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Αθήνα, σήµερα στις 21 Οκτωβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.37’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 20.10.2010
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΒ’ συνεδριάσεως του, της Τετάρτης 20
Οκτωβρίου 2010 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memoradum
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».)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. ∆ιαµάντω Μανωλάκου, Βουλευτή Α’ Πειραιά, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ:
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διαµάχη µεταξύ
των πανεπιστηµιακών και του Υπουργείου Παιδείας σχετικά µε
τα ερευνητικά Προγράµµατα «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ» κ.λπ..
2) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία τα Περιφερειακά Συµβούλια Ιδιοκτητών
Ταξί ∆υτικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου αιτούνται να
δοθούν κίνητρα παραµονής των ΤΑΞΙ στις έδρες τους µε φοροαπαλλαγές, µε την µετάταξή τους στον ασφαλιστικό φορέα ΟΓΑ
κ.λπ..
3) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η οµοσπονδία των απανταχού
λευκαδίτικων συλλόγων αιτείται την εξεύρεση λύσης, ώστε να
καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του τηλεοπτικού σταθµού
«LEFKATAS TV».
4) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Κοινότητα Καστού Νοµού Λευκάδας αιτείται την επίλυση του προβλήµατος που έχει
δηµιουργηθεί από την έλλειψη ανταποκριτή του ΟΓΑ από τον Ιούλιο του 2010.

5) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λευκάδας «ΤΑΟΛ» αιτείται να µη γίνει αποχαρακτηρισµός
των καµένων εκτάσεων και αλλαγή χρήσης γης στις περιοχές
που ξέσπασε πυρκαγιά το καλοκαίρι στη Λευκάδα κ.λπ..
6) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος Σούρπης Νοµού Μαγνησίας
αιτείται να ενταχθούν τα δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου του
στο Πρόγραµµα για την καταπολέµηση της νιτρορύπανσης.
7) Ο Βουλευτής Ηµαθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κακή οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται η εταιρεία ΕΛ.ΒΙ.Ζ. ( Ελληνική
Βιοµηχανία Ζωοτροφών Α.Ε.) καθώς και στην πρόθεση που
υπάρχει να πωληθεί η παραπάνω επιχείρηση.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο πρόβληµα που
υπάρχει µε τις εφηµερίες στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής Λευκάδας.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συµπληρωµατική σύµβαση µε την ίδια εργολήπτρια εταιρεία που υπέγραψε ο
Νοµάρχης Λευκάδας, για να κατασκευασθεί το διοικητήριο, µε
αποτέλεσµα υψηλό κόστος.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ηρακλείου εκφράζει την συµπαράστασή του στους εργαζοµένους στις δοµές κοινωνικής φροντίδας που απειλούνται µε απολύσεις.
11) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου
Κρήτης αιτείται ώστε να ενταχθούν και οι εποχικά απασχολούµενοι της Νέας Ολυµπιακής στο καθεστώς επιδότησης µε τους
εργαζόµενους στον τουρισµό.
12) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Ηρακλείου
αιτείται την επαναφορά του µέτρου αποπληρωµής του φόρου
προστιθέµενης αξίας σε τρεις δόσεις.
13) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
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αναφορά, µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου
Κρήτης αιτείται τη συνέχιση των δοµών κοινωνικής φροντίδας
«Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ..
14) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Περιφερειακή Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία Θεσσαλίας αιτείται την εφαρµογή των όρων
και συνθηκών προσβασιµότητας στα δηµόσια κτηρία, υπηρεσίες
κ.λπ. για τα άτοµα µε αναπηρία.
15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών ζητεί να διευκρινιστούν άµεσα
θέµατα που αφορούν στον έλεγχο και στην αξιοπιστία των πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών ζητεί να διατηρηθεί το
καθεστώς της απαγόρευσης συστέγασης ΚΞΓ µε ΕΕΣ.
17) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ηρακλείου αιτείται να ενταχθούν και οι εποχικά απασχολούµενοι
στην Νέα Ολυµπιακή Εταιρεία στο ίδιο καθεστώς επιδότησης µε
τους εργαζόµενους στον τουρισµό.
18) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών αιτείται την επίλυση του προβλήµατος, σχετικά µε τις µετακινήσεις εκτός έδρας των στελεχών γεωπόνων των υπηρεσιών, όπου αδυνατούν να διεξάγουν τους
απαραίτητους εξωτερικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις.
19) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία οι εργαζόµενοι στην ΑΤΕ ∆ιαφηµιστική
εκφράζουν την αντίθεσή τους στην απόφαση της ΑΤΕΒΑΝΚ για
εκκαθάριση της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

20) Οι Βουλευτές Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ και
Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την
οποία η Παγχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών Χίου αιτείται
τη συγκεκριµενοποίηση του όρου «αιτιολογηµένη γνωµάτευση
ιατρού ∆ιαβητολόγου – Ενδοκρινολόγου», ώστε να σταµατήσει η
ταλαιπωρία των ασφαλισµένων και να υπάρξει σωστή κάλυψη
τους.
21) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Οµοσπονδία Περιπτερούχων
Καπνοπωλών Ελλάδος (ΟΠΚΕ) ζητεί τη θεσµοθέτηση ελάχιστου
ποσοστού κέρδους 8,2% στα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα και
10% στις κάρτες κινητής τηλεφωνίας.
22) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. ∆ηµήτρης Κραουνάκης,
παραγωγός πολιτιστικών εκδηλώσεων ζητεί να ενηµερωθεί για
τη θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής όσον αφορά στο µεταφερόµενο συντελεστή δόµησης.
23) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών αιτείται να διατηρηθεί το καθεστώς της απαγόρευσης συστέγασης των ΚΞΓ µε ΕΕΣ.
24) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Σπάρτης
ζητεί την άµεση ίδρυση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Σπάρτης
µε χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του τη νέα δικαστική χρονιά.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2258/03-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κεφαλογιάννη Εµµανουήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 10947/28-092010 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 2310/03/09/2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Αντωνίου Αντωνίας (Τόνιας) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1399/28-
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09-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 2320/03-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανδριανού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΦ./
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Κ.Ε./175/28-09-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού
και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 2376/06-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ900α/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

8088/11231/28-09-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

5. Στην µε αριθµό 2493/07-09-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανάσιου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος
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δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/11771/28-09-2010 έγγραφο από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 2598/09-09-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Χαραλάµπους Χαράλαµπου, Μωραΐτη Νικολάου, Καραθανασόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 132/18-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµητρίου Σιούφα προς τον
Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προτάσεις της ελληνικής
Κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο περί Ευρωπαϊκής Οικονοµικής κρίσης κ.λπ. δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας και
διαγράφεται.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Μένω έκπληκτος από την τοποθέτηση
του Υπουργείου των Εξωτερικών που δηλώνει αναρµοδιότητα να
έρθει να συζητήσει µία ερώτηση πληροφοριακού χαρακτήρα, η
οποία αναφέρεται στο να ενηµερωθεί η Βουλή και ο ελληνικός
λαός για τις συζητήσεις οι οποίες έγιναν το Σεπτέµβριο µήνα και
πρόκειται να γίνουν σε µία εβδοµάδα για την οικονοµική διακυβέρνηση.
Αυτό είναι κατ’ εξοχήν αρµοδιότητα του Υπουργείου των Εξωτερικών και όχι του Υπουργού των Οικονοµικών για έναν πρόσθετο λόγο. Πρώτον, ότι το Υπουργείο των Εξωτερικών έχει την
αρµοδιότητα εκπροσώπησης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
για όλα τα θέµατα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικογένεια. Γι’
αυτό υπάρχει µόνιµη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλες µε
επικεφαλής πρέσβη, διπλωµατικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους
των Υπουργείων.
Και πλέον τούτου, το ιδιαίτερα σηµαντικό, γι’ αυτό και µου προκαλεί και ιδιαίτερη κατάπληξη από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου των Εξωτερικών - και σας το καταθέτω στα
Πρακτικά - είναι ότι στις 12 Σεπτεµβρίου έχει εκδόσει ανακοίνωση
µε την οποία λέει ότι την επόµενη ηµέρα συµµετέχει στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων τόσο ο Υπουργός όσο και η Αναπληρώτρια Υπουργός, για να προετοιµάσουν τη Συνάντηση Κορυφής
του τέλους Σεπτεµβρίου.
Μεταξύ, δε, των θεµάτων που περιλαµβάνονται είναι και η συζήτηση για την οικονοµική διακυβέρνηση, µε την έννοια των προτάσεων του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κ. Ροµπέι
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόκειται να προσέλθει η
χώρα µας την ερχόµενη εβδοµάδα υπό τον Πρωθυπουργό και
προφανώς µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου των Εξωτερικών. Θέλουµε να γνωρίζουµε έγκαιρα η Βουλή, ο ελληνικός λαός
µε τι προτάσεις προσέρχεται η ελληνική Κυβέρνηση σε αυτό το
µείζον θέµα που προέκυψε από την παγκόσµια οικονοµική κρίση,
από την κρίση που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κρίση η
οποία πλήττει την Ελλάδα και αν έχει προηγηθεί κάποια συνεννόηση µε τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας, ώστε να είναι κοινή
και ισχυρή και µε οµοψυχία η θέση µε την οποία θα προσέλθει η
ελληνική Κυβέρνηση.
∆ιότι εδώ από τις όποιες αποφάσεις θα ληφθούν γι’ αυτό το
θέµα, κυρία Πρόεδρε, διακυβεύονται ύψιστα συµφέροντα για τη
χώρα για όλες τις επόµενες δεκαετίες. Καταθέτω, λοιπόν, στα
Πρακτικά για την αρµοδιότητα και για τη συµµετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου των Εξωτερικών το Σεπτέµβριο
µήνα για την προετοιµασία της συζήτησης για την οικονοµική διακυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. ∆ηµήτριος Σιούφας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ειλικρινά, λυπάµαι για το γεγονός ότι δεν βρίσκεται σήµερα
εδώ εκπρόσωπος του Υπουργείου των Εξωτερικών για να µας
ενηµερώσει µια εβδοµάδα πριν γίνει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
για το πώς πορεύεται η χώρα και µε τι προτάσεις προσέρχεται
για το µείζον αυτό θέµα της οικονοµικής διακυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Πρόεδρε, πι-

στεύω θα ενηµερωθεί ο Υπουργός. Θα παρακαλούσα να ξανακαταθέσετε την ερώτηση.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Θα είναι κατόπιν εορτής η όποια συζήτηση και ενηµέρωση εδώ, κυρία Πρόεδρε, για τον απλούστατο
λόγο ότι όλος ο ελληνικός Τύπος, όλα τα ευρωπαϊκά µέσα ενηµέρωσης, τα παγκόσµια οικονοµικά µέσα ενηµέρωσης ασχολούνται µε αυτό το θέµα και µε τις προτάσεις µε τις οποίες
προσέρχεται κάθε χώρα. Ευτυχώς οι ελληνικές εφηµερίδες, σχεδόν όλες, έχουν αφιερώσει τις τελευταίες τρεις µέρες εκτεταµένα άρθρα γύρω απ’ αυτό το θέµα. Οι µόνοι που δεν το
γνωρίζουν είναι η Βουλή, είναι ο ελληνικός λαός, είναι οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας, χωρίς να έχει γίνει καµµία απολύτως
συνεννόηση για να υπάρξει εθνική οµοψυχία και κοινή στάση και
κοινή θέση γύρω απ’ αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε πολύ.
Εσείς φυσικά αποφασίζετε.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 136/18-10-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση τµήµατος βάσης του Πολεµικού Ναυτικού για τη δηµιουργία Ισλαµικού Τεµένους κ.λπ..
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε δύο λεπτά για να παρουσιάσετε την
επίκαιρη ερώτησή σας.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το ερώτηµά µου έχει κατατεθεί ήδη από την
περασµένη εβδοµάδα, όµως έγινε πολύ πιο επίκαιρο µετά τη δηµόσια δήλωση της Καγκελαρίου της Γερµανίας Άγκελα Μέρκελ,
δήλωση για την οποία πιστεύω ότι έχετε ενηµερωθεί, διότι είστε
άνθρωπος ιδιαίτερα ενήµερος για τα ευρωπαϊκά θέµατα.
Η κ. Μέρκελ είπε ευθαρσώς στο συνέδριο της νεολαίας του
κόµµατός της, των χριστιανοδηµοκρατών της CDU, τα εξής:
«Πρέπει να το παραδεχθούµε δηµοσίως, το πολυπολιτισµικό µοντέλο που επιβάλαµε στη Γερµανία απέτυχε παταγωδώς και οι
µουσουλµάνοι οι οποίοι δεν σέβονται τους γερµανικούς νόµους
και δεν µαθαίνουν γερµανικά, καλό είναι να φύγουν από τη Γερµανία». Λίγο παρακάτω ανέφερε ότι «η Γερµανία είναι ένα χριστιανικό κράτος και όσοι δεν σέβονται τις χριστιανικές αξίες, δεν
έχουν θέση εδώ», δηλαδή στη Γερµανία.
Η θέση αυτή της Άγκελα Μέρκελ -που φαντάζοµαι ότι δεν θα
τη τοποθετούσατε εις το ακροδεξιό τµήµα του πολιτικού χάρτη,
γιατί αυτό θα ήταν φρικώδες να το λέγαµε- έρχεται σε συνάρτηση και σε συνέχεια παροµοίων θέσεων του Νικολά Σαρκοζί,
του Προέδρου της Γαλλίας. Όπως ξέρετε η γαλλική εθνοσυνέλευση απαγόρευσε την ισλαµική µαντίλα και έχει τεθεί στη Γαλλία µια πολύ µεγάλη δηµόσια συζήτηση για ό,τι γίνεται µε το
Ισλάµ. Το ίδιο συµβαίνει µε την Ολλανδία, που κόµµατα τα οποία
προβάλλουν τον κίνδυνο της ισλαµοποιήσεως έφτασαν να είναι
σήµερα κυβερνητικοί εταίροι. Στην Αυστρία παρόµοια κόµµατα
πήραν στο ∆ήµο της Βιέννης 27% κ.ο.κ..
Υπάρχει, λοιπόν, στην Ευρώπη µια µεγάλη και ανοιχτή συζήτηση για το αν υπάρχει πια αυτό που λέγαµε κάποτε πολυπολιτισµικό µοντέλο και πώς λειτουργεί. Κι ενώ ανοίγει αυτή η
συζήτηση στην Ευρώπη, ερχόµαστε εµείς στην Ελλάδα να φτιάξουµε ένα γιγαντιαίο ισλαµικό τέµενος µε χρήµατα των Ελλήνων
φορολογουµένων και κατά παραχώρηση εδάφους από το Πολεµικό µας Ναυτικό;
Θα ήθελα, λοιπόν, να µας αναλύσετε το σκεπτικό γι’ αυτήν την
παραχώρηση, εάν έχετε αξιολογήσει τους κινδύνους που µπορεί
να προκύψουν από την ανέγερση αυτού του γιγαντιαίου ισλαµικού τεµένους και κυρίως να µου απαντήσετε σ’ αυτό το ερώτηµα:
Γιατί η παραχώρηση ακινήτων του ελληνικού δηµοσίου στην Ιερά
Μονή Βατοπεδίου θεωρείται από εσάς, από το κόµµα σας, σκάνδαλο και η δωρεάν παραχώρηση γης ελληνικής και δη του Πολεµικού Ναυτικού, για να φτιαχτεί ισλαµικό τζαµί, όχι. ∆ηλαδή,
εάν δίνουµε στο Βατοπέδι και στο Άγιο Όρος, είναι σκάνδαλο και
αν δίνουµε στο Ισλάµ δεν είναι; Αυτό νοµίζει το ΠΑΣΟΚ;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Στην επίκαιρη ερώτηση
του κ. Γεωργιάδη θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης.
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Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, πραγµατικά δεν µπόρεσα να παρακολουθήσω την εισαγωγική σας παρέµβαση προς υποστήριξη της επίκαιρης ερώτησης την οποία καταθέσατε στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας. Η ερώτησή σας ήταν τελείως διαφορετική από την εισαγωγή σας.
Να µου επιτρέψετε να πω, ότι όλες οι χώρες στις οποίες αναφερθήκατε είναι χώρες ευρωπαϊκές, δηµοκρατικές, που σέβονται τις θρησκευτικές ελευθερίες, σέβονται τη συνταγµατική
Αρχή της Ανεξιθρησκίας και όλες αυτές οι χώρες στις οποίες,
πράγµατι, πολιτικά ενισχύεται η ακροδεξιά, έχουν δηµιουργήσει
ισλαµικά τεµένη για τους πολίτες τους, τους Γερµανούς, τους
Ολλανδούς, τους Αυστριακούς, οι οποίοι είναι µουσουλµανικού
θρησκεύµατος.
∆εν αντιλαµβάνοµαι, κύριε συνάδελφε, προς τι η οργή σας
για τη δηµιουργία ενός ισλαµικού τεµένους στην Αθήνα, µια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η µόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δεν
έχει ένα ισλαµικό τέµενος για τους Έλληνες πολίτες αλλά και για
τους ξένους που έρχονται είτε ως τουρίστες είτε ως επισκέπτες
στη χώρα µας;
Θεωρώ, κύριε συνάδελφε, ότι αποτελεί ένα σοβαρό δηµοκρατικό έλλειµµα η µη ύπαρξη ενός ισλαµικού τεµένους στην Αθήνα.
Πρέπει να αναρωτηθείτε πραγµατικά, εάν εξυπηρετεί τα συµφέροντα της χώρας ως δηµοκρατική χώρα το γεγονός ότι σήµερα
βρίσκονται κατεσπαρµένα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής
ανεξέλεγκτα, µη ελεγχόµενα µέρη, χώροι λατρείας από τους
µουσουλµάνους. Έτσι εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της
χώρας, µέσα από τους διάσπαρτους αυτούς χώρους, οι οποίοι
δεν ξέρουµε πολλές φορές κι εµείς οι ίδιοι τι ακριβώς λατρεύουν εκεί, ποιοι συµµετέχουν σε αυτούς τους λατρευτικούς χώρους; ∆εν θα πάµε συντεταγµένα ως δηµοκρατική πολιτεία στη
δηµιουργία ενός ισλαµικού τεµένους, έτσι ώστε να είναι υπό την
εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων;
Θέλω, όµως, να απαντήσω και στην ερώτησή σας. Θα ήθελα ,
κατ’ αρχάς, να σας πω ότι φοβάµαι ότι η προεκλογική συγκυρία
σας ωθεί σε λάθος προσεγγίσεις. Η προεκλογική συγκυρία στην
Αττική, υποψήφιος για την περιφέρεια της οποίας είστε, φοβάµαι
ότι δηµιουργεί µέσα από την ερώτησή σας ένα κλίµα που δεν
συµφέρει τη χώρα, ένα κλίµα ακραίο, θα έλεγα, να µου επιτρέψετε να πω και ξενοφοβικό.
Η χώρα µας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η χώρα µας έχει
εθνική αυτοπεποίθηση. Ο ελληνικός λαός ανεξάρτητα από τα
θρησκευτικά του πιστεύω είναι ένας λαός µε ανοχή. Το πολυπολιτισµικό µοντέλο γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσµο είναι
ένα πρόβληµα που αν θέλετε µπορούµε να το συζητήσουµε.
Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις υπέρ και κατά και εκ του αποτελέσµατος, πράγµατι, επίσης θα µπορούσα να το παραδεχθώ
ότι υπάρχουν προβλήµατα στην εφαρµογή και στην Ευρώπη του
πολυπολιτισµικού µοντέλου. Είναι άλλο, όµως, το πολυπολιτισµικό µοντέλο και άλλο η δηµοκρατική ευθύνη µιας χώρας να
υπερασπιστεί θεµελιώδεις δηµοκρατικές αρχές και δικαιώµατα,
όπως είναι οι θρησκευτικές ελευθερίες και το δικαίωµα στην ανεξιθρησκία.
Κύριε συνάδελφε, δεν δίνουµε σε κανένα µουσουλµάνο τίτλους ιδιοκτησίας για το ισλαµικό τέµενος. Εάν προσέχατε λίγο
περισσότερο το θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει µέχρι σήµερα, σας
αναφέρω το ν.3512/2006 και σας παραπέµπω και στο άρθρο 4,
όπου λέει, το διαβάζω και για τα Πρακτικά αλλά και για να ενεργοποιήσω και τη µνήµη σας: «Το τέµενος και η παραχωρηθείσα
εδαφική έκταση ανήκουν κατά κυριότητα στον παραχωρήσαντα
τη χρήση». Μόνο κατά χρήση από την ελληνική πολιτεία, από το
Υπουργείο Οικονοµικών και ιδιαίτερα από την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου δίνεται ο χώρος αυτός στο Βοτανικό για να
κατασκευαστεί µε ευθύνη και πόρους του Υπουργείου Παιδείας
το ισλαµικό τέµενος.
Ήθελα να σας πω επίσης να ανατρέξετε στο ν.3512/2006, για
να δείτε πώς θα λειτουργήσει η διοικούσα επιτροπή ισλαµικού
τεµένους Αθηνών, πώς θα διορίζεται το διοικητικό συµβούλιο,
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ποιες είναι οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες των
Υπουργείων και ιδιαίτερα του Υπουργείου Παιδείας.
Το Πολεµικό Ναυτικό δεν είχε ποτέ στην ιδιοκτησία του το
χώρο του Βοτανικού, εκεί δηλαδή που είχαν δηµιουργηθεί οι υποδοµές του ναυτικού οχυρού Βοτανικού στην ευρύτερη περιοχή
του Ελαιώνα.
Αν ανατρέξετε, επίσης, στην ιστορία, θα δείτε ότι µετά από
απανωτές απαλλοτριώσεις από το 1915 µέχρι το 1946 το Υπουργείο Οικονοµικών και η τότε κτηµατική υπηρεσία είχαν παραχωρήσει κατά χρήση στο Υπουργείο Άµυνας και ιδιαίτερα στο
Πολεµικό Ναυτικό αυτήν την περιοχή για να εγκατασταθούν υποδοµές του Πολεµικού Ναυτικού. Ένα κοµµάτι αυτού του χώρου
έκτασης περίπου είκοσι ενάµισι στρεµµάτων παραχωρείται κατά
χρήση στο Υπουργείο Παιδείας για την κατασκευή µε ευθύνη του
του ισλαµικού τεµένους. Και ιδιαίτερα και µετά την απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου της 28 Απριλίου 2010 και µε το π.δ.
95/2010 επαναχαρακτηρίζονται τα όρια του εναποµείναντος τµήµατος, έτσι ώστε να συνεχίζουν να λειτουργούν τµήµατα και υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για το Πολεµικό Ναυτικό και την
εθνική άµυνα της χώρας.
Τελειώνοντας, θέλω να διαβεβαιώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα για την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Πολεµικού Ναυτικού
στην περιοχή, µε δεδοµένο ότι έχουµε λάβει ήδη όλα τα µέτρα
για τη στεγανοποίηση για λόγους ασφαλείας του εναποµείναντος τµήµατος για τις ανάγκες του Πολεµικού Ναυτικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Ο ερωτών Βουλευτής,
κ. Γεωργιάδης, έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα µου
επιτρέψετε να πω ότι σας έκανα διαφήµιση ότι παρακολουθείτε
τα ευρωπαϊκά, αλλά ίσως θα έπρεπε να την πάρω πίσω.
Είπατε κατ’ αρχάς ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει στην Ευρώπη.
Εγώ ανέφερα την κ. Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί. Σας ρωτώ ευθέως, θεωρείτε την κ. Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί ακροδεξιούς;
Θέλω µια δήλωση από εσάς στο Σώµα. Γιατί έτσι όπως το είπατε,
χαρίζετε στην ακροδεξιά την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆εν θα µπορούσα να φανταστώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγεµονεύεται από την ακροδεξιά.
∆εύτερον, είπατε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
υπάρχουν τζαµιά µε µιναρέδες πλην της Αθήνας. Σας υπενθυµίζω, γιατί είστε ειδικός στα ευρωπαϊκά, ότι στην Ελβετία αυτό
αποτέλεσε θέµα δηµοσίου διαλόγου, δηµοψηφίσµατος. Ο ελβετικός λαός µε ποσοστό 57,5% απαγόρευσε την ανέγερση µιναρέδων στην Ελβετία. Και δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Υπουργός
Πάνος Μπεγλίτης θέλει να πείσει στο Σώµα του ελληνικού Κοινοβουλίου ότι όλη η Ελβετία είναι ακροδεξιά, γιατί ο λαός της
Ελβετίας αποφάσισε «όχι».
Και θλίβοµαι ιδιαίτερα όταν στην ελληνική Βουλή κάνουµε διάλογο κωφών. Ποιος αµφισβήτησε το δικαίωµα των µουσουλµάνων να θρησκεύονται; Το αµφισβήτησα εγώ; Εγώ σας είπα γιατί
να τους κάνουµε γιγαντιαίο ισλαµικό τέµενος. Ποιος θα εµπόδιζε
να δώσει άδεια η περιφέρεια ή η πολιτεία σε διάφορους χώρους
λατρείας, χωρίς µιναρέ, χωρίς µουεζίνη, χωρίς Αλλάχ Ακµπά έξι
φορές την ηµέρα, χωρίς να γίνει αυτό το πράγµα µνηµειακού χαρακτήρα, άρα να αποκτήσει παγκόσµιο συµβολισµό για το Ισλάµ
και να πηγαίνουν οι µουσουλµάνοι που είναι στην Αθήνα και να
κάνουν την προσευχή τους; Όπως δηλαδή στην Ελβετία, όπως
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, όπου επίσης δεν χτίζονται µιναρέδες.
∆εν καταλαβαίνω γιατί το να χτίσεις µιναρέ σε κάνει δηµοκράτη, ενώ το να µη χτίσεις µιναρέ σε κάνει ακροδεξιό, όπως
στην Ελβετία ή στην Αµερική. Άλλο πράγµα, λοιπόν, σας ρωτώ
και σε άλλο µου απαντάτε. Εγώ δεν αµφισβήτησα το δικαίωµα
των µουσουλµάνων να θρησκεύονται. Ας θρησκεύονται όσο θέλουν. Να µαζέψουν τα λεφτά τους, να κάνουν τους χώρους λατρείας τους, να πάρουν νόµιµη άδεια από το κράτος, να πάει το
κράτος να ελέγξει ότι οι χώροι αυτοί πληρούν τους κανόνες
ασφαλείας, ότι είναι καθαροί, ότι δεν υπάρχει πρόβληµα, να κάνουν την προσευχή τους και να φεύγουν. Ποιος ο λόγος αυτό να
αποκτήσει µνηµειακό χαρακτήρα; Ποιος ο λόγος, δηλαδή -για να
το πούµε απλά- να έχουµε ένα τέτοιο τέµενος στην Αθήνα, το
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οποίο θα το γνωρίζουν και θα το προβάλλουν οι µουσουλµάνοι
όπου γης;
Και για να απαντήσω και στο ιδιοκτησιακό: Προφανώς το νόµο
του κ. Παυλόπουλου τον έχω διαβάσει πριν έρθω εδώ. Με αυτά
που έκανε ο κ. Παυλόπουλος έφτασε η Νέα ∆ηµοκρατία στη
θέση που είναι σήµερα. Αν ο κ. Παυλόπουλος κυβερνούσε ως
πραγµατικός δεξιός, δεν θα έφτανε η Νέα ∆ηµοκρατία εδώ που
είναι σήµερα. Άρα σε τι µου απαντάτε;
Έρχοµαι όµως στην ουσία της υποθέσεως: Αυτό το πράγµα
που θα χτίσετε εκεί µπορεί τύποις στα χαρτιά να είναι του ελληνικού δηµοσίου, όµως και εσείς και εγώ και όσοι έχουµε επαφή
µε τον πραγµατικό κόσµο, καλώς γνωρίζουµε ότι από τη στιγµή
που θα γίνει µνηµείο του Ισλάµ, η οποιαδήποτε στο µέλλον ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε να πει «δεν µε εξυπηρετεί πλέον,
θέλω να το κλείσω», θα ερχόταν αντιµέτωπη µε την οργή δισεκατοµµυρίων µουσουλµάνων όπου γης. Και έχουµε δει, παραδείγµατος χάριν µε τα σκήπτρα του Μωάµεθ, τι θα πει να
εξοργίζονται οι µουσουλµάνοι όπου γης. Άρα, λοιπόν, δεν θα
είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δηµοσίου. Θα είναι παγκόσµιο
σύµβολο του Ισλάµ.
Και ερωτώ τώρα τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Μπεγλίτη:
Έχετε ελέγξει τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια της
χώρας; Το ξέρετε ότι από παρόµοια τζαµιά στη Βρετανία ξεκίνησαν οι βοµβιστές που έβαλαν τις βόµβες στο Λονδίνο ή δεν το
έχετε ακούσει ή δεν το έχετε διαβάσει; Έχετε τίποτα να εγγυηθείτε στον ελληνικό λαό ότι αυτός ο χώρος εκεί δεν θα γίνει στο
µέλλον παράγων διακινήσεως τροµοκρατικών ιδεών; Έχετε κάνει
µελέτη για το τι θα γίνει, εάν γίνει γκέτο η ευρύτερη περιοχή; Στο
Παρίσι, για παράδειγµα –αφού θέλετε να πάµε στην Ευρώπη- δεν
χτίζουν πια τζαµιά, γιατί όπου χτίσανε έγινε γύρω-γύρω αδιάβατο
γκέτο όπου δεν µπορεί να πάει κανένας Γάλλος. Γι’ αυτό και
έφτασε η γαλλική εθνοσυνέλευση να ψηφίσει το νόµο για τη µαντήλα.
Ερωτώ, λοιπόν, για να κλείσω: Έχουν γίνει τέτοιες µελέτες;
Έχετε δει τι συνέβη στην υπόλοιπη Ευρώπη; Γνωρίζετε; Ή είστε
κολληµένοι σε µια ιδεολογική παρωπίδα ότι δηµοκράτης είναι
όποιος πιστεύει στο µουεζίνη και βγαίνει ο Αλλάχ Ακµπά έξι
φορές την ηµέρα, ενώ όποιος δεν θέλει το µιναρέ δεν είναι δηµοκράτης; Πηγαίνετε και δίνετε χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων, φτιάχνετε το τζαµί και σε λίγα χρόνια θα θερίζουµε
θύελλες από την πλευρά τους.
Και πρέπει να σας πω ότι η προσωπική θέση η δική µου, αλλά
και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και µε αυτό ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κλείνω αµέσως, κυρία
Πρόεδρε.
…κατά της ανεγέρσεως του τζαµιού στο Βοτανικό είναι πάγια
και διαρκής και δεν έχει σχέση µε τις περιφερειακές εκλογές. Ο
λόγος που η ερώτηση έγινε τώρα είναι γιατί τώρα ολοκληρώθηκε
η συµφωνία και ανακοινώθηκε από το Υπουργείο σας, πριν από
δύο εβδοµάδες. Αυτός είναι ο λόγος της ερωτήσεως. Και είναι
πηγή ανησυχίας, γιατί βλέπουµε τι έχει γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Σας ρωτώ, λοιπόν, ευθέως. Εσείς βλέπετε τι έχει γίνει στην
υπόλοιπη Ευρώπη;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
∆εν θα αναφερθώ και δεν θα σχολιάσω τη φοβική αντίδραση
του συναδέλφου, κ. Γεωργιάδη, ούτε βεβαίως θα αναφερθώ και
θα σχολιάσω τις ενδοπαραταξιακές αγχωτικές ανάγκες που εξυπηρετούν αυτοί οι υψηλοί τόνοι, µε τους οποίους εκφράστηκε
γύρω από ένα θέµα, το οποίο πιστεύω ότι συναντά την ευρύτερη
δυνατή υποστήριξη και συναίνεση των πολιτικών δυνάµεων της
χώρας.
Το γεγονός ότι δηµοσιεύθηκε τώρα το προεδρικό διάταγµα,
έχει σηµασία αποκλειστικά και µόνο για το χαρακτηρισµό και τον
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επαναχαρακτηρισµό των ορίων στην περιοχή ανάµεσα σε αυτό
που θα διατεθεί κατά χρήση για την κατασκευή του ισλαµικού τεµένους και σε αυτό που θα µείνει πίσω στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας και στο Πολεµικό Ναυτικό, για να συνεχίσει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εθνικής άµυνας της χώρας.
Ασφαλώς, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι ακροδεξιά η κ. Μέρκελ
ούτε οι άλλες συντηρητικές κυβερνήσεις. Όταν λέω ότι παρατηρούµε –και παρατηρούµε µε ανησυχία και προβληµατισµό- την
άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, αναφέροµαι στη συµµετοχή εν πάση περιπτώσει, στη µεγάλη αύξηση των ακροδεξιών
ρατσιστικών ξενόφοβων πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων στην
Ευρώπη, η οποία εκφράζεται διά της συµµετοχής τους στην κυβέρνηση. Το έχουµε δει στην Ολλανδία, στη ∆ανία, στη Σουηδία
πρόσφατα, ακόµη και στην Αυστρία. Αυτό πρέπει να ανησυχεί
όλες τις δηµοκρατικές δυνάµεις, προοδευτικού ή συντηρητικού
προσανατολισµού στην Ευρώπη. Και είναι ένα πολιτικό φαινόµενο, απόρροια, κατά την άποψή µου, της µεγάλης οικονοµικής
και κοινωνικής κρίσης που διατρέχει σήµερα την ευρωπαϊκή
ήπειρο.
Μου αναφέρατε το παράδειγµα της Ελβετίας. Εξ όσων γνωρίζω, η Ελβετία δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελβετία είναι µια δηµοκρατική χώρα, βεβαίως, εκτός όµως
δηµοκρατικού κεκτηµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι ένα µοντέλο, το οποίο σεβόµαστε, είναι ένα µοντέλο
όµως, το οποίο δεν ακολουθείται στην Ευρώπη.
Βεβαίως κάθε χώρα, µε βάση την εσωτερική έννοµη τάξη, µπορεί να προχωρήσει σε δηµοψήφισµα ή να µην προχωρήσει σε δηµοψήφισµα. Στην Ελλάδα όµως, ακριβώς λόγω των αγκυλώσεων,
θα έλεγα, για πάρα πολλά χρόνια, λόγω των εµποδίων που συναντήσαµε –το θυµάµαι και εγώ πριν το 2004 από την πλευρά
του Υπουργείου Εξωτερικών- από διάφορους φορείς, ακόµα και
από την ελληνική Εκκλησία, καθυστερήσαµε πάρα πολύ στο να
δηµιουργήσουµε ένα ισλαµικό τέµενος µε τη δική µας ευθύνη,
υπό το δικό µας έλεγχο, τον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας και
όχι αφήνοντας ανεξέλεγκτη τη λειτουργία αυτού του ισλαµικού
τεµένους. Όλα θα είναι κάτω από το συντεταγµένο έλεγχο της
πολιτείας και της εκάστοτε κυβέρνησης και του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Ασφαλώς, το πρόβληµα της ασφάλειας είναι ένα πάρα πολύ
σοβαρό πρόβληµα. Γιατί όµως δεν µας πιστώνετε µε την εξίσου
αναγκαία ευαισθησία -αν θέλετε- και το ενδιαφέρον για να προστατεύουµε τη δηµόσια τάξη και την ασφάλεια; Γιατί δηµιουργείτε αυτά τα φοβικά σύνδροµα, αυτό το φοβικό κλίµα στους
πολίτες της Αθήνας, στους πολίτες της Ελλάδας για ένα ισλαµικό τέµενος, το οποίο θα ακολουθήσει ρητά και απαρέγκλιτα
τους πολεοδοµικούς κανόνες που υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να δηµιουργεί το οποιοδήποτε πρόβληµα στις αστικές και πολεοδοµικές ισορροπίες στην περιοχή;
Βεβαίως κι έχουµε γνώση για τα ζητήµατα ασφάλειας. Θέλουµε από την Εθνική Αντιπροσωπεία και από τον ελληνικό λαό
να µας εµπιστεύεται και να είναι βέβαιοι όλοι ότι και τα ζητήµατα
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας τα προστατεύουµε.
Άρα, κύριε Γεωργιάδη, η επίκαιρη ερώτησή σας ήταν πάρα
πολύ ατυχής σήµερα -να µου επιτρέψετε να πω- και στο πρώτο
σκέλος και στο δεύτερο. Η συγκυρία της σύνδεσης µε το πραγµατικό σκάνδαλο του Βατοπεδίου ήταν τουλάχιστον ατυχής για
εσάς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 137/18.10.2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. ∆ιαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τη διασφάλιση
των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών όλο το χρόνο κ.λπ..
Κυρία Μανωλάκου, έχετε δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι επίκαιρο, ειδικά σήµερα, το αίτηµα για ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ως δηµόσιο αγαθό στην εξυπηρέτηση του λαού και
όχι στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Και το λέω αυτό γιατί µετά
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τη βιβλική καταστροφή και στο νησί της Ικαρίας µε ένα νεκρό,
κοµµατιασµένο οδικό δίκτυο, αποκοµµένα πολλά χωριά, πληµµυρισµένα και κατεστραµµένα σπίτια, γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, όλα αυτά επιδεινώνονται και µε τα
προβλήµατα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών µε την εφαρµογή
του ευρωπαϊκού κανονισµού άρσης του καµποτάζ, που υλοποιήσατε και συµφωνήσατε οι κυβερνήσεις Νέας ∆ηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ. Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι οι εφοπλιστές δροµολογούν πλοία όπου θέλουν, όποτε θέλουν, µε ναυτεργάτες ανασφάλιστους, χωρίς εργασιακά δικαιώµατα και κινδύνους
ουσιαστικά για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
Τι έχει επιδεινωθεί; Από την 1η Νοέµβρη µε υπογραφή της Κυβέρνησης τροποποιούνται τα δροµολόγια του ενός και µοναδικού πλοίου, του «Νήσος Μύκονος» που εκτελεί τη γραµµή
Πειραιάς-Ικαρία-Φούρνοι. Μ’ αυτήν την τροποποίηση η προσέγγιση στους Φούρνους και τον Άγιο Κήρυκο στην Ικαρία κόβεται.
Το καράβι θα πιάνει µόνο το λιµάνι του Ευδήλου εµποδίζοντας
την επικοινωνία στο νησί, ειδικά µετά τις δραµατικές καταστροφές που υπάρχουν και στο οδικό δίκτυο. Ταυτόχρονα θα εµποδιστούν και οι µετακινήσεις των ετεροδηµοτών για τις εκλογές.
∆εν θεωρούµε καθόλου τυχαίες τις πρόσφατες δηλώσεις και
απειλές του προέδρου της ένωσης επιχειρήσεων ακτοπλοΐας ότι
οι εφοπλιστές θα κηρύξουν lockout αν δεν τους δοθούν πρόσθετα προνόµια και πρόσθετα κονδύλια από τα χρήµατα του ελληνικού λαού.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, τι µέτρα θα πάρετε για ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες µε σύγχρονα ασφαλή πλοία όλες τις ηµέρες του χρόνου για τη σύνδεση Ικαρίας-Φούρνων µε Πειραιά αντιµετωπίζοντας την ακτοπλοΐα ως κοινωνικό αγαθό και αν θέλετε και γενικότερα, γνωρίζοντας ότι δεν είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου
σας, τι µέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση για άµεση αποκατάσταση
των ζηµιών από το κράτος για έκτακτη χρηµατοδότηση των
δήµων της Ικαρίας, για ολική αποζηµίωση για το κατεστραµµένο
αγροτικό κεφάλαιο και τα κατεστραµµένα σπίτια, για απαλλαγή
από τις ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις,
για πάγωµα πληρωµής των δανείων και βεβαίως για ουσιαστικά
αντιπληµµυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα από το κράτος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις θαλάσσιες ενδοµεταφορές καθορίζεται, όπως ξέρετε, µε τις διατάξεις του ν. 2932/2001, ΦΕΚ 145 Α’ και τον κοινοτικό κανονισµό
3577/1992. Με βάση, λοιπόν, αυτό το θεσµικό πλαίσιο οι πλοιοκτήτες δροµολογούν τα πλοία τους σε γραµµές της επιλογής
τους, ενώ η πολιτεία ελέγχει τη συνδροµή των νοµίµων προϋποθέσεων δροµολόγησης που προβλέπονται και παρεµβαίνει, εφόσον απαιτηθεί, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
Μετά από άκαρπους διαγωνισµούς που διενεργούνται από το
έτος 2009 για τους Φούρνους από το πρώην ΥΠΟΙΑΝ, εισήχθη
στο Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τρίτη φορά το
θέµα της προκήρυξης µε νέους όρους της δροµολογιακής γραµµής Πειραιάς – Σύρος - Άγιος Κήρυκος – Φούρνοι – Καρλόβασι Βαθύ και επιστροφή. Στο διαγωνισµό που διενεργήθη στις
25/5/2010 συµµετείχε µόνο µία εταιρεία µε το «Νήσος Μύκονος»
στην οποία κατακυρώθηκε η εν λόγω δροµολογιακή γραµµή και
υπεγράφη η σχετική σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας
για χρονικό διάστηµα µέχρι τις 31/10/2010. Κατόπιν τούτου η
Νήσος Ικαρία συνδέεται µε τον Πειραιά εναλλάξ από το λιµένα
Ευδήλου και από το λιµένα του Αγίου Κηρύκου µε πέντε δροµολόγια την εβδοµάδα, ενώ οι Φούρνοι µε τρία.
Για τη νέα δροµολογιακή περίοδο από 1/11/2010 µέχρι τις
31/10/2011 και για την εξυπηρέτηση των Φούρνων –θα µου επιτρέψετε να πω ότι έχω µία ιδιαίτερη ευαισθησία για τους Φούρνους για οικογενειακούς λόγους- δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε
δήλωση ελεύθερης δροµολόγησης µετά από γνωµοδότηση του
ΣΑΣ, προκηρύχθηκε από το πρώην ΥΠΟΙΑΝ η δροµολογιακή
γραµµή Πειραιάς-Σύρος-Άγιος Κήρυκος-Φούρνοι-Καρλόβασι-
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Βαθύ και επιστροφή, µε µισθούµενο τµήµα το κοµµάτι ΣύροςΆγιος Κήρυκος-Φούρνοι-Καρλόβασι και επιστροφή, µε την εκτέλεση τριών δροµολογίων την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της
δροµολογιακής περιόδου µε δυνατότητα προσέγγισης σ’ έναν
επιπλέον λιµένα των Κυκλάδων, καθώς και υποχρέωση για δωρεάν µετακίνηση των κατοίκων των Φούρνων από και προς την
Ικαρία και το Καρλόβασι. Ο διαγωνισµός έχει προγραµµατιστεί να
γίνει την 1η Νοεµβρίου.
Εν τω µεταξύ η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής -που έχει και την αρµοδιότητα των άγονων γραµµών- προκηρύσσει τους σχετικούς µειοδοτικούς διαγωνισµούς και
δροµολογεί κάθε έτος µε την αποδοχή δηλώσεων τακτικής δροµολόγησης για δεκαπέντε περίπου επιβατηγά-οχηµαταγωγά ή
επιβατηγά υδροπτέρυγα πλοία σε τοπικές ή ενδονησιωτικές δροµολογιακές γραµµές από τις οποίες υπάρχει επιχειρησιακό ενδιαφέρον.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Φούρνοι συνδέονται και ενδονησιωτικά
µε τα νησιά µε το πλοίο «Samos Spirit» στη γραµµή ΦούρνοιΘύµαινα-Άγιος Κήρυκος-Καρλόβασι-Βαθύ-Σάµος και επιστροφή
µε πέντε δροµολόγια την εβδοµάδα, µε το «Blue Velvet» στη
γραµµή Χρυσοµηλιά-Φούρνοι-Θύµαινα-Άγιος Κήρυκος µε τρία
δροµολόγια την εβδοµάδα και µε το «Blue Velvet» στη γραµµή
Φούρνοι-Θύµαινα-Χρυσοµηλιά-Καρλόβασι µε τρία δροµολόγια
την εβδοµάδα. Οι αντίστοιχες συµβάσεις προβλέπεται να παραταθούν έως τις 28/2/2011. Παράλληλα, κατά τη νέα περίοδο συνδέονται µε τον Πειραιά από το λιµένα Ευδήλου και µε το πλοίο
«Νήσος Μύκονος».
Στη δευτερολογία µου θα απαντήσω και στα άλλα θέµατα που
θέσατε, κυρία Μανωλάκου, σχετικά µε τις καταστροφές και µ’
ό,τι άλλο θέλετε να αναφέρετε στην τοποθέτησή σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Η ερωτώσα Βουλευτής κ. Μανωλάκου έχει το λόγο.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, µε την περιγραφή
που κάνατε για το θεσµικό πλαίσιο φαίνεται καθαρά ότι είναι αναγκαιότητα η κοινωνικοποίηση των µεταφορικών µέσων και ειδικά
των θαλάσσιων συγκοινωνιών αν θέλουµε να λέµε ότι τα νησιά
µας θα έχουν τακτικές συγκοινωνίες και ότι θα αξιοποιείται όλο
το νησιωτικό σύµπλεγµα. Σε τελευταία ανάλυση η θωράκιση των
νησιών σηµαίνει ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι µπορούν να ζήσουν και να
έχουν συνεχή επαφή. Το όλο θεσµικό πλαίσιο –το ξέρετε καλά
µε βάση τις περιγραφές που κάνατε- εξυπηρετεί αποκλειστικά
την κερδοφορία των εφοπλιστών και όχι τις ανάγκες των νησιών
και των κατοίκων.
Εξάλλου από τότε που εφαρµόζεται σταδιακά ο ευρωπαϊκός
κανονισµός, τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί είναι πάµπολλα και τα νησιά δεν έχουν συχνή συγκοινωνία, αλλά και τα
εισιτήρια έχουν γίνει πανάκριβα. Από το 2001 µέχρι σήµερα
έχουν αυξηθεί κατά 230% και την ίδια ώρα το 1/3 των πλοίων
είναι άνω των τριάντα ετών και το άλλο 1/3 είναι εικοσαετίας, δηλαδή το θεσµικό πλαίσιο όχι µόνο δεν εξασφάλισε σύγχρονα και
ασφαλή πλοία, αλλά διαιωνίζεται η ίδια και χειρότερη κατάσταση
και µάλιστα τα πλοία που εκτελούν αυτές τις συγκοινωνίες είναι
πολύ λιγότερα.
Ο Άγιος Κήρυκος είναι η πρωτεύουσα της Ικαρίας. Είναι αναγκαιότητα να έχει συχνή και τακτική επαφή µε τους Φούρνους.
Είναι το νοτιοανατολικό κοµµάτι του νησιού που πρέπει να συνδέεται τακτικότατα και µε τους Φούρνους. Αν έχετε πραγµατική
ευαισθησία για τους Φούρνους, µε συγχωρείτε αλλά αυτό πρέπει να το δείτε σε µόνιµη βάση για όλες τις ηµέρες για να µην
αποµονωθούν η Ικαρία και οι Φούρνοι.
Εξάλλου αύριο υπάρχει µία κινητοποίηση στην οποία θα συµµετέχουν και τα σωµατεία των ναυτεργατών και οι νησιώτες απ’
αυτά τα νησιά. Η κινητοποίηση είναι από τον ηλεκτρικό σταθµό
του Πειραιά στις δέκα η ώρα. Γιατί γίνεται αυτό; ∆ιότι επανειληµµένα σας έχουν στείλει επιστολές που λένε ότι αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να γίνει ανεκτή. Έχετε πάρει επιστολές και από
τους τρεις δηµάρχους της Ικαρίας που περιγράφουν την κατάσταση αποµόνωσης. Υπάρχει τροµερή αγανάκτηση όχι µόνο
στους κατοίκους αλλά και στους µικροεπαγγελµατίες και στους
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αυτοαπασχολούµενους γιατί το κόστος µεταφοράς και των εµπορευµάτων αλλά και των επιβατών έχει αυξηθεί.
Σε τελευταία ανάλυση δεν είναι δυνατό να µην αποκατασταθεί η σύνδεση του Αγίου Κήρυκου µε τους Φούρνους και µε τον
Πειραιά και να µην υπάρχει τακτική σύνδεση. ∆εν µπορεί πάντοτε
να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα των εφοπλιστών, µιας χούφτας ανθρώπων, για την κερδοφορία τους και να υπονοµεύεται
η ζωή των κατοίκων των Νησιών Ικαρίας και Φούρνων, αλλά και
των εργαζοµένων σ’ αυτά τα νησιά.
Περιµένω πιο συγκεκριµένες απαντήσεις ότι θα αποκατασταθεί η συγκοινωνία µε τον Άγιο Κήρυκο και τους Φούρνους και τον
Πειραιά, ότι θα πάρετε πίσω την απόφαση αυτή που είναι να ξεκινήσει την 1η του Νοέµβρη και βεβαίως περιµένω άµεση βοήθεια στο Νησί της Ικαρίας. Η καταστροφή ήταν πάρα πολύ
µεγάλη, µεγαλύτερη απ’ αυτή της Χίου. Βεβαίως και για τη Χίο
καλά κάνατε και ανακοινώσατε µέτρα, αν και τα κρίνουµε πολύ
ελλιπή, αλλά και η Ικαρία χρειάζεται άµεση βοήθεια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας κ. ∆ιαµαντίδης για να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω στα λίγα λεπτά να απαντήσω στην ερώτηση µε έντεχνο
τρόπο…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα σας δώσουµε και
λίγο χρόνο παραπάνω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): …µετατόπιση της ερώτησης σε επερώτηση, όπως τουλάχιστον είπε η κ. Μανωλάκου, µε τόσα πολλά
θέµατα που έβαλε.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σας το είχα πει. ∆εν είναι ξαφνικό.
Σας είχα ενηµερώσει, γιατί από την ερώτηση…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Μανωλάκου, µη
διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Απλώς το είπα για την κυρία Πρόεδρο για να µου δώσει χρόνο. Και µου δίνει. ∆ιότι, ξέρετε, στις
επερωτήσεις έχουµε περισσότερη άνεση χρόνου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Απαντήστε, κύριε
Υπουργέ, µε άνεση χρόνου.
Στα θέµατα των ναυτεργατών. ∆εν υπάρχουν ανασφάλιστοι
εργάτες, εργαζόµενοι ναυτικοί. Εκεί, όπως ξέρετε πολύ καλά, η
εργασία γίνεται µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών και συµφωνούν. ∆εν παρεµβαίνει πουθενά η διοίκηση.
Είπατε για τους ετεροδηµότες. ∆εν είναι θέµα…
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Οι ναυτεργάτες που κινητοποιούνται για πλάκα το κάνουν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Αν θέλετε, αφήστε µε να απαντήσω
στην ερώτησή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Μας είπατε για τους ετεροδηµότες.
∆εν µπορεί το Υπουργείο να επιβάλλει στα πλοία, στις εταιρείες,
κατά τη διάρκεια των εκλογών το Νοέµβριο να βάλουν πλοία στις
γραµµές. ∆εν µπορεί να το κάνει αυτό το πράγµα.
Μιλήσατε, επίσης, για κοινωνικοποίηση των συγκοινωνιών.
Αυτή είναι µία άλλη θεώρηση, την οποία την έχετε εσείς. Τη σέβοµαι. ∆εν την ενστερνιζόµαστε. Εµείς έχουµε µία άλλη άποψη
για το θέµα των συγκοινωνιών. Ούτε έχουµε καµµία πανάκεια µε
τους εφοπλιστές όπως λέτε. Γιατί; Είναι το ένα µέρος, η µία
πλευρά, της εργοδοσίας και η άλλη πλευρά είναι οι εργαζόµενοι.
Επίσης µε ενηµερώσατε ότι αύριο θα έρθει ο υποψήφιος δήµαρχος της παράταξής σας µαζί µε τους εργαζοµένους κ.λπ..
Λυπάµαι που δεν θα τους δω αύριο, διότι κι εγώ και η κ. Τσουρή
θα είµαστε σε ένα συνέδριο οµιλητές την ίδια ώρα. Βεβαίως –και
το ξέρετε πολύ καλά- εγώ είµαι ανοικτός να βλέπω όλα τα σωµατεία τα ναυτεργατικά, όλα τα σωµατεία που εµπλέκονται στη
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µεγάλη αυτή ναυτική οικογένεια, ανά πάσα στιγµή. Αρκεί, όµως,
να είµαι στο Υπουργείο. Αν, όµως, υπάρχει άλλη, προγραµµατισµένη δουλειά, καταλαβαίνετε σαφώς ότι δεν θα µπορέσω να
τους δω.
Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιών. Αυτό, παρακαλώ πολύ, να το δεχθείτε σαν δεδοµένο. Είναι
δύσκολη περίοδος. Είναι δύσκολη, αν θέλετε, και η επικοινωνία.
Είναι εκατοντάδες τα νησιά, για να µην πω χιλιάδες, που θέλουν
άµεση σύνδεση µε τον Πειραιά. ∆εν είναι δυνατόν να γίνει αυτό
το πράγµα, διότι χρειάζονται εκατοντάδες πλοία. Προσπαθούµε,
όµως, για το καλύτερο αποτέλεσµα.
Τέλος, πριν κλείσω, επειδή κάνατε και µία αναφορά, για την
Ικαρία και τη Χίο, για τις καταστροφές που έγιναν πριν λίγες
µέρες, πρέπει να σας πω ότι µετά από επικοινωνία που είχα µε τα
κατά τόπους λιµεναρχεία, δεν αναφέρθηκαν ζηµιές σε λιµενικές
υποδοµές στις πληγείσες περιοχές, πλην µικρών αλιευτικών καταφυγίων, όπου διαπιστώθηκαν περιορισµένα προβλήµατα κυρίως λόγω συσσώρευσης όγκου λάσπης. Στην Ικαρία, ειδικά,
αναφέρθηκε µόνο διακοπή συγκοινωνίας στην κεντρική οδική αρτηρία από κατολισθήσεις και διάβρωση του οδοστρώµατος. Στη
Χίο µετέβη κλιµάκιο από τρεις Υφυπουργούς, την κ. Τσουρή, τον
κ. Μαγκριώτη και τον κ. Όθωνα, για να εκτιµήσουν επιτόπου τα
προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κυρίως στην πρωτεύουσα του
νησιού.
Στη Σάµο, συγκεκριµένα, δεν αναφέρθηκε η παραµικρή ζηµιά
που να αφορά τις λιµενικές υποδοµές, όπως είπα προηγουµένως. Η µόνη εκκρεµότητα που υπάρχει, µετά την περσινή κακοκαιρία και τα καταστροφικά της συνεπακόλουθα, είναι η
χρηµατοδότηση και η µελέτη για το αντιπληµµυρικό έργο που
απαιτείται στην πρωτεύουσά της, στο Βαθύ, η οποία προβλέπεται να ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ. Και ξέρετε πολύ καλά ότι
το νεοσύστατο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας υπό τις παρούσες συνθήκες δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει το έργο αυτό από εθνικούς πόρους. Γι’ αυτό προτάθηκε η
ένταξή του για χρηµατοδότηση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα µε φορέα διαχείρισης την περιφέρεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 134/18.10.2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την ανάγκη µετατροπής της Λιµενοβιοµηχανικής Ζώνης ∆ραπετσώνας – Κερατσινίου
σε πάρκο πρασίνου, την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη
θάλασσα κ.λπ..
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Λαφαζάνη θα απαντήσει ο κ.
Μωραΐτης, αφού πρώτα ο κ. Λαφαζάνης αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
∆εν ξέρω αν ο κύριος Υφυπουργός έχει πλήρη γνώση και της
περιοχής, αλλά και της έκτασης στην οποία αναφέροµαι. Μιλάµε
για µία παραθαλάσσια έκταση εξαίσιου κάλλους, µε ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, µία έκταση την οποία ο παρευρισκόµενος εκεί Υπουργός, ο κ. ∆ιαµαντίδης, τη γνωρίζει πολύ καλά,
η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί αυτήν την ώρα προς το συµφέρον των κατοίκων όλης της ευρύτερης περιοχής της Β’ Πειραιά,
αλλά, θα έλεγα, και προς όφελος όλων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
Εκεί, κύριε Υφυπουργέ, ξέρετε, ήταν µία λιπασµατοβιοµηχανία µέχρι πριν από αρκετά χρόνια. Αυτή η λιπασµατοβιοµηχανία
έκλεισε. Εγκατέλειψε το χώρο. Ο χώρος έµεινε ελεύθερος. Από
εκεί και πέρα, όµως, δεν αποκαταστάθηκε, δεν καθαρίστηκε και
µένει κλειστός, περιχαρακωµένος. Οι κάτοικοι, οι πολίτες δεν
έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, ενώ θα µπορούσαν να έχουν
µέσω αυτού του χώρου. Και ξέρετε, είναι ένα πρόβληµα για όλη
την περιοχή η πρόσβαση στη θάλασσα. Και απ’ ό,τι φαίνεται,
προδιαγράφεται για κάθε λογής σχεδιασµούς τσιµεντοποίησης
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και εµπορευµατοποίησης, πέρα από αυτό που έχει ανάγκη η περιοχή, να γίνει, δηλαδή, σε αυτήν την έκταση ένα πάρκο πρασίνου, ένα πάρκο το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την
αναψυχή των πολιτών, ένας χώρος ο οποίος, αναβαθµισµένος,
θα µπορούσε να δώσει τη δυνατότητα ακόµη και να κάνει µπάνιο
ο πολίτης, γιατί έχει σχετικά καθαρίσει η θάλασσα. Κυρίως,
όµως, να είναι ένας χώρος περιπάτου και πρόσβασης όλων των
κατοίκων της περιοχής στη θάλασσα, οι οποίοι τη βλέπουν, αλλά
τη στερούνται, γιατί δεν έχουν καµµία πρόσβαση.
Εποµένως περιµένω την απάντησή σας και τις ενέργειές σας
προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι θα βοηθήσει όλη την περιοχή,
θα βοηθήσει όλο το Λεκανοπέδιο, θα δώσει ανάσα, θα έλεγα,
στον Πειραιά, ο οποίος την έχει απόλυτη ανάγκη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στο ΥΠΕΚΑ από την πρώτη στιγµή θέσαµε τη χωροταξία και
την αστική ανάπλαση ως βασικό άξονα της πολιτικής µας. ∆υστυχώς, στο παρελθόν, στο όνοµα της ανάπτυξης οι πόλεις µας
επεκτάθηκαν σε βάρος του φυσικού τους περιβάλλοντος και βεβαίως σπατάλησαν τους φυσικούς πόρους µε άναρχο τρόπο.
Θέλουµε σήµερα, λοιπόν, να δώσουµε ένα τέρµα σε αυτό το
µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο επί δεκαετίες ακολουθήθηκε σε
αυτήν τη χώρα. Γι’ αυτόν το λόγο προωθούµε την πράσινη ανάπτυξη και στοχεύουµε σε ένα σχεδιασµό για την αναβάθµιση της
ποιότητας της ζωής των πολιτών, ειδικά σε πόλεις ή σε σηµεία
των πόλεών µας µε ιδιαίτερα προβλήµατα.
Για το σκοπό αυτόν ξεκινάµε άµεσα, µε δραστικές παρεµβάσεις, τοµές, ώστε να κάνουµε ανθρώπινες τις πόλεις µας.
Όλες αυτές οι ενέργειες δεν είναι πλέον αποσπασµατικές,
αλλά εντάσσονται σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για αστικές αναπλάσεις και µεγάλες µητροπολιτικές παρεµβάσεις.
Πρόσφατα η Υπουργός παρουσίασε το Πρόγραµµα «Αθήνα –
Αττική 2014», το οποίο περιλαµβάνει και την ανάπλαση της
πρώην λιµενοβιοµηχανικής ζώνης ∆ραπετσώνας – Κερατσινίου,
στην οποία ανήκει και η έκταση της πρώην Βιοµηχανίας Λιπασµάτων.
Όπως προβλέπεται στο εν λόγω πρόγραµµα, η περιοχή θα µετατραπεί σε ένα πάρκο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισµού, σε
συνδυασµό µε τη δηµιουργία ενός κέντρου ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Ο Οργανισµός Αθήνας έχει προβεί σε εκτενή διαβούλευση µε
τους τοπικούς φορείς, τόσο µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και
µε κοινωνικούς φορείς, για το σχεδιασµό της συγκεκριµένης
ζώνης.
Ποτέ µέχρι σήµερα δεν αµφισβητήθηκε από κανέναν φορέα
το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης, ούτε τέθηκε κανένα θέµα
τσιµεντοποίησης της συγκεκριµένης περιοχής.
Ωστόσο, η επίτευξη του στόχου της ελεύθερης πρόσβασης
των πολιτών στη θάλασσα απαιτεί έναν εξειδικευµένο σχεδιασµό
και εφαρµογή ειδικών εργαλείων Πολιτικής Γης. Μόνο έτσι θα
επιτραπεί η απόκτηση µεγάλου ποσοστού κοινόχρηστων χώρων
χωρίς απαλλοτριώσεις.
Εµείς στο ΥΠΕΚΑ επιδιώκουµε τον έλεγχο της πυκνότητας δόµησης και των χρήσεων, την ανάδειξη των διατηρητέων κτηρίων
και την απόδοση του θαλασσίου µετώπου στην πόλη. Όλα αυτά
θα υλοποιηθούν σε συνδυασµό µε το νέο ρόλο της περιοχής και
βεβαίως το πρόγραµµα ανάπτυξης και αναβάθµισης του λιµένα
και του διεθνούς χαρακτήρα.
Βασικό µέληµα του προγράµµατος αποτελεί η διατήρηση του
δηµόσιου χαρακτήρα της ανάπλασης –και το τονίζω αυτό– µε τη
σύνθεση των πολλαπλών στόχων και απαιτήσεων. Αυτό ακριβώς
είναι το σηµείο που αποτελεί και τη δυσκολία του όλου εγχειρήµατος, γιατί γνωρίζετε και εσείς, αγαπητέ συνάδελφε, ότι υπάρχουν πολλοί εµπλεκόµενοι φορείς, από το ∆ήµο ∆ραπετσώνας
και Κερατσινίου, τον ΟΛΠ, την ΕΥ∆ΑΠ, το Υπουργείο Πολιτισµού,
την Εθνική Τράπεζα, «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», «BP», αλλά και µεµονωµένοι ιδιώτες. Όλοι αυτοί έχουν διαφορετικά αιτήµατα, ανάγκες
και απαιτήσεις.
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Γι’ αυτόν το σκοπό, λοιπόν, εκπονούµε επί του παρόντος το
ρυθµιστικό σχέδιο «ΑΘΗΝΑ 2020», το οποίο αντιµετωπίζει ολοκληρωµένα και σε στρατηγικό κατευθυντήριο επίπεδο το πρόγραµµα ανάπλασης της συγκεκριµένης περιοχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): 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,
τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από
το 4ο Γυµνάσιο Κερατσινίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και ιδιαίτερα η Προεδρεύουσα και
ο Βουλευτής της οικείας Περιφέρειας κ. Λαφαζάνης. Έχετε την
τύχη να παρακολουθείτε ένα θέµα της περιοχής µας.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο ερωτών Βουλευτής κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νοµίζω ότι οι συµπτώσεις είναι
ευτυχείς…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Γι’ αυτό έγινε και η διακοπή!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ...διότι το θέµα πράγµατι είναι
µείζον και αφορά όλη την περιοχή της Β’ Πειραιά, όλο τον Πειραιά, θα έλεγα όλο το Λεκανοπέδιο.
Κύριε Υφυπουργέ, άκουσα αυτήν την άσχηµη λέξη που δεν περίµενα ή, µάλλον, δεν ήθελα να ακούσω σήµερα. Αφού είπατε
ότι θα αναπλάσετε την περιοχή, θα έχει πράσινο, αναψυχή, δραστηριότητες κ.λπ., «πετάξατε» και αυτό που αποτελεί το «ψητό»
και την ουσία, το «φιλέτο», ότι θα διαµορφώσετε στο χώρο αυτόν
ένα ναυτιλιακό κέντρο.
Αν κάνετε ναυτιλιακό κέντρο στο χώρο των πρώην λιπασµάτων, αντιλαµβάνεστε ότι όλα τα άλλα που λέτε είναι έπεα πτερόεντα, είναι για τα µάτια του κόσµου, είναι εµπαιγµός για τους
πολίτες. ∆εν µπορεί να γίνει ναυτιλιακό κέντρο σ’ αυτόν το χώρο,
κύριε Υφυπουργέ. Αν γίνει ναυτιλιακό κέντρο, η επιβάρυνση θα
είναι τεράστια, η τσιµεντοποίηση απέραντη, η όχληση οποιασδήποτε µορφής και προσανατολισµού τεράστια.
Σηµαίνει, δηλαδή, ότι πάτε να αντλήσετε απ’ αυτόν το χώρο
τεράστιες υπεραξίες, δηλαδή να κάνετε real estate. ∆ιότι το ναυτιλιακό κέντρο σηµαίνει αυτό που είπατε, ότι δηλαδή θα υπάρξουν γραφεία, εγκαταστάσεις εταιρειών, θα δούµε εκεί πράµατα
και θάµατα. Η γη, βεβαίως, θα πάει στα ύψη, τα ακίνητα θα «σηκωθούν» σε τεράστιο βαθµό, γιατί ξέρετε ότι είναι δίπλα στη θάλασσα. Τέτοια περιοχή δεν υπάρχει στο Λεκανοπέδιο. Έτσι και
µπεις σ’ αυτόν το χώρο νοµίζεις ότι είσαι εκτός Αττικής. Αν το
κάνετε, λοιπόν, αυτό, καταστρέφετε κυριολεκτικά την έκταση
αυτή.
Εµείς δεν µιλάµε γι’ αυτό το πράγµα, κύριε Υφυπουργέ. ∆εν µιλούν οι κάτοικοι, οι πολίτες που έχουν αναπτύξει κινήµατα, δεν
µιλούν οι γύρω δήµοι για τέτοιου είδους δήθεν ανάπλαση. Μιλάµε για την απόδοση αυτού του χώρου, όπως πρέπει να γίνει,
στους πολίτες. Να αποδοθεί στους πολίτες γιατί είναι δικός τους
αυτός ο χώρος. ∆εν ανήκει ούτε στην Εθνική Τράπεζα ούτε στις
εταιρείες πετρελαιοειδών.
Προσέξτε λιγάκι, κύριε Υφυπουργέ. Μιλάµε για λιπασµατοβιοµηχανία. Αυτή η λιπασµατοβιοµηχανία έγινε στις αρχές του
προηγούµενου αιώνα. Τότε εκεί δεν υπήρχαν ούτε σπίτια ούτε
κάτοικοι, τίποτα. Αυτή η έκταση δόθηκε τσάµπα, δόθηκε χαριστικά για βιοµηχανική αξιοποίηση. Από τη στιγµή που εγκαταλείφτηκε η βιοµηχανική αξιοποίηση, δεν µπορεί να γίνεται
άντληση υπεραξιών από την Εθνική Τράπεζα πάνω σ’ αυτήν την
έκταση. Αυτό είναι απαράδεκτο. ∆εν µπορεί να δουλεύετε συνεχώς για τις τράπεζες, κάποτε πρέπει να σκεφτείτε και το δηµόσιο
συµφέρον.
Εποµένως, αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα είναι να αποδώσετε αυτήν την έκταση στους πολίτες, να τη διαµορφώσετε σε
χώρο πρασίνου, σε χώρο ιστορικής βιοµηχανικής µνήµης, σε
χώρο πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και να διαµορφώσετε ένα υπερτοπικό πάρκο το οποίο θα αλλάξει το χαρακτήρα
και την όψη της ευρύτερης περιοχής.
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Αν το κάνετε δε αυτό και στο Ελληνικό, σας πληροφορώ ότι
έχετε κάνει την µεγαλύτερη επένδυση που µπορεί να γίνει ποτέ
στα χρονικά αυτής της χώρας, διότι τότε θα δηµιουργήσετε και
όρους τουριστικής ανάπτυξης, απασχόλησης, νέων επενδύσεων
και άλλα πολλά. Με τη λογική του ναυτιλιακού κέντρου εδώ και
στους Άραβες το Ελληνικό διαλύουµε έτσι ό,τι έχει αποµείνει.
Είναι δύο χώροι «φιλέτα» –αναφέροµαι στη λιµενοβιοµηχανική
ζώνη– απείρου κάλλους που µπορεί να αναβαθµίσουν όλη την
περιοχή και να προσφέρουν και θέσεις απασχόλησης και επενδύσεις και νέα ανάπτυξη µε νέα χαρακτηριστικά. Αυτό που πάτε
να κάνετε µε το ναυτιλιακό κέντρο είναι απαράδεκτο και σας καλούµε να το µαταιώσετε.
Καταγγέλλουµε αυτόν το σχεδιασµό. Αυτός ο σχεδιασµός
είναι σχεδιασµός των τραπεζών, των εφοπλιστών και άλλων συµφερόντων. ∆εν είναι σχεδιασµός που ωφελεί τους πολίτες και
τους κατοίκους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ, πριν
σας δώσω το λόγο θα ήθελα –καταλαβαίνετε άλλωστε το ενδιαφέρον του Προεδρείου- να λάβετε υπ’ όψιν σας και τις απόψεις
των φορέων που έχουν ακουστεί. Συµφωνώ µε τον κ. Λαφαζάνη
ότι είναι ο τελευταίος, θα έλεγα, ελεύθερος χώρος στον ευρύτερο Πειραιά. Υπάρχουν προτάσεις για πράσινο, για παιδιατρικό
νοσοκοµείο -που θα είναι το µοναδικό στην περιοχή- και αθλοπαιδιές. Να τις λάβετε υπ’ όψιν σας πριν καταλήξετε.
Έχετε το λόγο για τρία λεπτά, για να απαντήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή τον αγαπητό συνάδελφο κ. Λαφαζάνη και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Όλα αυτά που είπατε περί
real estate σε καµµία περίπτωση δεν είναι στο δικό µας προγραµµατισµό.
Σήµερα ήρθα και ξεκαθάρισα εδώ, στη Βουλή, ποια είναι η
κύρια στόχευσή µας. Η κύρια στόχευσή µας είναι το πάρκο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισµού. Σκοπός µας είναι σ’ αυτήν την
περιοχή του Λεκανοπεδίου, µε τα δεκάδες προβλήµατα αυτήν τη
στιγµή, το πώς θα µπορέσει ο πολίτης να προσεγγίσει τη θάλασσα, το πώς θα καταφέρουµε πράγµατι να αλλάξουµε µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις τη ζωή του. Αυτός είναι ο κύριος
στόχος µας.
Βεβαίως, είπα ότι σκεφτόµαστε να κάνουµε αυτό το πράσινο
πάρκο αναψυχής και πολιτισµού σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία
ενός κέντρου ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Και ήµουν ξεκάθαρος
και θέλω αυτό να το σεβαστείτε. Γιατί αυτή η πρόταση έχει µπει
και στη διαβούλευση, κυρία Πρόεδρε, που έχει γίνει µε τους τοπικούς φορείς και τους δήµους. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
αυτό.
∆εν πρόκειται αυτή η έκταση να γίνει κέντρο ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Σ’ ένα κοµµάτι της έκτασης θα υπάρχει αυτό το κέντρο. Η κύρια βάση όµως και ο δικός µας κύριος στόχος είναι να
µπορέσουµε πράγµατι να κάνουµε µια ουσιαστική παρέµβαση
προς όφελος του πολίτη σε µια περιοχή µε χιλιάδες προβλήµατα.
Θέλω επίσης να κρατήσετε από εµένα και εσείς, κυρία Πρόεδρε –και το είπα και στην πρωτολογία µου πριν- το γεγονός ότι
οι εµπλεκόµενοι φορείς σ’ αυτό το εγχείρηµα είναι πάρα πολλοί.
∆εν είναι η περίπτωση του Ελληνικού, δεν είναι µια άλλη περίπτωση. Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει και να συµφωνήσουµε και να
δούµε και τα αιτήµατα και τις ανάγκες.
Θέλω να ξεκαθαρίσω και να σας ενηµερώσω για το γεγονός
ότι προσπαθήσαµε, σε συνεργασία µε τον ΟΡΣΑ, να γίνει µια σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά, γιατί µέχρι σήµερα έχουν γίνει µια
σειρά από ανακοινώσεις, µια σειρά από παρεµβάσεις, που αν καθίσουµε να µετρήσουµε το αποτέλεσµά τους, θα απογοητευτούµε.
Θέλουµε, λοιπόν, στη συγκεκριµένη περιοχή να µην κάνουµε
αποσπασµατικές και µεµονωµένες ανακοινώσεις ή παρεµβάσεις,
αλλά βάσει ενός ολοκληρωµένου σχεδίου να µπορέσουµε, πράγµατι, να απαντήσουµε στη µεγάλη ανάγκη που έχει η περιοχή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίκαιρες ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 133/18-10-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την προστασία του Υµηττού
και τη δηµιουργία νέου οδικού άξονα κ.λπ..
Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε δύο λεπτά για να παρουσιάσετε
την επίκαιρη ερώτησή σας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα δύο θέµατα που θέτει η ερώτησή µου προς
την Κυβέρνηση είναι συγκεκριµένα. Η προστασία του Υµηττού.
Πριν από ενάµιση χρόνο η Κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει ο Υµηττός να προστατευθεί απολύτως µε το προεδρικό διάταγµα και
να παραµείνει δάσος, να µην επιτραπεί εκεί να χτιστούν εκπαιδευτήρια, να µη γίνει τσιµεντοποίηση και µάλιστα χωρίς να υπάρχει υφιστάµενο οδικό δίκτυο. Ένα χρόνο µετά αυτά τα αλλάζετε.
Τότε καταγγέλλατε τις ρυθµίσεις της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, τώρα τις υλοποιείτε.
Κάτι αντίστοιχο γίνεται και µε τους δρόµους στη δυτική
πλευρά του Υµηττού και στην ανατολική πλευρά του Υµηττού
προς τον κάµπο των Μεσογείων. Τότε υπήρχε µια εξαγγελία, ένα
σχέδιο Σουφλιά, το οποίο υπηρετούσε το «ξεκοίλιασµα» του
Υµηττού και µεγάλα κατασκευαστικά συµφέροντα. Είχατε ανέβει στα κεραµίδια και το καταγγέλλατε. Προσέφυγαν κάτοικοι,
δηµοτικές κινήσεις, τοπικά κινήµατα στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µπλοκαρίστηκε. Τώρα για το θέµα αυτό η Κυβέρνηση µιλάει δύο γλώσσες: άλλα λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Κλιµατικής Αλλαγής, άλλα προωθεί το Υπουργείο του κ. Ρέππα.
Θέλουµε να ξεκαθαρίσετε µε την απάντησή σας σ’ αυτά τα δύο
θέµατα, αν αυτά που λέγατε προεκλογικά για να γίνετε Κυβέρνηση συνεχίζετε να τα θεωρείτε εφικτά και τα πιστεύετε ή χρησιµοποιείτε για τις προεκλογικές σας υποσχέσεις το ανέκδοτο
του λαγού µε το λιοντάρι, λέµε µερικά πράγµατα και µετά όταν
γίνουµε κυβέρνηση κάνουµε αυτά τα οποία καταγγέλλαµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην επίκαιρη ερώτηση
του κ. Παπαδηµούλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Μωραΐτης.
Έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πέραν των δύο βασικών σας ερωτηµάτων, υπάρχει και ένα
τρίτο ερώτηµα, αγαπητέ κύριε Παπαδηµούλη, για το αν έχουµε
σκοπό να µπούµε σε διαβούλευση, να ενηµερώσουµε και όλα
αυτά. ∆εν περίµενα ειλικρινά ποτέ ότι θα έµπαινε θέµα, ειδικά για
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το αν θα γίνει διαβούλευση σε κάποιο προεδρικό διάταγµα ή σχέδιο νόµου.
Μας έχουν κατηγορήσει και µάλιστα από τη πρώτη στιγµή ότι
όχι απλά εξαντλούµε τη διαβούλευση, αλλά αυτοί που δεν θέλουν τη διαβούλευση ότι πολλές φορές µας έχει δηµιουργήσει
και σύγχυση.
Σας λέω, λοιπόν, ότι είναι µια διαδικασία, την οποία την πιστεύουµε. ∆εν υπήρξε καµµία κίνηση µέχρι σήµερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος όπου δεν ακούσαµε τους πολίτες, δεν
ακούσαµε τους εµπλεκόµενους φορείς, δεν ακούσαµε την αυτοδιοίκηση.
Έτσι ακριβώς και για την περίπτωση του Υµηττού σάς ενηµερώνω, λοιπόν, ότι το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος, το οποίο
συνέταξε ο ΟΡΣΑ, απεστάλη σε όλους τους αρµόδιους φορείς
για γνωµοδότηση και στη συνέχεια έγινε εκτενής διαβούλευση
τόσο τοπικά στην περιοχή µε όλους τους φορείς όσο και στο
Υπουργείο µε πάµπολλες συναντήσεις. Παράλληλα, ήταν αναρτηµένο το συγκεκριµένο σχέδιο για τρεις µήνες στο internet και
δεχτήκαµε εκατοντάδες σχόλια.
Επί του παρόντος, το προεδρικό διάταγµα για την προστασία
του Υµηττού βρίσκεται στο Σ.τ.Ε. προς επεξεργασία. Εφόσον επιστρέψει από το Σ.τ.Ε. µε τα σχόλιά του, το ΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει άµεσα στις σχετικές διαδικασίες αναθεώρησής και έκδοσής
του.
Τα βασικά µέτρα που θεσπίζει το εν λόγω προεδρικό διάταγµα
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για την προστασία του Υµηττού αφορούν τα εξής:
Θεσπίζει αυστηρότερους όρους ως προς τις χρήσεις γης και
προς τους όρους δόµησης της περιοχής.
Επεκτείνει την έκταση της Α’ ζώνης προστασίας και την ορίζει
ως περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, ώστε να παραµείνει αδόµητη και να επιτρέπεται µόνο η υπαίθρια αναψυχή. Μάλιστα, προβλέπεται η εκπόνηση ειδικής µελέτης µε σκοπό την
ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος
της περιοχής και την οργάνωσή τους.
Ορίζει τη Β’ ζώνη προστασίας µόνο για συγκεκριµένες ήπιες
χρήσεις, όπως γεωργία, υπαίθριες κοινωφελείς εγκαταστάσεις
αναψυχής αθλητισµού και πολιτισµού και βεβαίως εγκαταστάσεις εκπαίδευσης επί γηπέδου αρτιότητας σαράντα στρεµµάτων
µε την προϋπόθεση κάλυψής του κατά το ήµισυ τουλάχιστον µε
υψηλό πράσινο.
Καταργεί τις παρεκκλίσεις τής εκτός σχεδίου δόµησης και περιορίζει τη δοµήσιµη επιφάνεια των επιτρεπόµενων χρήσεων ανά
ζώνη µόνο για κοινωφελείς εγκαταστάσεις.
Αυστηροποιεί το ισχύον καθεστώς για τα αυθαίρετα κτίσµατα
και προβλέπει τη σύνταξη καταλόγου όλων των κτισµάτων και
των αυθαίρετων εργασιών.
Τώρα, όσον αφορά το ζήτηµα της σήραγγας του Υµηττού κατ’
αρχάς να σηµειώσω πως η σήραγγα αυτή ενισχύει σήµερα το
Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας.
Επί του παρόντος ο ΟΡΣΑ αναθεωρεί, αγαπητέ συνάδελφε,
και επικαιροποιεί το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας και έτσι εξετάζονται από την αρχή όλα τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν, συµπεριλαµβανοµένης και της σήραγγας του Υµηττού. Θέλω να
συµπληρώσω εδώ ότι το προεδρικό διάταγµα θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του έτους.
Για το σκοπό αυτό βρισκόµαστε, όµως, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων, ώστε να διερευνήσουµε την αναγκαιότητα όλων των έργων υποδοµής, καθώς
και να καταλήξουµε στις βέλτιστες λύσεις, εξετάζοντας όλα τα
δεδοµένα και τα κυκλοφοριακά και τα περιβαλλοντικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο ερωτών Βουλευτής
κ. Παπαδηµούλης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή έχετε
αδύνατη µνήµη να σας διαβάσω µια δήλωση: «∆εν υπάρχουν
άλλα περιθώρια δόµησης στον Υµηττό ούτε καν για χρήσεις που
έχει ανάγκη η πόλη: υγείας, παιδείας, αθλητισµού. Θα έπρεπε
ολόκληρος ο Υµηττός να ανήκει σε µια και µόνο ζώνη µε δασικό
χαρακτήρα, χωρίς παραθυράκια. Το νέο διάταγµα δηµιουργεί
υποκατηγορίες, ενώ κοµµάτι του δάσους το αποχαρακτηρίζει
επίσηµα».
Ποιος τα λέει αυτά; Ο υπεύθυνος περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ
και σηµερινός Υφυπουργός ο κ. Σπύρος Κουβέλης στις 5 Ιουνίου
του 2009.
Η τροποποίηση του διατάγµατος που ετοιµάζετε επιτρέπει σε
οικόπεδα των σαράντα στρεµµάτων να χτιστούν στο καθένα
οκτώ χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα για εκπαιδευτήρια σε µια περιοχή χωρίς εγκεκριµένο και νόµιµο οδικό δίκτυο.
Όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτή η τροποποίηση δεν έχει καµµία
σχέση µε όσα λέγατε προεκλογικά και υπηρετεί κάποια ιδιωτικά
συµφέροντα, φεροµένων ως ιδιόκτητων, στην ανατολική πλευρά
του Υµηττού, σε µια περιοχή δάσους.
Έρχοµαι τώρα στον αυτοκινητόδροµο. Ήσασταν αντίθετοι
µαζί µε τους δήµους της περιοχής, τους δηµάρχους που εκλέγονται µε τη σηµαία του ΠΑΣΟΚ, τα τοπικά κινήµατα στα σχέδια
Σουφλιά για τους αυτοκινητοδρόµους.
Ένα χρόνο µετά, αφού έχετε γίνει Κυβέρνηση, παραµένετε
αντίθετοι µε αυτά τα σχέδια που θα «ξεκοιλιάσουν» τον Υµηττό,
τα οποία θα κοστίσουν ο κούκος-αηδόνι και τα οποία θα βλάψουν
και το περιβάλλον και θα δηµιουργήσουν µεγάλα προβλήµατα
στην περιοχή;
Μιλάµε για µια γραµµή που θα περάσει µέσα από τον Υµηττό,
πάνω από του ∆ήµους Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, µέσα από το ∆ήµο Ελληνικού, η οποία θα καταλήξει αρχικά στη λεωφόρο Βουλιαγµένης στο ύψος της
αµερικανικής βάσης και στη συνέχεια την παραλιακή λεωφόρο
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Ποσειδώνος, στην περιοχή του Αγίου Κοσµά.
Όλοι γνωρίζουν ότι προκειµένου µε διαδικασίες fast track να
υπηρετηθούν τα σχέδια των επενδύσεων µε πετροδολάρια στο
Κατάρ για να µη γίνει πάρκο το Ελληνικό, αλλά για να τσιµεντοποιηθεί, προωθείται αυτή η διαδικασία, ευνοώντας κυκλοφοριακή
συµφόρηση, καταστροφή περιβάλλοντος, σπατάλη πόρων και
συγκεκριµένα µεγαλοσυµφέροντα.
Σας ξαναρωτάω, κύριε Υπουργέ: Θα τιµήσετε όσα υποσχόσασταν, για να σας ψηφίσουν, στους κατοίκους της περιοχής και
του Λεκανοπεδίου ή θα «ξεκοιλιάσετε» µε διαδικασίες fast track
τον Υµηττό καταστρέφοντας το περιβάλλον, ξοδεύοντας πάρα
πολλά λεφτά για να υπηρετήσετε συγκεκριµένους σχεδιασµούς
µεγαλοσυµφερόντων που θέλουν να καταστήσουν την περιοχή
ένα παραλιακό Λας Βέγκας;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης για να δευτερολογήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή τον εκλεκτό συνάδελφο κ. Παπαδηµούλη, αλλά θέλω να σας θυµίσω ότι από την πρώτη στιγµή
στο ΥΠΕΚΑ, µε τις παρεµβάσεις µας, µε τους νόµους που φέραµε εδώ στη Βουλή των Ελλήνων και ψηφίσαµε, όχι απλά, κύριε
Παπαδηµούλη, δώσαµε το στίγµα γιατί αυτές οι παρεµβάσεις
µας αφορούσαν τα καµένα της βορειοανατολικής Αττικής, αλλά
αυτές οι παρεµβάσεις µας αφορούσαν το µεγάλο στοίχηµα –της
χώρας, θα έλεγα και όχι της Κυβέρνησης- των δασικών χαρτών.
Το αποτέλεσµα των δασικών χαρτών θα έλθει και θα λύσει όλα
αυτά τα ζητήµατα τα οποία θέτετε και εσείς σήµερα και την αγωνία την οποία καταθέτετε.
Όµως, θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο. Επειδή είπατε ότι
άλλα λέγαµε προεκλογικά και άλλα λέµε τώρα, σας ενηµέρωσα
πριν εσάς και όλους τους συναδέλφους σχετικά µε το ποια είναι
τα βασικά µέτρα τα οποία έρχεται και θεσπίζει το προεδρικό διάταγµα για την προστασία του Υµηττού.
Απ’ όλα αυτά πιαστήκατε µόνο από τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης η οποία είναι συγκεκριµένη πρόταση που υπάρχει στο
τραπέζι σήµερα. Παραβλέψατε το πόσο αυστηροί είναι οι όροι
γι’ αυτές τις εγκαταστάσεις και νοµίζω ότι παραβλέψατε και δεν
ακούσατε όλες τις άλλες ουσιαστικές παρεµβάσεις τις οποίες
κάνουµε.
Και θέλω να σας διαβεβαιώσω για κάτι εσάς και τους συναδέλφους, αλλά πάνω απ’ όλα τους κατοίκους του Υµηττού που
έχουν ζήσει καταστροφές και, πράγµατι, καταλαβαίνω και την
αγωνία τους και το ότι θέλουν, πράγµατι, µία αποκατάσταση της
µεγάλης βλάβης που έχει υποστεί η περιοχή.
Θέλω να πω, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Παπαδηµούλη, ότι όλα
αυτά, όπως και το προεδρικό διάταγµα το οποίο είναι σήµερα
προς εξέταση στο Συµβούλιο της Επικρατείας, βγήκαν µετά από
µία πολύ µεγάλη διαβούλευση µε τους πολίτες και τους τοπικούς
φορείς. ∆εν καθίσαµε να κάνουµε πολιτική δωµατίου στο Υπουργείο. Και βασικά, γι’ αυτό που θέλαµε εµείς να εξυπηρετήσουµε
–είπατε για Λας Βέγκας και για διάφορα άλλα πράγµατα- καθίσαµε µε τους πολίτες, µε τους εµπλεκόµενους φορείς, µε την
αυτοδιοίκηση και πραγµατικά προσπαθήσαµε να δούµε ποιες
είναι οι πραγµατικές ανάγκες, στο πλαίσιο όµως πάνω απ’ όλα
της προστασίας του Υµηττού.
Αυτό, λοιπόν, θέλω να πω σήµερα σε σας και σε όλους τους
συναδέλφους, ότι δηλαδή η παρέµβασή µας αποσκοπεί στην
προστασία του Υµηττού. Με το προεδρικό διάταγµα πιστεύω ότι
στα τέλη του χρόνου θα µπορέσει να τελειώσει αυτή η ιστορία
και θα δείτε πώς µία ουσιαστική παρέµβαση από ένα Υπουργείο
µπορεί, πράγµατι, να αλλάξει τη ζωή των πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Τώρα θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 126/18-10-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τη διαφάνεια στην ανάθεση έργων από τη Νοµαρχία Αθηνών στους δήµους αρµοδιό-
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τητάς της, κ.λπ..
Κυρία Πιπιλή, έχετε δύο λεπτά για να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Αφορµή στάθηκε και µόνο ο τίτλος «∆ιαφάνεια στην ανάθεση έργων από τη Νοµαρχία Αθηνών» -και όχι
µόνο- αλλά αφορµή ήταν και κάποια δηµοσιεύµατα και η προσωπική µου γνώση από τη Νοµαρχία Αθηνών, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχει τεράστιο έλλειµµα αξιοπιστίας, ότι δεν
υπάρχει τεράστιο έλλειµµα διαφάνειας στα έως σήµερα πεπραγµένα σε πολλές περιπτώσεις Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Θα ήθελα να τονίσω µόνο –θα το ξέρει καλύτερα από όλους ο
αρµόδιος Υφυπουργός- ότι κάθε χρόνο εδώ και τουλάχιστον
δέκα χρόνια οι Επιθεωρητές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις ετήσιες
εκθέσεις, όπως και ο Συνήγορος του Πολίτη, έχουν ως κορωνίδα
της διαφθοράς και της αδιαφάνειας την Τοπική και Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση.
Αφορµή για την ερώτησή µου ως προς τη διαφάνεια στην ανάθεση πάρα πολλών έργων από τη Νοµαρχία Αθηνών, όπως σας
είπα, δεν είναι µόνο δηµοσιεύµατα, αλλά και συγκεκριµένα παραδείγµατα που κατόρθωσα και βρήκα, τα οποία θα πούµε εν συνεχεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Οι αναθέσεις µε κλειστούς διαγωνισµούς και κυρίως οι πολλές αναθέσεις µε το σύστηµα «µελέτης-κατασκευής» που στην
ουσία είναι απευθείας ανάθεση µετά από δήθεν άγονους διαγωνισµούς, δηµιουργούν σκανδαλώδη περιρρέουσα ατµόσφαιρα.
Γι’ αυτό και έρχοµαι αµέσως στα επίκαιρα ερωτήµατα, στα
οποία πρέπει να απαντήσει ο κύριος Υφυπουργός.
Πρώτον, ποιες είναι οι σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί
για την κατασκευή έργων από τη Νοµαρχία Αθηνών την τρέχουσα τετραετία µε τη µέθοδο «µελέτης-κατασκευής» ή µε κλειστούς διαγωνισµούς ή µε περίεργους διαγωνισµούς;
∆εύτερον, σε ποιες εταιρείες έγινε ανάθεση των έργων που
δόθηκαν µε τη µέθοδο της «µελέτης-κατασκευής»;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είµαι συνεπέστατη, κυρία Πρόεδρε! Νοµίζω ότι δεν έχετε
αντίρρηση. Ευχαριστώ πολύ!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πάντα!
Συνεχίζουµε µε τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Ντόλιο.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κατ’ αρχάς, σε
σχέση µε το περιεχόµενο της ερώτησης, θέλω να πω το εξής:
Αναφέρετε µέσα στην ερώτηση ότι υπάρχει ανάθεση έργων από
τη Νοµαρχία Αθηνών σε δήµους. Στην πραγµατικότητα, µε την
ακριβή έννοια του όρου, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τέτοια
δυνατότητα δεν υπάρχει. Ανάθεση έργου από Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε δήµο δεν µπορεί να υπάρξει. ∆εν το επιτρέπει η νοµοθεσία. ∆εν υπάρχει ιεραρχική σχέση µεταξύ δήµων και
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Επειδή στην παρακάτω σειρά µιλάτε για ελλιπή κριτήρια, υποθέτω ότι αναφέρεστε στην επιλογή κάποιων περιοχών, κάποιων
δήµων στους οποίους γίνονται τα έργα. Επίσης, γνωρίζετε πολύ
καλά ότι αυτό είναι από πολιτικές αποφάσεις του νοµαρχιακού
συµβουλίου και δεν µας πέφτει λόγος. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποφασίζουν για τον
προγραµµατισµό τους εντελώς αυτόνοµα και δεν είναι θέµα της
κεντρικής κυβέρνησης.
Όµως, θέλω να σηµειώσω εδώ ότι στη Νοµαρχία Αθηνών που
έχει επικεφαλής τον κ. Σγουρό, ο κανόνας στον προγραµµατισµό των έργων είναι η οµοφωνία. Και αυτό πρέπει να το σηµειώσουµε µε ευλάβεια. Ο κανόνας είναι η οµοφωνία. Εάν εσείς έχετε
κάποια άλλη γνώµη, αυτό είναι ένα ζήτηµα διαφορετικό. Όµως,
θέλω να τονίσω ξανά ότι οι αποφάσεις αφορούν το Νοµαρχιακό
Συµβούλιο και συνήθως στη Νοµαρχία Αθηνών λαµβάνονται οµόφωνα.
Σε σχέση µε το σύστηµα παραγωγής έργων στην Ελλάδα, θα
σας έλεγα ότι είναι ένα σύστηµα παραγωγής έργων που έχει δια-
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µορφωθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση και αυτό είναι το νοµικό πλαίσιο που διέπει τα έργα. Είναι ένα σύστηµα για το οποίο
µπορεί εµείς κάποια στιγµή να είχαµε διαφωνίες και είναι ένα ζήτηµα το οποίο επανεξετάζει το αρµόδιο Υπουργείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θέλω, όµως, να τονίσω ότι ο νοµοθέτης ή οι νοµοθέτες, κάθε
φορά που διαµορφώνουν το νοµικό πλαίσιο παραγωγής έργων
στην Ελλάδα, έχουν συνήθως κατά κανόνα θετικές προθέσεις.
Παρουσιάζονται φαινόµενα καταστρατήγησης µε νοµότυπο
τρόπο αυτού του θεσµικού πλαισίου; Παρουσιάζονται σε αρκετές
περιπτώσεις!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Όµως, το παράδειγµα της Νοµαρχίας Αθηνών είναι ακριβώς
το αντίθετο. Ο κ. Σγουρός είναι ένας καθαρός Νοµάρχης, ο
οποίος κινείται πάντα στο πνεύµα του νόµου και θέλω να σας πω
ότι δηµοπράττησε διακόσια ογδόντα ένα έργα, χωρίς καµµία
ανάθεση. Επέλεξε δε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή» για επτά
έργα. Επέλεξε, βέβαια, να προτείνει. Την απόφαση για το εάν θα
γίνει αποδεκτή η απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου και του
νοµάρχη, την εκδίδει ο αρµόδιος Υπουργός.
Στην προκειµένη περίπτωση υπάρχουν επτά έργα –θα αναφέρω ποια είναι στο δεύτερο µέρος της οµιλίας µου- και την απόφαση για την εκτέλεσή τους µε το σύστηµα «µελέτης
-κατασκευής» την έχει πάρει ο κ. Σουφλιάς.
Θέλω δε να σας πω ότι και οι εταιρείες -που θέλετε να τις αναφέρουµε και θα τις αναφέρουµε- οι οποίες ανέλαβαν την εκτέλεση των τεσσάρων απ’ αυτά τα επτά έργα τα οποία έχουν
αναδόχους, κατά σύµπτωση –δεν θα ήταν ύποπτο αν συνέβαινε
κάτι διαφορετικό κατά τη γνώµη µου- είναι τέσσερις διαφορετικές εταιρείες.
Μάλλον, κυρία Πιπιλή, µε την ερώτησή σας µου δώσατε την
ευκαιρία να εκθειάσω τον κ. Σγουρό, ο οποίος έχει µία πολύ καλή
φήµη όσον αφορά τα θέµατα της διαχείρισης και έχει µία πολύ
καλή σχέση µε τους δηµάρχους. Είχα την ευκαιρία πριν έρθω
στη Βουλή να επικοινωνήσω µε δηµάρχους που προέρχονται από
διαφόρους πολιτικούς χώρους και διαπιστώνω ότι υπάρχει µία
καθολική αποδοχή του τρόπου µε τον οποίο ενεργεί ο κ. Σγουρός
και των επιλογών του νοµαρχιακού συµβουλίου της Αθήνας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής, κ. Πιπιλή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν ήρθα να κάνω
προεκλογικά καµµία πολιτική αντιδικία µε τον κ. Σγουρό, ούτε
καν τον ονοµάτισα. Σας υπενθυµίζω ότι υπήρξα επικεφαλής αξιωµατικής αντιπολίτευσης στη Νοµαρχία Αθηνών για ενάµιση
χρόνο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω, έχω και τα στοιχεία που
πρέπει. ∆εν ήρθα όµως εδώ, επαναλαµβάνω, να σας φέρω να
πλέξετε το εγκώµιο του κ. Σγουρού, γιατί εµένα το πρόβληµα
µου, ως πολίτης και ως Βουλευτής, είναι η αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει και τη Νοµαρχία Αθηνών και άλλες νοµαρχίες και δήµους, µία αδιαφάνεια διαχρονική που οδήγησε την Ελλάδα στα
πρόθυρα αυτής της ηθικής και οικονοµικής κατάπτωσης.
Κι επειδή µας είπατε, λοιπόν, ότι είναι πάρα πολύ καλός νοµάρχης µε αναγκάζετε να πω κάποια πράγµατα, αφού δεν µπήκατε στην ουσία της διαφάνειας που θέλω εγώ να εξασφαλίσω
µέσα από την Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Οι αναθέσεις µε το σύστηµα «µελέτης-κατασκευής» έχουν και
κάποιες εξειδικεύσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να γίνουν,
γιατί στην ουσία είναι απευθείας αναθέσεις. Πείτε µου εσείς, αν
έγινε ποτέ θεοµηνία ή υπήρξε σοβαρός κίνδυνος για τη µελέτηκατασκευή πολυκέντρου κοινωνικής, πολιτικής και ενηµέρωσης
στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας προϋπολογισµού 4 και πλέον εκατοµµυρίων ευρώ, εκτός αν έγινε καµµία θεοµηνία στην Αγία Βαρβάρα και δεν το πήραµε είδηση.
Το οµόφωνο δε των νοµαρχιακών αποφάσεων είναι αυτό που
µε οδήγησε εµένα να παραιτηθώ αν και επικεφαλής. Και κάποτε
πρέπει να λέµε τα πράγµατα στεγνά, κύριε Ντόλιο. Ουδόλως µε
απασχολεί το αν σε σκανδαλώδεις περιπτώσεις είναι οµόφωνες,
κατάπτυστες, νοµαρχιακές αποφάσεις. ∆ιότι, αυτός ο πολύ ηθικός όπως παρουσιάσατε, κ. Σγουρός, παρουσιάζει 217 εκατοµ-
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µύρια πλεόνασµα το 2009. Πρόκειται για χρήµατα του Έλληνα
φορολογουµένου που τα πήγε στην τράπεζα, υπέρ των τραπεζών, ενώ τα έργα του νοµαρχιακού προϋπολογισµού για το 2009
ήταν µόνο 19 εκατοµµύρια. Τα παγωµένα αυτά χρήµατα είναι
σκάνδαλο, κύριε Ντόλιο, και δεν πρέπει να επαίρεται ο νοµάρχης.
Έρχοµαι στο δεύτερο. Αντί να ζεσταίνει την αγορά, ζεσταίνει
την τράπεζα µε τόσα πολλά λεφτά. Το αυτοκίνητο του νοµάρχη,
65.000 ευρώ, η Μερσεντές το υπερπολυτελές µε ανοιγόµενη
οροφή µπορεί να µην ήταν οµόφωνα, αλλά αγοράστηκε απ’ το
σεµνό σας νοµάρχη. Τα 100.000 ευρώ που ήθελε για «µαϊµού
dvd» για τους ναρκοµανείς κι εγώ του τα σταµάτησα είναι ένα
σκάνδαλο διαχρονικό. Τα ταξίδια του 2008 σε Ντουµπάι µε
53.000 ευρώ, σε Μόναχο µε 56.400, σε Μόσχα µε 59.000, σε Λονδίνο µε 44.250. Μιλάµε για 300 και πλέον χιλιάδες ευρώ απ’
αυτήν την έντιµη νοµαρχία, απ’ αυτόν τον έντιµο νοµάρχη!
Αυτά πρέπει να αποτελέσουν διαχρονικά παραδείγµατα αδιαφάνειας, κακοπιστίας και τολµώ να πω και συντεχνίας που χαρακτηρίζει οµόφωνες νοµαρχιακές, επικίνδυνες αποφάσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κατ’ αρχάς, σε
ένα πράγµα συµφωνήσαµε, ότι οι αποφάσεις είναι οµόφωνες.
Αυτό είναι πλεονέκτηµα για µία αρχή, είτε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είτε στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση είτε και στο κεντρικό
πολιτικό σύστηµα. Όσο µεγαλύτερη συναίνεση υπάρχει, τόσο
περισσότερο βέβαιο είναι ότι οι επιλογές είναι σωστές όσον
αφορά όλες τις διαστάσεις.
Το δεύτερο πράγµα το οποίο αποκαλύφθηκε εδώ και τα
στοιχεία που µας έδωσε η κ. Πιπιλή, όχι για έργα αλλά για διάφορες άλλες δραστηριότητες της Νοµαρχίας Αθηνών, είναι ότι η
κ. Πιπιλή ήρθε εν µέσω προεκλογικής περιόδου να αντιπολιτευτεί, µε κάποια καθυστέρηση θα έλεγα, το Νοµάρχη, κ.
Σγουρό.
Θα δώσω συγκεκριµένα στοιχεία για τα έργα. Κατ’ αρχάς το
σύστηµα «µελέτης-κατασκευής» δεν είναι για πέταµα. Το
σύστηµα «µελέτης-κατασκευής» δεν το χρησιµοποιούµε, κυρία
Πιπιλή, όπως ξέρετε µόνο σε θεοµηνίες. Είναι ένα σύστηµα το
οποίο µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε πολύ περισσότερες
επιλογές για ένα έργο.
Η απόφαση για να εγκριθεί είναι του αρµοδίου Υπουργού. Στην
προκειµένη περίπτωση και στις επτά περιπτώσεις και στα επτά
έργα µελέτη-κατασκευή η απόφαση είναι του κ. Σουφλιά µετά
από εισήγηση της αρµόδιας γενικής γραµµατείας. Υπάρχουν,
λοιπόν, οι εγκρίσεις του κ. Σουφλιά.
Ποια είναι τα έργα; Ενίσχυση αστικού πρασίνου στην περιοχή
των οδών Ορυζοµύλων και Λυκαβηττού, ∆ήµου Αιγάλεω. Να
ρωτήσουµε και το ∆ήµαρχο του Αιγάλεω, που είναι άνθρωπος
που προέρχεται από το χώρο σας. ∆ηµοπράτηση από τη
Νοµαρχία Αθηνών στις 23/1/2006. ∆εύτερο έργο είναι η
διαµόρφωση χώρων πρασίνου και αναψυχής στην παρόχθια
περιοχή Ιλισού ποταµού Καλλιθέας, δηµοπράτηση 9/1/2006.
∆ιαµόρφωση χώρων πρασίνου και αναψυχής του πάρκου Ήβη,
∆ήµος Νέας Ερυθραίας, δηµοπράτηση 13/2/2006. Μάλλον θα
πρέπει την ερώτηση να την απευθύνετε στην προηγούµενη
κυβέρνηση. Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου παλαιού
δηµαρχείου που επλήγη από το σεισµό στις 7/9/1999,
δηµοπράτηση 29/8/2007. Ανάπλαση και διαµόρφωση πλατειών
και κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Βύρωνα –ρωτήστε το ∆ήµαρχο
του Βύρωνα, αν συµφωνεί- στις 24/8/2006. Βιοκλιµατική
ανάπλαση οδών και δηµιουργία δικτύου ποδηλατοδρόµων, στο
∆ήµο Αγίας Παρασκευής, 6/10/2009.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Για τα έτη 2007-2010 έχουµε στοιχεία,
κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Έχουµε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Μη µου λέτε τα της προηγούµενης
νοµαρχιακής θητείας. Από 1/1/2007 ανέλαβε. Όχι ό,τι σας
βολεύει.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μη διακόπτετε σας
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Όχι αυτά που µε
βολεύουν, αυτά τα επτά έργα υπάρχουν, δεν υπάρχουν άλλα
έργα. Τα έχουµε ψάξει και απ’ την περιφέρεια, τα έχουµε ψάξει
και απ’ το Υπουργείο. Τα έχουµε ψάξει και από τη νοµαρχία. ∆εν
υπάρχουν άλλα τέτοιου είδους έργα.
Από τα επτά αυτά έργα έχουν ανατεθεί τα τέσσερα. Προσέξτε
τώρα, επειδή ρωτάτε για τις εταιρείες. Για το πρώτο έργο που
γίνεται στο ∆ήµο Αιγάλεω, ανάδοχος είναι η «ΕΥ∆ΡΟΜΟΣ ΑΤΕ».
Το δεύτερο έργο, που γίνεται στην περιοχή Ιλισού του ∆ήµου
Καλλιθέας ανάδοχος είναι η «ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.».
Το τρίτο έργο, διαµόρφωση χώρων πρασίνου και αναψυχής
του πάρκου Ήβη του ∆ήµου Νέας Ερυθραίας –να ρωτήσουµε
και τους δηµάρχους τι λένε γι’ αυτά- ανάδοχος είναι η
κοινοπραξία «ΗΡΩΝ ΑΤΕ», «ΠΟΝΤΙΚΟΣ και Συνεργάτες Ε.Ε.».
Και στο τέταρτο έργο, ανάπλαση και διαµόρφωση πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Βύρωνα και πάλι, ανάδοχος
είναι η «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.». Τέσσερις διαφορετικοί ανάδοχοι
σε τέσσερα έργα. Ούτε καν µπορεί να υπάρξει στοιχειώδης
υποψία ότι υπάρχει κάποια κατεύθυνση.
Η γνώµη µου είναι ότι δεν θα πρέπει έτσι αβασάνιστα να
απορρίπτουµε νοµικά πλαίσια, τα οποία έχουν διαµορφωθεί µε
αγαθές προθέσεις. Η βάσανος της Βουλής πρέπει να εξαντλείται
στο να µπαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες ασφαλιστικές
δικλίδες, έτσι ώστε να µη δίνεται η δυνατότητα καταστρατήγησης των προθέσεων του νοµοθέτη, του πνεύµατος του
νοµοθέτη.
Το παράδειγµα της Νοµαρχίας Αθηνών και του κ. Σγουρού
είναι το καλύτερο παράδειγµα, ένα από τα καλύτερα παραδείγµατα ενός ανθρώπου και ενός συµβουλίου που κινείται µέσα
στο πνεύµα του νοµικού πλαισίου που διέπει τα δηµόσια έργα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές η Βουλευτής, κ. Αικατερίνη
Περλεπέ- Σηφουνάκη ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο
εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Η δεύτερη µε αριθµό 138/18-10-2010 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
του κυρίου Βουλευτή και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 135/18-10-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά
µε την εγκατάλειψη του Προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι»
κ.λπ..
Κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε δύο λεπτά για να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτηση σας.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, το
Πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι ένα πρόγραµµα κοινωνικής
φροντίδας, θα έλεγε κανείς µία υποχρέωση της πολιτείας. Είναι
µία πολιτική η οποία ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της αποϊδρυµατοποίησης της παροχής βοήθειας σε ηλικιωµένους, ανήµπορους και σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα και αποτέλεσε όλα
αυτά τα χρόνια έναν πάγιο θεσµό µέσω του οποίου είχαµε
κοινωνικό κράτος.
Μετά την αποδόµηση του κοινωνικού κράτους και την κατάργηση του ΕΚΑΣ, όλες αυτές οι κοινωνικές ευαισθησίες γενικότερα αρχίζουν να υποχωρούν, ενώ χάνει και το κυβερνητικό
κόµµα τα χαρακτηριστικά του ως κόµµα σοσιαλιστικής αναφοράς και στην πράξη µετατρέπεται σε νεοφιλελεύθερο.
Εδώ, όµως, έχουµε να κάνουµε µε εκατό έως εκατόν είκοσι χιλιάδες άτοµα, δεδοµένου ότι οι αιτήσεις είναι όλο και πιο πολλές. Τα άτοµα µε εισόδηµα µέχρι 5.000 το χρόνο είναι πολύ
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περισσότερα.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι σ’ αυτό το πρόγραµµα υπάρχουν
άτοµα που έχουν προσληφθεί µέσω του ΑΣΕΠ µε αντικειµενικά
κριτήρια και όχι µε «µέσο». Αυτοί οι άνθρωποι είναι περίπου τέσσερις χιλιάδες και εξυπηρετούν τους εκατό µε εκατόν είκοσι χιλιάδες αιτούµενους βοήθεια. Πρόκειται για άτοµα που απευθύνονται σε ανθρώπους που είναι µοναχικοί και µόνοι στο σπίτι
και δεν έχουν ίσως κανέναν άλλον να τους συµπαρασταθεί και
ίσως δεν έχουν και οικογένειες που να είναι σε θέση να τους συνδράµουν. Εποµένως, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται αυτήν την
παρουσία και αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι µόνο συναισθηµατικού και ηθικού χαρακτήρα, αλλά είναι και παρουσία υποβοήθησης και εξυπηρέτησης αναγκών, όπως το να πληρώνουν
τους λογαριασµούς. Επίσης, περιλαµβάνει την οικιακή και νοσηλευτική βοήθεια, αλλά και µια σειρά από άλλες ενέργειες που
είναι απαραίτητες. Αυτό, λοιπόν, το πρόγραµµα λήγει στο τέλος
του 2010.
Ερωτάσθε, λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος σχεδιασµός, προκειµένου να συνεχιστεί αυτό το πρόγραµµα το οποίο είναι απαραίτητο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Στην επίκαιρη ερώτηση
του κ. Χρυσανθακόπουλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε,
θα ήθελα να ξεκινήσω µε το εξής: Την τελευταία περίοδο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικώς καταγγέλλεται και κατηγορείται για
τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται το δηµόσιο χρήµα και για
τον τρόπο µε τον οποίο γενικώς λειτουργεί.
Εκείνο το οποίο θέλω να επισηµάνω είναι ότι εκεί που τα έχει
πάει καλά η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικά, αλλά και οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα αυτό ειδικότερα και εκεί που θα πρέπει να
της πούµε «εύγε» είναι στις δραστηριότητες προνοιακού χαρακτήρα. Μια από αυτές τις δραστηριότητες είναι το Πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι». Πράγµατι, στο πρόγραµµα αυτό απασχολούνται περίπου τρεις χιλιάδες οκτακόσιοι εργαζόµενοι. Ελάχιστοι, ίσως κάποιες λίγες εκατοντάδες, κατάφεραν να υπογράψουν συµβάσεις αορίστου χρόνου µε το π.δ. 204.
Ας δούµε, λοιπόν, από πού χρηµατοδοτήθηκε το Πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι».
Κατά τη διάρκεια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το πρόγραµµα αυτό ήταν συγχρηµατοδοτούµενο από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης.
Κατά τη διάρκεια του 2009, υπήρχε η διαβεβαίωση της προηγούµενης κυβέρνησης ότι το πρόγραµµα θα χρηµατοδοτηθεί
από εθνικούς πόρους µέχρι τον Αύγουστο του 2009 και ότι στη
συνέχεια θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
∆υστυχώς, έγινε µία λάθος επιλογή. Αυτή η λάθος επιλογή
ήταν ότι επιχείρησε, αξιοποιώντας τη «ρήτρα ευελιξίας» -όπως
αυτή λέγεται και υπάρχει στο ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης- να
ζητήσει την έγκριση για χρηµατοδότηση του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι» από το 10% των πόρων του ΕΤΠΑ, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως ξέρετε, το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ένα ταµείο
που χρηµατοδοτεί υποδοµές.
Για να µπορέσει να κάνει δράσεις «τύπου ΕΚΤ», εκείνο που δεν
σκέφθηκε είναι ότι οι δράσεις αυτές «τύπου ΕΚΤ» θα είχαν την
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν το πρόγραµµα απευθυνόταν σε εργαζόµενους γενικώς που ασχολούνται µε έργα και
δράσεις των ΠΕΠ, του ΕΤΠΑ. Απορρίφθηκε, λοιπόν, το ζήτηµα
και δηµιουργήθηκε µέγα θέµα.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εµείς αναλάβαµε τη δέσµευση και
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010 χρηµατοδοτήσαµε το πρόγραµµα
από εθνικούς πόρους. Επειδή υπήρχε ελπίδα ότι θα υπάρξει συνέχιση της χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ, κρατήσαµε τους ίδιους εργαζόµενους που έχουν πρόβληµα. Όµως, και το πρόγραµµα είχε πρόβληµα.
Για να αντιµετωπίσουµε, λοιπόν, το πρόβληµα, αναβαθµίσαµε
το θέµα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ήδη σήµερα και αυτήν την ώρα
η κ. Κατσέλη είναι στις Βρυξέλλες και µεταξύ των άλλων θα έχει
συναντήσεις και γι’ αυτό το θέµα. Επιχειρούµε να πετύχουµε τη
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συγχρηµατοδότηση του προγράµµατος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αλλάξαµε, δηλαδή, επιχειρηµατολογία.
Εφόσον αυτό γίνει κατορθωτό, σηµαίνει ότι θα υπάρξει παράταση των συµβάσεων, µε βάση την υπάρχουσα νοµοθεσία, των
εργαζόµενων του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι το
τέλος του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος.
Εφόσον, όµως, δεν γίνει κατορθωτό, θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε ένα δύσκολο, για να µην πω δυσεπίλυτο, γρίφο. Αυτός
ο γρίφος έγκειται στο πώς µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου θα καταφέρουµε να κάνουµε διαγωνισµό για να προσλάβουµε συµβασιούχους, οι οποίοι θα δουλέψουν αµέσως µόλις λήξουν οι συµβάσεις
από 1/1/2011.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Και για να µην αφήσω κανένα ενδεχόµενο παρανόησης, θέλω
να πω ότι η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει τη συνέχιση του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Προγράµµατος «Κοινωνικής Μέριµνας». Εάν δεν πετύχουµε τη συγχρηµατοδότηση,
τότε τα προγράµµατα θα συνεχιστούν µε εθνικούς πόρους.
Γρίφο και δύσκολο πρόβληµα αποτελεί ως ένα βαθµό η επίλυση του προβλήµατος της πρόσληψης των ανθρώπων που θα
δουλέψουν σ’ αυτά τα προγράµµατα, χωρίς να υπάρξει το κενό
διάστηµα του ενός ή ενάµιση µήνα.
Είµαστε, λοιπόν, σε επαφή και µε το Συµβούλιο της Επικρατείας, προκειµένου να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτό το
πρόβληµα ως εναλλακτική –επαναλαµβάνω- λύση, στην περίπτωση που δεν καταφέρουµε ως Κυβέρνηση να πετύχουµε τη
συγχρηµατοδότηση µε τη νέα επιχειρηµατολογία την οποία αναπτύσσουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ,
άκουσα τις προθέσεις σας, αλλά και τα πολλά «εάν» και τις προϋποθέσεις τις οποίες εσείς περιµένετε να υπάρξουν, προκειµένου να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο. Εάν απορριφθεί το αίτηµά σας, θα υπάρχουν
δυο τινά. Ή εσείς δεν θα έχετε κάνει σωστό αίτηµα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πλαίσιο.
Εµείς µέσα από αυτήν την ερώτηση θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα.
Πρώτα απ’ όλα, ξέρετε καλά ότι, αν αυτοί οι εκατό χιλιάδες άνθρωποι συρρεύσουν στα νοσοκοµεία, θα υπάρξει συµφόρηση
στα κέντρα υγείας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και καταλαβαίνετε ότι
δεν υπάρχει τρόπος και χώρος στα Κέντρα Υγείας για να εξυπηρετηθούν. Αυτή η εξυπηρέτηση, λοιπόν, που γίνεται κατ’ οίκον
είναι καθοριστική.
Επίσης, ξέρετε το υψηλό κόστος της προνοιακής φροντίδας.
Ξέρετε ότι δεν υπάρχουν προνοιακά ιδρύµατα τα οποία να µπορούν να σηκώσουν το βάρος της προνοιακής φροντίδας. Εποµένως, πρέπει να αναθεωρήσετε αυτά τα ζητήµατα και µάλιστα
άµεσα σε διακυβερνητική συνεννόηση, γιατί πολλά από αυτά τα
ιδρύµατα καταρρέουν από την κακολειτουργία τους και από την
κακή στρατηγική στην εξέλιξη.
Όσον αφορά τώρα την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ η οποία επίκειται, πρόκειται για ένα δικό σας θέµα. Αν δεν εξασφαλίσετε τη
µια εκδοχή, οφείλετε να το εντάξετε στην άλλη. Αυτά είναι θέµατα της Κυβέρνησης.
Αυτό που ενδιαφέρει εµάς, αλλά και όλον τον ελληνικό λαό
είναι η κατηγορηµατική δέσµευση για τη συνέχιση του προγράµµατος. Εποµένως, θεωρώ ότι είναι µονόδροµος να συνεχιστεί αυτή η κατεύθυνση της πολιτικής, διότι τα προβλήµατα που
προξενούνται αν καταργηθεί το πρόγραµµα είναι πολλαπλάσιου
οικονοµικού και κοινωνικού κόστους. ∆εν θα πρέπει, λοιπόν, να
φτάσουµε σε αδιέξοδο.
Τώρα όσον αφορά τους συµβασιούχους, είναι γεγονός ότι
υπάρχει ένα θέµα µε βάση και τις συνταγµατικές επιταγές κ.λπ..
Ταυτόχρονα, όµως, υπάρχει και το θέµα της ταχύτητας υλοποίησης του προγράµµατος.
Αν εσείς, λοιπόν, έχετε µέσα σε λίγες µέρες τις απαντήσεις και
άρα έχετε και το σχεδιασµό όσον αφορά το προς τα πού κατευ-
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θύνεστε, µπορεί να µη φτάσετε µέχρι το ∆εκέµβρη για να προκηρύξετε τις θέσεις. Μπορείτε δηλαδή να ξεκινήσετε από τώρα,
γιατί βέβαια οι εργαζόµενοι διεκδικούν –και πολύ σωστά κάνουντη συνέχιση του έργου τους, δηλαδή διεκδικούν να µετατραπούν
οι συµβάσεις τους σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Άλλωστε, οι
ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες βοηθούν σ’ αυτό. ∆εν θα πρέπει,
δηλαδή, να φοβάστε το δεδικασµένο, γιατί το ευρωπαϊκό δίκαιο
σ’ αυτήν την περίπτωση είναι δίκαιο που προστατεύει τον εργαζόµενο. Μάλιστα, το έχουµε κυρώσει και στη Βουλή, δεδοµένου
ότι έχει τεθεί το ζήτηµα.
Μπορούµε, δηλαδή, στην συγκεκριµένη περίπτωση να πούµε
ότι όσοι εντάσσονται, συνεχίζουν να εργάζονται. Εδώ απλά χρειάζεται µια νοµική ερµηνεία, διότι µε την προκήρυξη νέων συµβασιούχων -µέχρι αυτοί να αποκτήσουν την εµπειρία, την
αναφορά, και τη λειτουργία- πάλι θα χαθεί το πρόγραµµα για ένα
χρόνο. Εσείς λέτε ότι θα διασφαλίσετε τουλάχιστον την τριετία
µε όλες τις πολιτικές εναλλακτικές λύσεις. Άρα, λοιπόν, τίθεται
ζήτηµα άµεσης δίκαιης συµπεριφοράς.
Και βέβαια, οι εργαζόµενοι διεκδικούν τη συνέχιση –και πολύ
σωστά από τη µεριά τους- των συµβάσεών τους, δεδοµένου ότι
είναι στο πρόγραµµα έξι και επτά χρόνια. Εποµένως, αν υπάρξει
πάλι µια διετής παράταση των συµβάσεών τους, το πρόγραµµα
θα είναι δεδοµένο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Το θέµα, όµως, είναι ένα. Στο µέλλον, αυτά τα προγράµµατα
θα πρέπει να αποτελούν µέρος της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. ∆εν µπορεί να αποτελούν αντικείµενα ενισχύσεων και ειδικών ευρωπαϊκών προγραµµάτων, εκτός και αν η Ευρωπαϊκή
Ένωση θεσπίσει ενιαία πολιτική στήριξης των αδύναµων κοινωνικών τάξεων συνολικά. Αυτό, όµως, δεν το θεσπίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Εµείς, όµως, σαν χώρα οφείλουµε να διατηρήσουµε το πρόγραµµα. Και σ’ αυτήν, λοιπόν, την περίπτωση, επιµένουµε στο αίτηµά µας, δηλαδή επιµένουµε στο να συνεχίσουν όλοι οι
εργαζόµενοι να απασχολούνται µε βάση την αξία τους και την
προσφορά τους, όπως και όλοι οι υπάρχοντες εξυπηρετούµενοι,
αλλά και αυτοί που ζητούν τώρα µε αιτήσεις τους την ένταξή
τους στο πρόγραµµα.
Μόλις το προηγούµενο διάστηµα είχαµε χίλιες καινούργιες αιτήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι οι ζωτικές ανάγκες αυτών των ανθρώπων είναι τεράστιες.
Επιµένουµε, λοιπόν, στα δύο ζητήµατα, δηλαδή στη συνέχιση
της εργασίας των εργαζοµένων και στη συνέχιση της παροχής
υπηρεσιών. Αν η Κυβέρνηση εξασφαλίσει τη διετία, πάει καλά.
∆ιαφορετικά πρέπει να το εντάξει και µέσα στον προϋπολογισµό.
Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα προγράµµατα δεν
µπορούν να σταµατήσουν. Αν σταµατήσει η κοινωνική ευαισθησία, τότε όλος αυτός ο κόσµος θα πεθάνει αβοήθητος και εγκαταλελειµµένος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Το πρώτο πράγµα
που θέλω να ξεκαθαρίσουµε είναι ότι δεν θα σταµατήσει το
Πρόγραµµα «Βοήθεια Στο Σπίτι» και το Πρόγραµµα «Κοινωνική
Μέριµνα», είτε πετύχουµε τη συγχρηµατοδότηση είτε δεν την
πετύχουµε. Εάν δεν την πετύχουµε, θα συνεχίσουµε αυτό που
κάναµε κατά τη διάρκεια του 2010, δηλαδή να χρηµατοδοτούµε
αυτές τις δραστηριότητες από εθνικούς πόρους. Αυτό είναι το
ένα ζήτηµα.
Το δεύτερο ζήτηµα: Εάν καταφέρουµε να πετύχουµε τη
συγχρηµατοδότηση, τότε, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία,
θα υπάρχει παράταση των συµβάσεων των ήδη εργαζόµενων.
Εάν δεν καταφέρουµε να πετύχουµε τη χρηµατοδότηση, τότε
στην περίπτωση που πάµε σε νέα προκήρυξη, έχουµε να
αντιµετωπίσουµε –το λέω, για να το ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι,
και επειδή πιθανόν µας ακούνε και εκτός της Αίθουσας- δύο
προβλήµατα:
Το ένα πρόβληµα είναι ότι λόγω της υπάρχουσας εκλογικής
νοµοθεσίας δεν µπορούν να γίνουν προσλήψεις από δήµους και
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Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µέχρι την ανάληψη των νέων
δηµοτικών αρχών. Είναι ένα ζήτηµα που εξετάζουµε πώς
µπορούµε να το ξεπεράσουµε νοµικά.
Το δεύτερο πρόβληµα είναι ότι αν γίνει προκήρυξη προ της
λήξης των συµβάσεων των ήδη εργαζόµενων, δεν θα έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν αίτηση, γιατί θα εργάζονται ακόµη. Είναι
ένα ζήτηµα, που επίσης εξετάζουµε και επιχειρούµε να το
αντιµετωπίσουµε.
Θέλω δε να σας πω ότι αν καταφέρουµε να ξεπεράσουµε και
αυτά τα ζητήµατα, στην περίπτωση που –επαναλαµβάνω- δεν
υπάρχει συγχρηµατοδότηση, η εκτίµησή µας είναι ότι η µεγάλη
πλειοψηφία των νέων συµβασιούχων στα προγράµµατα αυτά θα
προκύψει από τους ήδη υπάρχοντες εργαζόµενους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής
22 Οκτωβρίου 2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 148/19-10-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μαρίας Θεοχάρη προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε τους αγροτικούς γυναικείους συνεταιρισµούς κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 142/19-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αναστασίου Νεράντζη προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας
κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 157/19-10-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Λιάνας Κανέλλη προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στα ερευνητικά κέντρα κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 149/19-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανάσιου Πλεύρη
προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 153/19-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου
Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την προστασία των χαµηλόµισθων, των ανέργων, των συνταξιούχων κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 151/19-10-2010 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..
2. Η µε αριθµό 145/19-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανασίου Μπούρα προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνηση, σχετικά µε τη µεταφορά καίριων υπηρεσιών για την Περιφέρεια Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 155/19-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ,
σχετικά µε την περικοπή και τη µεταφορά στο λεγόµενο δεύτερο
πυλώνα του 50% των άµεσων ενισχύσεων του καπνού κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 128/18-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την κατάργηση των
οκτώ (8) διοδίων εντός του ∆ήµου Ωρωπού κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σηµείο αυτό να
λύσουµε τη συνεδρίαση;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 11.18’, λύεται η
συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010 και
ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β)
συζήτηση επίκαιρης επερώτησης, σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
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