠΑ µε την
«EDISON» ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τσοχατζόπουλος
αναγγέλλει στην Πάτρα το 2002 την έλευσή του µέχρι το 2010.
Πρώτη υπαναχώρηση. Στις 9 Ιανουαρίου του 2003, σε σχετική
επερώτηση, µπαίνει το ζήτηµα της βιωσιµότητας. ∆εύτερη αναδίπλωση σε επερώτηση δέκα Βουλευτών της Πελοποννήσου στις
4 Μαρτίου, όπου συνδέεται µε το µεγάλο έργο σύνδεσης Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας. Και στις 20 Ιουνίου του 2003 ο κ. Τσοχατζόπουλος οριστικά, χωρίς προϋποθέσεις και πανηγυρικά
ανακοινώνει την επέκταση του αγωγού του φυσικού αερίου, όχι
µόνο προς την Πάτρα, αλλά και προς τον Πύργο, κύριε Πρόεδρε,
τον τόπο της καταγωγής σας και φθάνει µέχρι και την Καλαµάτα.
Η Κυβέρνηση στις 11 Ιουλίου του 2003, απαντώντας σε σχετική
ερώτησή µου, αποκαλύπτει ότι έχει εκπονήσει και µελέτη χάραξης µέχρι την Πάτρα από το 1998 και ότι ο λόγος κατανάλωσης
πρέπει να είναι 3,62, ενώ µέχρι τότε για τη ∆ΕΠΑ ήταν αρκετό το
2,29. Και είναι βέβαιο ότι θα υπερέβαιναν οι περιοχές Κορίνθου,
Κιάτου, Ξυλοκάστρου, Αιγείρας, Αιγίου και Πάτρας σε κατανάλωση τα 415 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα ετησίως και άρα θα
υπερκαλυπτόταν και αυτός ο λόγος -ο 2,29- κατά πολύ.
Απ’ ό,τι φαίνεται, τότε η ∆ΕΠΑ ή δεν επικοινωνούσε µε τον πολιτικό της προϊστάµενο ή -λυπάµαι, κύριε Υπουργέ- υπήρχε µεθοδευµένος εµπαιγµός της δυτικής Ελλάδος από το ΠΑΣΟΚ.
Τον Οκτώβριο του 2010 το Υπουργείο Περιβάλλοντος ξεκίνησε, µαζί µε τις διαδικασίες, την επέκταση του αγωγού στην Πελοπόννησο, µέχρι τη Μεγαλόπολη. Η Πάτρα, η τρίτη µεγαλύτερη
πόλη της χώρας, πουθενά. Και η δυτική Ελλάδα που βρίσκεται
στις τελευταίες, στις πιο φτωχές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πουθενά στον χάρτη. ∆εν υπάρχουν, λοιπόν, στον πράσινο
χάρτη, της πράσινης ενέργειας, της πράσινης ανάπτυξης, της
πράσινης Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή).
Η γραπτή απάντηση -και τελειώνω κύριε Πρόεδρε- σε ερώτησή
µου είναι: «Ενώ υπάρχει προµελέτη για την επέκταση του αγωγού
έως τη βιοµηχανική περιοχή της Πάτρας…» ενώ, ενώ, ενώ, γιατί
θα πρέπει να µένουµε και να περιµένουµε ακόµα τα «πράσινα
άλογα»; Γιατί, λοιπόν, η Πάτρα και η δυτική Ελλάδα δεν εντάσσονται σε αυτήν την επέκταση; Και αν εντάσσονται σε µία µελλοντική, Κύριος οίδε πότε! Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραµµα;
Υπάρχει ένας τέτοιος οδικός χάρτης ενεργειών; Παρακαλούµε
τον κύριο Υπουργό να µας το ανακοινώσει.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι σήµερα όλοι περιµένουν
τη δική σας απάντηση, είκοσι µέρες πριν τις εκλογές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριοι συνάδελφοι, ο
Κανονισµός απαιτεί περισσότερη πειθαρχία στην τήρηση του
χρόνου, στο σεβασµό προς την κλεψύδρα, διότι έχουµε αφιερώσει πολλά λεπτά µε την αλλαγή του Κανονισµού στην ανάπτυξη των ερωτήσεων και των απαντήσεων και επιβάλλει ο
Κανονισµός µια αυτοπειθαρχία.
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως, στην ερώτηση του κ. Νικολόπουλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης
Μανιάτης, ο οποίος έχει και το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο κ. Νικολόπουλο για την
ερώτηση και βεβαίως, ξεκινώντας να πω ότι προφανώς, όλα του
τα ερωτήµατα είναι ρητορικά, διότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας το 2005 µε τη µελέτη που έκανε, έδωσε απάντηση σε
όλα τα ερωτήµατά του, σχετικά µε το γιατί ο αγωγός, όπως είναι
οι συνθήκες σήµερα, δεν µπορεί να φτάσει στην Πάτρα. Η απάντηση δόθηκε από τη δική σας κυβέρνηση, κύριε συνάδελφε.
Επιτρέψτε µου όµως να επεκταθώ λίγο. Γνωρίζουµε όλοι ότι
το εθνικό σύστηµα φυσικού αερίου φτάνει σήµερα µέχρι τους
Αγίους Θεοδώρους στο Νοµό Κορινθίας. Ο διαχειριστής του
εθνικού συστήµατος έχει ολοκληρώσει τις τεχνικές µελέτες του
δικτύου, έτσι ώστε ο αγωγός να φτάσει µέχρι την περιοχή της
Μεγαλόπολης, προκειµένου να τροφοδοτήσει εκεί τη µονάδα
ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ ισχύος 800 MW.
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Ο αγωγός προς Μεγαλόπολη έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε µελλοντικά να είναι εφικτή η τροφοδότηση των αστικών και βιοµηχανικών περιοχών κατά µήκος της όδευσης – Κορινθία, Αργολίδα
και Αρκαδία – καθώς και των άλλων περιοχών της Πελοποννήσου – Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία. Άρα, να ξέρουµε ότι ο
αγωγός έχει τη δυνατότητα να δεχθεί νέες επεκτάσεις.
Η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου από την Κόρινθο
µέχρι τη Μεγαλόπολη θα γίνει µέχρι τα µέσα του 2012. Η παραπέρα επέκταση τώρα του εθνικού συστήµατος φυσικού αερίου
γίνεται µόνο όταν υπάρχει αίτηµα από χρήστη του συστήµατος
υπό συνθήκες βιωσιµότητας.
Το θέµα της έλευσης του φυσικού αερίου στην Πάτρα, κύριε
συνάδελφε, είµαι βέβαιος ότι γνωρίζετε πως έχει τεθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν. Το 1998 και στη συνέχεια το 2005 έγιναν
µελέτες και έρευνες αν µπορεί να φτάσει ο αγωγός φυσικού αερίου, από την Κόρινθο µέχρι την Πάτρα. Και οι δύο µελέτες, και
του 1998 και του 2005, απεκάλυψαν ότι τα αστικά και βιοµηχανικά
φορτία της περιοχής ήταν απολύτως ανεπαρκή για την αποπληρωµή του έργου.
Εδώ να σας πω ότι µε τον µέγιστο δυνατό εκτιµώµενο βαθµό
διείσδυσης του φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της
Αχαΐας, όχι µόνο στην Πάτρα, εκτιµάται ότι η κατανάλωση – κατά
τη µελέτη του 2005 της ∆ΕΠΑ – θα είναι το µέγιστο 76 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα το έτος, όταν για να είναι στοιχειωδώς βιώσιµος ο συγκεκριµένος αγωγός µέχρι την Πάτρα χρειάζεται και
µια µονάδα ηλεκτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο ισχύος τουλάχιστον 400 MW.
Αυτά είναι τα πορίσµατα τα οποία είχε ανακοινώσει το 2005 η
τότε ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στους επαγγελµατικούς
και επιστηµονικούς φορείς της Αχαΐας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Είναι προφανές ότι πρέπει να προχωρήσουµε στην παραπέρα
διείσδυση του φυσικού αερίου, όµως – και θα επανέλθω στη δευτερολογία µου – υπό µία προϋπόθεση, κύριε συνάδελφε: θα πρέπει η οποιαδήποτε επένδυση να είναι στοιχειωδώς βιώσιµη, για
να µην δηµιουργήσουµε και στο χώρο του φυσικού αερίου πιθανά νέες προβληµατικές επιχειρήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα ολοκληρώσετε και
στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Νικολόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε
στο 1998. Το 2003, όπως σας είπα, µετά δηλαδή, ο κ. Τσοχατζόπουλος υπόσχεται. Αναφέρθηκε στο 2005. Από το 2006, το 2007,
το 2008, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν τα βίντεο – τι να κάνουµε; όπου ο κ. Παπανδρέου και οι κυβερνητικοί σήµερα Βουλευτές τότε αντιπολιτευόµενοι- έλεγαν όλα τα αντίθετα. Από σήµερα θα
παίζουν στη δυτική Ελλάδα, να είστε σίγουρος.
Γιατί τουλάχιστον ένα «συγγνώµη» θα µπορούσατε να το
πείτε, γι’ αυτήν τη µεγάλη κοροϊδία. Φαίνεται το έχετε χούι, το
έχετε συνήθεια, να µη ζητάτε ένα «συγγνώµη», όπως ο κ. Παπακωνσταντίνου. Τρεις µέρες τώρα του λέµε «πες για το ατόπηµά
σου ένα «συγγνώµη», δεν λέει. Το ίδιο κι εσείς, λοιπόν.
Όλοι σήµερα στη δυτική Ελλάδα περίµεναν να δουν, αν µαζί µε
εκείνο το «λεφτά υπάρχουν», θα δώσετε το φιλί της ζωής, όπως
έλεγε ο κ. Παπανδρέου στην Πλατεία Γεωργίου για το φυσικό
αέριο, σε αυτήν την περιοχή. Περίµενε µε αγωνία και ο επίστρατος υποψήφιος περιφερειάρχης σας, ο µέχρι προχτές συνάδελφός µας ο Αποστόλης Κατσιφάρας. Αλλά περίµενε και µε
κοµµένη την ανάσα ο έτερος Καππαδόκης, ο υποψήφιος δήµαρχος για την Πάτρα κ. Κατσικόπουλος. «Τους στείλατε» και τους
δύο σήµερα «αδιάβαστους».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να υπάρχει το βασικό εργαλείο σήµερα. Θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό που γνωρίζω ότι ασχολείται µε επιµέλεια µε τα καθήκοντα που
του έχουν ανατεθεί- ότι πρέπει να υπάρχει το Εθνικό Χωροταξικό
Σχέδιο που επεξεργάστηκε ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, ο Γεώργιος
Σουφλιάς στην κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Εκεί παρουσιάζεται ο χάρτης 6,4 µε τα δίκτυα και τους σταθµούς παραγωγής ενέργειας. Στο χάρτη αυτό προβλέπεται αγωγός φυσικού
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αερίου υψηλής πίεσης που συνδέει την Κόρινθο, την Πάτρα και
τον Πύργο. Η πρωτοβουλία αυτή του τότε Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
της Νέας ∆ηµοκρατίας να συµπεριλάβει τον αγωγό στο Εθνικό
Χωροταξικό Σχέδιο, προφανώς συνδυάζεται και µε την απόφαση
1364/2006 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τα δυτικοευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, για την
ανάπτυξη δικτύων αερίου σε νέες περιοχές.
Πιο συγκεκριµένα, ανάµεσα στα έργα κοινού ενδιαφέροντος
που πληρούν τα κριτήρια µε τον αριθµό 3.38 προβλέπεται υποσταθµός στην Πάτρα και γραµµή σύνδεσης και µε αριθµό τον
6.14 προβλέπεται διακλάδωση υψηλής πίεσης προς την Πάτρα.
Τώρα, όµως, πληροφορούµαστε πως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής άρχισε τις διαδικασίες, χωρίς εµάς.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω, απευθυνόµενος σε σας, κύριε
Υπουργέ, αλλά και σε όλους τους παράγοντες του ΠΑΣΟΚ, γιατί
να υπάρχει αυτός ο διαχρονικός εµπαιγµός αφού έχετε εργαλεία, έχετε τις προϋποθέσεις; Και για τα φορτία και για την κατανάλωση σας είπα και τα ξέρετε. Γιατί; Επειδή θεωρείτε το λαό
της δυτικής Ελλάδας ως πολιτικά δεδοµένο, γι’ αυτό και δεν µας
δίνετε σηµασία; Κάνετε λάθος, λοιπόν. ∆εν µας αξίζει αυτή η µεταχείριση. Προσέξτε, γιατί η οργή αυτή την φορά των Αχαιών και
όλων όσων ζούµε δυτικά θα είναι στην κάλπη, όση δεν φαντάζεστε.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω, ότι πρέπει η Κυβέρνηση -γιατί
ούτε φρέσκια είναι, έχει την ιστορία της, έχει τις δεσµεύσεις τηςνα επανεξετάσει και να τοποθετηθεί µε µεγαλύτερη ευθύνη για
µία περιοχή που αργοπεθαίνει. ∆εν µπορείτε να µας καταδικάσετε στον αργό θάνατο. Οι πολίτες που ζούµε δυτικά θέλουµε
τη δυτική ελπίδα, κύριε Υπουργέ.
Να πείτε χαιρετίσµατα στο συµπατριώτη µας τον Πρωθυπουργό και χαιρετίσµατα στην εξουσία σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Νικολόπουλε.
Ο Υφυπουργός, κ. Μανιάτης, έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές
ότι θα απαντήσω µε το δικό µου τρόπο στις παρατηρήσεις του
κυρίου συναδέλφου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλύτερα, γιατί τα άλλα ήταν
προκατασκευασµένα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη διακόπτετε, κύριε
Νικολόπουλε.
Φυσικό είναι να απαντήσετε µε το δικό σας τρόπο και µε τη
δική σας γνώµη, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα κάνω µόνο ένα σχόλιο για
το περίφηµο χωροταξικό σχέδιο του κ. Σουφλιά.
Ο κ. Σουφλιάς ήταν πάρα πολύ εύκολο να τραβήξει γραµµές
πάνω στο χάρτη. Αυτό που ποτέ δεν είπε, όµως, είναι γιατί ποτέ
δεν είχε φροντίσει –και µιλώ συνολικά για την προηγούµενη κυβέρνηση- να δηµιουργήσει προδιαγραφές, ώστε να υπάρχουν οι
στοιχειώδεις δυνατότητες και πιθανότητες για να φτάσει ο αγωγός φυσικού αερίου στην Πάτρα και στην Ηλεία, όπου αντίθετα
από το 2005 η ∆ιοίκηση της ∆ΕΠΑ και η τότε ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης το είχε αποκλείσει.
Όµως, θα ήθελα να σηµειώσω το εξής και νοµίζω ότι έχει ενδιαφέρον στο πλαίσιο ενός σοβαρού διαλόγου που πρέπει να γίνεται πάντα, όχι ανάµεσα σε πολιτικές δυνάµεις µόνο, αλλά και
ανάµεσα στις πολιτικές δυνάµεις και την κοινωνία: Αυτήν τη
στιγµή η χώρα µας έχει υπό κατασκευή δύο νέους αγωγούς, έναν
αγωγό φυσικού αερίου προς το Αλιβέρι και έναν αγωγό φυσικού
αερίου προς την Αρεόπολη. Ο αγωγός προς το Αλιβέρι θα πάει,
επειδή η ∆ΕΗ έχει δεσµευτεί ότι θα καταναλώνει ορισµένες ποσότητες φυσικού αερίου για τη µονάδα φυσικού αερίου που κατασκευάζει στο Αλιβέρι ισχύος 400 MW. Ο αγωγός προς τη
Μεγαλόπολη θα υλοποιηθεί, επειδή η ίδια η ∆ΕΗ έχει επίσης δεσµευτεί ότι θα καταναλώνει εκατοµµύρια κυβικά µέτρα φυσικού
αερίου για τη µονάδα φυσικού αερίου 800 MW στη Μεγαλόπολη.
Άρα, αντιλαµβάνεστε και είναι προφανές ότι όχι µόνο δεν
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υπάρχει πρόθεση από καµµία κυβέρνηση να αποκλείσει καµµία
περιοχή της χώρας, αλλά αντίθετα υπάρχει πάντα µία προσπάθεια επέκτασης και διαρκούς διείσδυσης του φυσικού αερίου, ει
δυνατόν, σε όλη τη χώρα. Όµως, τα αντικειµενικά µεγέθη δεν
µπορούν να ξεπεραστούν.
Επίσης, έχω να κάνω ένα σχόλιο. Θεωρώ -και το λέω, χωρίς να
έχω τεχνικά δεδοµένα στη διάθεσή µου, διότι η τελευταία τεχνική
µελέτη ήταν του 2005- ότι το έργο είναι µη βιώσιµο έτσι όπως
είναι. Το γεγονός ότι ο αγωγός στα µέσα του 2012 θα φθάσει
στη Μεγαλόπολη θεωρώ ότι δηµιουργεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις, ώστε να δούµε πια άλλη όδευση, η οποία ποτέ δεν είχε
µελετηθεί, δηλαδή την όδευση από τη Μεγαλόπολη προς την
Πάτρα. Είναι πιθανόν να έχουν άλλα δεδοµένα. Όµως, επειδή
θέλω όλοι µας να διατηρήσουµε τη σοβαρότητά µας, ξαναλέω
ότι η χάραξη του αγωγού από την Κόρινθο προς την Πάτρα είναι
τεχνικά, οικονοµικά, µη ρεαλιστική.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, δεν ήταν σοβαρά όσα
έλεγε ο κ. Παπανδρέου...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αυτά τα έλεγαν το 2005 ο δικός
σας Υπουργός Ανάπτυξης και η διοίκηση της ∆ΕΠΑ, που ήταν
διορισµένη από εσάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Παπανδρέου τα έλεγε
προχθές αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Επαναλαµβάνω ότι εµείς επεκτείνουµε το φυσικό αέριο στην Πελοπόννησο. Το φθάνουµε
στην καρδιά της Πελοποννήσου µε έναν αγωγό, ο οποίος έχει
δυνατότητα να τροφοδοτήσει και την Αρκαδία και τη Λακωνία και
τη Μεσσηνία και την Αχαΐα και την Ηλεία. Αυτό, λοιπόν, δηµιουργεί ένα θετικό πρώτο προηγούµενο. Και το κάνουµε εµείς,
κύριε συνάδελφε.
Από εκεί και πέρα, αυτό που απαιτείται είναι µε σοβαρότητα να
δούµε τις δυνατότητες επέκτασης του συγκεκριµένου αγωγού
και στις άλλες περιοχές της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να βάλουµε στον Κανονισµό,
κύριε Πρόεδρε, να προβλέπεται, οι ερωτήσεις να αναπτύσσονται
µε βίντεο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η επόµενη, η οποία θα συζητηθεί, είναι η τρίτη µε αριθµό
103/11-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ κ.λπ..
Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πολλές ερωτήσεις
έχουν γίνει για την Ολυµπιακή και, κυρίως, για τους απολυµένους.
Πριν από ένα χρόνο ξεπουλήθηκε η Ολυµπιακή. Στις αεροµεταφορές υπάρχει πάρτι κερδοφορίας. Οι ναύλοι έχουν πετάξει
στα ύψη. Ο απόδηµος ελληνισµός, για τον οποίο τόσα και τόσα
λέγονται και σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, είναι αντικείµενο είτε
της αµερικανικής «DELTA» είτε της «LUFTHANSA».
Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα µε τις εργασιακές σχέσεις
των εργαζοµένων στην «OLYMPIC AIR» και στην «AEGEAN».
Αυτές οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται πολύ κάτω απ’ αυτά που
έχει προσδιορίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνουµε, λοιπόν;
Είναι τεράστιες οι ευθύνες της σηµερινής Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας. Έχουµε πάρα πολλές απολύσεις στο χώρο των αεροµεταφορών.
Βεβαίως, το µεγάλο πρόβληµα είναι οι εργαζόµενοι της Ολυµπιακής Αεροπορίας, που έχουν απολυθεί. Τελικά, τι γίνεται;
Γιατί η σηµερινή Κυβέρνηση δεν εφαρµόζει το ν.3717/2008, το
άρθρο 4, που προβλέπει τις αποζηµιώσεις της απόλυσης; Οι αποζηµιώσεις έπρεπε να δοθούν εντός δύο µηνών.
Το άρθρο 7 του ίδιου νόµου προβλέπει τη µεταφορά του προσωπικού, περίπου δύο χιλιάδων τετρακοσίων ανθρώπων, εντός
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τεσσάρων µηνών. Πέρασε ένας χρόνος. Αυτός ο κόσµος είχε λογαριάσει διαφορετικά, είχε φτιάξει τη ζωή του, είχε δροµολογήσει ανάγκες, υποχρεώσεις, οφειλές και τελικά σήµερα
συνθλίβονται αυτοί οι άνθρωποι.
Επίσης, τι θα γίνει µε το εποχικό προσωπικό και τους είκοσι
πέντε υπαλλήλους της θυγατρικής εταιρείας «GALILEO», η οποία
οδεύει προς εκκαθάριση;
Έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα έργα, µε βάση
τους νόµους που ψηφίσατε εσείς µέσα στον Απρίλη του 2010. Ο
Απρίλης είναι ο τέταρτος µήνας και είµαστε στον δέκατο. Έχουν
περάσει έξι µήνες. Τελικά, υπάρχουν τεράστια προβλήµατα. Σήµερα πήγαν οι εισαγγελείς και ένας χωροφύλακας είχε ένα σιδηροπρίονο και έκοβε τα κάγκελα της Ακρόπολης και έλεγαν τα
κανάλια και οι διάφοροι ραδιοσταθµοί –επεκτείνοµαι, κύριε Πρόεδρε: «Τι κατάσταση είναι αυτή; Αυτοί οι εργαζόµενοι προσβάλλουν τη χώρα».
Οι κυβερνήσεις που τους έχουν συµβασιούχους επί είκοσι δύο
χρόνια και κάθε χρόνο τους αλλάζουν τη σύµβαση, δεν έχουν ευθύνη και έχουν ευθύνη –λέει- οι εργαζόµενοι, οι οποίοι προσβάλλουν τη χώρα και οι τουρίστες δεν µπορούν να πάνε να δουν
την Ακρόπολη. Ε να µονιµοποιηθούν οι συµβασιούχοι, αφού είναι
είκοσι δυο χρόνια συµβασιούχοι. Επιτέλους, δηλαδή, τι θα γίνει
µε τους εργαζόµενους; Θα έχουν δίκιο µόνο οι καπιταλιστές σε
αυτήν τη χώρα;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
Ορίστε, κύριε Σαχινίδη, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, σέβοµαι και εκτιµώ τις ανησυχίες που κατέθεσε ο εκλεκτός συνάδελφος κ. Χαλβατζής, σχετικά µε τις εξελίξεις στο
τοπίο των αεροπορικών εταιρειών. Θα διαφωνήσω, όµως, κάθετα
µαζί του, σχετικά µε αυτή την εικόνα, που αυτή τη στιγµή µεταδίδεται σε όλον τον κόσµο και η οποία προσβάλλει και δυσφηµεί
τη χώρα.
Βρισκόµαστε, κύριε Πρόεδρε, αντιµέτωποι µε τη µεγαλύτερη
µεταπολεµική κρίση. Αυτήν τη στιγµή ελέγχεται η Κυβέρνηση για
τις προσπάθειες που κάνει να βάλει ξανά τη χώρα σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης. Όλοι σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα συµφωνούµε ότι η ανάπτυξη σ’ αυτήν τη χώρα µπορεί και πρέπει να
έρθει µέσα και από τη συνεισφορά που έχει ο τουρισµός. Τι ακριβώς ανάπτυξη θα έχουµε και ποια θα είναι η συνεισφορά του τουρισµού, όταν η εικόνα που µεταδίδεται αυτήν τη στιγµή σε όλα τα
µέρη του κόσµου, είναι η εικόνα των σκηνών που διαδραµατίζονται αυτή την στιγµή που µιλάµε στην Ακρόπολη; Είναι απαράδεκτες οι σκηνές αυτές και είναι απαράδεκτοι όσοι προβαίνουν
σε αυτές τις ενέργειες και συντελούν στη δυσφήµηση της
χώρας.
Να πάµε τώρα και στο προκείµενο. Κύριε Χαλβατζή, θα θυµάστε πολύ καλά -επειδή χρησιµοποιήσατε δεύτερο πληθυντικό
πρόσωπο- ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε το νόµο για την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής Αεροπορίας θεωρώντας το νόµο απαράδεκτο. Επιπρόσθετα να σας υπενθυµίσω ότι είπαµε πως το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που είχε φέρει τότε η Νέα ∆ηµοκρατία, το καταψηφίσαµε γιατί πιστεύουµε και εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι δεν υπερασπίζει το δηµόσιο συµφέρον.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να πω τα εξής: Υπάρχει ένας
νόµος και το κράτος έχει συνέχεια. Εµείς σεβόµαστε τους νόµους αυτούς τους οποίους ψήφισε η Βουλή, ασχέτως αν τους
ψήφισε η Νέα ∆ηµοκρατία ή αν τους έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
Επειδή αναφερθήκατε στο ζήτηµα των ενισχύσεων που αφορούν
τους εργαζόµενους, διότι είπατε «γιατί εφ’ όσον ψηφίζετε τους
νόµους δεν τους εφαρµόζετε;», λέω, λοιπόν, ότι µέσα στις παρούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες, κύριε Χαλβατζή, οι προβλέψεις που είχε αυτός ο νόµος ήταν προβλέψεις που ήταν πάνω
και έξω από τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες της χώρας.
Ο νόµος αυτός ήταν απαράδεκτος, κύριε Χαλβατζή, διότι, µεταξύ όλων των άλλων, προέβλεπε ενισχύσεις σε ανθρώπους, οι
οποίοι απλώς αποχωρούσαν από µια θέση εργασίας και πήγαιναν
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σε µια άλλη θέση εργασίας. Προέβλεπε αυτός ο νόµος επιδόµατα ανεργίας της τάξεως των 5.000 και των 6.000 ευρώ. Εξ
όσων δύναµαι να γνωρίζω, το υφιστάµενο πλαίσιο προβλέπει για
τους εργαζόµενους, όταν βγαίνουν στην ανεργία να παίρνουν
επίδοµα 450 ευρώ. Έρχεστε, λοιπόν, εδώ και µας εγκαλείτε γιατί
καθυστερήσαµε να υλοποιήσουµε ένα νόµο, ο οποίος προνοµιακά χάριζε επιδόµατα ανεργίας της τάξης των 5.000 και των
6.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ποιο ήταν το συναίσθηµα του πολίτη,
του άνεργου που πήγαινε στον ΟΑΕ∆ και έβλεπε αυτόν, ο οποίος
αποχωρούσε πριν από τον ίδιο στο γκισέ του ΟΑΕ∆, να παίρνει
4.000, 5.000 και 6.000 ευρώ επίδοµα ανεργίας και ο ίδιος να περιµένει εκεί για να πάρει τα 450 ευρώ.
Παρ’ όλα αυτά, ακριβώς επειδή σεβόµαστε τη συνέχεια του
κράτους και σεβόµαστε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν µέσα
από το νόµο, αναλάβαµε να ξοφλήσουµε όλους εκείνους, οι
οποίοι είχαν απαίτηση µέχρι 15.000 ευρώ από το επίδοµα κοινωνικής ενίσχυσης. ∆ώσαµε τις 15.000 ευρώ και σε εκείνους που
είχαν απαιτήσεις πάνω από 15.000. Στο νόµο περί δηµοσιονοµικής ευθύνης, περάσαµε µια ρύθµιση µε την οποία το ελληνικό
δηµόσιο επιφυλάσσεται να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό δίνοντας στους εργαζόµενους οµόλογα µε ένα πολύ χαµηλό επιτόκιο
της τάξεως του 1%, αλλά σε κάθε περίπτωση κανένας από αυτούς δεν πρόκειται να χάσει το χρήµατά του.
Θα ολοκληρώσω στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο κ. Χαλβατζής έχει το
λόγο για να δευτερολογήσει.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, απαράδεκτοι δεν είναι αυτοί που απεργούν. Απαράδεκτοι είναι αυτοί που τους κρατούν είκοσι και είκοσι δύο χρόνια
σε διάφορους οργανισµούς και σε διάφορες υπηρεσίες συµβασιούχους. Κάθε χρόνο τους υπογράφουν µια σύµβαση για ένα
χρόνο και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωµα στη δουλειά και
στη ζωή.
∆εύτερον, ο κ. Παπακωνσταντίνου πριν από λίγες µέρες δήλωσε ότι πάνω από 25 δισεκατοµµύρια ευρώ βγήκαν από αυτόν
τον τόπο –δεν βγήκαν;- και κατατέθηκαν είτε σε τράπεζες της
Ελβετίας είτε σε τράπεζες του Ντουµπάι και δεν ξέρω εγώ σε
ποιο άλλο µέρος. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Τα είκοσι πέντε
δισεκατοµµύρια, κύριε Υφυπουργέ, δεν τα κατέθεσαν ούτε οι
συµβασιούχοι ούτε οι απολυµένοι ούτε αυτοί που λέτε ότι παίρνουν τόσα πολλά επιδόµατα.
Πλούτος, λοιπόν, υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, για να είµαστε
καθαροί. Υπάρχει πλούτος και παράγεται πλούτος από όλον
αυτόν τον κόσµο που δουλεύει. Τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που είπατε. Υπήρχαν 270 εκατοµµύρια ευρώ
που έπρεπε να δοθούν για αποζηµίωση στους απολυµένους. Και
επειδή είπατε ποιοι είναι αυτοί, σας λέω ότι είναι αυτοί που διορίσατε εσείς και η Νέα ∆ηµοκρατία όλα τα χρόνια. Να είµαστε
καθαροί. Αν πάτε στην Ολυµπιακή θα δείτε ότι το 40% της Ολυµπιακής είναι από τρεις νοµούς της χώρας. Από την Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία υπήρξε ο πρόεδρος της Ολυµπιακής,
γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ακριβάκης και από εκεί ήταν
οι Υπουργοί, οι «Μαντέληδες» και οι λοιποί. ∆εν παίρνουµε στην
πλάτη µας κανένα, ούτε ψηφοθηρούµε. Εµείς πήγαµε και ξαναπήγαµε και είδαµε τα προβλήµατα.
Λέτε ότι από τα 270 εκατοµµύρια που έπρεπε να πληρωθούν,
πήραν τα 60 εκατοµµύρια. Θα πάρουν µέσα στο 2011 άλλα 60
εκατοµµύρια µετρητά και τα 150 εκατοµµύρια θα τα δώσουν σε
οµόλογα το 2012 και το 2013. Εάν πάνε να σπάσουν τα οµόλογα,
είναι καθαρό ότι θα έχουν σοβαρές απώλειες.
Το πρόβληµα δεν είναι µόνο οικονοµικό. Το πρόβληµα είναι ότι
το κράτος έχει συνέχεια, τα κόµµατα έχουν συνέχεια και οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια, όταν πρόκειται για τις υποχρεώσεις –
σε εισαγωγικά ή έξω από εισαγωγικά- µε τις ευρωπαϊκές χώρες,
µε τους συνεταίρους των ευρωπαϊκών χωρών ή µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο. Το κράτος δεν έχει συνέχεια, όταν πρόκειται για εργαζόµενους. Ε, όχι αυτό το πράγµα είναι απαράδεκτο!
Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να λυθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα,
γιατί είναι συγκεκριµένη υποχρέωση του κράτους.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο, για να δευτερολογήσει.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σύντοµα
θα απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος συνάδελφος αφήνει να εννοηθεί ότι ουσιαστικά, η
πολιτεία ζηµιώνει τους απολυµένους της Ολυµπιακής µε την απόφαση την οποία πήρε να δώσει τα χρήµατα αυτά µε τη µορφή
οµολόγων.
Κύριε συνάδελφε, η πολιτεία µε το νόµο που πέρασε, τους
προστατεύει µε κάθε δυνατό τρόπο, διότι στην πραγµατικότητα
πρόκειται για εργαζόµενους, οι οποίοι φεύγουν από µια θέση εργασίας που είχαν στην Ολυµπιακή και πάνε µε βάση τις µετατάξεις σε κάποιες άλλες θέσεις εργασίας.
Αυτοί, λοιπόν –και αυτό είναι το πρωτοφανές της υποθέσεωςπαίρνουν και µία έκτακτη ενίσχυση που µπορεί να ξεκινά από
ποσά κάτω των 15.000 ευρώ, αλλά και µπορεί να φτάνει και µέχρι
250.000 ευρώ. Εµείς, αυτό το οποίος τους λέµε είναι ότι επειδή
βρισκόµαστε σε δηµοσιονοµική αδυναµία, επειδή αυτήν τη
στιγµή αυτά τα ποσά δεν µπορούµε να τα καταβάλλουµε µετρητοίς, σας τα δίνουµε µε οµόλογα. ∆εν έχουν κανένα λόγο – γιατί
δεν θα µείνουν χωρίς εισόδηµα, έχουν εισόδηµα- να σπεύσουν να
τα σπάσουν.
Αλλά και ως προς αυτό που είπατε, αν δηλαδή σπεύσουν να τα
σπάσουν, όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις την εποχή των καταλήψεων του Γενικού Λογιστηρίου, άλλες ήταν οι απώλειες που θα
είχαν εάν πήγαιναν τότε και έσπαζαν τα οµόλογα, άλλες είναι οι
απώλειες σήµερα και άλλες θα είναι οι απώλειες µετά από λίγες
µέρες. ∆ιότι αυτό που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστηµα είναι µία εξοµάλυνση των επιτοκίων των ελληνικών οµολόγων και εποµένως τα χρήµατα που θα τους δοθούν είναι
χρήµατα από τα οποία θα έχουν πολύ µικρότερες απώλειες εάν
πάνε να τα σπάσουν, αλλά δεν έχουν κανένα κίνητρο να πάνε να
τα σπάσουν.
Σε ό,τι αφορά το άλλο θέµα που θέτετε µε την ερώτησή σας
και αφορά τους εργαζόµενους στη «GALILEO», το Υπουργείο
Υποδοµών σύντοµα θα φέρει νοµοθετική πρωτοβουλία, µε την
οποία θα ασχοληθεί και µε αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο σώµα ότι η ∆ιαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεση της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding/MOU) µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και
του Υπουργείου Μεταφορών της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας για
τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της
Σλοβενικής Ναυτιλιακής ∆ιεύθυνσης».
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 σαράντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 10ο Γυµνάσιο Καλλιθέας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 91/11-10-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση
του ΕΣΥ από τη δωρεάν περίθαλψη παράνοµων µεταναστών
κ.λπ..
Ο ερωτών Βουλευτής κ. Γεωργιάδης έχει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επί τη ευκαιρία να σας συγχαρώ για το πολύ ωραίο πόνηµά
σας για το θέµα της οικονοµικής κρίσης, το οποίο διάβασα µε
πολύ µεγάλο ενδιαφέρον.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ θερµά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Η’ - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ερώτησή µας έχει δύο σκέλη κατ’ ουσίαν και νοµίζω ότι απασχολεί πλέον πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και την ελληνική πολιτεία και πρέπει να απασχολήσει ιδιαιτέρως και εσάς, εφόσον
λέµε ότι διανύουµε µια περίοδο τροµερής οικονοµικής κρίσεως,
εφόσον φτάνετε ως Κυβέρνηση στο σηµείο να περικόψετε µισθούς και συντάξεις στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που όλοι γνωρίζουµε και εφόσον γνωρίζουµε πια ότι το
κράτος χάνει λεφτά από παντού.
Θέλω να καταλάβουµε κατά πόσο έχει αποφασίσει η Κυβέρνησή σας, αν σ’ αυτήν την πορεία των θυσιών που καλεί το ελληνικό λαό να περπατήσει και να πορευτεί για να βγούµε από την
κρίση – και απευθύνω αυτό το ερώτηµα στην ουσία σε όλο το
Σώµα – θα πρέπει να συνυπολογίσουµε θυσίες και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν απρόσκλητοι εδώ στη χώρα,
χωρίς κανείς να τους καλέσει και τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια εµείς οι Έλληνες φορολογούµενοι τους επωµιζόµαστε στην
πλάτη.
Και έρχοµαι να οµιλήσω συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, για το πόσους πόρους ξοδεύει το ΕΣΥ,
δηλαδή πόσα χρήµατα πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούµενοι
το χρόνο, πρώτον για την περίθαλψη όλων αυτών των ανθρώπων. Και δεύτερον και κυριότερο, πέραν του τι µας κοστίζει στο
σύνολο, µας ενδιαφέρει και µια άλλη παράµετρος. Όταν µπαίνει
ένας Έλληνας σ’ ένα νοσοκοµείο, ασχέτως του τι θα κάνει, πληρώνει ένα ελάχιστο αντίτιµο. Όταν µπαίνει ένας οικονοµικός µετανάστης δεν πληρώνει αυτό το ελάχιστο αντίτιµο.
Και θέλω να απευθυνθώ κυρίως στην Αριστερά, που είναι κατά
του ρατσισµού. Μάλιστα, κατά του ρατσισµού, συµφωνούµε.
Εδώ έχει ρατσισµό εναντίον των Ελλήνων, κύριε Υπουργέ. ∆ηλαδή, εδώ συµφέρει να πας στο νοσοκοµείο και να πεις ότι είσαι
Αφγανός, Πακιστανός, Νιγηριανός, Σοµαλός, γιατί τότε µπαίνεις
δωρεάν, ενώ αν πεις ότι είσαι Έλληνας πρέπει να πληρώσεις.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Στην Αριστερά απευθύνεται το ερώτηµα, κύριε
Γεωργιάδη;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Γενικά απευθύνεται. Όταν
λέµε ότι είµαστε κατά του ρατσισµού, σηµαίνει ότι είµαστε κατά
των διακρίσεων. Εδώ όµως έχουµε διάκριση εις βάρος των Ελλήνων. Συµφέρει, κύριε Πρόεδρε –να το ξέρουν οι Έλληνες- να
δηλώνουν Πακιστανοί στα νοσοκοµεία, παρά να δηλώνουν Έλληνες.
Ερωτάµε: Πόσο κοστίζει αυτό, σε αριθµό, στον Έλληνα φορολογούµενο, για να πούµε µετά στους συνταξιούχους της
χώρας, για να πούµε σε αυτούς που χάνουν το δώρο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, εάν θα µπορούσαν να µην είχαν
χάσει το δώρο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, εάν δεν πληρώναµε αυτά τα εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Θέλουµε να ξέρουµε το νούµερο.
Και ένα τελευταίο ερώτηµα, αν και είναι λίγο εκτός της ερωτήσεώς µου και της δικής σας αρµοδιότητας: Προ ολίγου πληροφορήθηκα –και να ενηµερώσω και το Σώµα- ότι στον Ιερό
Βράχο της Ακροπόλεως έχουµε επεισόδια µεταξύ των δυνάµεων
των ΜΑΤ και των συµβασιούχων, κύριε Χαλβατζή, που κάνουν τη
γνωστή απεργία. Μάλιστα, από ό,τι πληροφορήθηκα -µπορείτε
να µε διορθώσετε- πέφτει και ξύλο. Θα ήθελα να ξέρω την άποψη
της Κυβέρνησης γι’ αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεωργιάδη.
Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει το λόγο, προκειµένου να απαντήσει στον ερωτώντα Βουλευτή.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για το τελευταίο θέµα, που έθιξε ο συνάδελφος κ. Γεωργιάδης, για τα συµβαίνοντα στην Ακρόπολη, τοποθετήθηκε µε τον
πιο χαρακτηριστικό τρόπο από την πλευρά της Κυβέρνησης και
συνάδελφός µου κ. Σαχινίδης. Επικαλούµαι την τοποθέτησή του
και παραπέµπω σε αυτήν.
Για να µπω στο θέµα της ερωτήσεως, κύριε συνάδελφε, ίσως
πραγµατικά δεν έχετε και εσείς ο ίδιος συνειδητοποιήσει τι ερώτηµα µου κάνατε. Κάνοντάς µου αυτήν την ερώτηση, πέραν του
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ειδικού θέµατος, το οποίο και προφανώς θα απαντήσω, δεν ξέρετε πόσα άλλα θέµατα βγάζετε στην επιφάνεια. Είναι σαν να
σκάβεις, να βρίσκεις κάτι, να το τραβάς και κάτω από αυτό που
βρίσκεις, να βρίσκεις και άλλα δέκα πράγµατα, τα οποία να σου
προκαλούν δυσάρεστη έκπληξη.
Χθες είχαµε µε τον κ. Παπακωνσταντίνου, τον κ. Σαχινίδη, τον
κ. Τιµοσίδη, τον κ. Κουτρουµάνη, τους Γενικούς Γραµµατείς του
Υπουργείου και συνεργάτες µας, µια ευρύτατη σύσκεψη στο
Υπουργείο Οικονοµικών όπου κράτησε µέχρι αργά το βράδυ, για
το πώς θα µπορέσουµε, κύριε Γεωργιάδη, από την 1.1.2011 για
τις προµήθειες των νοσοκοµείων σε όλα τα είδη, από τα φάρµακα, τα υλικά, τις γάζες µέχρι και το χαρτί υγείας, να καταβάλλονται οι σχετικές απαιτήσεις στους προµηθευτές σε πραγµατικό
χρόνο. Αυτό, που είναι σε όλες τις χώρες του κόσµου πολύ απλό,
σε εµάς εδώ είναι πάρα πολύ σύνθετο, έτσι όπως έχουµε µπερδέψει το ελληνικό δηµόσιο, ειδικά την υγεία και έτσι όπως έχουµε
σφίξει το διοικητικό κουβάρι της υγείας, όπου δεν µπορείς να
βρεις την άκρη του νήµατος.
Θα τα καταφέρουµε. Αυτό θα σηµάνει περίπου 300 µε 400 εκατοµµύρια το χρόνο όφελος για τον ελληνικό λαό, για τους ασθενείς, γι’ αυτούς που θα χρειαστούν τις υπηρεσίες του συστήµατος υγείας και θα πάνε να βρουν καλύτερες υπηρεσίες εκεί.
Μας είπε ο Γραµµατέας του Υπουργείου ο κ. Πολύζος -µε τον
οποίο η συνεργασία µας είναι άψογη και ό,τι γράφεται είναι αναληθές- πως η πρόβλεψη για το 2010 για τις δαπάνες των νοσοκοµείων, είναι να φτάσουν τα 2.600.000.000 ευρώ. Κύριε
Πρόεδρε, από αυτά τα 2.600.000.000, τα 2.200.000.000 τα δίνουν
τα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι οφειλές των ασφαλιστικών ταµείων.
Τα 400.000.000, κύριε Γεωργιάδη, είναι αγνώστου προελεύσεως.
∆είτε τι θέµα βγάζετε τώρα: Τα 400.000.000 είναι αγνώστου προελεύσεως. ∆εν µπορεί το σύστηµα να πει από πού ακριβώς προέρχεται αυτό το έλλειµµα; Από αυτά τα 400.000.000 η
πιθανολόγηση είναι ότι υπέρ διαφόρων φεύγουν 150.000.000 το
χρόνο και άνω. Προσέγγιση είναι, δεν έχω τιµές. Του χρόνου θα
έχουµε. Τώρα δεν έχουµε. Έχουµε προσεγγίσεις. Εκατόν πενήντα εκατοµµύρια και άνω.
Ποιοι είναι αυτοί για τους οποίους δαπανά το ελληνικό δηµόσιο 150 εκατοµµύρια ευρώ και άνω; Είναι οι αλλοδαποί, όχι αυτοί
που βρίσκονται νοµίµως στη χώρα και είναι ασφαλισµένοι, γιατί
αυτών οι δαπάνες είναι στα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά είναι αυτοί
που δεν βρίσκονται νόµιµα στη χώρα και καταφεύγουν στο σύστηµα υγείας διά των εφηµεριών και νοσηλεύονται επί πολλές
ηµέρες. Τους δίδεται φαρµακευτική περίθαλψη, χωρίς να πληρώνουν ευρώ. Από τον επόµενο χρόνο θα είµαστε σε θέση να
γνωρίζουµε ακριβώς το κόστος αυτής της κατάστασης. Σας το
αναφέρω αυτό ως ένα θέµα µεγάλων διαστάσεων. Στην δευτερολογία µου θα σας πω τι σκέφτοµαι να κάνω και τι ήδη έχω
κάνει τις προηγούµενες εβδοµάδες.
Το ερώτηµα είναι ιδιαιτέρως διεισδυτικό και αποκαλύπτει την
τσαπατσουλιά και την επιπολαιότητα που τρώει το εισόδηµα του
ελληνικού λαού, τρώει το εισόδηµα του φορολογούµενου πολίτη
και δεν επιτρέπει να φτάσουν σ’ αυτόν οι υπηρεσίες υγείας, που
είναι οι πιο ακριβές στον κόσµο. Η Ελλάδα και οι Ηνωµένες Πολιτείες δαπανούν τα περισσότερα. Μόνο που στην Αµερική τα
χρήµατα αυτά πάνε στον ασθενή, ενώ εδώ «τα τρώει η µαρµάγκα». Αυτή είναι η ιδιορρυθµία µας. Χαλάµε πολλά, αλλά όχι για
τον άρρωστο, όχι για τον άνθρωπο, αλλά για άλλους λόγους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εγώ τώρα πρέπει να
παραπονεθώ και να ρωτήσω κάτι που δεν το άκουσα να αναφέρεται ούτε στην ανάπτυξη της ερωτήσεως ούτε στην απάντηση
του κυρίου Υπουργού. Είδα µε ευχαρίστηση στον Τύπο ότι πήρατε µια απόφαση σε σχέση µε µια κραυγαλέα ανισότητα, ο επισκεπτόµενος στο νοσοκοµείο πολίτης να καταβάλει όταν είναι
Έλληνας 3 ευρώ και όταν δεν είναι Έλληνας µηδέν ευρώ. Ισχύει
το παράπονό µου;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ισχύει απολύτως.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Άρα, ισχύει το παράπονό µου και περιµένω να το αναλύσετε.
Ο κ. Γεωργιάδης έχει το λόγο για δευτερολογία.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Άλλωστε γι’ αυτό είπα,
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κύριε Πρόεδρε, στην πρωτολογία ότι συµφέρει να δηλώνεις Πακιστανός, διότι αν δηλώνεις Πακιστανός δεν πληρώνεις τα 3
ευρώ! Αν δηλώνεις Έλληνας τα πληρώνεις!
Κύριε Υπουργέ, θέλω να είµαι ειλικρινής. Έχω µείνει άφωνος
µε αυτά που µας είπατε στην πρωτολογία σας. Εδώ δεν µιλάµε
για το κόστος που πληρώνουµε για τους νοµίµως διαβιούντες
εδώ –όπως νοµιµοποιήθηκαν, εν πάση περιπτώσει- µετανάστες.
Εδώ µιλάµε για 150 εκατοµµύρια ευρώ και άνω ετησίως έως και
400 εκατοµµύρια ευρώ, που λέτε ότι δεν ξέρετε από πού προέρχονται. Μιλάµε για τεράστιο χρηµατικό ποσό, το οποίο σ’
αυτές τις εποχές κρίσης και ανέχειας, αν κάνουµε µια απλή µαθηµατική προσέγγιση και βάλουµε το χαµηλότερο τα 150 εκατοµµύρια, στη δεκαετία έχουµε ξοδέψει 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ. ∆ηλαδή όσο γλιτώνει το κράτος από το κόψιµο µισθών και
συντάξεων και των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων. Και αυτά
δίνονται για ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ, χωρίς κανείς να
τους έχει προσκαλέσει, παρανόµως.
Θέλω να πω και κάτι ακόµα, αφού µας απαντήσετε για τα 3
ευρώ. Πραγµατικά, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή
η διάκριση εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Και ήρθαν εδώ και
δεν τους κάλεσε κανένας και δεν πληρώνουν φράγκο. Μα, τι ιδεολογία προοδευτισµού είναι αυτή; Και θέλω να επεκτείνω το ερώτηµα γιατί ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτή η διάσταση του
προβλήµατος.
Θα σας καταθέσω για τα Πρακτικά την έκθεση των εποπτών
της δηµοσίας υγείας της Νοµαρχίας Αθηνών.
Αναφέρω επίτηδες τη Νοµαρχία Αθηνών, γιατί ο κ. Σγουρός
είναι του δικού σας κόµµατος και τώρα υποστηριζόµενος από
εσάς περιφερειάρχης Αττικής, για να µην πει κανείς ότι αυτές οι
οµάδες εµβάλλονται από ρατσιστικά κίνητρα.
Ακούστε λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, τι γράφουν στο πόρισµά τους οι επόπτες δηµόσιας υγείας της Νοµαρχίας Αθηνών.
Πάω γρήγορα, αφού κάνω την έρευνα και καταλήγω στα εξής:
«Σας έχουµε αναφέρει ότι επικρατούν απαράδεκτες υγειονοµικές συνθήκες, που εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία. Επισηµαίνουµε ότι η ευρύτερη περιοχή της Οµονοίας παρουσιάζει τριτοκοσµική εικόνα, λόγω έλλειψης υποδοµής από την πλευρά της πολιτείας για την υποδοχή των µεταναστών, µε αποτέλεσµα το πρόβληµα να είναι δυσεπίλυτο.
Εµείς οι ίδιοι που διενεργήσαµε τις αυτοψίες στους χώρους
των µεταναστών, είχαµε την ατυχία, προφανώς από δείγµατα παρασιτικών εντόµων, πιθανότατα από σκνίπες ή κρότωνες ή ψύλλους να υποστούµε οι ίδιοι παρασιτική κνήφη και δερµατίτιδα
βάσει της γνωµατεύσεως των ιατρών του νοσοκοµείου Αφροδισίων και ∆ερµατικών Νόσων Αθήνας Ανδρέας Συγγρός και ακολουθούµε την τάδε φαρµακευτική αγωγή». Και λένε µέσα για το
πώς όλα αυτά τα γκέτο των µεταναστών έχουν φέρει, κύριε
Υπουργέ, δεκάδες νοσήµατα τα οποία είχαν εξαφανιστεί από την
Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια.
Θέλω, λοιπόν, να µας πείτε, τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο
σας για να προστατεύσει -πέραν του οικονοµικού σκέλους που
ανέλυσα στην πρωτολογία- τους κατοίκους των Αθηνών και
άλλων περιοχών της χώρας που έχουν τέτοιου είδους προβλήµατα γκέτο από τους κινδύνους που λένε οι επόπτες δηµόσιας
υγείας ότι εγκυµονούνται για τη δηµόσια υγεία µε σειρά παρασιτικών ασθενειών.
Θα τα αντιµετωπίσουµε αυτά ή θα αφήσουµε να εξαπλωθούν
ξανά στη χώρα διάφορα νοσήµατα που τώρα γίνονται επίκαιρα
λόγω κι ενός σήριαλ που έχει πολύ µεγάλη τηλεθέαση; Εκεί θα
φτάσει η Ελλάδα; Θα ξαναγυρίσουµε στη Σπιναλόγκα και στο
«Νησί» ή θα κάνουµε κάτι; Έχει κάποια πρόταση το Υπουργείο
σας;
Καταθέτω για τα Πρακτικά -για να µην πει κανείς ότι αυτά είναι
από εµάς- κύριε Πρόεδρε, την έκθεση δηµόσιας υγείας της Νοµαρχίας Αθηνών, για τους τεράστιους κινδύνους που εγκυµονούν πλέον τα γκέτο για τη δηµόσια υγεία όλων µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεωργιάδη.
Ο Υπουργός, κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει το λόγο για τη δευτερολογία του.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μου έκανε πάρα πολύ µεγάλη εντύπωση όταν ο
καθηγητής κ. Σαρόγλου, που είναι Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, του
ιδρύµατος που διαθέτει η χώρα για την αντιµετώπιση θεµάτων
υγείας, από την πλευρά της πρόληψης, που αναφέρθηκε σ’ αυτό
το φαινόµενο.
Και επειδή δεν θέλω να κινδυνολογώ -υπογραµµίζοντας
ταυτόχρονα για όσους πάσχουν ή νοµίζουν ή κινδυνεύουν να
αρρωστήσουν ή είναι σε οµάδες υψηλού κινδύνου -η δηµόσια
υγεία είναι ανοιχτή και χωρίς δαπάνη. Έτσι δεν είναι; Αυτό είναι
προφανές κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτός ο οποίος
πάσχει από µία µολυσµατική νόσο ή ο οποίος είναι σε οµάδα
υψηλού κινδύνου, φυσικά και εξαιρείται από κάθε δαπάνη και
βέβαια δηµόσια είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.
Ωστόσο, το ανησυχητικό για µένα -που δεν είµαι ούτε γιατρός
ούτε ασχολούµενος περί τα ιατρικά- ήταν όταν µου είπε ο κ.
Σαρόγλου ότι υπάρχει θέµα. Για το πόσο µεγάλο θέµα υπάρχει,
εγώ παρακαλώ τη Βουλή, παρακαλώ τα κόµµατα δηλαδή, να
κάνουµε µία επίσκεψη µε έναν εκπρόσωπο κάθε κόµµατος για τα
θέµατα υγείας στο ΚΕΕΛΠΝΟ για να ακούσετε µόνοι σας.
∆εν θέλω να εξάρω την επικινδυνότητα του φαινοµένου. ∆εν
νοµίζω ότι µπορεί να απασχολήσει τον τουρισµό µας ή
οποιοδήποτε άλλο αγαθό µας, πρωτίστως την υγεία, κύριε
Γεωργιάδη, αλλά επειδή υπάρχει ένα θέµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί εγκαίρως για να µη γίνει «το θέµα», καλό θα είναι και
η Βουλή να είναι ενήµερη.
Πάµε στο θέµα της ερώτησης. Βρήκα την κατάσταση αυτήν
την οποία ανέφερα, µία κατάσταση η οποία, κύριε Γεωργιάδη,
δηµιουργήθηκε από την καλοσύνη µας και τη γενναιοδωρία µας,
επειδή δανειζόµασταν απ’ όλες τις πλευρές και τα λεφτά τα
πετάγαµε. ∆εν καταλαβαίναµε τη σηµασία τους, όλοι καλοί
θέλαµε να είµαστε στην Ελλάδα και το σύστηµα αυτό το
υγειονοµικό το ξεχειλώσαµε και το κάναµε, έτσι όπως το κάναµε.
Όταν επισκέφθηκα ένα νοσοκοµείο της Αττικής –καλά το θυµάται ο κύριος Πρόεδρος- µία υπεύθυνη στα εξωτερικά ιατρεία
µου είπε ότι εισπράττει τα 3 ευρώ κατά την επίσκεψη των Ελλήνων, όχι όµως και κατά την επίσκεψη των αλλοδαπών. Αυτό δεν
µου έγινε κατανοητό. Λέω: «Ο νόµος αυτό λέει;». Μου λέει: «Έτσι
νοµίζουµε». Αφού διάβασα τη σχετική διάταξη αντελήφθην ότι ο
νόµος δεν λέει αυτό, αλλά είχε επικρατήσει αυτή η πρακτική. Με
µία εγκύκλιό µου από τις 20 Σεπτεµβρίου –µόλις είχα διοριστείέδωσα παραγγελία προς όλους τους διοικητές αυτά τα 3 ευρώ
να τα παίρνουν αδιακρίτως απ’ όσους πρέπει να τα καταβάλουν.
Καταθέτω αυτήν την εγκύκλιο. Ένα το κρατούµενο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα εγκύκλιο η οποία βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆εύτερο το κρατούµενο: Οι άνθρωποι δεν πάνε για υπηρεσίες
που δεν προϋποθέτουν νοσηλεία µόνο στα εξωτερικά ιατρεία,
δηλαδή κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Πάνε και το βράδυ στις
εφηµερίες. Εκεί δεν πληρώνει κανείς αυτά τα 3 ευρώ. Αυτό έχει
έτσι εξαιρεθεί από το νόµο. Το ξανασκέφτοµαι. ∆εν είπα ότι αλλάζω γνώµη, αλλά το ξανασκέφτοµαι. Πόσοι αλλοδαποί πηγαίνουν εκεί ή πόσοι άποροι; ∆εν ξέρει κανείς να µου πει.
Παρακάλεσα πάλι να καταγράφει σ’ αυτούς –ας πούµε- τους πεντακόσιους που πάνε στην εφηµερία του Ιπποκράτειου πόσοι
είναι ασφαλισµένοι και πόσοι δεν είναι ασφαλισµένοι. Θέλω να
δω τι προσφέρουµε σε τρίτους, πόσο κοστίζει αυτή η προσφορά
µας, αν µπορούµε να είµαστε τόσο γενναιόδωροι και θέλω να δω
πόσοι απ’ αυτούς που πάνε το βράδυ, δήθεν για έκτακτο περιστατικό, τελικά µπαίνουν µέσα. Είµαι στη φάση της καταγραφής,
κύριε Γεωργιάδη.
Τρίτον: Ήλθα αντιµέτωπος και µε κάτι ακόµα. Μου είπε ο δη-
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µοσιογράφος Μανώλης Αναγνωστάκης ότι πήγε το παιδί του που
είχε αρρωστήσει σ’ ένα Κέντρο Υγείας στην Αίγινα το καλοκαίρι.
∆εν του πήραν ούτε τα 3 ευρώ, ενώ του προσέφεραν για το παιδί
οριζόντια και κάθετη εξέταση. Αυτός ήθελε να πληρώσει. Του
είπαν ότι δεν χρειάζεται. Πολύ άνετοι είµαστε. Ούτε τα 3 ευρώ,
κύριε Γεωργιάδη. Άρα, η δική µου επίκληση στο νόµο έχει και την
κατεύθυνση για τα 3 ευρώ τουλάχιστον. Ξέρετε, είναι ένα ποσό
όταν µαζεύεται κάθε χρόνο, για ένα σύστηµα που µπαίνει κάθε
χρόνο µέσα και βάζει την Ελλάδα µέσα.
Ακόµα είπα το εξής: Αν σκεφτόταν κανείς στις εφηµερίες να
ζητήσει αυτή την επίσκεψη των 3 ευρώ, τι θα αντιµετώπιζε πέραν
του κοινωνικού θέµατος; Υπάρχουν, βέβαια, άνθρωποι που µπορεί να µην έχουν να τα δώσουν. Εκεί να είµαστε επιεικείς και µε
κατανόηση, δεν λέω όχι. Ο άλλος που έχει, γιατί δεν µπορεί να
δώσει αυτά τα 3 ευρώ το βράδυ; Η απάντηση: «Και ποιος θα το
εισπράττει;».
Κύριε Γεωργιάδη, σ’ όλα τα καφενεία του κόσµου πληρώνεις
ηλεκτρονικά ακόµα και έναν καφέ. Εδώ αυτή η ριµάδα η χώρα
τόσο πολύ πλούσια είναι που δεν µπορεί να δει απ’ αυτές τις χιλιάδες που κάθε βράδυ µπαίνουν στα νοσοκοµεία αν θα µπορούσαµε κάποιοι –όχι όλοι, εσείς κι εγώ, ας πούµε- να δώσουµε
3 ευρώ; Αυτό πρέπει να το δούµε και πρέπει να το αντιµετωπίσουµε τους επόµενους µήνες.
Εν κατακλείδι και για να µην µακρηγορώ, η τσαπατσουλιά, η
επιπολαιότητα και η τσάµπα γενναιοδωρία, η τσάµπα µαγκιά,
είναι τσάµπα καλοσύνη, κύριε συνάδελφε. Αφού άλλος πληρώνει,
κάνε εσύ τον καλό όταν είσαι πολιτικός. Τώρα όµως, που ο άλλος
δεν έχει να πληρώσει και ο ελληνικός λαός στενάζει από τα µέτρα
που παίρνουµε, δεν πρέπει να βάλουµε λίγη λογική στο σύστηµα,
δεν πρέπει να δούµε πού δεν πρέπει να είµαστε µ’ αυτό τον
τρόπο γενναιόδωροι; Είµαι σ’ αυτήν τη γραµµή πλεύσης, σ’
αυτήν την κατεύθυνση πολιτικής.
∆εν είναι δυνατόν –και το δηλώνω- να έρχεται Υπουργός στη
Βουλή και να µην µπορεί να σας απαντήσει όταν ρωτάτε πόσο
κοστίζει αυτή η ενέργεια του ελληνικού δηµοσίου. Την επόµενη
φορά που θα το θέσετε, κύριε συνάδελφε, θα είµαι σε θέση να
σας απαντήσω. Αυτή είναι η υπόσχεσή µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 100/11-10-2010 επίκαιρη
ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρούς ∆ιώτη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε την εκµετάλλευση των
κοιτασµάτων λιγνίτη, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας
κλπ..
Η ερωτώσα Βουλευτής κ. Ηρώ ∆ιώτη έχει το λόγο προκειµένου
να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή της.
Ορίστε, κυρία ∆ιώτη, έχετε το λόγο.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η τελευταία επίκαιρη που είχα προσωπικά καταθέσει προς το Υπουργείο σας και δεν είχε συζητηθεί, λόγω κωλύµατος δικού σας, το ∆εκέµβρη, αφορούσε και πάλι το θέµα
του λιγνίτη. Τότε, βέβαια, εστιάζαµε κυρίως στα ζητήµατα της
Ελασσόνας. Θέταµε ζητήµατα που αφορούσαν στην προστασία
της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά, κυρίως και
πρωτίστως, το θέµα του δηµοκρατικού σχεδιασµού και της υλοποίησης των µεγάλων έργων, δηλαδή κατά πόσο η ηγεσία του
Υπουργείου σας έχει ή όχι τη σύµφωνη γνώµη των τοπικών κοινωνιών, δηλαδή των αποδεκτών που θα υποστούν τελικά τις συνέπειες των επιλογών σας.
Τότε, όµως, δεν µιλούσαµε υπό το καθεστώς του µνηµονίου
ούτε και υπό το βάρος του ανοίγµατος –για να µην πω ξεπουλήµατος- της αγοράς ενέργειας σε ιδιώτες, µε το πρόσχηµα της
απελευθέρωσης αυτής.
Φέτος τον Αύγουστο –διότι και το 2009 πάλι Αύγουστος ήτανγίναµε κοινωνοί των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί επανήλθε το θέµα της εκµετάλλευσης των λιγνιτικών κοιτασµάτων.
Οι εξελίξεις έγιναν ντόµινο, που συµπαρέσυραν πολλούς και
πολλά στο πέρασµά τους.
Πρόσφατα, εντάθηκαν τα σενάρια για τη δηµοπράτηση των λιγνιτικών πεδίων σε ∆ράµα, Ελασσόνα και Βεγόρα στο πλαίσιο
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της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Είδαν ξανά το φως
της δηµοσιότητας ψηφίσµατα φορέων που εκφράζουν την αντίθεσή τους στο λιγνίτη.
Το θέµα είναι πολιτικό, καθώς οι φήµες έχουν αναστατώσει τις
τοπικές αρχές και τις κοινωνίες, που θεωρούν πως η εκµετάλλευση του λιγνίτη ενέχει µεγάλες επιπτώσεις, όχι µόνο στην αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, αλλά και στη
δηµόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον.
Το θέµα, όµως, κύριε Υπουργέ, είναι και αναπτυξιακό και ενεργειακό, αφού θα κρίνει τα αντίστοιχα µοντέλα που πρόκειται να
ακολουθήσει η Ελλάδα. Ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, αφού η
δηµοπράτηση νέων λιγνιτικών πεδίων αντιτίθεται πλήρως στις
δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µείωση των εκποµπών.
∆εν είναι δυνατόν η Κοµισιόν να µιλάει για επίτευξη του στόχου
20–20– 20 για το τέλος της δεκαετίας κι εµείς να µιλάµε για ανάπτυξη νέων λιγνιτορυχείων στη χώρα µας, προκειµένου αυτά να
περάσουν σε ιδιωτικά χέρια, προτάσσοντας µάλιστα ως µοναδική λύση τη µη ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ.
Σήµερα, λοιπόν, βρισκόµαστε εδώ για να συζητήσουµε εκ νέου
κάποια ερωτήµατα, ζητώντας ξεκάθαρες και πειστικές απαντήσεις. Τι θα πράξετε, εφόσον σε νέα επικαιροποιηµένη έκδοση
του µνηµονίου, ζητηθεί κι επίσηµα η εκποίηση µονάδων της ∆ΕΗ
και τεθεί επιτακτικά το ζήτηµα της παραχώρησης λιγνιτικών κοιτασµάτων σε ιδιώτες, πρακτική στην οποία αντιτίθενται οι τοπικές
κοινωνίες, αλλά και οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση; Και, τέλος,
θα επιλέξει το Υπουργείο, αντί για τον αντιπεριβαλλοντικό και
επικίνδυνο για την υγεία λιγνίτη, να προχωρήσει στην ανάπτυξη
και την εκµετάλλευση άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
∆ιώτη.
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης, ο οποίος έχει και το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, ξεκινώντας, να πω ότι δεν διαφωνώ σε τίποτα από
τους προβληµατισµούς τους οποίους κατέθεσε η αγαπητή συνάδελφος κ. ∆ιώτη. Και πρέπει να πω ότι βρισκόµαστε, σ’ αυτό το
σηµείο τουλάχιστον, σε κοινή γραµµή πλεύσης.
Επιτρέψτε µου, όµως, να υπενθυµίσω στο Σώµα τι παραλάβαµε, όταν αναλάβαµε την Κυβέρνηση. Παραλάβαµε δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µία του Μαρτίου του 2008
και µία του Αυγούστου του 2009, που µε απλά λόγια έλεγαν το
εξής: «Ελλάδα έχεις µόνο δύο εναλλακτικές λύσεις: Είτε να πουλήσεις το 40% των εργοστασίων της ∆ΕΗ που καίνε λιγνίτη είτε
να ανοίξεις τουλάχιστον τρία νέα λιγνιτορυχεία, ∆ράµα, Βεγόρα,
Ελασσόνα. Και ακόµη κι αν οι τοπικές κοινωνίες σου αντιδρούν,
ακόµη κι αν αυτή η πολιτική είναι έξω από τη δική σου ενεργειακή πολιτική, ακόµη κι αν τα δικαστήριά σου αποφασίσουν διαφορετικά, ακόµα κι αν τελικά βρεθεί ανάδοχος, ε, ακόµη και τότε
απαγορεύεται τον λιγνίτη να τον πάρει η ∆ΕΗ, παρά µόνο αν δεν
υπάρχει κάποιος άλλος».
Αυτά, αγαπητή κυρία συνάδελφε, παραλάβαµε όταν αναλάβαµε την Κυβέρνηση. Κι επειδή βρισκόµαστε σε µία πολύ λεπτή
φάση των διαπραγµατεύσεων, πρέπει να σας πω ότι εµείς έχουµε
στηρίξει τη ∆ΕΗ στην προσφυγή της στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
κατά της συγκεκριµένης απόφασης. Και προτιθέµεθα το θέµα
αυτό να το συζητήσουµε για άλλη µία φορά µε την Επιτροπή
Ανταγωνισµού.
Επιπλέον, πρέπει να σας πω ότι θεωρούµε πως η βέλτιστη, η
καλύτερη λύση και για τη χώρα και για το περιβάλλον και για τον
ανταγωνισµό και για την απελευθέρωση της ενέργειας και για
την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εφαρµόσουµε µέτρα ισοδύναµα.
Τα ισοδύναµα µέτρα που θα προτείνουµε και που έχουν χρησιµοποιηθεί ήδη επιτυχώς σε άλλες χώρες, έχουν θετικά αποτελέσµατα από την οπτική γωνία και της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σηµειώνω, βεβαίως, ότι σε καµµία από τις τρεις περιπτώσεις
που προαναφέραµε λιγνιτορυχείου δεν έχει ξεκινήσει καµµία
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απολύτως διαδικασία. Και θέλω να υπενθυµίσω ότι η µόνη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για το δηµόσιο λιγνιτορυχείο της Βεύης, όπου υπήρχε προηγούµενος µισθωτής
και τώρα είµαστε σ’ ένα στάδιο να ολοκληρώσουµε τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Σηµειώνω, ότι το άνοιγµα νέων ορυχείων λιγνίτη δεν είναι συµβατό µε τους στόχους 20-20-20. Αυτοί οι στόχοι είναι κεντρική
πολιτική επιλογή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
βεβαίως είναι πολιτική της δικής µας Κυβέρνησης, για την οποία
πολιτική και δεσµευόµαστε απολύτως.
Έχουµε ήδη ανακοινώσει ότι δεν προτιθέµεθα να πουλήσουµε
µονάδες της ∆ΕΗ είτε λιγνιτικές είτε υδροηλεκτρικές. Αντίθετα,
θα βρούµε εναλλακτικές λύσεις.
Σηµειώνω, επίσης, ότι δεν υπάρχει απολύτως καµµία πρόθεση
για µείωση του ποσοστού συµµετοχής του ελληνικού δηµοσίου
στη ∆ΕΗ κάτω από 51%. Η συµµετοχή του δηµοσίου θα συνεχίσει να παραµένει στο 51%.
Τέλος, πρέπει να σας πω ότι η πολιτική µας απόφαση είναι η
µείωση της συµµετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο της
χώρας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο µέσα στο 2010 κλείσαµε τη
µονάδα της Πτολεµαΐδας, την Πτολεµαΐδα 1 και έχουµε στα όρια
να κλείσουν οι δύο µονάδες Μεγαλόπολη 1 και 2, οι οποίες
απλώς υπάρχουν, µόνο για λόγους ασφαλείας του συστήµατος
και για λίγες ώρες που πρόκειται να λειτουργήσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η ερωτώσα Βουλευτής, κ. Ηρώ ∆ιώτη, έχει το λόγο για να απαντήσει στον κύριο Υπουργό.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι το ξέρετε πολύ καλά πως το οικονοµικό µέλλον της χώρας δεν µπορεί να στηριχτεί στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Η τάση προστασίας του ενισχύεται όλο
και περισσότερο, ειδικά στην καρδιά της Ευρώπης, όπως το είπατε κι εσείς. Οι πανευρωπαϊκές επιταγές είναι συγκεκριµένες,
δεδοµένες προς αυτήν την κατεύθυνση και γνωστές στους ιθύνοντες του Υπουργείου σας.
Θεωρήσαµε, λοιπόν, κρίσιµη, αυτήν τη στιγµή, την κατάθεση
µίας επίκαιρης ερώτησης για το λιγνίτη και της απελευθέρωσης
της αγοράς της ενέργειας, αφού η κυρία Υπουργός σε µία πρόσφατη συνάντησή της στις Βρυξέλλες, όπως διαβάσαµε, συζήτησε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά της
χώρας µας µε τον αρµόδιο Επίτροπο. ∆εν θα ήταν κακό. Ίσα-ίσα
νοµίζω ότι θα ήταν και πολύ χρήσιµο να ενηµερώσετε το Σώµα
για το περιεχόµενο αυτής της συνάντησης.
Μόλις προχθές εσείς είπατε στο Ναύπλιο, σε συνάντηση των
Υπουργών Ενέργειας µε κύριο θέµα την πράσινη ανάπτυξη, ότι
πρέπει να συζητηθεί η βάση για αποτελεσµατική περιφερειακή
συνεργασία στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και στη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας.
Εδώ, όπως είπατε κι εσείς, έχουµε συγκεκριµένες και βάσιµες
ενστάσεις σε ό,τι αφορά στο θέµα που συζητάµε σήµερα. Ο λιγνίτης ξεκάθαρα πλέον δεν είναι επιθυµητός από τις τοπικές κοινωνίες, δεν είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, δεν είναι φθηνή
λύση, όπως προσπαθούν κάποιοι να την παρουσιάσουν, και κυρίως η εκµετάλλευσή του δεν είναι µονόδροµος και το γνωρίζετε.
Μπορεί να προτάσσεται η νοµικά δεσµευτική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραχώρηση των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης των λιγνιτικών κοιτασµάτων, προκειµένου να σπάσει η µονοπωλιακή πρακτική της
∆ΕΗ. Η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να την εφαρµόσει, εκτός
και αν διεκδικήσει να την αλλάξει.
Εξηγώ: Η συµφωνία των κρατών-µελών για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και των στόχων 20-20-20
µέχρι το 2020, αλλά και η απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει
σε γενναία αναθεώρηση του µείγµατος ηλεκτροπαραγωγής µε
σταδιακό περιορισµό της χρήσης λιγνίτη, δεν είχαν ληφθεί υπ’
όψιν από την Κοµισιόν, όταν λάµβανε την απόφασή της, που σήµερα θεωρητικά καλείται η χώρα να εφαρµόσει. Συνεπώς η υλο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποίηση της απόφασης δεν είναι µονόδροµος και το γνωρίζετε,
αφού αφορά µόνο τον λιγνίτη. Εναλλακτικές υπάρχουν. Αντίστοιχα, στο επιλεγόµενο χρηµατιστήριο ρύπων θα πρέπει να αγοράζεται κάθε παραγόµενο από µονάδες ηλεκτρισµού γραµµάριο
διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς ο λιγνίτης δεν είναι φθηνός.
Τέλος, η ύπαρξη του κοινού ψηφίσµατος που ανέφερα και νωρίτερα, µε το οποίο οι τοπικές κοινωνίες και οι συλλογικοί και
επαγγελµατικοί φορείς και οργανώσεις και αρχές διαφωνούν κάθετα µε την εκµετάλλευση του λιγνίτη, βάζει µία επιπλέον κόκκινη γραµµή. Και σήµερα οι επιλογές είναι ξεκάθαρες είτε είστε
στο «ναι» είτε ενάντια στους πολίτες.
Οι πιο πάνω παράγοντες νοµίζω ότι είναι υπεραρκετοί για την
επανεξέταση της απόφασης εκ µέρους της Κοµισιόν και, ως εκ
τούτου, σας ζητάµε, εδώ και τώρα, σήµερα από το Βήµα και εν
όψει περιφερειακών εκλογών να δεσµευθείτε για όλους τους παραπάνω λόγους, γιατί είναι ατράνταχτα τα επιχειρήµατα που
µπορείτε να φέρετε στην Κοµισιόν στις Βρυξέλλες, πως το πρώτο
σας µέληµα στο άµεσο χρονικό διάστηµα θα είναι να διεκδικήσετε στις Βρυξέλλες ότι δεν θα ανακινηθεί ξανά καθόλου το θέµα
του λιγνίτη και ότι θα εξεταστούν άλλες διέξοδοι, σύµφωνες µε
την κοινωνία και µ’ ένα διαφορετικό φιλοπεριβαλλοντικό µοντέλο.
Τέλος, νοµίζουµε ότι µάλλον εµείς δεν παραβλέπουµε και το
αίτηµα των εργαζοµένων της ∆ΕΗ, γιατί υπάρχει ένα πολύ µεγάλο κίνηµα τον τελευταίο καιρό.
Θέλουµε µεν το πέρασµα στη µεταλιγνιτική περίοδο, όµως συνάµα θέλουµε από εσάς να δεσµευτείτε, και εδώ σήµερα πάλι, ότι
θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στη ∆ΕΗ είτε µε κατά
µόνας υλοποίηση ή µε συµµετοχή στις επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη.
Ψηφίσαµε πέρσι τον Μάιο το σχετικό νοµοσχέδιο και οι αντιρρήσεις µας και οι προτάσεις µας είναι συγκεκριµένες. Ζητάµε
ένα δηµόσιο, κεντρικό, δηµοκρατικό σχεδιασµό αυτών των επενδύσεων, µε συµµετοχή των πολιτών και των ειδικών φορέων στη
λήψη των αποφάσεων, µε κριτήριο το σεβασµό στο περιβάλλον
και τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών εγκατάστασης, την κοινωνική ωφέλεια υπό τη µορφή των ανταποδοτικών εισφορών και
των δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας.
Σήµερα, είναι πιο επιτακτικό από ποτέ να προχωρήσουµε σ’
ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης, που θα αποτυπώνει τις πραγµατικές ενεργειακές ανάγκες του τόπου, θα προτείνει τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας, θα απεξαρτητοποιείται σταδιακά από το
λιγνίτη, θα στρέφεται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και θα
ενισχύει όλες τις παραγωγικές δυνάµεις της περιοχής, στο πλαίσιο ενός αειφορικού και βιώσιµου αναπτυξιακού σχεδιασµού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
∆ιώτη.
Ο Υπουργός κ. Ιωάννης Μανιάτης έχει το λόγο για δευτερολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι τηλεγραφικός, γιατί και στη δευτερολογία της η συνάδελφος έβαλε
πολύ σοβαρά ζητήµατα.
Πρώτον. «Ναι» στο Ναύπλιο την Τρίτη. Για πρώτη φορά καταφέραµε οι δώδεκα χώρες του ΟΣΕΠ, του Οργανισµού Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, να συµφωνήσουµε µε πρωτοβουλία
Ελλάδας, προκειµένου να προχωρήσουµε στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας σε µοντέλα πράσινης ανάπτυξης,
κυρίως σε µοντέλα πράσινης ενέργειας και στις χώρες αυτές. Φιλοδοξούµε, η χώρα µας, κύριε Πρόεδρε, να συνεισφέρει αποφασιστικά και σε τεχνογνωσία και σε εµπειρία σ’ αυτόν τον
τοµέα.
∆εύτερη παρατήρηση. Πρέπει να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι µε
πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα
που αποφάσισε και δεσµεύτηκε νοµικά ότι σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα το 40% της ηλεκτροπαραγωγής µας θα προέρχεται
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, το µεγαλύτερο ποσοστό σε
επίπεδο Ευρώπης. Βεβαίως, πρέπει να σας πω, εννοούµε απο-
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λύτως να υλοποιήσουµε τη δέσµευση µας για 20% εισαγωγή των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο σύνολο του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας.
Τρίτη παρατήρηση: ∆ΕΗ. Ακούστε µε. Η ∆ΕΗ είναι περιουσία
του ελληνικού λαού. Η ∆ΕΗ κατά 51% ανήκει σε εµάς, στον καθένα από εµάς. Η ∆ΕΗ επενδύει κάθε χρόνο πάνω από ένα δισεκατοµµύριο ευρώ εδώ στον τόπο µας. Στη ∆ΕΗ δουλεύουν είκοσι
τρεις χιλιάδες εργαζόµενοι και περί την ∆ΕΗ απασχολούνται
πάνω από εξήντα χιλιάδες εργαζόµενοι.
Άρα, όσοι εύκολα κατηγορούν τη ∆ΕΗ, να είναι λίγο προσεκτικοί. Ας λάβουν δε υπ’ όψιν τους, κύριε Πρόεδρε, ότι η ∆ΕΗ
κάθε χρόνο δίνει στο ελληνικό δηµόσιο από φόρους και µερίσµατα κονδύλι της τάξης των τριακοσίων έως τριακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων ευρώ.
Τελευταία παρατήρηση. Ο λιγνίτης και ο ρόλος του στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Ναι, πρέπει να µειώσουµε τη συµµετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Ναι, ο
λιγνίτης πια από το 2013 και µετά δεν θα είναι το φθηνό καύσιµο.
Ο λιγνίτης µάς ανέστησε ως χώρα, µάς ανέπτυξε. Τα τελευταία
πενήντα χρόνια στηριχτήκαµε στο λιγνίτη και το εθνικό µας αυτό
καύσιµο την έκανε τη δουλειά του. Από το 2013 και µετά όµως ο
λιγνίτης θα πάψει να είναι το φθηνό καύσιµο, θα γίνει ακριβό καύσιµο και σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση δουλεύουµε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Λόγω των αντισταθµιστικών ποινών…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Λόγω των ρύπων που θα πρέπει
να πληρώνουµε στο ∆ιεθνές Χρηµατιστήριο Ρύπων που µπορεί
και να ξεπεράσουν, κύριε Πρόεδρε, ανά έτος το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σωστά. ∆εκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Άρα για αυτό βαδίζουµε όσο πιο
γρήγορα µπορούµε σε µια απλή κατεύθυνση. Πλήρης αντικατάσταση των περισσοτέρων µονάδων της ∆ΕΗ, που καίνε λιγνίτη,
µε µονάδες ίδιας ή ανάλογης δυναµικότητας που θα καίνε πια το
πολύ πιο ευγενές καύσιµο, το φυσικό αέριο. Άρα σε αυτήν την
κατεύθυνση πηγαίνουµε και συµφωνούµε απόλυτα µε τις παρατηρήσεις της συναδέλφου.
Να κλείσω µε το εξής: Η Ελλάδα, η ελληνική δηµοκρατία ποτέ
δεν απεδέχθη την απόφαση του 2008 και του 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για αυτόν ακριβώς το λόγο παλεύουµε και ελπίζουµε ότι έχουµε πολύ ισχυρά επιχειρήµατα, προκειµένου να
πείσουµε ότι δεν συµφέρει ούτε την απελευθέρωση της αγοράς
ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως, δεν συµφέρει και την
Ελλάδα, τον τόπο µας να προχωρήσουµε σε αυτό που µας επέβαλαν το 2009.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Μανιάτη και φυσικά και την ερωτώσα Βουλευτή κ.
∆ιώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής δεκατέσσερα µέλη του Συλλόγου «Αναπτυξιακή Κίνηση Νίκαιας-Ρέντη»
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 99/11-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτού του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Άγγελου Μανωλάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε τα πληµµυρικά φαινόµενα στην περιοχή της Βόχας του Νοµού Κορινθίας κ.λπ..
Ο ερωτών Βουλευτής κ. Μανωλάκης έχει το λόγο, προκειµένου
να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς να σας συγχαρώ για το νέο σας
πόστο και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Από το Υπουργείο Προ-
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στασίας του Πολίτη που ήσασταν πριν και λειτουργήσατε και εκεί
µε επιτυχία, τώρα πρέπει να προστατεύσουµε τους πολίτες, τις
περιουσίες τους και τις ζωές τους µερικές φορές.
Γι’ αυτό θα σας πω ότι πριν από µια βδοµάδα περίπου, στις 6
Οκτωβρίου, Τετάρτη απόγευµα, στην Κορινθία, είχαµε όχι ακραία
καιρικά φαινόµενα, αλλά αρκετές βροχές στα ηµιορεινά της Κορινθίας, στην περιοχή της Βόχας, της κεντρικής Κορινθίας. Μετά
απ’ αυτά, δυστυχώς πληµµύρισαν τα ρέµατα που φέρουν το νερό
προς τη θάλασσα και κυρίως πληµµύρισαν λόγω κακοτεχνιών
που υπάρχουν στα έργα της «ΕΡΓΟΣΕ» και στα έργα που γίνονται σήµερα στη διάνοιξη της νέας εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών.
Βέβαια, εδώ πρέπει να τονίσω ότι καµµιά φορά φταίνε και οι
συµπολίτες µας, που πάνε και κτίζουν µε την ανοχή ή όχι της πολιτείας και µπαζώνουν ρέµατα, όµως είχαµε µεγάλα προβλήµατα.
∆ιεκόπη για αρκετό χρονικό διάστηµα η κυκλοφορία στην παλαιά
εθνική οδό. Κινδύνευσαν ζωές -γι’ αυτό έκανα αυτήν την εισαγωγή. Κάποιοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς, η Πυροσβεστική τούς απεγκλώβισε. Πληµµύρισαν καλλιέργειες -είχαµε ζηµιές δηλαδή- πληµµύρισαν σπίτια. Και ο κόσµος ρωτάει: Κάθε φορά που έχουµε λίγο πιο ψηλά βροχές, θα
πληµµυρίζει όλη η πεδινή Κορινθία;
Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι δυστυχώς στην Κορινθία έχουµε κακές εµπειρίες, όταν πριν από µερικά χρόνια χάσαµε
ζωές στην Κόρινθο.
Περιµένω να ακούσω τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο και
στη συνέχεια θα σας πω και τις δικές µου προτάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μανωλάκη, ο οποίος ωραία οικονοµεί το χρόνο του.
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως, στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ.
Σπυρίδων Βούγιας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
εκλεκτό συνάδελφο κ. Μανωλάκη για τα καλά του λόγια και τις
ευχές του.
Πραγµατικά, το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων είναι ένα νέο Υπουργείο, που στην ουσία συνθέτει την πολιτική και την παρέµβαση δύο Υπουργείων, του ∆ηµοσίων Έργων
και του Μεταφορών και ανταποκρίνεται σήµερα ολοκληρωµένα
σε µία ερώτηση, που αφορά δύο µεγάλα έργα υποδοµής στην
περιοχή.
Θα έλεγα πως είναι πολύ σηµαντικό για την Κορινθία ότι επιτέλους ύστερα από τόσα χρόνια ένας µεγάλος, νέος αυτοκινητόδροµος, αυτός της Ελευσίνας- Πάτρας-Πύργου-Τσακώνας,
αλλά και µια σύγχρονη σιδηροδροµική γραµµή που έχει φθάσει
σήµερα µέχρι το Κιάτο ολοκληρωµένα, αλλά θα συνεχιστεί µέχρι
την Πάτρα, θα αναβαθµίσουν πολύ σύντοµα και το συγκοινωνιακό έργο και την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.
Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το συνάδελφο πως τα έργα αυτά
κατασκευάζονται µε τις καλύτερες προδιαγραφές και θα ήθελα
να το καταθέσω εδώ, παρ’ ότι από την αρχή δηλώνω πως θα διερευνήσω µε πολύ µεγάλη λεπτοµέρεια και προσοχή τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της κατασκευής των έργων.
Ωστόσο, οι απαντήσεις που µου δόθηκαν τόσο από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων που κατασκευάζει το µεγάλο καινούργιο
τµήµα του αυτοκινητοδρόµου, όσο και από την «ΕΡΓΟΣΕ» είναι
πως σε καµµία περίπτωση τα πληµµυρικά φαινόµενα που παρουσιάστηκαν τη δύσκολη µέρα που αναφέρετε, στις 6 Οκτωβρίου, δεν οφείλονται στις κατασκευές των έργων αυτών, που
γίνονται µε κάθε δυνατή φροντίδα και προσοχή και υψηλές προδιαγραφές αντιπληµµυρικών και υδραυλικών έργων, τα οποία δεν
θα δηµιουργήσουν κανένα πρόβληµα στην περιοχή.
Η περιοχή είναι δύσκολη από πλευράς αντιπληµµυρικών
έργων. Όπως είπατε κι εσείς, και στο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί αντίστοιχα φαινόµενα. Θα δεχόµουν ίσως ότι η παλιά
εθνική οδός δεν έχει τα απαραίτητα ανοίγµατα, που να µπορέσουν σήµερα να χωρέσουν την παροχή των οµβρίων υδάτων, σε
σχέση τόσο και µε την ένταση των κλιµατικών αλλαγών και των
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πληµµυρικών φαινοµένων, όσο σε σχέση και µε αυτό που είπατε
κι εσείς πριν, την άναρχη και πολύ πυκνή δόµηση που διαµορφώθηκε ανάντη, στα ηµιορεινά, τα τελευταία χρόνια.
Εκεί θα µπορούσαµε να δούµε, έστω και µε πολύ µεγάλη δυσκολία και εκ των υστέρων µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αν
µπορούµε να διευθετηθούν καλύτερα καταπατηµένες κοίτες των
χειµάρρων και τα ανοίγµατα της παλιάς υποδοµής.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η καινούργια υποδοµή, που κατασκευάζεται, τόσο για την καινούργια σιδηροδροµική γραµµή
ταχείας κυκλοφορίας των τρένων, όσο και της καινούργιας εθνικής οδού, δεν ευθύνεται για τα πληµµυρικά φαινόµενα.
Χαρακτηριστικά ενηµερώθηκα από την υπηρεσία της «ΕΡΓΟΣΕ» ότι το ρέµα Χαϊκάλη, το οποίο επί χρόνια πληµµυρίζει και
δηµιουργεί προβλήµατα στην περιοχή και υπήρξε και η κύρια
αιτία των πληµµυρικών φαινοµένων στα οποία αναφερθήκατε,
δεν έχει ακόµη δυστυχώς αποδέκτη τη θάλασσα. ∆ηλαδή, τα
νερά που συγκλίνουν εκεί από διαφορετικές πλευρές και άλλα
ρυάκια και διαµορφώνουν την κοίτη αυτού του βασικού χειµάρρου, δεν βγαίνουν µέχρι τη θάλασσα, αλλά η ελεύθερη ροή τους
διακόπτεται πριν από την παλιά εθνική οδό, µε αποτέλεσµα να
πληµµυρίζει.
Θα έλεγα, λοιπόν, πως πρέπει να δώσουµε µεγάλη έµφαση
στη διάνοιξη της συνέχειας του χειµάρρου Χαϊκάλη, ώστε να
βγαίνει ελεύθερα προς τη θάλασσα κατάντη. Και αυτό έχει σχέση
µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αν και δεν θα είχα αντίρρηση να
κάνουµε µια στενή συνεργασία, κάτω από το καινούργιο πρίσµα
των προβλεπόµενων έργων από την περιφέρεια µε το δικό µας
Υπουργείο, ώστε να ολοκληρώσουµε πιο σύντοµα αυτό το έργο
που εκκρεµεί επί χρόνια.
Πάντως, στην πρώτη µου τουλάχιστον τοποθέτηση, θα ήθελα
να σας διαβεβαιώσω πως η κατασκευή των µεγάλων σύγχρονων
έργων, του αυτοκινητοδρόµου και της νέας σιδηροδροµικής
γραµµής, δεν έχει καµµία απολύτως ευθύνη για τα πληµµυρικά
φαινόµενα που παρουσιάστηκαν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο κ. Άγγελος Μανωλάκης, ο ερωτών Βουλευτής, να απαντήσει
ασκών τη δευτερολογία του.
Ορίστε, κύριε Μανωλάκη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι, τα τελευταία χρόνια έγιναν και είναι
σε εξέλιξη δύο πολύ µεγάλα έργα της βόρειας Πελοποννήσου,
που σίγουρα είναι πολύ χρήσιµα και για την Κορινθία.
Ιδιαίτερα η νέα εθνική οδός Κορίνθου-Πατρών, που είναι σε
εξέλιξη τώρα, βοηθάει πάρα πολύ, θα βοηθήσει µάλλον πάρα
πολύ – γιατί σήµερα δεν µπορεί να το κάνει αυτό. Μάλιστα φτιάχνουµε έναν δρόµο εκεί που ήταν ο χειρότερος δρόµος της Ελλάδας.
Και όπως ξέρετε, η Πάτρα είναι η πύλη της Πελοποννήσου και
της χώρας µας προς την Ιταλία και γι’ αυτό πρέπει µε γρηγορότερους ρυθµούς να προχωρήσουµε. Έχω κάνει παλαιότερες
αναφορές ότι υπάρχουν κάποια προβλήµατα στους ρυθµούς.
Όµως και η «ΕΡΓΟΣΕ», που κατασκεύασε µεν την γραµµή
µέχρι το Κιάτο και προχωρεί προς Ξυλόκαστρο και στη συνέχεια
προς Πάτρα, πράγµατι έχει δηµιουργήσει – εκεί θα διαφωνήσω
µαζί σας – προβλήµατα. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές
στην προηγούµενή µου θητεία και κατά τη διακυβέρνηση της
χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία. ∆υστυχώς, δεν εισακουστήκαµε
και τα πληρώνουµε. Θα δείτε -όταν κάποια στιγµή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας επισκεφτεί το νοµό µας- επιτόπου τα
προβλήµατα. Οι υπηρεσίες καλά κάνουν και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα από εκεί.
Σίγουρα υπάρχουν και από αλλού προβλήµατα, όπως αυτό
που είπαµε της άναρχης δόµησης και αυτό της παλαιάς εθνικής
οδού. Η παλαιά εθνική οδός, κύριε Υπουργέ, πρέπει άµεσα να
αποσυµφορηθεί. Έχει πάρα πολλά προβλήµατα.
Γι’ αυτό – και αυτό έχει µεγαλύτερη σηµασία από τα προηγούµενα που σας έλεγα – πρέπει να γίνουν δύο πράγµατα. Πρώτον –κάτι που δεν έγινε δυστυχώς τα προηγούµενα χρόνια µε την
προηγούµενη Κυβέρνηση– δεν υπάρχει σε αυτό το νέο εθνικό
δρόµο παράπλευρος δρόµος, µε αποτέλεσµα να «µπουκώνει» –

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα µου επιτρέψτε τη λέξη– η παλιά εθνική οδός και να δηµιουργεί χίλια τόσα προβλήµατα, που δεν έχουν σχέση βέβαια µόνο
µε τα πληµµυρικά φαινόµενα, αλλά κυρίως µε τα κυκλοφοριακά.
Εποµένως, έστω και την ύστατη στιγµή κάτι πρέπει να γίνει µε τη
δηµιουργία παράπλευρης οδού στη νέα εθνική οδό ΚορίνθουΠατρών.
Πρέπει να εξεταστεί επίσης, η αξιοποίηση και η χρήση της παλιάς σιδηροδροµικής γραµµής Κορίνθου-Πατρών –µιας και δεν
χρησιµοποιείται όπως ξέρετε, σήµερα και δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί- ώστε να αποσυµφορήσει και αυτή µε τη νέα της
χρήση την περιοχή, η οποία έχει πνιγεί, έχει «µπουκώσει» και η
κυκλοφορία δεν µπορεί να προχωρήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μάλιστα, κύριε συνάδελφε.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Εποµένως –και καταλήγω µε αυτάπρέπει να διορθώσουµε κάποιες κακοτεχνίες που, πράγµατι,
υπάρχουν. Πρέπει και εµείς, οι πολίτες και οι υπηρεσίες του
νοµού µας να είµαστε καλύτεροι και να συµπεριφερόµαστε καλύτερα, όπως σε όλη τη χώρα. Πρέπει να προχωρήσει η παράπλευρη οδός του εθνικού δρόµου και πρέπει άµεσα να κάνουµε
κάτι µε την παλιά σιδηροδροµική γραµµή.
Με την ευκαιρία αυτή, να αναφέρω ότι στη νέα εθνική οδό,
όπως και στην «ΕΡΓΟΣΕ» πολλές σήραγγες που ανοίγουµε για τα
όµβρια ύδατα πρέπει να είναι µεγαλύτερες, όχι µόνο για τα
ακραία καιρικά φαινόµενα, αλλά και για κυκλοφοριακούς λόγους,
ώστε ο κόσµος να περνάει κάτω από το δρόµο και από τη
γραµµή, προκειµένου να πηγαίνει στις καλλιέργειές του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μανωλάκη.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, για τη δευτερολογία του.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν θα µπορούσα να διαφωνήσω µε το συνάδελφο, ο οποίος
άλλωστε έχει υπηρετήσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γνωρίζει
τα προβλήµατα καλά. Άλλωστε, θα ήµουν και ο τελευταίος που
θα ήθελα να απαντήσω εντελώς υπηρεσιακά και να σας αναγνώσω απλώς µια απάντηση, της «ΕΡΓΟΣΕ», χωρίς να την
ελέγξω.
Θα ήθελα επίσης, να δεσµευθώ ότι τουλάχιστον για το σιδηροδροµικό έργο, θα κάνω µία επιτόπια επίσκεψη σύντοµα για να
δω την πρόοδό του στο πλαίσιο των καθηκόντων και των υποχρεώσεών µου.
Παράλληλα, ο οµόλογός µου Υφυπουργός κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, βρίσκεται σήµερα στην περιοχή πηγαίνοντας προς την
Πάτρα. Ενδεχοµένως –συµπτωµατικά, βεβαίως, και όχι εξαιτίας
της ερωτήσεώς σας- θα τον ενηµερώσω και αυτόν για το θέµα
της δυνατότητας κατασκευής παράπλευρων οδών στη νέα εθνική
οδό Ελευσίνας-Πατρών, που περνάει και από την Κορινθία.
Επίσης, θα ήθελα σας πω, πως θα έχουµε πολλές δυνατότητες
αξιοποίησης προς όφελος της περιοχής, της καταργηµένης
γραµµής, της παλιάς, δηλαδή, σιδηροδροµικής γραµµής η
οποία, σύµφωνα και µε το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε
στην επιτροπή της Βουλής και σε µια ή σε δύο εβδοµάδες θα
έρθει και στην Ολοµέλεια, πάντοτε υπό την επίβλεψη και την ιδιοκτησία του δηµοσίου, θα µπορεί να αξιοποιηθεί αποδιδόµενη
στους πολίτες της περιοχής και απελευθερώνοντάς τους από
πληµµυρικά φαινόµενα, τα οποία ενδεχοµένως οφείλονται σε µια
παλιά κατασκευή, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις σηµερινές
απαιτήσεις.
Πάντως, σε συνάφεια τα δύο έργα –κατασκευαζόµενα πλέον
από το ενιαίο Υπουργείο- ολοκληρώνουν δυο παράλληλους µεγάλους άξονες για το τρένο και την οδική κυκλοφορία, τα οποία
λαµβάνουν τις δυσµενέστερες υδραυλικές παροχές, της τελευταίας πεντηκονταετίας. ∆ηλαδή, πάµε πίσω πενήντα χρόνια και
ψάχνουµε στατιστικά να δούµε ποια ήταν η χρονιά µε τις περισσότερες βροχοπτώσεις και τη µεγαλύτερη ροή οµβρίων υδάτων
και κατασκευάζουµε διατοµές που να µπορούν να ανταποκρι-
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θούν στη δυσµενέστερη περίπτωση και θα έλεγα και επαυξηµένες, µε την έννοια ότι οι τελευταίες κλιµατικές αλλαγές και εξελίξεις στον τοµέα αυτό διαµορφώνουν εντονότερα καιρικά
φαινόµενα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι για το χωριό Ελληνοχώρι,
που βρίσκεται τόσο κοντά στο νέο σιδηροδροµικό έργο, όσο και
στη νέα εθνική οδό, τα πληµµυρικά φαινόµενα σε αυτό δεν µπορεί να έχουν καµµία σχέση µε τα εκτελούµενα έργα. Το ίδιο
ισχύει και για το χωριό Ταρσινά. Όσο και για τα χωριά Κοκκόνι,
Κρήνες, Πουλίτσα και Βραχάτι, τα οποία αναφέρονται και στην
ερώτησή σας, τα προβλήµατα σαφώς οφείλονται εκεί σε ανεπάρκεια των σηµείων εκβολής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Παρ’ όλα αυτά, συµφωνώντας µε το γενικότερο πνεύµα της
ερώτησής σας και το µεγάλο πρόβληµα που εδώ και πολλά χρόνια εξακολουθεί να υπάρχει, δεσµεύοµαι πως θα παρακολουθήσω από κοντά τις λεπτοµέρειες της κατασκευής της µεγάλης
καινούργιας σιδηροδροµικής γραµµής, ώστε να µην δηµιουργούνται τέτοιου είδους προβλήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας 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, είκοσι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη ερώτηση είναι η δεύτερη µε αριθµό 94/11-10-2010
επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ζήση
Τζηκαλάγια προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγκαιότητα πλήρωσης κενής θέσης ιατρού δηµόσιας υγείας ΕΣΥ στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Καστοριάς κ.λ.π..
Ο ερωτών Βουλευτής κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας έχει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, και τον Ιούνιο είχα
φέρει το ίδιο ζήτηµα, µε αναφορά µου προς την τότε πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία δυστυχώς εκώφευσε,
όπως έκανε πολλές φορές και σε ερωτήσεις συναδέλφων όλων
των πτερύγων της Βουλής. Ελπίζω ότι η νέα πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας, στην οποία περιλαµβάνεται και ένας συνάδελφος ιατρός -και πολύ ορθά όσον αφορά το Υπουργείο Υγείαςθα έχει µεγαλύτερη ευαισθησία να απαντά, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στα ζητήµατα τα οποία θεωρούµε επίκαιρα και τα οποία θέτουµε.
Με αυτήν την ερώτησή µου, λοιπόν, θέλω να αναδείξω, κυρίως,
το ζήτηµα του ιατρού της δηµόσιας υγείας. Συζητούµε σήµερα
για τα µεγάλα προβλήµατα, τα οποία έχει η δηµόσια υγεία, το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στην πατρίδα µας και λέµε –έχει δεσµευτεί η Κυβέρνηση ότι το δεύτερο εξάµηνο του 2010 θα φέρει
νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια περίθαλψη- ότι σαφώς το µεγαλύτερο πρόβληµα, ο µεγαλύτερος βραχνάς για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι τα ελλείµµατα που έχει η πρωτοβάθµια
περίθαλψη, αλλά έχουµε παραγνωρίσει τελείως τη σηµασία της
δηµόσιας υγείας.
Υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο, που έχει θεσπιστεί εδώ και πολλά
χρόνια, που προβλέπει σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση να
υπάρχει ιατρός δηµόσιας υγείας στο βαθµό του διευθυντού ΕΣΥ.
Και αυτό έχει γίνει, για να υπάρχει ισχυρό κίνητρο, ώστε να πηγαίνουν αξιόλογοι επιστήµονες ιατροί σε αυτήν τη θέση, αλλά
δυστυχώς δεν τηρείται ο νόµος. ∆εν έχουµε καλύψει τις νοµαρχίες της χώρας µε γιατρούς δηµόσιας υγείας, τους παλιούς νοµιάτρους ή υγιεινολόγους. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό, διότι
υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα. Στην περιοχή µου, παραδείγµατος χάριν, πριν από λίγα χρόνια είχε γίνει µεγάλο ζήτηµα
λόγω βλάβης στο αποχετευτικό σύστηµα και επικοινωνίας µε
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πηγή υδροδότησης της πόλης, µε αποτέλεσµα να ξεσπάσει γαστρεντερίτιδα που είχε πλήξει το 1/3 των κατοίκων της Καστοριάς.
Επίσης, υπάρχουν ζητήµατα ρύπανσης της λίµνης από απορρέοντα νερά, που προκύπτουν στη λεκάνη δεξαµενής απορροής,
των φυτοφαρµάκων και των άλλων λιπασµάτων και ουσιών που
χρησιµοποιούνται στην παραλίµνια ζώνη, η οποία, κυρίως, στον
πρωτογενή τοµέα ασχολείται µε την καλλιέργεια και παραγωγή
µήλων και όλα αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης
ιατρού δηµόσιας υγείας.
Θα ακούσω, τον κύριο Υφυπουργό, τι θα πει στα ερωτήµατα,
αφού διάβασε και µελέτησε την επίκαιρη ερώτηση στο σύνολό
της και θα συνεχίσω την ανάπτυξη του θέµατος στη δευτερολογία µου και θα απαντήσω σχετικά.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σωστά κρίνετε και για
την οικονοµία του χρόνου µας.
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως στην επίκαιρη ερώτηση του κ.
Τζηκαλάγια θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θέλω να κάνω στην πρωτοµιλία µου
ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του ιατρού δηµόσιας υγείας ΕΣΥ,
συµφωνώντας µαζί σας για τον κρίσιµο ρόλο και για τη δυνατότητα που πρέπει να έχει κάθε έδρα νοµού, ώστε να στελεχώνεται από ένα γιατρό, ο οποίος πρέπει να καταξιώσει και το ρόλο
και τη θέση, την οποία του αναθέτει η πολιτεία.
Θα ήθελα να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ως δηµόσια υγεία
ορίζεται το σύνολο των οργανωµένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας, που είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένες
και αποβλέπουν στην πρόληψη νοσηµάτων, στην προστασία και
στην προαγωγή της υγείας του πληθυσµού, στην αύξηση του
προσδόκιµου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής,
δηλαδή στην προάσπιση δηµοσίων αγαθών, αγαθών που είναι
στην πρώτη γραµµή και χαρακτηρίζουν µια σύγχρονη ευνοµούµενη πολιτεία.
Η δηµόσια υγεία, εποµένως, έχει ένα χαρακτήρα πολυτοµεακό
και διατοµεακό, ο δε ρόλος του ιατρού δηµόσιας υγείας του ΕΣΥ
είναι κοµβικός, γιατί διαθέτει και την άριστη κατάλληλη επιστηµονική κατάρτιση και εκπαίδευση, βασιζόµενος σε κανόνες της
βιοηθικής και της ιατρικής δεοντολογίας, για να µπορεί να ανταποκριθεί στο έργο του. Επίσης, ο ίδιος εκ του ρόλου λαµβάνει
µέρος στη διαµόρφωση στρατηγικών µε τη διατοµεακή συνεργασία και άλλων επιστηµόνων, ακολουθώντας τα κριτήρια της
αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της ισότητας έναντι των πολιτών. Έτσι, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, χτυπάτε ανοικτές πόρτες.
Εµείς από την ηµέρα της ανάληψης των καθηκόντων µας
µπορώ να σας αναφέρω τι έχουµε κάνει. Θα ήθελα, όµως, να παρατηρήσω ότι αδικείτε την προηγούµενη πολιτική ηγεσία, γιατί
τουλάχιστον εγώ έχω βρεθεί αρκετές φορές να ανταποκρίνεται
σε αιτήµατα συναδέλφων Βουλευτών και να απαντά. Βεβαίως
στο δικό σας ερώτηµα γνωρίζω ότι δεν υπήρξε απάντηση, αλλά
θα ήθελα εξ αρχής να πω ότι ένας λόγος ήταν ακριβώς το γεγονός ότι η Βουλή ψήφισε το νέο νόµο τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ο
οποίος αναδιατάσσει τις δυνάµεις των θέσεων της δηµόσιας
υγείας, όπως ακριβώς προβλέπεται από το ν. 3870/2010 στο
άρθρο 17. Εκεί, µέχρι τις αρχές του Ιουνίου 2011, θα έχουν αποφασιστεί και θα έχει οριστεί πώς θα αντιµετωπίζονται τα θέµατα
δηµόσιας υγείας.
Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω ότι οι δικές µας προτεραιότητες έχουν γίνει πράξη γιατί ήδη έχει υπογραφεί µέσα από το
ΕΣΠΑ, ένα µεγάλο ποσό, το οποίο θα διατεθεί για πολιτικές πρόληψης και πολιτικές που αφορούν και την απαγόρευση του καπνίσµατος που έχουµε ψηφίσει στη Βουλή και επιβλέπουµε την
εφαρµογή του και επίσης, για την ενηµέρωση και την κατατόπιση
του πληθυσµού για σύγχρονα νοσήµατα που επιβαρύνουν τα
ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και δηµιουργούν πρόβληµα στην υγεία
των πολιτών. Και αυτά είναι τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, τα κα-
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κοήθη νοσήµατα και µια σειρά άλλων παρεµβάσεων για τη διατροφή και την άθληση. Έτσι και αλλιώς, το Υπουργείο µας έχει
επονοµαστεί ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, ως Υπουργείο Υγείας
Άθλησης και ∆ιατροφής. Συνεπώς αυτά που σας λέµε είναι πράγµατα που τα ξεκινήσαµε ήδη εδώ και δέκα µέρες και θα δούµε
την εφαρµογή.
Κλείνοντας, θα πω στην πρωτοµιλία µου ότι αύριο έχουµε συνάντηση µε την αρµόδια Αναπληρωτή Υπουργό την κ. Φώφη Γεννηµατά, για να κάνουµε την πρώτη επίσηµη ανακοίνωσή µας ότι
θα υπάρξει στενή συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας
και του Υπουργείου Υγείας, για να µπορέσουν αυτές οι πολιτικές
να γίνουν πράξη. Αλλά να γίνουν πράξη σωστά, ξεκινώντας από
τη µικρή ηλικία µέσα από τα σχολεία, έτσι ώστε και από τα ωρολόγια προγράµµατα, αλλά µε επιπλέον παρεµβάσεις, να µπορέσουµε να ενηµερώσουµε τη νέα γενιά γιατί όπως ξέρουµε οι
µεγάλοι είναι δύσκολο να αλλάξουν. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει και
αυτούς να µπορέσουµε να τους ενισχύσουµε, να τους νουθετούµε και να τους προτείνουµε να ακολουθούν υγιείς κανόνες.
Για τα υπόλοιπα θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας, προκειµένου να απαντήσει στον Υπουργό δευτερολογώντας.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να χαιρετήσω τον συνάδελφο στην ιατρική –συνάδελφο µέχρι πριν λίγες µέρες στα
έδρανα της Βουλής και σηµερινό Υφυπουργό Υγείας, τον κ. Τιµοσίδη- και να σταθώ στην αναγνώριση της αναγκαιότητας ύπαρξης του θεσµού του ιατρού δηµόσιας υγείας στη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση σε κάθε περιοχή. Όπως και να γίνει µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», θεωρώ ότι στα επίπεδα κάθε σηµερινής νοµαρχίας
πρέπει να υπάρχει γιατρός δηµόσιας υγείας.
Είπα στην πρωτοµιλία µου για ποιο λόγο έκανα την αναφορά
µε τα σχετικά έγγραφα προς την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, για την αναγκαιότητα ύπαρξης γιατρού δηµόσιας υγείας
στη Νοµαρχία της Καστοριάς. Η σηµερινή µου ερώτηση αποκτά
επίκαιρο ενδιαφέρον, όπως λέω λοιπόν, γιατί πριν λίγο καιρό η
λίµνη της Καστοριάς -που µαζί µε τη γούνα είναι ταυτισµένη µε
την ανάπτυξη της περιοχής- έχει προβλήµατα. Οπτικά, ολοφάνερα. Κανένας δεν είναι ευχαριστηµένος από την εικόνα αυτής
της παχύρευστης µάζας που υπάρχει στην επιφάνεια, η οποία
προκαλεί και δυσοσµία. Υπάρχουν αντικρουόµενες επιστηµονικές απόψεις για το αν υπάρχει επικινδυνότητα και για τους κατοίκους του Νοµού Καστοριάς και για τους χιλιάδες επισκέπτες
τουρίστες που έχουµε, όπως και για τα αλιεύµατα της λίµνης.
Η λίµνη ρυπαίνεται και από ένα 10% των αποχετεύσεων, που
δυστυχώς ακόµη χύνονται στα νερά της, από τα φυτοφάρµακα
και τα ζιζανιοκτόνα και τα λιπάσµατα που υπάρχουν στη γύρω
περιοχή και από φερτές ύλες χειµάρρων. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο
να υπάρχει γιατρός δηµόσιας υγείας, ο οποίος θα συντονίζει τις
υπάρχουσες υπηρεσίες στο Τµήµα Υγιεινής, τους επόπτες δηµόσιας υγείας, όπως και θα παίζει το ρόλο που έχει να παίξει για
την πρόληψη που είπε και ο κύριος Υφυπουργός, σε συνεργασία
µε το Νοσοκοµείο, το Κέντρο Υγείας και τους ιατρούς της πρωτοβάθµιας περίθαλψης της Καστοριάς.
Τον Ιούνιο είχα ζητήσει, επειδή υπήρχε ενδιαφέρον από υπάρχοντα επόπτη δηµόσιας υγείας, ο οποίος απέκτησε -ευτυχώς για
τον ίδιο και για την περιοχή- και το πτυχίο της Ιατρικής, µε βάση
τους ν.2519/1997 και 3370/2005, όπως προκύπτει και από τη σχετική αλληλογραφία που προσκόµισα µαζί µε την αναφορά µου
τότε, να γίνει µετάταξη της συγκεκριµένης επόπτριας δηµόσιας
υγείας και σηµερινής ιατρού, στη θέση του γιατρού δηµόσιας
υγείας. Τώρα, λοιπόν, επαναφέρω το θέµα και πάλι.
Εµένα, σαν Βουλευτή της Καστοριάς, αλλά και όλη την Καστοριά, µας ενδιαφέρει να έχουµε σύντοµα γιατρό δηµόσιας
υγείας. Τον τρόπος που θα το πράξετε, αποφασίστε τον εσείς
είτε εφαρµόζοντας τους νόµους και κάνοντας τη µετάταξη της
συγκεκριµένης µόνιµης ΤΕ επόπτου δηµόσιας υγείας, που πλέον
είναι γιατρός και θέλει να είναι γιατρός δηµόσιας υγείας είτε προκηρύσσοντας τη θέση µε τις διαδικασίες ΑΣΕΠ, µέσα από το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Κύριε Υφυπουργέ, πιστεύω ότι εσείς προσωπικά έχετε πάρα
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πολύ καλές προθέσεις. Θα παρακολουθούµε και θα ευχόµαστε
να κάνετε το καλύτερο δυνατό στο ευαίσθητο θέµα της υγείας
για όλο τον ελληνικό λαό, αλλά θέλουµε να δούµε άµεσα πράξεις. Τις περιµένουµε. Και στο συγκεκριµένο ζήτηµα είναι επιτακτική ανάγκη να δούµε άµεσα αποτέλεσµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζηκαλάγια.
Ο κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης, Υφυπουργός Υγείας έχει το λόγο για
να δευτερολογήσει.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω αναφορά στις δυο παραγράφους, από τις
ερωτήσεις που καταθέτει ο κύριος συνάδελφος, αν συµµεριζόµαστε την αγωνία των Καστοριανών και των πολλών επισκεπτών
και αν ενστερνιζόµαστε την πεποίθηση ότι η παρουσία ειδικού
γιατρού δηµόσιας υγείας συµβάλλει στην πρόληψη και στην αντιµετώπιση. Για το δεύτερο θέµα νοµίζω ότι απάντησα. Για το
πρώτο θέλω να σας πω, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ότι ζείτε σε
µια περιοχή που εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι από τις ωραιότερες της Ελλάδας, αν δεν καταγόµουν από την Καβάλα, την
οποία θεωρώ πρώτη. Το γεγονός όµως ότι η Καστοριά και η λίµνη
της είναι ένα σήµα κατατεθέν της ευρύτερης περιοχής, είναι κάτι
που το γνωρίζω. Έχω βρεθεί, έχω ζήσει στην περιοχή κάνοντας
το αγροτικό µου ιατρείο στην ευρύτερη περιοχή και των δυο λιµνών της των Πρεσπών Φλώρινας και έχω βρεθεί πολλές φορές
στην πόλη. Άρα, συµµεριζόµαστε την αγωνία σας και συµφωνούµε ότι πρέπει να λειτουργήσουµε αµέσως.
Θα σας θυµίσω, όµως, το εξής: Επειδή αναφέρεστε σε δυο συγκεκριµένα πράγµατα και κάνετε αναφορά των δυο νόµων, ο
ν.2519/1997, ο οποίος επέτρεπε την προκήρυξη ιατρών του ΕΣΥ
–να µην αναφέρω τις διαδικασίες, τις ξέρουµε- έχει το εξής πρόβληµα: Έδινε µια προθεσµία όπου σε τρία χρόνια έπρεπε να γίνει
η προκήρυξη ώστε να καλυφθούν οι θέσεις. Αυτό έληξε το Νοέµβριο του 2008. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε πρόβλεψη από το
νοµοθέτη έτσι ώστε να µπορεί να βρεθεί ένας τρόπος, είτε να
συνεχιζόταν παρατεταµένα αυτή η χρονική περίοδος είτε να ήταν
µέχρις ότου να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις, και εποµένως
σήµερα θα είχαµε τη δυνατότητα να κάνουµε την προκήρυξη και
να καλύψουµε τη θέση. ∆εν µπορούµε να το κάνουµε. Εποµένως
πρέπει να κάνουµε µια ρύθµιση.
∆εσµεύοµαι, λοιπόν, απέναντι σ’ εσάς και στο Σώµα ότι θα αναζητήσουµε µια λύση, έτσι ώστε να µπορέσουµε να δούµε πώς
µπορεί να γίνει αυτό.
Η άλλη λύση που επαναφέρετε, του ν.3370, µε την µετάταξη
υπαλλήλου, δυστυχώς προβλέπεται πάλι σε µια παράγραφο
προηγούµενου νόµου, ότι µετάταξη στην ίδια υπηρεσία να µην
επιτρέπεται. Αυτό καθιστά αδύνατη την τοποθέτηση ενός υπαλλήλου, ο οποίος ζητά από µια θέση του ιδίου φορέα να µεταφερθεί στην άλλη θέση. Θα σας έλεγα δε, κλείνοντας, ότι για την
περίπτωση της τριετίας αναζητήθηκε στα αρχεία του Υπουργείου
Εσωτερικών εάν η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς είχε ζητήσει την κάλυψη αυτής της θέσεως.
Σας δηλώνω, λοιπόν, ότι δεν έχω βρει αίτηµα της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, µε το οποίο να εζητείτο η κάλυψη
αυτής της θέσεως και γι’ αυτό πιστεύω ότι ήταν ένας από τους
λόγους ίσως που δεν αξιοποιήθηκε εκείνη η χρονική περίοδος,
ώστε να καλυφθεί αυτή η θέση.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να διαβεβαιώσω ότι η ηγεσία
του Υπουργείου και εµείς από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας,
Άθλησης και ∆ιατροφής κάναµε καθηµερινά προσπάθεια να µπορέσουµε να τιθασεύσουµε τα οικονοµικά του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας, µε περιστολή δαπανών και βάζοντας µία άλλου είδους λειτουργία, η οποία και τους πολίτες να µπορεί να αντιµετωπίσει µε το καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και την οικονοµία
της χώρας να µην ξεχειλώσει.
Μόλις πετύχουµε αυτό, όπως έχουµε δηλώσει, στο επόµενο
πεντάµηνο-εξάµηνο, πρώτη µας προτεραιότητα είναι η συζήτηση
και εδώ στη Βουλή των πρωτοβουλιών που θα πάρουµε για την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, τεκµηριωµένα και ίσως αναδιατάσσοντας όλες τις δυνάµεις, αφού καλύψουµε και τον υγειονο-
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µικό χάρτη της χώρας και δούµε τις πραγµατικές ανάγκες της
χώρας, να αξιοποιήσουµε και τις υπάρχουσες δοµές και τις
δοµές, που θα χρειαστεί ενδεχόµενα να δηµιουργήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Υφυπουργού)
Επίσης, κλείνοντας, λέω ότι η Βουλή έχει ψηφίσει νόµο, ώστε
όλες οι υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθµιας υγείας από όλα τα
ασφαλιστικά ταµεία σε δύο χρόνια θα µεταφερθούν στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό είναι κάτι που διευκολύνει το Υπουργείο να
µπορέσει να κάνει ολοκληρωµένη παρέµβαση στον τοµέα της
πρωτοβάθµιας υγείας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Τιµοσίδη και επειδή πρώτη φορά του δίνω το λόγο στη σηµερινή
συνεδρίαση, θέλω να τον συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων του και να του ευχηθώ καλά έργα στον ευαίσθητο τοµέα
που έχει αναλάβει.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριοι συνάδελφοι, έχω
την τιµή να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Επικρατείας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών, Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, Εξωτερικών, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Τουρισµού και Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Η τρίτη µε αριθµό 104/11-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα
προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις Παιδαγωγικές Σχολές κ.λπ., δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
συντρέχοντος στο πρόσωπο της Υπουργού και διαγράφεται.
Κλείνουµε τον κύκλο των επικαίρων ερωτήσεων µε την πέµπτη
µε αριθµό 101/11-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την
αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης κ.λπ..
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κριτσωτάκης, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
θέλω να πω ότι έχω ζητήσει εδώ και καιρό µία συνάντηση µε το
Υπουργείο Πολιτισµού, αλλά δεν µου έγινε η τιµή, γιατί τα προβλήµατα αυτά που θα αναφέρω στην επίκαιρη ερώτηση που αναγκάστηκα να κάνω, νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Είχα ένα πρόβληµα µε το επίκαιρον της ερώτησης. ∆ηλαδή,
θα µπορούσε κάποιος αν το έβλεπε µόνο από τη δική του πλευρά
να πει: «Μα, είναι επίκαιρο;». Όµως, πριν µπω στην Αίθουσα είδα,
κύριε Υπουργέ, στην Ακρόπολη σκηνές βίας, Η Αστυνοµία, δηλαδή, κτύπησε τους εργαζόµενους που είχαν κινητοποίηση εκεί
και είδα ότι κτύπησε και τους δηµοσιογράφους και αυτό έρχεται
να µας πει ότι είναι επίκαιρα τα θέµατα που αναφέρω. Και καταγγέλλω αυτό που συµβαίνει στην Ακρόπολη, γιατί είναι µια εικόνα απαράδεκτη.
Όταν, λοιπόν, δεν λύνονται τα προβλήµατα του πολιτισµού
φέρνουν πολλά και µέσα στα πολλά φέρνουν και αυτήν την αντιµετώπιση: ∆εν λύνω το πρόβληµα, αλλά αντιµετωπίζω τους εργαζόµενους ως πρόβληµα και µ’ αυτόν τον τρόπο. Να σας πω,
λοιπόν, ότι είναι απλήρωτοι, κινητοποιούνται, όπως έχουν δικαίωµα και αυτή η εικόνα κάνει το γύρο του κόσµου.
Ήθελα να σας πω ότι έχω κάνει ένα πακέτο ερωτήσεων και
αυτές εδώ είναι οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, κύριε Υπουργέ.
Θέλω να σας πω ακόµη ότι απαντάτε διαρκώς µε τον ίδιο τρόπο
-το Υπουργείο, όχι εσείς προσωπικά, προς Θεού!- δηλαδή ότι δεν
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λύνετε και ούτε πρόκειται να λύσετε άµεσα αυτά τα προβλήµατα,
τα οποία αναφέρουµε και που αφορούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, που παραµένει κλειστό από το 2006 µέχρι
σήµερα -τέσσερα χρόνια και µε δική σας δήλωση άλλα δύο, δηλαδή έξι και να δούµε- και ότι η Κνωσός δεν είναι εγγεγραµµένη
στον κατάλογο των µνηµείων της ανθρωπότητας της UNESCO.
Οι απαντήσεις που δίνετε είναι σαν να είστε αντιπολίτευση και
περιµένετε να σας απαντήσει κάποιος άλλος: Ποιος; Εµείς; Όχι!
Επίσης υπάρχουν τα ζητήµατα του Μουσείου της Μεσσαράς,
της Αρχαίας Ελεύθερνας, της Σπιναλόγκας, που έχει γίνει σήριαλ για άλλους λόγους, ο περιβάλλων χώρος του Μουσείου του
Ηρακλείου, ο περιβάλλων χώρος του Αγίου Πέτρου, τα Ενετικά
Τείχη, τα νεώρια, το κτήριο «Αθηνά», το Φρούριο Κούλες, αλλά
και το ζήτηµα της κρητικής διατροφής, που αν το δει κανείς λίγο
διαφορετικά και όπως πρέπει, είναι το ζήτηµα του κρητικού διατροφικού πολιτισµού.
Ο αρχαιολογικός ιστός του Ηρακλείου, που έχει τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα στη χώρα, µετά την Ακρόπολη της Αθήνας,
προκαλεί αισθήµατα ντροπής και αγανάκτησης µε την εικόνα που
παρουσιάζει, όταν µέρος των θησαυρών αυτών εκτίθενται στο
χώρο που κανονικά θα έπρεπε να είναι γκαράζ, όταν ο περίφηµος
∆ίσκος της Φαιστού, για τον οποίο ειδικά έρχονται τουρίστες από
όλο τον κόσµο είναι σε κάποια προθήκη έξω, όταν ο Πρίγκιπας
των Κρίνων είναι αµεληµένος στην είσοδο του Μουσείου. Θα
µπορούσα να πω και άλλα πολλά, αλλά θα σεβαστώ το χρόνο και
θα τα πω µετά.
Οι απαντήσεις που παίρνουµε είναι διαρκώς οι ίδιες. Περιµένουµε µια διαφορετική απάντηση που να λύνει, αν όχι άµεσα,
αλλά αργότερα το πρόβληµα, διότι οι απαντήσεις που έχουν
δοθεί µέχρι τώρα και που είναι εδώ, είναι αυτές που διαιωνίζουν
το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ. Αυτήν την απάντηση θέλουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κριτσωτάκη.
Το λόγο έχει τώρα εκ µέρους της Κυβερνήσεως ο Υφυπουργός Πολιτισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν ξέρω αν αντιλαµβάνεστε την τεράστια
αντίφαση στην οποία υποπέσατε, όταν αναφερθήκατε πριν από
λίγο στην κατάληψη της Ακρόπολης, την κατάληψη ενός µνηµείου για το οποίο έρχεστε την ίδια στιγµή να διεκδικήσετε σε
µια άλλη περιοχή ότι πρέπει, επίσης, να αποτελέσει µνηµείο της
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Θέλετε, λοιπόν, να οµολογείτε ότι ο Παρθενώνας –όπως και η
Κνωσσός, για την οποία ερωτώµεθα- είναι µνηµείο της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά ταυτοχρόνως µπορούν οι
εργαζόµενοι να το καταλαµβάνουν, να µένουν τη νύχτα µέσα σ’
αυτό το µνηµείο της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το
τονίζω αυτό: Μνηµείο όχι της δικής µας, όχι των συγκεκριµένων
εργαζοµένων, αλλά ολόκληρου του κόσµου. Αυτό διεκδικείτε να
γίνει η Κνωσός και ορθώς το διεκδικείτε. Ταυτοχρόνως, όµως,
λέτε ότι πρέπει και µπορούν οι εργαζόµενοι να κάνουν κατάληψη.
Κανένας µας δεν επικροτεί κανένα φαινόµενο βίας. Παραλλήλως, όµως, δηλώνουµε απεριφράστως ότι η Ακρόπολη αποτελεί
µνηµείο της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως και
εσείς ισχυρίζεστε, και συνεπώς κανείς δεν δικαιούται να κλείνει
την Ακρόπολη.
∆εν θα υπεισέλθω, βέβαια, στα άλλα ζητήµατα, του πώς δικαιούται κανείς να παρεµποδίζει χιλιάδες τουρίστες που θέλουν
να επισκεφτούν την Ακρόπολη, να µην µπορούν να το κάνουν και
να τους λέτε: Κακώς ήρθατε στη χώρα µας, κακώς ταξιδέψατε,
κακώς ξοδέψατε χρήµατα. ∆εν θα δείτε αυτό το µνηµείο που
εµείς σάς λέµε ότι είναι της παγκόσµιας κληρονοµιάς, ενώ τελικά το θέλουµε να είναι της συγκεκριµένης συνδικαλιστικής διεκδίκησης.
Συγχωρήστε µου τον τόνο, αλλά ειλικρινώς οφείλεται στην
αντίφαση µόνο.
Κατά τα άλλα, αντιλαµβάνοµαι ότι προφανώς δεν γνωρίζατε
και εξ αυτού του λόγου κάνετε συγκρίσεις και ταυτίζετε τη Νέα
∆ηµοκρατία µε τη δική µας πολιτική. Εύχοµαι µε τις απαντήσεις
που θα σας δώσω να συνειδητοποιήσετε ότι διαφοροποιούµα-
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στε σ’ αυτήν την πολιτική.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Πεντέµισι χρόνια δεν έγινε
απολύτως τίποτα. Αναλαµβάνουµε µετά εµείς. Γνωρίζετε καλά
ότι απαιτείται µουσειογραφική µελέτη. Χωρίς αυτήν δεν µπορεί
να γίνει τίποτα στο µουσείο. Σ’ ένα µήνα προετοιµάσαµε και περάσαµε τα τεύχη των προδιαγραφών. Πείτε µου εσείς αν αυτό
συγκρίνεται µε τα πεντέµισι χρόνια απραξίας της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ξεκινήσαµε ήδη το διεθνή διαγωνισµό και έχει ήδη δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην
1-7-2010. Πείτε µου εάν αυτό ταιριάζει µε την απραξία της Νέας
∆ηµοκρατίας επί πεντέµισι χρόνια. Εξασφαλίσαµε ήδη τους πόρους για υλοποίηση από το ΕΣΠΑ του έργου, µόλις εγκριθεί η
µελέτη. Πείτε µου εάν αυτό ταιριάζει µε τα πεντέµισι χρόνια
απραξίας που εσείς ταυτίζετε.
Μετά από την ένταξη, έχουµε προγραµµατίσει να γίνει η συντήρηση των έργων και έχουµε δηλώσει ότι το καλοκαίρι του
2012 το µουσείο θα έχει ανοίξει, γιατί και εµείς αντιλαµβανόµαστε ότι είναι ένα τεράστιο έργο, ένα µνηµείο πολύτιµο για την
Κρήτη.
Έρχοµαι τώρα στο Μινωικό Ανάκτορο. Υποθέτω ότι γνωρίζετε
πως είναι οι φορείς που υποβάλλουν την αίτηση. Υποθέτω ότι
γνωρίζετε ότι η UNESCO έχει απαντήσει αρνητικά. Όταν η UNESCO απαντήσει αρνητικά, εξηγεί και τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί ένα έργο να ενταχθεί και λέει ότι θα πρέπει να
γίνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, προκειµένου να επανεξετάσουµε
την αίτηση. Το Υπουργείο Πολιτισµού αµέσως έστειλε την απάντηση στους φορείς και έδειξε τα σηµεία, τα οποία θα πρέπει να
αποκατασταθούν. Γνωρίζετε καλά ότι υπάρχουν µεγάλες αυθαιρεσίες στη γύρω περιοχή και ότι η κατάσταση εκεί έχει εξελιχθεί
–συγχωρέστε µου την έκφραση- σ’ ένα κιτσαριό έξω απ’ αυτό το
εκπληκτικό Μνηµείο της Κνωσσού.
Αν όλα αυτά δεν αποκατασταθούν και δεν έρθουν οι φορείς
να µας πουν, ότι «ορίστε απεκατεστάθησαν», δεν µπορούµε να το
εξετάσουµε. Να στείλουν την αίτηση µε τις διορθώσεις και το
Υπουργείο Πολιτισµού αµέσως θα προβεί στην επανεξέταση του
φακέλου, προκειµένου να τον υποβάλλει ξανά στην UNESCO.
Από εκεί και πέρα, καµµία απολύτως ευθύνη και υποχρέωση δεν
έχει το Υπουργείο, παρά µόνο να χωροθετήσει ζώνες –το κάναµε
αυτό- προκειµένου να διευκολύνουµε.
Στη δευτερολογία µου θα απαντήσω στα άλλα σηµεία. Έχω
απαντήσει για τα έργα που έγιναν ένα προς ένα, για τη Σπιναλόγκα. Έχουν ξεκινήσει πάνω από δώδεκα έργα. Προφανώς, επειδή
δεν έγινε αυτή η συνάντηση ενδεχοµένως και µε δική µας ευθύνη, δεν ήσασταν πληροφορηµένος, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο κ. Κριτσωτάκης έχει
το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αντίφαση εµείς;
Αντίφαση είναι αυτά που γίνονται, µε αυτά που λέτε. Λέτε, λέτε,
λέτε, αλλά η κατάσταση παραµένει η ίδια. Πριν από τη Νέα ∆ηµοκρατία εσείς ήσασταν, δηλαδή το κόµµα σας. Υπάρχει συνέχεια ή µήπως δεν αναλαµβάνετε πολιτικές ευθύνες; Τότε, αυτό
είναι βαρύ. Και να µε συγχωρήσετε που οργίζοµαι, γιατί όλα αυτά
έχουν ρίζες, κορµό και φύλλα αλλά συνεχίζεται η ίδια κατάσταση.
Λέτε για την κατάληψη στην Ακρόπολη και γιατί να έρθει ο
ξένος. Και εγώ σας λέω ότι πεντέµισι χρόνια το Μουσείο του
Ηρακλείου είναι κλειστό. Γιατί να έρθει ο ξένος; Άρα, φταίει η µία
µέρα που έγινε κατάληψη, καλώς ή κακώς, και δεν φταίνε τα έξι
χρόνια; Ποιος ανέλαβε αυτές τις πολιτικές ευθύνες; ∆εν τις αναλάβατε σήµερα. Περίµενα να τις αναλάβετε, γιατί αυτό θα έδειχνε ότι κάτι θέλετε να αλλάξετε. ∆εν θέλετε να αλλάξετε, αλλά
θέλετε να συνεχίσετε το ίδιο γαϊτανάκι.
Σας λέω ότι η µουσειολογική και µουσειογραφική µελέτη, µαζί
µε τα κτηριακά και µαζί µε τα ηλεκτροµηχανολογικά του κτηρίου,
θα µπορούσαν να γίνονται ταυτόχρονα και να έχουν τελειώσει
σε τρία χρόνια. Θα µπορούσαν να είχαν ξεκινήσει πριν από µία
δεκαετία και θα µπορούσαν να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
Ούτε που το έχετε σκεφτεί. Και είναι µεγάλη ντροπή, όχι για την
Κρήτη, αλλά για τη χώρα µας, να είναι ακόµη εκτός του καταλόγου των Μνηµείων της ανθρωπότητας της UNESCO η Κνωσός
και να βρίσκονται µικρές εκκλησίες.
Πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Είναι λάθος να είστε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Νοµίζω ότι τελικά είστε
Υπουργείο Τουρισµού και Πολιτισµού. Νοµίζω ότι στο τέλος είναι
ένα Υπουργείο Πολιτισµού του Τουρισµού. Ούτε αυτό δεν το καταφέρνετε να εξυπηρετήσετε µέσω του πολιτισµού, τον τουρισµό και αυτό είναι λάθος. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγµατα και
µάλλον τα λέω και µαλακά. Ίσως, θα έπρεπε, αν το επέτρεπε η
Αίθουσα, να βρίζουµε εδώ για να είµαστε ακριβείς.
Υπάρχει, όχι µόνο οικονοµική κρίση, αλλά υπάρχει κρίση και
στον πολιτισµό και πρέπει να το αναγνωρίσετε. Αν ήταν τράπεζα,
θα το είχατε τρέξει το θέµα και θα το είχατε σώσει, όπως σώσατε την «ASPIS BANK», ενώ αφήσατε τους υπόλοιπους οκτακόσιους χιλιάδες. Όχι εσείς, η Κυβέρνησή σας. Αυτό δείχνει τον
πολιτισµό µας και την κουλτούρα µας γενικά.
Να σας πω ακόµα, ότι στον προϋπολογισµό δεν αυξάνεται το
κονδύλι για τον πολιτισµό.
Να πάω και στην περιφέρεια µιας και έχουµε και τις εκλογές
αυτές για πρώτη φορά του αιρετού περιφερειάρχη και περιφερειακό συµβούλιο για να σας πω ότι, κύριε Υπουργέ, στην Περιφέρεια Κρήτης δεν αυξάνεται το κονδύλι για τον προϋπολογισµό.
Με όλα αυτά τα προβλήµατα που σας αναφέρω, πώς να σας πιστέψω εγώ που λέτε, εµείς δεν είµαστε ίδιοι µε τη Νέα ∆ηµοκρατία; ∆εν ξέρω αν είστε ίδιοι ή δεν είστε, αλλά επιτελείτε το
ίδιο έργο και έχετε τις ίδιες παραλείψεις, που είναι εγκληµατικές
και µπορώ να το πω, χωρίς να δυσκολευτώ.
Να σας πω κάτι ακόµα. Στον πολιτισµό είστε αντιπολίτευση,
δεν κυβερνάτε. Ξέρετε πού κυβερνάτε; Όταν είναι να µειώσετε
τους µισθούς, τις συντάξεις τα ασφαλιστικά και όλα τα υπόλοιπα
στην υγεία. Εκεί κυβερνάτε, είσαστε αποφασιστικότατοι. Εδώ δεν
είστε και πρέπει να γίνετε. Γι’ αυτό κάνω την ερώτηση.
Ξέρω ότι δεν µπορείτε να µου απαντήσετε σήµερα, αλλά τουλάχιστον, κάτι πρέπει να γίνει και σας απειλώ -προσέξτε το και
βάλτε το σε εισαγωγικά- ότι θα κάνουµε µια επίκαιρη επερώτηση
γι’ αυτά τα θέµατα, για να φωνάξουµε τον Πρωθυπουργό, γιατί
είναι το σοβαρότερο ζήτηµα. Κι αν δεν αλλάξει συνολικά η πολιτική στο Υπουργείο, αν δεν αποκτήσουµε –αν θέλετε- πολιτική
για τον πολιτισµό και αν δεν πάψουµε να εµπλέκουµε τον πολιτισµό µε τον τουρισµό και όλα τα υπόλοιπα και να µην κυβερνάτε
-όπως σας είπα- θα συνεχίσουµε τα ίδια πράγµατα και θα παραµένει το µουσείο κλειστό, θα παραµένει η Κνωσσός έξω από τον
κατάλογο της UNESCO και εµείς θα µαλώνουµε για το κλείσιµο
από τους επί είκοσι δυο µήνες απλήρωτους υπαλλήλους, οι
οποίοι καλά έκαναν θα σας πω εγώ και δεν έχετε το δικαίωµα.
Να σας πω ακόµα κάτι. ∆είχνει επίσης πολιτισµό ότι µε τις φυσούνες βαρούσαν –το είδα µε τα µάτια µου στην τηλεόραση πριν
µπω στην Αίθουσα- τους δηµοσιογράφους και τους κυνηγούσαν
κι αυτούς για να µην υπάρχει εικόνα; Αν είναι δυνατόν!
Κύριε Υπουργέ, θέλω να δηλώσω ότι δεν είµαι ικανοποιηµένος
καθόλου και δεν είναι προσωπικό το θέµα, κανείς δεν είναι ικανοποιηµένος στην Κρήτη, γιατί αυτήν την τεράστια πολιτιστική
κληρονοµικά την έχετε στο γκαράζ, στο υπόγειο πεταµένη και
δυστυχώς λέτε ότι φταίει η απεργία στο λιµάνι του Πειραιά, που
χάσαµε την κρουαζιέρα και δεν λέτε ότι ο τουρισµός στην Ελλάδα σκοτώνει το συντριπτικό του πλεονέκτηµα και ότι ο πολιτισµός είναι παραπεταµένος στα υπόγεια.
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, για το ύφος και για τον παραπάνω
χρόνο, αλλά το θέµα, όπως καταλαβαίνετε, είναι σηµαντικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πλήρης η ανάπτυξη της
ερωτήσεώς σας, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε την απάντησή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα χαιρετήσω την αναφορά του συναδέλφου και
τη συγκεκριµένη έκφραση «καλώς ή κακώς», που δείχνει ότι µπορεί να είναι και κακώς η κατάληψη στην Ακρόπολη. ∆εν θέλω να
σας αποδώσω εσάς οτιδήποτε, απλώς αντιλαµβάνοµαι ότι έχετε
έναν προβληµατισµό κι εσείς κι αυτό το χαιρετίζω.
Θα σηµειώσω ότι επίσης εσείς είπατε πως δυόµισι χρόνια
τώρα µπορούσαµε ταυτοχρόνως να κάνουµε πράγµατα. Απλώς
να σας θυµίσω ότι εµείς κυβερνάµε ένα χρόνο και επίσης να σας
πω ότι απ’ αυτά που περιέγραψα κάνουµε ταυτοχρόνως πράγµατα. Ταυτοχρόνως έγιναν τα τεύχη της δηµοπράτησης, ταυτο-
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χρόνως προετοιµάσαµε την αίτηση και πήγε στην Ευρώπη, προκειµένου να δηµοσιευθεί ο διαγωνισµός, ταυτοχρόνως προετοιµάζουµε τη συντήρηση. Πάρα πολλά πράγµατα τα κάνουµε
ταυτοχρόνως.
Επίσης, όµως, θα µου επιτρέψετε να σάς πω -γιατί έγινε µεγάλη αναφορά από εσάς σε άλλα έργα- ότι στη Σπιναλόγκα
εγκρίθηκε ήδη η ηλεκτροδότηση από τον τοµέα τουρισµού, από
το ΕΣΠΑ του τοµέα τουρισµού 1.350.000 και σηµειώστε το, σας
παρακαλώ γιατί προφανώς δεν έχετε ενηµερωθεί.
Εγώ ξέρετε, προσφάτως επισκέφθηκα την Κρήτη και πήγα και
στους τέσσερις νοµούς -που δεν είχε επισκεφθεί ποτέ ξανά Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού- σε µια µακρά περιοδεία, µε
µακρύ διάλογο µε όλους τους κοινωνικούς φορείς και προσπάθησα να τους ενηµερώσω. Είχα ενηµερώσει και για τη Σπιναλόγκα και χαιρετήθηκε η απόφαση να ενταχθεί αυτό το έργο στο
ΕΣΠΑ για την ηλεκτροδότηση της Σπιναλόγκα.
Να σς πω επίσης, ότι ήδη επίκειται η ένταξη της ανάδειξης και
ανάπλασης της Αρχάνες του παλαιού εργοστασίου ηλεκτρισµού.
Αυτό είναι έργο ύψους 2,5 εκατοµµυρίων. Από τον τοµέα του
τουρισµού επίσης επίκειται η ένταξή του. Να σας πω επίσης, ότι
στο ενετικό φρούριο, που έχει σοβαρά στατικά προβλήµατα και
το γνωρίζετε αυτό υποθέτω, υπάρχει µια εγκεκριµένη µελέτη
ωρίµανσης και προτάθηκε ήδη για το ΕΣΠΑ.
Να σας πω, όµως, επίσης, για άλλα εννέα έργα που έχουν
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ήµουν στο Ηράκλειο προχθές και
τα ξέρω αυτά. Μη µου λέτε τα ίδια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Τουρισµού): Μα γι’ αυτά µε ρωτάτε, όµως. Να µη σάς τα πω;
Είναι εννέα έργα. Είναι η ανάδειξη της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Λιµένα Χερσονήσου 400.000 ευρώ. Είναι η ανάδειξη
του Αρχαιολογικού Χώρου Απτέρος Νοµού Χανίων 300.000 ευρώ.
Είναι η ανάδειξη Αρχαίας Πολυρρηνίας Νοµού Χανίων 300.000
ευρώ. Η ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Τυλίσου Νοµού
Ηρακλείου 380.000 ευρώ, η αποκατάσταση Παναγίας Κουµπελίνας που ρωτάτε εσείς γι’ αυτό, Χουµεριακού Νοµού Λασιθίου
180.000 ευρώ.
Η αναστήλωση και συντήρηση των τοιχογραφιών Αφέντη Χριστού Κριτσάς 280.000 ευρώ, η αποκατάσταση Ηγουµενείου
Μονής Κυράς Ελεούσας 352.000 ευρώ, η αποκατάσταση Παναγιάς Κεράς στο Αµάρι Νοµού Ρεθύµνης 90.000 ευρώ, η αποκατάσταση διδύµου κτηρίου στο φρούριο Φορτέτζας Νοµού
Ρεθύµνης 220.000 ευρώ.
Αυτά όλα, κύριε συνάδελφε, έρχεστε και µου λέτε ότι αποτελούν απραξία της Κυβέρνησης και ανυπαρξία πολιτιστικής πολιτικής; Εννέα έργα, συν τα τρία πρώτα έργα, στην Σπιναλόγκα,
συν το ότι προχωράµε το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Ρέθυµνο,
συν το ότι πιέζουµε και νοµοθετικές ρυθµίσεις επιτέλους για την
Κνωσό, που αναγνωρίζουµε πραγµατικά το µεγαλείο αυτού του
µνηµείου και εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να ενταχθεί και πρέπει
όλοι µαζί να φροντίσουµε αυτά που οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι
µας άφησαν ως κληρονοµιά, να µην τα διαλύουµε µε τον περίγυρο;
Τώρα πια η UNESCO ερευνά και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και όλα αυτά συνυπολογίζονται. Άρα, πρέπει να προετοιµαστεί εκ νέου ο φάκελος, όσο καλύτερα γίνεται. Και δεν µπορεί το
Υπουργείο Πολιτισµού να τον προετοιµάσει. Υπάρχουν αυθαίρετα, υπάρχουν πολεοδοµικές παραβάσεις, υπάρχουν όσα κακόγουστα σας περιέγραψα γύρω-γύρω. ∆εν είναι αυτό µνηµείο,
όπως το έχουµε κάνει µε τον περίγυρό του. Όλοι µαζί χρειάζεται
να το αναδείξουµε. Θέλουµε να µπει η Κνωσσός στα Μνηµεία
Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO, αλίµονο,
αλλά χρειάζεται προσπάθεια, όχι µόνο από την Κυβέρνηση, κυρίως από την περιφέρεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, τον
κύριο Υπουργό.
Θέλω να σας παρακαλέσω να λάβετε την αναγκαία πρόνοια
και οι τουριστικοί παράγοντες του Λασιθίου, αλλά και του Υπουργείου σας, ώστε να τελούν σε ετοιµότητα να υποδεχθούν πλήθος επισκεπτών εξαιτίας ενός γεγονότος της επικαιρότητας,
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συγκεκριµένα της τηλεοπτικής σειράς «Το Νησί». Να είµαστε
έτοιµοι για την υποδοχή του πλήθους των επισκεπτών, που µετά
βεβαιότητας θα φθάσουν στο Λασίθι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ: (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ήδη το κάνουµε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το συνδυάζω µε την
άµεση επικαιρότητα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ: (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Πολύ σωστό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι ∆ηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής είκοσι τέσσερις µαθητές και ένας εκπαιδευτικός από το 12ο
∆ηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου 2010.
«Α. Επίκαιρες Ερωτήσεις Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής):
1. Η µε αριθµό 113/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού κ. Κωνσταντίνου Γείτονα
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε τις παραδόσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού στα νοσοκοµεία κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 110/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γρηγορίου Αποστολάκου προς
τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων
του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 106/5/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των ανέργων κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 107/6/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε το χρονικό ορίζοντα διερεύνησης της ενδεχόµενης
Εξεταστικής Επιτροπής για την Οικονοµία κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 105/4/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε το Θερµοηλεκτρικό Σταθµό στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ..
Β. Επίκαιρες Ερωτήσεις ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής):
1. Η µε αριθµό 109/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Έκτορα Νασιώκα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 111/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοποίηση της Μονάδας Οργάνωσης και
∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ΑΕ (ΜΟ∆) κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 119/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
λειτουργίας των τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ)
κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 121/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου Πλεύρη
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την περικοπή πενθηµέρων και νυκτερινών απολαβών για το προσωπικό
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της Ελληνικής Αστυνοµίας κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 117/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου
Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 κ.λπ..
6. Η µε αριθµό 108/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τους Υπουργούς
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Προστασίας του Πολίτη,
σχετικά µε την διαπλάτυνση της Λεωφόρου Ασπροπύργου
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

(ΝΑΤΟ), το σύστηµα σηµατοδότησής της κ.λπ..
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 12.03’ λύεται η συνεδρίαση για την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση
επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση επίκαιρης επερώτησης,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Η’ - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

315

