ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΚΘ’
Παρασκευή 26 Νοεµβρίου 2010

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 1731
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου, το 3ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αργυρούπολης, το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλαδέλφειας, το Γενικό Λύκειο
Αµφιλοχίας Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας και µαθητές από την
Κυπαρισσία, σελ. 1697, 1699, 1701, 1711, 1716, 1724, 1731
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 1683-1684
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
1684-1693
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 29 Νοεµβρίου 2010, σελ. 1694
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις δηλώσεις του
Τούρκου Υπουργού Επικρατείας κ. Μπαγίς περί συνεκµετάλλευσης του Αιγαίου κ.λπ., σελ. 1695
β) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τις προεκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψήφιων στις περιφερειακές και
δηµοτικές εκλογές κ.λπ., σελ. 1697
γ) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας της Ελληνικής
Αεροπορικής Βιοµηχανίας κ.λπ., σελ. 1699
δ)Προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
i. σχετικά µε την πρόσληψη οικογενειακών ιατρών και
ιατρών λοιπών ειδικοτήτων στο ΙΚΑ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ.,
σελ. 1701
ii. σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την αναστολή
πληρωµών των δανείων από τους άνεργους δικαιούχους του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας κ.λπ., σελ. 1703
ε) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
i. σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στο λιµάνι του Πειραιά κ.λπ., σελ. 1705
ii. σχετικά µε τη ∆ασική Πολιτική της Χώρας κ.λπ., σελ.
1711
στ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποζηµίωση των
πληγέντων από τις καταστροφές στην Κέρκυρα κ.λπ., σελ.
1707
ζ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις οικονοµικές εξελίξεις στην ΑΤΕ Bank κ.λπ., σελ. 1709
5. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας
∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα, σελ. 1714-1731
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση σχεδίου νόµου: Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, ∆ικαιο-

σύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Εξωτερικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις", σελ. 1699
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ Ε. , σελ. 1709, 1710
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β. ,
σελ. 1705, 1706, 1709,
1713
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
σελ. 1703, 1704, 1705
ΖΗΣΗ Ρ. ,
σελ. 1699, 1706, 1707
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
σελ. 1695
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 1704, 1705
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ,
σελ. 1697, 1698
ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ Κ. ,
σελ. 1711, 1712
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 1702, 1703
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι. ,
σελ. 1708, 1709
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Π. ,
σελ. 1700
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α. ,
σελ. 1706, 1707, 1712,
1713
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Γ. ,
σελ. 1695, 1696
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Φ. ,
σελ. 1701, 1702
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 1699, 1700
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,
σελ. 1697
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1697, 1698
ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ Φ. ,
σελ. 1710, 1711
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. ,
σελ. 1707, 1708
Β. Επί της επίκαιρης επερώτησης:
ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ Ε. , σελ. 1726
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Σ. ,
σελ. 1716
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε. ,
σελ. 1727, 1731
ΓΑΛΗΝΟΣ Σ. ,
σελ. 1716
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. ,
σελ. 1718
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 1717
ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ Γ. ,
σελ. 1722, 1724, 1729
ΚΟΛΛΙΑΣ Κ. ,
σελ. 1714
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
σελ. 1725
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 1731
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1715
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 1724
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 1721, 1722
ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ Κ. ,
σελ. 1718

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΚΘ’
Παρασκευή 26 Νοεµβρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 26 Νοεµβρίου 2010, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.30’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. ∆ηµήτριο Καρύδη,
Βουλευτή Α’ Πειραιώς, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια
Συνδικαλιστική Οµοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού εκφράζει την ανησυχία της για τον κίνδυνο διασυρµού της χώρας µας
στην επικείµενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσηµάτων, στις 24 Νοεµβρίου στη Στοκχόλµη.
2) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Άσσερ
Μπρύνι, Νορβηγός επιχειρηµατίας στην Ελλάδα αιτείται την επίλυση προσωπικού ζητήµατος σχετικά µε την εξόφληση χρέους
του προς το ελληνικό δηµόσιο.
3) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας
επισηµαίνει την ανάγκη αναθεώρησης επιλογών της οικονοµικής
πολιτικής της Κυβέρνησης προκειµένου να ανακάµψει η ελληνική οικονοµία.
4) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ.Μιχάλης Π.
Αγγελάκης, Πρόεδρος της Intergration Technologies Group προτείνει λύσεις για την καταβολή και άµεση είσπραξη του ΦΠΑ, µε
στόχο την τόνωση της κατανάλωσης και την αύξηση του ΑΕΠ.
5) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νίκος Σαχινίδης Πρόεδρος ∆.Σ. του ΕΣΕΠΑ αιτείται την αποκατάσταση
της αξιοπρέπειας των εθελοντών στην Πολιτική Προστασία.
6) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Νίκος Σα-

χινίδης, Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΕΣΕΠΑ αιτείται την ανάγκη επίλυσης θεσµικών προβληµάτων του Εθελοντικού Σώµατος Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών.
7) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας αιτείται
την αναθεώρηση των στοιχείων του Σχεδίου Κρατικού Προϋπολογισµού 2011, ο οποίος αποθαρρύνει την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις.
8) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας
αιτείται να δοθεί η δυνατότητα -σε επιχειρήσεις που έχουν σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα-να αποκλίνουν οι όροι της επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης των όρων της Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ώστε να διατηρηθεί η λειτουργία
της επιχείρησης.
9) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια
Ένωση Προσωπικού ∆ΕΗ καταγγέλλει την παράνοµη ενέργεια
της εργοδότριας εταιρείας ∆ΕΗ Α.Ε. να χορηγήσει στη συνδικαλιστική οργάνωση ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ δάνειο ύψους 500.000.000
ευρώ.
10) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος
Εκτάκτων Αρχαιολόγων αιτείται την επίλυση του ζητήµατος που
προκαλούν -στους συµβασιούχους του Υπουργείου Πολιτισµούοι περιοριστικές διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004
(24µηνο).
11) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αιτείται το διορισµό εκατόν πενήντα καθηγητών για τη διδασκαλία
της Ιταλικής Γλώσσας προκειµένου να καλυφθούν τα κενά που
υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην εκπαίδευση.
12) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αιτείται
την άµεση πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών ιταλικής πλήρους ωραρίου προκειµένου να καλυφθούν τα κενά του κλάδου
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ΠΕ34 Ιταλικής στο χώρο της εκπαίδευσης.
13) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία
Τυφλών αιτείται τη διόρθωση αδικιών που επήλθαν στους τυφλούς συνταξιούχους του ιδιωτικού τοµέα µετά την ψήφιση του
ν.3863/2010.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος
του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων αιτείται την επίλυση του
ζητήµατος των συµβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισµού λόγω
των περιοριστικών διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ.
164/2004

14) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι αγρότες του Νοµού Πέλλης αιτούνται την ολοκλήρωση της καταβολής αποζηµίωσης σε
σπαραγγοκαλλιεργητές του νοµού από ζηµίες του έτους 2008.

20) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η ∆ΗΠΑΚ (∆ηµοκρατική Πανεπιστηµονική
Κίνηση γιατρών) καταγγέλλει την Κυβέρνηση ότι στοχεύει στην
πλήρη εµπορευµατοποίηση της Υγείας-Πρόνοιας και τη λειτουργία των νοσοκοµείων µε έσοδα και κέρδη.

15) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία «Ε.Σ.Α.µεΑ.» εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για τον
αποκλεισµό των υποψηφίων µε αναπηρία από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.

21) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ευγενία Γ.
Κουτσουλιέρη ζητεί την θέσπιση ασφαλιστικών δικλίδων για την
εφαρµογή του Συντάγµατος και των νόµων, ώστε να υπάρξει
πραγµατική ανεξαρτησία στη ∆ικαιοσύνη.

16) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ο ∆ήµαρχος του
∆ήµου Τυρνάβου Νοµού Λάρισας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά
τους για την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει τη ∆ΟΥ
Τυρνάβου.

22) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος
και η γραµµατέας του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος αιτείται την εξέταση του
ενδεχόµενου ώστε επτά Μέλη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
να έχουν ασυµβίβαστο προς την ιδιότητά τους αυτή, λόγω άλλης
θέσης που ήδη κατέχουν.

17) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή εργαζοµένων Aldi Ελλάς Σουπερµάρκετ ΕΠΕ και ΣΙΑ ΕΕ και
Thessaloniki Logistics A.E. αιτείται την αποτροπή διαδικασίας
διακοπής της λειτουργίας της εταιρείας ή της απορρόφησης των
εργαζοµένων από τρίτη διάδοχη εταιρεία.
18) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ και Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Φωκίδας εκφράζει την έντονη
δυσαρέσκειά του για τις συνεχείς παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας από τη µεταλλευτική επιχείρηση S και B Βιοµηχανικά
Ορυκτά καθώς και για το γεγονός ότι το Τµήµα Επιθεώρησης
Εργασίας Φωκίδας καλύπτει τις παραβιάσεις αυτές.
19) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝ-

23) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας αιτείται το διορισµό
καθηγητών Ιταλικής προκειµένου να καλυφθούν τα κενά στην εκπαίδευση.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2600/09-09-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουβέλη Φωτίου - Φανουρίου, Λεβέντη Αθανασίου, Τσούκαλη Νικολάου, Ψαριανού Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
2371/9-11-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 3168/22-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-797/9-11-
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2010 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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3. Στην µε αριθµό 5040/15-10-2010 ερώτηση της Ανεξαρτήτου
Βουλευτού κ. Σακοράφα Σοφίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΓΡ.ΥΦ./ Κ.Ε./359/9-11-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 5239/20-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8166/
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11332/9-11-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η
ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 5380/21-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 21/635/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΣ113765δις/9-11-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών
η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 5420/25-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπεκίρη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/638/ΑΣ114162δις/9-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

11-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, έχω
την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 29 Νοεµβρίου 2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 212/22.11.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Νικόλαου
Τσώνη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης του Σπερχειού κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 230/23.11.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανασίου ∆αβάκη προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των κρουσµάτων ελονοσίας σε αλλοδαπούς εργάτες στην περιοχή της Σκάλας του Νοµού Λακωνίας κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 237/23.11.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την πρόσθετη περικοπή αµοιβών στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού
Σώµατος κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 239/23.11.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σχετικά µε τις Γερµανικές Αποζηµιώσεις, το δικαίωµα της παρέµβασης του ελληνικού κράτους στο
∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 235/23.11.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βου-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρου
∆ρίτσα προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας, σχετικά µε την υπογραφή της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τους Έλληνες ναυτικούς κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 209/22.11.2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Σοφίας Γιαννακά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε το νέο µοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίαςκ.λπ..
2. Η µε αριθµό 229/23.11.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλου προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την περάτωση των εργασιών του οδικού τµήµατος Παραδείσια-Τσακώνα κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 238/23.11.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε
τις απολύσεις στην Olympic Handing του Οµίλου MIG στο Ηράκλειο Κρήτης κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 233/23.11.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τα κοιτάσµατα πετρελαίου στο
Ιόνιο Πέλαγος κ.λπ..
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 224/16/23-11-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς
τον κύριο Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις δηλώσεις του Τούρκου
Υπουργού Επικρατείας κ. Μπαγίς περί συνεκµετάλλευσης του
Αιγαίου κ.λπ..
Κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προλογικά, θα ήθελα να καταθέσω τη λύπη µου και τον προβληµατισµό µου, γιατί µία µεγάλη ιστορική εφηµερίδα κλείνει την
ηµερήσια έκδοσή της, κάτι που πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, να
µας βάλει σε έναν ευρύτερο προβληµατισµό ώστε να πάρετε
πρωτοβουλίες, προκειµένου να δούµε αυτή τη φθίνουσα κυκλοφορία των εφηµερίδων, όπως και το τι συνεπάγεται αυτό και πού
µπορεί να οδηγήσει.
Και έρχοµαι στο θέµα µας.
Ο κ. Νταβούτογλου σε συνέντευξή του σε µεγάλη εφηµερίδα
της Τουρκίας είπε ότι γίνονται µυστικές συνοµιλίες για το Αιγαίο,
συµπληρώνοντας µάλιστα ότι βαίνουν και καλά. Ο κ. Μπαγίς είπε
ότι για να χορέψουµε ταγκό, χρειάζονται δύο και ότι αυτή τη
στιγµή υπάρχουν δύο και χορεύουν και καλά.
Ο κ. Μπαγίς σε συνέντευξή του πριν από λίγες µέρες στα
«ΝΕΑ», µίλησε για το Αιγαίο και για το πετρέλαιο. Μάλιστα, είπε
κατά λέξη «στις διαφιλονικούµενες περιοχές να φτιάξουµε πλατφόρµες πετρελαίου και αυτές να γίνουν πλατφόρµες επίλυσης
διαφορών».
Ένας δηµοσιογράφος -όχι από αυτούς οι οποίοι µονολεκτικά
αποκαλούνται από κάποιους «περιφερειακοί»- µε µια ιστορία πενήντα ετών, καλώντας επιστήµονες και αξιωµατικούς, κάνει µια
σειρά εκποµπών για τα πετρέλαια του Αιγαίου.
Ταυτοχρόνως, κύριε Πρωθυπουργέ, προχθές, εδώ, από τον
Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας –και ενώ εµείς περιµέναµε
εορτή ή τον πανηγυρικό για τα πενήντα χρόνια- ακούσαµε εξαιρετικά δυσάρεστα πράγµατα που οδηγούν σε ακόµα πιο δυσάρεστες αναµονές.
Θα ήθελα µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, µε τον υπεύθυνο λόγο
του Πρωθυπουργού, να µας πείτε τι συµβαίνει. Υπάρχουν µυστικές συνοµιλίες; Υπάρχει µυστική διπλωµατία; Έχει καταλήξει σε
κάποιο συµπέρασµα αυτή η Επιτροπή των Εµπειρογνώµων υπό
τον Αποστολίδη; Τι λέει αυτό το αποτέλεσµα; Τι λένε τα συµπεράσµατα;
Οι διαρροές από διάφορα Ινστιτούτα λένε ότι έχουµε αποδεχθεί την «αρχή της χτένας» για τα χωρικά ύδατα.
Επειδή, αν θέλετε, όλα αυτά µέσα στην οικονοµική δίνη περνάνε «transit», θα ήθελα ένα ξεκάθαρο λόγο από εσάς, όσον
αφορά το πού βρίσκονται τα πράγµατα, εάν υπάρχει µυστική διπλωµατία και εάν πρόκειται να ενηµερώσετε τους πολιτικούς Αρχηγούς γι’ αυτά τα θέµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον κ. Καρατζαφέρη για την επίκαιρη
ερώτηση, γιατί µου δίνει πράγµατι την ευκαιρία να απαντήσω στις
διάφορες φηµολογίες, ακόµα και σε προτάσεις που κατά καιρούς ακούγονται. Μάλιστα, αυτές οι προτάσεις γύρω από το Αιγαίο ακούγονται εδώ και είκοσι –διορθώστε µε, αν κάνω λάθοςίσως και τριάντα χρόνια. Παλαιότερα µάλιστα µε ιδιαίτερη
ένταση.
Συνήθως, κύριε Καρατζαφέρη, αυτές οι προτάσεις προέρχονται από την ίδια την Τουρκία. Η τουρκική πλευρά, άλλοτε καλόπιστα, άλλοτε όχι, έχει ως προφανή στόχο να δηµιουργήσει
επικοινωνιακά την αίσθηση µίας θετικής βούλησης για συνεργασία. Και εµείς, πολλές φορές –λαϊκώς- «τσιµπάµε»!
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Γι’ αυτό, θα ήθελα να είµαι πολύ ξεκάθαρος. ∆εν θα µπορούσε
να υπάρξει, κύριε Καρατζαφέρη, τέτοια συνεργασία και για τους
εξής λόγους:
Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει, παραµένει υποβόσκουσα έστω, η
απειλή περί «casus belli». ∆εύτερον, άλλοτε µε µεγαλύτερη, άλλοτε µε µικρότερη ένταση, υπάρχει η αµφισβήτηση κυριαρχικών
µας δικαιωµάτων, κάτι που ζουν βεβαίως οι πιλότοι µας και τα
νησιά µας, µε τις παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία µε τις υπερπτήσεις. Τρίτον, η Τουρκία δεν έχει ακόµα αναγνωρίσει το οικουµενικό ∆ίκαιο της θάλασσας. Τέταρτον, τα παραπάνω
σχετίζονται, βέβαια, µε το ζήτηµα που είναι προς επίλυση, δηλαδή το θέµα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας.
Ζητούµενο είναι αυτό να λυθεί και να λυθεί, στη βάση του αυτονόητου. ∆ηλαδή, χωρίς απειλές, χωρίς αµφισβητήσεις, σεβόµενοι το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, ιδιαίτερα το ∆ίκαιο της θάλασσας και,
βεβαίως, και όσα κυριαρχικά δικαιώµατα απορρέουν απ’ αυτό το
∆ίκαιο της θάλασσας.
Οι δικές µας θέσεις βασίζονται στο οικουµενικό ∆ίκαιο της θάλασσας. Είναι θέσεις ισχυρές, τις οποίες βεβαίως και υπερασπιζόµαστε, µε αυτοπεποίθηση. Σήµερα, η προσπάθεια είναι
ακριβώς η διερεύνηση των δυνατοτήτων επίλυσης του ζητήµατος
της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας, µε καµµία µυστικότητα,
µε απόλυτη διαφάνεια, µέσω των διερευνητικών επαφών, που βεβαίως συνεχίζονται µε εντατικό ρυθµό. Και βέβαια, σ’ αυτές τις
διερευνητικές συζητήσεις δεν τίθεται, ούτε έχει τεθεί, το θέµα
της συνεκµετάλλευσης.
Η αλήθεια είναι πολύ απλή και σαφής. Πρώτα απ’ όλα κάνουµε
σοβαρές προσπάθειες για την επανενεργοποίηση της διαδικασίας βελτίωσης και εξοµάλυνσης των σχέσεών µας µε την Τουρκία κάτι που ουσιαστικά είχε εγκαταλειφθεί από την
προηγούµενη κυβέρνηση. Αυτό γίνεται µε την εµβάθυνση της διµερούς συνεργασίας, την εξοµάλυνση των σηµείων τριβής και
την οικοδόµηση κλίµατος εµπιστοσύνης, καθώς και µε τη µείωση
της έντασης που οφείλεται στην συµπεριφορά της Τουρκίας.
∆εύτερον, µόνιµος στόχος, όπως είπα, είναι η διευθέτηση του
ζητήµατος της υφαλοκρηπίδας, µε βάση το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και
το ∆ικαστήριο της Χάγης.
Και τρίτον, η προώθηση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας,
πάντα όµως µε παράλληλη εκπλήρωση των ενταξιακών της υποχρεώσεων, µε έµφαση σε εκείνες που αφορούν άµεσα στη χώρα
µας και, βεβαίως, στη λεγόµενη καλή γειτονία µε τα κράτη –
µέλη, το οποίο αφορά µεταξύ άλλων και στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Επαναλαµβάνω, η θέση µας, η θέση της Ελλάδας είναι σταθερή, αταλάντευτη: ειρηνική επίλυση, στη βάση του ∆ιεθνούς δικαίου και δη του ∆ικαίου της θάλασσας, σε ό,τι αφορά την
υφαλοκρηπίδα. Με αυτό το γνώµονα κινούµαστε παντού.
Από εκεί και πέρα, επειδή αυτά είναι προφανή και αυτονόητα,
είναι πολύ εύκολο να γίνεται µια προσπάθεια επικοινωνιακής εκµετάλλευσης, στην οποία δεν χρειάζεται να πέφτουµε και εµείς,
διότι βεβαίως αυτή η επικοινωνιακή εκµετάλλευση γίνεται ιδιαίτερα από την άλλη πλευρά, από την Τουρκία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά, κύριε Καρατζαφέρη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρωθυπουργέ, καταθέσατε µια
σειρά λόγων για τους οποίους δεν µπορούµε να είµαστε παντελώς ήσυχοι, ήρεµοι και ασφαλείς µε την Τουρκία. Είναι σχήµα
οξύµωρο και αντιφατικό, όµως.
Από τη στιγµή που µια χώρα -και παίρνω το κορυφαίο απ’ αυτά
που είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ- απειλεί µια άλλη χώρα µε πόλεµο, «casus belli», πώς µπορούµε εµείς να συζητάµε για την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρώπη; Θα µπορούσε να συµβεί αυτό
αν το «casus belli» ήταν εις βάρος της Γερµανίας, της Γαλλίας,
της Ιταλίας; Εµείς είµαστε η υποδεέστερη χώρα στην Ευρώπη;
Έχουµε µια χώρα που απειλεί µια άλλη χώρα µε πόλεµο και εµείς
είµαστε οι πρώτοι συνήγοροι της εισόδου αυτής της χώρας στην
Ευρώπη. Είναι µια χώρα που κατέχει το 38% άλλης χώρας. Αν
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κατείχε η Τουρκία το 38% της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας θα γινόταν σήµερα κουβέντα να ενταχθεί αυτή η χώρα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση;
Εποµένως, λοιπόν, από τη µια πλευρά προσπαθείτε να οικοδοµήσετε αυτή τη σχέση καλής γειτονίας και από την άλλη
πλευρά η Τουρκία προκλητικώς δεν κάνει ένα βήµα πίσω. Εµείς,
σήµερα, τον Νοέµβριο του 2010 έχουµε τον ίδιο λόγο, την ίδια
θέση για τα δώδεκα ναυτικά µίλια; Έχει αλλάξει κάτι; Αυτοί λένε
ευθέως ότι υπάρχει συµφωνία σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων
τύπου «Χτένα». Αλλού χωρικά ύδατα εννιά ναυτικά µίλια, αλλού
οκτώ, αλλού έξι.
Θέλω να το ξεκαθαρίσετε, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό. Και νοµίζω ότι είναι ευθύνη της Κυβερνήσεως να ξεκαθαρίσει ποια είναι
η κατάσταση σήµερα επιτέλους, µε την Τουρκία. Πού οδηγούνται τα πράγµατα; Είναι µια σειρά πραγµάτων τα οποία µένουν
στο κενό. Έρχονται και µας ζητάνε οµόλογη σχέση. ∆ηλαδή, για
να σκεφτούν το ενδεχόµενο να ανοίξουν τη σχολή της Χάλκης,
εδώ πρέπει να κάνουµε εµείς εδώ συγκεκριµένες υποχωρήσεις.
Πού βρισκόµεθα; Οι πολλές προσκλήσεις, το «πήγαιν’ έλα» δεν
λέει τίποτα αν η Τουρκία δεν σταµατήσει κάθε φορά να βάζει και
νέα θέµατα.
Αν η Τουρκία πραγµατικά θέλει την καλή γειτονία µε την Ελλάδα ας ξεκινήσουµε από τη µηδενική θέση που υπήρχε την εποµένη της συµφωνίας του Βενιζέλου µε τον Κεµάλ Ατατούρκ. Τότε
η Τουρκία του Κεµάλ Ατατούρκ δεν είχε εγείρει τόσα θέµατα εις
βάρος της Ελλάδας. Όλα αυτά τα θέµατα προέκυψαν από τότε
µέχρι σήµερα. Και εξακολουθούν να προκύπτουν.
Έτσι, σήµερα, η Τουρκία ζητά µια σειρά πραγµάτων εις βάρος
της Ελλάδος, ενώ η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, ούτε καν τα αυτονόητα.
Και οµιλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, για το ψήφισµα της 24ης Νοεµβρίου 1981 του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που λέει ότι
οι χώροι λατρείας επιστρέφουν στον σκοπό για τον οποίον ανεγέρθησαν. Εποµένως, έχετε µια ευνοϊκή απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας. Ανακινήστε την. Πείτε «εφαρµόστε το ψήφισµα
αυτό του Συµβουλίου του ΟΗΕ» που µιλάει σαφώς. ∆ηλαδή, η
Αγία Σοφία να γίνει πάλι χριστιανικός ναός. Αυτό λέει το ψήφισµα. Η Ελλάδα λοιπόν, αποποιείται όλων αυτών των θέσεων που
ευνοϊκώς διατυπώθηκαν υπέρ ηµών από τον ΟΗΕ.
Τέλος, πείτε µας, επιτέλους, τι γνωρίζει η Κυβέρνηση για πετρέλαια εις το Αιγαίο.
Και αν –και βεβαίως αυτό είναι βασικό- σκέφτεται κάποια
στιγµή η Κυβέρνησή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, να εγείρει θέµα
ΑΟΖ. Είναι βασικό. Μιλάµε µόνο για υφαλοκρηπίδα, έχουµε
εγκλωβιστεί στην υφαλοκρηπίδα, όλοι γνωρίζουµε τα προβλήµατα που έχει και δεν µιλάµε για ΑΟΖ που είναι σίγουρο ότι
έχουµε τη θετική θέση για την Ελλάδα 100%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Πρωθυπουργός, κ.
Γεώργιος Παπανδρέου, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Καρατζαφέρη, θέσατε αρκετά θέµατα.
Πρώτα απ’ όλα, θα µπορούσα κι εγώ να σας απαριθµήσω
πολλά περισσότερα αρνητικά σε ό,τι αφορά τη γείτονα χώρα. Και
θα είχα µάλιστα το δίκιο µε το µέρος µου, µε το µέρος µας, αν θέλετε, στο να αναφέρει η Ελλάδα όλα αυτά τα θέµατα.
Το ερώτηµα, σε αυτό που θέσατε, όµως, είναι «Ωραία, τι σηµαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας»;
Ακριβώς λόγω αυτών των θεµάτων, εµείς πήραµε µία σηµαντική απόφαση το 1999, λέγοντας κάτι πολύ απλό: Ναι, στην
ενταξιακή πορεία, αλλά αυτός ο οδικός χάρτης, που είναι η πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει και πολύ
συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Πιστεύω, όµως, επειδή το θέσατε, ότι πράγµατι ήρθε η στιγµή
να κάνουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µία ειλικρινή συζήτηση γύρω
από αυτό το ζήτηµα, βεβαίως, και µαζί µε την Τουρκία.
Αν ανατρέξω στην εµπειρία της περιόδου 1999-2004, που θυµάµαι καλά ως Υπουργός Εξωτερικών, γιατί πριν από εκείνη την
περίοδο είχαµε πολλές δυσκολίες, αλλά καµµία πρόοδο, ήµασταν εµείς συνεχώς οι δακτυλοδεικτούµενοι, όχι µόνο στις ελληνοτουρκικές, αλλά και στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αποφασίσαµε να αξιοποιήσουµε τότε την πολιτική βούληση
ένθεν κι ένθεν, Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και να µιλήσουµε ανοιχτά µαζί της.
Με ειλικρινή πρωτοβουλία, αποτυπώθηκε και στα συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι το 1999, µία διαδικασία
εταιρικής σχέσης, που συνέβαλε στην κινητικότητα των δικών
µας θέσεων, αλλά ακόµα περισσότερο στην αποτύπωση των υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσων κι
εσείς αναφέρατε, ή σχεδόν όσων αναφέρατε για πρώτη φορά.
∆εν ήταν πια απλώς θέµατα µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ή
Κύπρου και Τουρκίας, αλλά είχαν πλέον ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση.
Πιστεύω ότι ακριβώς αυτή η προσπάθεια που κάναµε συνέβαλε, όχι µόνο σε συνέργειες στην οικονοµία, στο χώρο του περιβάλλοντος ή σε άλλους τοµείς, της ενέργειας κλπ., αλλά ακόµα
και µεταξύ των δύο λαών και των πολιτών µας, κάτι που είναι µία
παρακαταθήκη η οποία υπάρχει και σήµερα. Και σήµερα, παίρνουµε ακόµα και πρωτοβουλίες από κοινού, όπως είναι η πρόσφατη πρωτοβουλία για την κλιµατική αλλαγή στη Μεσόγειο.
Θεωρώ όµως ότι η σηµερινή κατάσταση, όπου υπάρχει ένας
προβληµατισµός στην Τουρκία, ένας παράλληλος προβληµατισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κράτη – µέλη, για το µέλλον
της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η κατάσταση δεν
βοηθά ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε την Τουρκία, αλλά, βεβαίως ούτε και την Ελλάδα και την Κύπρο.
Γι’ αυτό, θέλω να προτείνω να γίνει µία ανοικτή κουβέντα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέµα της Τουρκίας. Η δική µας θέση
παραµένει, ότι θα πρέπει να πούµε στην Τουρκία «µπορείς βεβαίως να έχεις προοπτική να γίνεις µέλος, αρκεί επιτέλους, όµως
πέντε πράγµατα πολύ συγκεκριµένα, γνωστά, που είναι αποτυπωµένα πια στον οδικό χάρτη για την Τουρκία, να γίνουν πράξη».
Αυτή η συζήτηση βεβαίως, γίνεται και σε άλλες χώρες -ξέρω
ότι γίνεται στη Γερµανία, αλλά και αλλού όµως εµείς, νοµίζω ότι
πρέπει να φέρουµε αυτή τη συζήτηση σε ένα επίσηµο πια επίπεδο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλω να τονίσω το εξής: Πίστη µου είναι ότι, µία τέτοια ουσιαστική διαδικασία, θα µιλάει για µία Τουρκία στο µέλλον, βεβαίως, πολύ διαφορετική. Μία Τουρκία, που θα είναι ευρωπαϊκή,
θα σέβεται και θα υιοθετεί το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, θα θέλει και θα
τηρεί τις αρχές της καλής γειτονίας, θα θέλει και θα προστατεύει
τη θρησκευτική ελευθερία όλων των πολιτών της -αναφερθήκατε
και στην ελληνική µειονότητα- θα θέλει και θα σέβεται τα δικαιώµατα όλων των µειονοτήτων, που διαβιούν στην επικράτειά της.
Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης, µε ιδιαίτερη ισχύ. Θα πρέπει, όπως είπα να πάρουµε εµείς αυτή την
πρωτοβουλία και να το φέρουµε το θέµα για επίσηµη πια διαβούλευση και συζήτηση στα ευρωπαϊκά Όργανα.
Επίσης, πιστεύω, ότι η τουρκική κυβέρνηση που θα προκύψει
από τις εκλογές του Ιουνίου, θα έχει να πάρει σηµαντικές αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας και τη δική της πορεία σε όλα αυτά τα
θέµατα, κύριε Καρατζαφέρη.
Κλείνω µε το θέµα της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης
(ΑΟΖ). Να ξεκαθαρίσω και εδώ µερικά πράγµατα. Είπαµε, ότι πολιτική και συστηµατική µας επιδίωξη είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών µε όλες τις γειτονικές χώρες. Γι’ αυτό
προχωρήσαµε στη σύναψη σχετικής συµφωνίας µε την Αλβανία,
η κύρωση της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα, µε ευθύνη
της χώρας αυτής, λόγω παρεµβολής της εσωτερικής δικαστικής
διαδικασίας. Υπογραµµίζω ότι η συµφωνία αυτή είναι εξαιρετικά
επωφελής και για τις δύο χώρες και ελπίζω ότι η Αλβανία θα διευθετήσει το ανακύψαν ζήτηµα στο σύντοµο µέλλον. Για τους
ίδιους λόγους, κάναµε διαπραγµατεύσεις µε τη Λιβύη και µε την
Αίγυπτο, διαπραγµατεύσεις βέβαια δύσκολες, τεχνικές που όµως
συνεχίζονται.
Επαναλαµβάνω: Θέλουµε οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών
µε όλους τους γείτονες µας και αυτό φυσικά περιλαµβάνει και
την Τουρκία, όπως και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Το ∆ίκαιο της
θάλασσας εξελίσσεται και προφανώς, και εµείς, από την πλευρά
µας, λαµβάνουµε υπ’ όψιν αυτές τις εξελίξεις. Επειδή όµως γράφονται πολλά ανακριβή ως προς την ΑΟΖ, ας είναι και κάτι άλλο
ξεκάθαρο. Η ΑΟΖ δεν είναι κάποιο µαγικό χαρτί, µε υπερφυσι-
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κές ιδιότητες, που λύνει όλα τα προβλήµατα.
Θέλω να συµπληρώσω εδώ ότι, πράγµατι, το θέµα της εκµετάλλευσης των ενεργειακών πόρων πιθανών πόρων που έχουµε
στην περιοχή µας στο Αιγαίο, το Ιόνιο, αλλά και νότια της Κρήτης, είναι ένα αντικείµενο που εξετάζει το αρµόδιο Υπουργείο. Και
µάλιστα έχουµε αποφασίσει να επικαιροποιήσουµε το νόµο που
υπήρχε παλαιότερα, διότι υπάρχουν βεβαίως και πρόσφατες εξελίξεις, όχι µόνο στο ∆ιεθνές δίκαιο, αλλά και στις έρευνες που γίνονται, προκειµένου να µπορέσουµε να προχωρή- σουµε στις
απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση αυτών των πόρων.
Με αυτά, κύριε Καρατζαφέρη, και πάλι σας ευχαριστώ που µου
δώσατε την ευκαιρία να διευκρινίσω τις θέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης, µέσα σε αυτήν την προσπάθεια επικοινωνιακής εκµετάλλευσης. Και να τονίσω ότι, όλα τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα,
µπορούµε να τα ασκήσουµε, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο,
όπως και αυτά που αφορούν στην επέκταση των χωρικών υδάτων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πέµπτη µε αριθµό 223/15/23-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς
τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το νέο µνηµόνιο κ.λπ. δεν θα συζητηθεί, όπως µας γνωστοποίησε ο κ. Τσίπρας και µε επιστολή
του επανέλαβε ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης χθες προς τον Πρόεδρο της Βουλής.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω απρόβλεπτης µετάθεσης του
προγράµµατος του 21ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ, στο οποίο είχε
αναλάβει την υποχρέωση να απευθύνει χαιρετισµό, δεν θα µπορέσει να παρευρεθεί στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του
προς τον Πρωθυπουργό. Θυµίζει, άλλωστε, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ότι µε επιστολή που απεύθυνε την Πέµπτη 25 Νοεµβρίου προς τον Πρόεδρο της Βουλής,
τονίζει ότι για το θέµα του νέου επικαιροποιηµένου µνηµονίου,
στο οποίο αναφέρεται η επίκαιρη ερώτησή του, είναι αναγκαίο
να συγκληθεί -αν όχι για να κυρώσει, όπως το όφειλε- τουλάχιστον για ενηµέρωση και συζήτηση η Ολοµέλεια της Βουλής.
Για το θέµα αυτό συνεννοούµαι µε την Κυβέρνηση, έτσι ώστε
να υπάρξει η δυνατότητα σε προσεχή συνεδρίαση µας να γίνει η
ενηµέρωση για το µνηµόνιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριανταπέντε µαθητές και µαθήτριες και εκπαιδευτικοί από το 12ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η πρώτη µε αριθµό
231/23-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Σάββα Εµινίδη προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την
αξιοποίηση των παλιών κτηρίων του Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ.,
δεν συζητείται σε συνεννόηση Υπουργού µε Βουλευτή και διαγράφεται.
Συζητούµε τώρα τη δεύτερη µε αριθµό 225/23-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προεκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψήφιων
στις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές κ.λπ..
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, λένε ότι το χρήµα είναι το µητρικό γάλα της
πολιτικής. Αλλά στην περίπτωση της Ελλάδος, εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, έχει ξυνίσει. Αυτό παρατηρήθηκε και στις τελευταίες δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, όπου παρουσιάστηκε για άλλη µια φορά το θλιβερό φαινόµενο -όχι υποψήφιοι
Βουλευτές, υποψήφιοι περιφερειάρχες ή δήµαρχοι, των οποίων
κατά συντριπτική πλειοψηφία οι δηλώσεις είναι ψεύτικες, είναι
µια κοροϊδία προς το πολιτικό σύστηµα, όπως και των Βουλευτών
σε ανάλογες προεκλογικές περιόδους- για να εκλεγεί ακόµη και
δηµοτικός σύµβουλος σε περιφερειακό δήµο, να έχει δαπανήσει
σε περιοχές, µέχρι και 200.000 ευρώ. Και µε βάση το νόµο, ο
οποίος, παρά τη θέλησή σας, πιστεύω ότι άφηνε πόρτες και παράθυρα ανοικτά για συµπαιγνία, µεταξύ υποψηφίων µε τα µέσα
ενηµέρωσης, ηλεκτρονικά και έντυπο Τύπο. Για άλλη µια φορά
οδηγούµαστε να έχουµε εκλεγµένους δηµοτικούς άρχοντες,
όπως παλαιότερα και Βουλευτές, είτε πλούσιους, δηλαδή αριστοκρατικό πολίτευµα είτε εξαρτώµενους.
Αυτό πιστεύω ότι δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου,
δεν είναι στις προθέσεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», δεν είναι στις προθέσεις τις δικές σας και γι’ αυτό θα σας προτείνω, να επαναφέρουµε και για τους δηµοτικούς συµβούλους και για τους
περιφερειακούς συµβούλους και για τους δηµάρχους και για
τους περιφερειάρχες, τις διατάξεις που έχουµε εφαρµόσει µε το
ν.3023 Φ.Ε.Κ. 146 και για τις εκλογές για δηµάρχους και περιφερειάρχες.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Αποκέντρωσης, κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Ευχαριστώ κυρία
Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κ. Κεφαλογιάννη για την επίκαιρη
ερώτηση.
Κύριε Κεφαλογιάννη, πρέπει λίγο να σταθούµε σε κάτι το
οποίο είναι πια πολύ σηµαντικό και αυτό είναι ότι, όταν έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια για να αλλάξουν τα δεδοµένα, µε βάση τα
οποία µέχρι τώρα πορευόταν το πολιτικό σύστηµα και σε κεντρικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο Αυτοδιοίκησης, πρέπει
αυτή η προσπάθεια να είναι συνειδητή και να γίνεται από όλους
µας µε µία νέα νοοτροπία.
Γιατί κάνω αυτήν την εισαγωγή. Με το ν.3870, τον οποίο τον
δουλέψαµε µέσα στο καλοκαίρι και τον δουλέψαµε µέσα και από
τις επιτροπές όλα τα κόµµατα µε συµφωνίες και διαφωνίες, αλλά
πιστεύω και µε πραγµατικά ειλικρινή διάθεση όλων -γιατί το πρόβληµα είναι κοινό, αφορά το πολιτικό σύστηµα- να συµβάλουν µε
προτάσεις, µε ιδέες και κυρίως να συµβάλουν µε την εµπειρία
που ο καθένας κουβαλάει για τα περίφηµα παράθυρα ή πόρτες,
που είπατε ότι κατά καιρούς έχουν διαπιστωθεί και που ίσως
έχουν ακυρώσει φιλόδοξες στην εποχή τους προσπάθειες, για
να εξυγιανθεί η διαδικασία εκλογής αρχών, είτε τοπικών είτε
εθνικών.
Με το ν.3870, κύριε Κεφαλογιάννη, υπάρχουν δεκατρείς ανεξάρτητες πλέον επιτροπές, µία σε κάθε περιφέρεια, οι οποίες
δεν αποτελούνται, ούτε από τον Υπουργό Εσωτερικών, όπως ξέρετε ούτε από στελέχη του Υπουργείου ούτε καν από κυβερνητικούς αξιωµατούχους, όπως µέχρι πρότινος επρόκειτο µε την
περίπτωση του γενικού γραµµατέα της περιφέρειας. Πλέον –και
υποχρεούµαι να το υπενθυµίσω ακόµη µία φορά- σε αυτές τις
επιτροπές προεδρεύει ανώτατος δικαστικός λειτουργός, µετέχουν σ’ αυτήν εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκπρόσωπος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εκπρόσωπος του
Σ∆ΟΕ και ένας εκπρόσωπος της οικείας ΤΕ∆Κ ή ΕΝΑΕ. Όµως,
πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχουµε σταµατήσει µε το ν.3870 µέχρι
εκεί.
Σας παρακαλώ να δώσετε σηµασία σε αυτά που σας λέω. Μη
σπεύδετε και µάλιστα µεσούσης µίας διαδικασίας να προβαίνετε
σε συµπεράσµατα, τα οποία είναι προς το παρόν τελείως
άστοχα.
Ήδη, αυτό το έργο των επιτροπών έχει ξεκινήσει, κύριε Κεφαλογιάννη. Γνωρίζετε ή όχι ότι σε αυτές έχουν υποβληθεί καταγ-
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γελίες, καταγγελίες που, εάν πραγµατικά –και δεν έχω λόγο να
το αµφισβητήσω- έχετε ειλικρινή πρόθεση να συµβάλετε στην
εξυγίανση αυτού του συστήµατος, πρέπει και εσείς να κάνετε,
κύριε Κεφαλογιάννη. ∆εν µπορεί παρά επιλογή σας να είναι η τοποθέτηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο για ένα δηµοτικό σύµβουλο
που ξόδεψε 200.000 ευρώ.
Σας καλώ, λοιπόν, και το θεωρώ καθήκον σας στην αρµόδια
επιτροπή, η οποία αφορά το συγκεκριµένο δηµοτικό σύµβουλο
και την περιοχή στην οποία αυτός δραστηριοποιείται να προσκοµίσετε -έχετε υποχρέωση και νοµική και πολιτική και ηθική,
µετά την αναφορά σας- όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Γιατί; Γιατί
αυτές οι επιτροπές, κύριε Κεφαλογιάννη, έχουν πλήρη ελευθερία
να επιβάλουν το νόµο και κυρώσεις. Ήδη, η Επιτροπή της Κεντρικής Μακεδονίας έχει, πριν καν ξεκινήσει να ελέγχει τα οικονοµικά των συνδυασµών και των συµβούλων, επιληφθεί καταγγελιών και έχει καταλήξει στην επιβολή προστίµων σε δύο συγκεκριµένες περιπτώσεις. Και είναι µία µόνο επιτροπή από τις δεκατρείς που έχουν συσταθεί.
Έχετε, λοιπόν, ηθική και πολιτική, αλλά και νοµική υποχρέωση
να καταθέσετε αυτές τις καταγγελίες. Έχουν νοµική υποχρέωση
να επιβάλουν κυρώσεις αυτές οι επιτροπές, λαµβάνοντας υπ’
όψιν τους τα πραγµατικά γεγονότα, τα οποία και οφείλουν να διερευνήσουν. Αυτός είναι ο ν.3870, κύριε Κεφαλογιάννη, αυτή είναι
µία πραγµατική συµβολή στην προσπάθεια εξυγίανσης ενός πολιτικού συστήµατος, που πράγµατι λειτουργούσε τα τελευταία
χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, µε αδιαφανείς διαδικασίες και
µε διαδικασίες, που σε τελική ανάλυση εξέθεταν τους ίδιους τους
συντελεστές του.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος
Υπουργός µε αδικεί. Νοµίζετε ότι σας έκανα µία ερώτηση για ένα
δηµοτικό σύµβουλο; Το «φεγγάρι» σας δείχνω, κύριε Υπουργέ,
µη βλέπετε το δάκτυλο!
Ξέρετε, υπάρχουν καλές προθέσεις. Αυτά τα θέµατα, αν τα
αφήσουµε µόνο στις καλές προθέσεις, θα σας πω αυτό που λένε
για τα νεκροταφεία και τις καλές προθέσεις. Τα θέµατα αυτά
πρέπει να τα δείτε στην κατανάλωση στις δαπάνες. Αν δεν δείτε
στην κατανάλωση αυτά τα θέµατα, τότε θα οδηγηθούµε σε αυτό
που σας είπα, δηλαδή σε πολιτευόµενους πλούσιους, σε αριστοκρατικό σύστηµα ή σε διαφθαρµένους. Εάν δεν το καταλαβαίνετε και είστε Υπουργός Εσωτερικών, δηλαδή ουσιαστικά
πρωθυπουργεύων στη χώρα, λυπούµαι πάρα πολύ!
Θα πρέπει να σας πω, επίσης, ότι στην Ελλάδα δεν χρειάζεται
να ανακαλύψουµε τον τροχό. Ο πρώτος νόµος διεθνώς για τα οικονοµικά των κοµµάτων ήταν του 1864. Ο πρώτος Βουλευτής
που έχασε την έδρα του ή δηµοτικός σύµβουλος είναι το 1909.
Υπάρχει πλούσια εµπειρία και νοµολογία. Να µη φερόµαστε ως
αφελείς πολιτευόµενοι.
Θα σας διαβάσω την υπουργική σας απόφαση, θα σας πω πώς
οι υποψήφιοι σας κοροϊδεύουν και µη µου λέτε εµένα για τον δικαστή και τον εκπρόσωπο της ΚΕ∆ΚΕ που µετέχουν στην διακοµµατική επιτροπή. Η υπουργική σας απόφαση, στις 9 Σεπτεµβρίου 2010, λέγει ότι «τίµηµα θεωρείται το ποσό που προκύπτει
από τον τιµοκατάλογο που υποβλήθηκε από το ραδιοφωνικό ή
τηλεοπτικό σταθµό και το έντυπο». Παρακάτω λέγει ότι, «εφόσον
έχει καθοριστεί µε ειδικό τιµολόγιο, λαµβάνεται υπ’ όψιν το ποσό
που προκύπτει απ’ αυτό το τιµολόγιο».
Να σας πω, λοιπόν, τι γίνεται; Γι’ αυτό σας λέω ξανά, να µη φερόµαστε ως αφελείς πολιτευόµενοι. Αυτό που έκαναν οι τηλεοπτικοί σταθµοί στη ζώνη των «9» που έχουν υψηλά τιµολόγια για
διαφήµιση, να παρεµβάλουν µία ζώνη τριών λεπτών για πολιτιστικά θέµατα, εάν θέλετε και να τιµολογούν την πολιτική διαφήµιση των υποψηφίων, εικονικά στο 1/30 του τιµολογίου που
ορίζεται τρία λεπτά πιο µπροστά. Έρχονται, λοιπόν, οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι, που έχουν όριο δαπανών 4.000 ευρώ,
και εκεί που εσείς ως εταιρεία πληρώνετε για κάθε τηλεοπτικό
σποτ 2.000 ή 3.000 ευρώ, το τιµολόγιο είναι για 20 ευρώ. Αυτό
θέλετε;
Γι’ αυτό σας λέω, εφαρµόστε τη διάταξη του νόµου, που ψη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φίστηκε µετά από πολύ µεγάλη συζήτηση, ήδη από το 1993. Και
είµαι υπερήφανος που αυτή την πρόταση νόµου την πρότεινα
στη Βουλή µετά τις εκλογές του 1993, όταν προσωπικά µου ζήτησαν για εκλογικό κέντρο 8 εκατοµµύρια ευρώ τότε, όταν ο Βουλευτής αποζηµιωνόταν µε 200.000 δρχ.. ∆ηλαδή, µου ζήτησαν
για εκλογικό κέντρο όσα η πολιτεία αποζηµιώνει τον Βουλευτή
στη διάρκεια µιας τετραετίας. Γι’ αυτό σας λέω «πλούσιοι ή εξαρτώµενοι».
Μετά λοιπόν, από πολύ µεγάλο διάλογο, από αυτήν την πρόταση νόµου του 1993, καταλήξαµε όλοι στο πολιτικό σύστηµα εγώ εκπροσώπησα τότε τη Νέα ∆ηµοκρατία µε τον µακαρίτη
πρώην Πρόεδρο της Βουλής Παναγιώτη Τσαλδάρη στη διακοµµατική- και το απαγορεύσαµε. Είναι το άρθρο 12 στο ν. 3023,
επαναλαµβανόµενο από άλλο νόµο του 1996 που λέει ότι «απαγορεύεται στους υποψηφίους Βουλευτές η προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω των δηµοσίων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών». Απαγορεύονται, επίσης, «οποιεσδήποτε είδους εκποµπές οι οποίες παρουσιάζονται…» κ.λπ..
Πείτε µου εσείς, πιστεύετε ειλικρινά –διότι µετείχατε σ’ αυτήν
τη διαδικασία- ότι ο κ. Σγουρός δαπάνησε 180.000; Πιστεύετε ειλικρινά ότι ο κ. Μητρόπουλος δαπάνησε 105.000; Τον κ. ∆ηµαρά
τον αφήνω απ’ έξω γιατί δεν έχει και λεφτά ο άνθρωπος. Πιστεύετε ειλικρινά ότι ο κ. Κικίλιας δαπάνησε 94.000; Ποιόν κοροϊδεύουµε; Εαυτούς και αλλήλους;
Ας σοβαρευτούµε. Τα πράγµατα είναι πολύ κρίσιµα σε διάφορους τοµείς και εσείς έχετε υποχρέωση ηθική, για να µην σας
κατηγορήσουν και πολιτική να υιοθετήσουµε κανόνες διαφάνειας
για τα οικονοµικά των υποψηφίων δηµάρχων περιφερειαρχών και
των συµβούλων τους. Να αλλάξετε αυτήν τη διάταξη άµεσα για
τις ερχόµενες εκλογές, υιοθετώντας αυτό που κάναµε για το πολιτικό σύστηµα για τους Βουλευτές. Τόσο απλά.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε Κεφαλογιάννη.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Κεφαλογιάννη, εγώ δεν θα παρακολουθήσω την ένταση µε την οποία
προσεγγίζετε ένα πολύ σοβαρό θέµα, χρησιµοποιώντας µάλιστα
και χαρακτηρισµούς που δεν απέχουν πολύ από τα όρια της προσβολής.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, δεν ήθελα να σας
προσβάλλω. Απλή κραυγή αγωνίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Απλώς θα επισηµάνω ότι εάν η αγωνία σας ήταν ειλικρινής και πραγµατική, θα
δείχνατε µεγαλύτερο ποσοστό καλοπιστίας και θα είχατε πολύ
πιο µειωµένη την κακοπιστία µε την οποία προσεγγίζετε ένα
πράγµατι πολύ σηµαντικό θέµα.
Είναι δε η ορµή σας –λυπάµαι που το διαπιστώνω- προερχόµενη από κακοπιστία τόσο µεγάλη, που καταφεύγετε υποχρεωτικά και σε έναν απόλυτα λογικό εκτροχιασµό. Εσείς διαπιστώνετε ότι ένα πολιτικό σύστηµα έχει φτάσει στα όρια…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ…
(Στο σηµείο αυτό ο κ. Κεφαλογιάννης αποχωρεί διαµαρτυρόµενος από την Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε Κεφαλογιάννη, σας χαρακτηρίζει αυτός ο πολιτικός πολιτισµός. Αυτό
είναι το πολιτικό σας ήθος. Εγώ όµως θα συνεχίσω, κυρία Πρόεδρε, απευθυνόµενος στους συναδέλφους.
Ο κ. Κεφαλογιάννης κατέφυγε στον εξής πολύ χαρακτηριστικό, εάν θέλετε, εκτροχιασµό της λογικής. Μιλά για ένα πολιτικό σύστηµα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει κυριολεκτικά
βαδίσει έναν δρόµο υποβάθµισης και παρακµής στη συνείδηση
των πολιτών, ένα πολιτικό σύστηµα το οποίο, λέει ο κ. Κεφαλογιάννης ότι είχε και νοµοθετική πρωτοβουλία το 1993, η οποία
θα είχε ρυθµίσει ή είχε ρυθµίσει για κάποιο χρονικό διάστηµα τη
διαδικασία κίνησης και εξέλιξης του πολιτικού συστήµατος. Και
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µας καλεί, µετά το 1993 που εφαρµόστηκε η συγκεκριµένη νοµοθεσία που επικαλείται, µετά τα αποτελέσµατα αυτής της πορείας του πολιτικού συστήµατος, να γυρίσουµε στη νοµοθεσία
του 1993. Αυτό και µόνο λοιπόν, νοµίζω ότι αποδεικνύει ότι η συζήτηση δεν γίνεται για την ουσία.
Όµως έχει πραγµατικό νόηµα αυτή η συζήτηση. Είναι πραγµατικά πολύ σηµαντικό για µία ακόµα φορά να πω ότι αυτός ο
νόµος άνοιξε κυριολεκτικά, µέσα από τη συµβολή όλων των κοµµάτων, µία καινούργια διαδικασία προσέγγισης σε ένα πραγµατικά πολύ δύσκολο θέµα. Ήδη έχουµε κάνει πολύ σηµαντικά
βήµατα προόδου µε τη σύσταση ανεξάρτητων επιτροπών οι
οποίες επιλαµβάνονται και καταγγελιών, αλλά θα επιληφθούν και
των ελέγχων αυτών, οι οποίοι θα ακολουθήσουν το επόµενο διάστηµα. Ο κ. Κεφαλογιάννης και ο κάθε κ. Κεφαλογιάννης που
προβαίνει σε γενικόλογες καταγγελίες, έχει ηθική και πολιτική
και νοµική υποχρέωση αυτές τις γενικόλογες καταγγελίες να τις
τεκµηριώσει.
Εγώ θα πω για µία ακόµα φορά αυτό που σχεδόν είχα κουραστεί να λέω το καλοκαίρι: Όλοι θα διαπιστώσουµε πολύ σύντοµα
ότι αυτές οι επιτροπές ελέγχου, ακριβώς γιατί υποχρεούνται να
τηρήσουν το νόµο, θα καταλήξουν στη διατύπωση, αλλά και στον
καταλογισµό ποινών, όταν θα πρέπει αυτές οι ποινές πράγµατι να
καταλογιστούν.
Μια διευκρίνιση που θέλω να κάνω για τους συναδέλφους που
δεν συµµετείχαν στο Θερινό Τµήµα όπου ψηφίσαµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, είναι ότι επίσης και αυτό που είπε ο κ. Κεφαλογιάννης είναι αστήριχτο, διότι η λογική του νόµου είναι πως
δεν µπορεί κάποιος να πάει και να ισχυριστεί εικονικά ότι ξόδεψε
λίγα χρήµατα, γιατί η Επιτροπή Ελέγχου βάσει του νόµου είναι
υποχρεωµένη να δει τις πραγµατικές τιµές αγοράς που ισχύουν
για καθεµία από τις δαπάνες που έχει πραγµατοποιήσει ο υποψήφιος, για να κάνει µε βάση τις πραγµατικές τιµές αγοράς τον
τελικό συνυπολογισµό και την άθροιση των δαπανών στις οποίες
έχει καταλήξει ο υποψήφιος.
Τέλος, θέλω να καταθέσω για την ιστορία, κυρία Πρόεδρε, ότι
όλα αυτά, επίσης µια καινοτοµία της συγκεκριµένης νοµοθεσίας,
βρίσκονται στο διαδίκτυο. Όλα αυτά τα οποία τώρα είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, βρίσκονται στην «Πύλη ∆ιαφάνειας», η οποία µάλιστα είχε και το χαρακτηριστικό ότι ήταν τελείως ζωντανή η
διαδικασία λειτουργίας της. Κάθε συνδυασµός, κάθε υποψήφιος
ανακοίνωνε σε πραγµατικό χρόνο, εκείνη τη στιγµή που έπαιρνε
το τιµολόγιο στα χέρια του, είτε τις δαπάνες είτε τα έσοδά του.
Θα καταθέσω, λοιπόν, τα µέχρι στιγµής συγκεντρωτικά που
έχουν συγκεντρωθεί στην «Πύλη ∆ιαφάνειας», από τα οποία προκύπτει το σύνολο των συνδυασµών, το σύνολο των συµβούλων
σε δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, ποιες δαπάνες έχουν
ανακοινώσει επισήµως ότι έχουν πραγµατοποιήσει, ποια έσοδα
έχουν ανακοινώσει, διαδικασίες, λεπτοµέρειες, πληροφορίες που
είναι στην κρίση των πολιτών, του καθενός να τις αµφισβητήσει
και τελικά στην κρίση των ανεξάρτητων αυτών επιτροπών να αποφανθούν και όπου χρειαστεί να επιβάλλουν κυρώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, εάν θέλετε την προσωπική µου γνώµη, εγώ δεν θα αποφύγω ακόµη µια φορά να κάνω µια πρόβλεψη ότι ο κ. Κεφαλογιάννης, αλλά και όσοι ακόµη δυσπιστούν, θα το ξανασκεφτούν,
όταν θα δουν τα αποτελέσµατα των τελικών ελέγχων αυτών των
επιτροπών, γιατί τότε θα διαπιστώσουν ότι δεν ήταν καµµία προσπάθεια ούτε εικονικής υπεκφυγής, ούτε πολύ περισσότερο για
µια ακόµη φορά να κλείσουµε τα µάτια και να βάλουµε το κεφάλι
στην άµµο.
Έχουµε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Θα τη συνεχίσουµε
λαµβάνοντας υπ’ όψιν βεβαίως και την εµπειρία που έχει διαµορφωθεί όλο αυτό το διάστηµα, ώστε ό,τι χρειαστεί επιπλέον,
να το συµπληρώσουµε στις ρυθµίσεις που θα ακολουθήσουν και
για τα κόµµατα, αλλά και για τις εθνικές εκλογές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
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Υπουργέ, για την πολύ αναλυτική και χρήσιµη απάντησή σας και
λυπούµεθα, γιατί ο ερωτών Βουλευτής απεχώρησε χωρίς να
ακούσει την απάντηση στην ερώτησή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας
του Πολίτη, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Εξωτερικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Πιστοποίηση των
µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
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 ένας µαθητές και µαθήτριες και εκπαιδευτικοί από το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αργυρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη είναι η τρίτη µε αριθµό 228/23-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας κ.λπ..
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας πάρα πολλές φορές και σε όλες τις κυβερνήσεις
έχει θέσει το θέµα της Πολεµικής Βιοµηχανίας συνολικά και
πάντα υποστηρίζει την άποψη ότι χρειάζεται ενιαίος φορέας Πολεµικής Βιοµηχανίας, που θα µπορεί να καλύπτει τις βασικές ανάγκες της χώρας σε αυτό τον τοµέα και σε ό,τι βαθµό είναι
δυνατόν να µην είναι εξαρτηµένη η χώρα από πολυεθνικές και
από χώρες που γενικά ασκούν µια επιθετική πολιτική.
Σήµερα, ενώ η χώρα διατηρεί, για να µην πω ότι αυξάνει, τις
πολεµικές δαπάνες, γιατί η Κυβέρνηση προγραµµατισµένα προχωρά στην φθορά και την απαξίωση αυτών των επιχειρήσεων;
Και το ερώτηµα είναι το εξής: Αφού οι ανάγκες υπάρχουν, για
να µην πω ότι αυξάνονται, ποιος ωφελείται; Και είναι προφανές
ότι από αυτή τη διαδικασία πρώτον, ωφελούνται µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, επιχειρηµατικά συµφέροντα. Και το δεύτερο
έχει να κάνει µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
έχει στόχο να δηµιουργήσει µια ενιαία ευρωπαϊκή πολεµική βιοµηχανία.
Εµείς θεωρούµε ότι αυτό είναι έγκληµα σε βάρος των εργαζοµένων πρώτα απ’ όλα, αλλά και σε βάρος συνολικά της χώρας.
Θέτουµε το ερώτηµα για όλες, γιατί η ίδια κατάσταση είναι παντού -είναι τραγική η κατάσταση στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ, στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, τα επισκεφτήκαµε πάρα πολλές
φορές, είχαµε επαφές και µε το Σωµατείο των εργαζοµένωναλλά ιδιαίτερα για την ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία, η οποία
πραγµατικά είναι η ναυαρχίδα της αεροπορίας στη χώρα µας.
Είναι µια από τις πιο σύγχρονες, υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις, που παράγει υψηλότατης ποιότητας έργο και το λέω έτσι.
Το γνωρίζετε πολύ καλά. Μπορώ να µπω και σε λεπτοµέρειες,
παραδείγµατος χάριν πώς επισκευάζουµε εµείς τους κινητήρες
και πώς τους επισκευάζουν άλλες χώρες.
Αυτήν τη στιγµή υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Ο σχεδιασµός
σας είναι από δύο χιλιάδες εννιακόσιοι που είναι οι εργαζόµενοι
να γίνουν χίλιοι πεντακόσιοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ήδη υπάρχουν παραγγελίες 625 εκατοµµυρίων και αντί να
προχωρήσετε σε προσλήψεις ή έστω σε µετατάξεις από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, που ζητούν οι εργαζόµενοι, στην πραγµατικότητα η όλη σας πολιτική, από ότι καταγγέλλουν και οι ίδιοι
οι εργαζόµενοι, οδηγεί στην απαξίωση. ∆εν ξέρουµε αν οδηγεί
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και στην ιδιωτικοποίηση και θεωρούµε ότι πρέπει άµεσα να πάρετε µέτρα, να προσληφθούν εργαζόµενοι για να µπορέσει να
ανταποκριθεί η εταιρεία στις υποχρεώσεις της.
Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Παφίλη.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης
Μπεγλίτης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με το συνάδελφο Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ.
Παφίλη συµφωνώ σε κάτι, το οποίο είναι σηµαντικό: ότι πράγµατι
η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία αποτελεί τη ναυαρχίδα της
αµυντικής βιοµηχανίας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τη
χώρα, µε µια διαδροµή παραγωγική, αναπτυξιακή, επιχειρησιακή,
που συνέβαλε καθοριστικά µέχρι σήµερα και θα συνεχίσει, σας
διαβεβαιώνω, να συµβάλει στη διασφάλιση των συµφερόντων
της χώρας, στην οικονοµική ανάπτυξη, στην προστιθέµενη αναπτυξιακή και παραγωγική αξία στο χώρο της άµυνας, της τεχνολογίας, της καινοτοµίας, αλλά και στο χώρο της δηµιουργίας
νέων πιο δυναµικών θέσεων εργασίας.
Είναι γεγονός, κύριε συνάδελφε, ότι η αµυντική βιοµηχανία του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα παρουσίασε, λόγω ευθύνης όλων
µας, σηµαντικά δοµικά και διαρθρωτικά προβλήµατα για πάρα
πολλά χρόνια. Κατέγραψε υψηλά χρέη. ∆εν ήταν τόσα τα χρέη
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας, όσα τα χρέη που κατέγραψαν παραδείγµατος χάριν για τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, που προήλθαν από τη συγχώνευση της ΠΥΡΚΑΛ και
της ΕΒΟ. Ωστόσο, λειτούργησε µια αντίληψη κρατικοδίαιτη,
χωρίς εξωστρέφεια, χωρίς ανασυγκρότηση του παραγωγικού
ιστού, χωρίς ενσωµάτωση νέας τεχνολογίας και καινοτοµίας,
χωρίς επενδύσεις σε εκείνον τον τοµέα που καθιστά ανταγωνιστική και πλεονεκτική τη θέση της στην ευρωπαϊκή και διεθνή
αγορά αµυντικών συστηµάτων, που δεν είναι τίποτα άλλο από
την έρευνα και την ανάπτυξη. Όµως, η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία χάρη πραγµατικά στο ζήλο, χάρη στο υψηλό επίπεδο και
την εµπειρία των εργαζοµένων στάθηκε και στέκεται ψηλά στο
χώρο των αµυντικών βιοµηχανιών.
Σήµερα έχουµε ένα πρόβληµα και πρέπει να το πούµε. Είναι
το πρόβληµα του ελλείµµατος εργατικού δυναµικού, εργατοτεχνικού δυναµικού, υψηλής εµπειρίας και τεχνογνωσίας, το οποίο
προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε, κύριε Παφίλη, µε τις µετατάξεις. Μόλις διαµορφωθεί το πλαίσιο των µετατάξεων θα είµαστε έτοιµοι να πληρώσουµε τις θέσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι µπορούµε να βρούµε αυτό το ανθρώπινο δυναµικό προσωπικό που χρειάζεται, γιατί χρειάζεται µεγάλη εξειδίκευση στο χώρο της αεροναυπηγικής, στο χώρο των αποφοίτων του Πολυτεχνείου, να βρούµε εκείνους που θα µπορέσουν να καλύψουν τις άµεσες εργασιακές ανάγκες της ΕΑΒ.
Έχουµε ένα προσωπικό δύο χιλιάδων πενήντα εργαζοµένων,
εκ των οποίων οι χίλιοι τριακόσιοι εβδοµήντα επτά είναι εργατοτεχνικό προσωπικό υψηλής ειδίκευσης και εµπειρίας. ∆υστυχώς,
µέχρι τέλος του χρόνου, µέχρι 31/12, λόγω συνταξιοδοτήσεων
θα φτάσουµε στους χίλιους εννιακόσιους. Επείγει να προσλάβουµε προσωπικό, γιατί έχουµε ένα µεγάλο πρόγραµµα, η ΕΑΒ
έχει ένα µεγάλο πρόγραµµα την επόµενη τριετία, ύψους 850 εκατοµµυρίων σε συνεργασία µε τη LOKHEED, σε συνεργασία µε
πολλές άλλες εταιρίες, αλλά και πολεµικές αεροπορίες και πάνω
από όλα σε συνεργασία µε την Ελληνική Πολεµική Αεροπορία, η
οποία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά µε την ΕΑΒ, όπως και
η ΕΑΒ θα συνεχίσει να έχει τον κύριο ρόλο στη συντήρηση και το
υποστηρικτικό έργο της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας.
Βεβαίως, στη δευτερολογία µου θα µου δοθεί η δυνατότητα
να σας πω και ορισµένα άλλα σε σχέση µε το σχεδιασµό και την
ανασυγκρότηση της ΕΑΒ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ τον κύριο
Υπουργό.
Κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, να µου επιτρέψετε να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πω ότι για τα χάλια της αµυντικής βιοµηχανίας έχετε εσείς και η
Νέα ∆ηµοκρατία την ευθύνη και όχι οι εργαζόµενοι. Με αυτήν
την αντίληψη που λέτε περί κρατικοδίαιτης δεν συµφωνούµε. Σας
λέω ότι παρ’ ότι η πλειοψηφία στα συνδικαλιστικά όργανα δεν
ήταν κοντά στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, οι εργαζόµενοι
όλα αυτά τα χρόνια είχαν τεκµηριωµένες επιστηµονικά προτάσεις, είχαν στηρίξει τη θέση µας για ενιαίο φορέα αµυντικής βιοµηχανίας και την πάλεψαν µε όσες δυνάµεις είχαν. Οι κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας οδήγησαν σε
αυτά τα χάλια.
Είναι τραγική η κατάσταση και τη γνωρίζετε. Πάτε στην ΠΥΡΚΑΛ. Ένας κολοσσός ερείπιο. Είναι η τραγική η κατάσταση και
στη Μάνδρα. Πήγα και τώρα προεκλογικά µε τους εργαζόµενους. Και εκεί υπάρχει προσωπικό µε υψηλή ειδίκευση, µε όρεξη
για δουλειά, που θέλει να στηρίξει όλα αυτά τα πράγµατα.
Εγώ, όµως, σας έθεσα δύο θέµατα. Το πρώτο είναι το συνολικό ευρωπαϊκό θέµα αν επηρεάζει και πώς επηρεάζει και πιστεύουµε ότι έτσι είναι, ανεξάρτητα αν το παραδέχεστε. Το
δεύτερο είναι οι διάφοροι επιχειρηµατίες. Παραδείγµατος χάριν
στην ΠΥΡΚΑΛ περίµεναν τόσα χρόνια να πάρουν τα βλήµατα των
LEOPARD και τελικά τα παρήγγειλαν στη Γερµανία και στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Και τώρα έγινε αυτό επί Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και φυσικά προηγουµένως το ίδιο είχε γίνει µε την
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Να, λοιπόν, ποιος φταίει.
Άρα, είναι γενικό θέµα.
Όσον αφορά το θέµα της ΕΑΒ συµφωνείτε. Συµφωνούµε όλοι.
Αυτό είναι και η πραγµατικότητα. ∆εν µπορεί κανείς να πει ότι η
ΕΑΒ είναι µια επιχείρηση προβληµατική που δεν έχει εκσυγχρονιστεί. Είναι κορυφή, από τις καλύτερες µάλιστα και στο χώρο
της Ευρώπης αλλά και γενικότερα. Αυτό το αναγνωρίζουν και
άλλοι.
Το θέµα δεν είναι να το αναγνωρίζουµε αυτό. Υπάρχει ένα πρακτικό άµεσο θέµα, το οποίο περιγράψατε. Θα κάνετε προσλήψεις; Γιατί δεν προχωράτε; Τι πρόβληµα υπάρχει και δεν
προχωράτε άµεσα σε προσλήψεις; Εντάξει µε τις µετατάξεις. Και
οι ίδιοι οι εργαζόµενοι το λένε και η διοίκηση. Αυτήν τη στιγµή,
όµως, πρέπει να προχωρήσετε σε προσλήψεις. Ξέρετε πολύ
καλά τι συµβαίνει. Υπάρχουν εργολαβίες και πέρα από το καθεστώς της «γαλέρας» και το τι γίνεται µε τις εργολαβίες, υπάρχει
και θέµα της ποιότητας της δουλειάς που γίνεται συνολικά. ∆εν
µπορεί αυτή η λογική των εργολαβιών να καλύψει τις ανάγκες
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας. Για να µη θέσω τα γενικότερα ζητήµατα τα οποία θέτουµε κάθε φορά της µείωσης των
µισθών και όλων των υπολοίπων.
Σας λέω ότι και µε τη χθεσινή κινητοποίηση οι εργαζόµενοι περιµένουν άµεση απάντηση, όχι γενική. Και κάνουµε την ερώτηση
για να µας πείτε αν έχετε αποφασίσει ότι θα στηρίξετε. Και δεν
απαντήσατε και σε όλα τα υπόλοιπα. Σκέφτεστε να την ιδιωτικοποιήσετε παραδείγµατος χάριν; Περιµένουµε να απαντήσετε στη
δευτερολογία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ξεκινάω από το τελευταίο, απαντώντας στο συνάδελφο κ. Παφίλη και απευθυνόµενος στους εργαζοµένους της
ΕΑΒ. Η Κυβέρνησή µας και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας δεν έχουν κανένα στόχο, καµµία πρόθεση ιδιωτικοποίησης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας. Το αντίθετο. Θα υπερασπιστούµε µέσα από την ανασυγκρότηση, τον
εξορθολογισµό της παραγωγικής λειτουργίας, τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής βάσης, το δηµόσιο χαρακτήρα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας για τους λόγους στους οποίους
αναφέρθηκα στην πρώτη µου απάντηση. Και σας το λέω µε τον
πιο απόλυτο, τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι η ΕΑΒ θα παραµείνει υπό δηµόσιο έλεγχο, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν θα
επιδιώξουµε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, δυναµικές συνεργασίες µε ευρωπαϊκές ή άλλες εταιρείες, ώστε να ενισχύσουµε
την εξωστρέφεια, τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της ΕΑΒ σε ένα
δύσκολο παγκόσµιο χώρο.
Μιλήσατε για το ανθρώπινο δυναµικό και το έλλειµµα εργαζοµένων. Ο ίδιος συµφώνησα στην πρώτη µου απάντηση ότι εκεί
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έχουµε ένα πρόβληµα λόγω της δηµοσιονοµικής συγκυρίας, του
παγώµατος των προσλήψεων.
Επιχειρούµε σήµερα, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονοµικών, µέσω των µετατάξεων από
επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, να λύσουµε το σοβαρό αυτό πρόβληµα.
∆ιαφωνώ, κύριε Παφίλη, και πολιτικά και ιδεολογικά και επιχειρησιακά µε το θέµα των υπενοικιαζόµενων εργαζοµένων. Πρόκειται για µία εξαθλίωση στις εργασιακές σχέσεις. ∆εν θα το
επιτρέψουµε, γι’ αυτό προσπαθούµε να λύσουµε αυτό το σοβαρό
πρόβληµα µε µόνιµο τρόπο προς όφελος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας.
Όσον αφορά στο θέµα των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων,
τα πράγµατα είναι πολύ πιο σοβαρά. Εκεί καταγράφεται ένα
χρέος πάνω από 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια.
Αυτό το χρέος δεν µπορούµε να το διαχειριστούµε.
Πρέπει να προχωρήσουµε σε ριζικές αλλαγές µε συγχωνεύσεις εργοστασίων, κρατώντας τη στέρεη τεχνολογική υποδοµή
και το εξειδικευµένο εργατικό προσωπικό. Προς τα εκεί πρέπει
να προχωρήσουµε. Ήδη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών ορίσαµε σύµβουλο και σε συνεργασία µαζί του θα διαµορφώσουµε το αναπτυξιακό µέλλον, την προοπτική των
Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων, γιατί δυστυχώς πληρώνουµε
λάθη του παρελθόντος, την ευθύνη των οποίων πρέπει να αναλάβουµε όλοι όσοι κυβέρνησαν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Η συγχώνευση ΠΥΡΚΑΛ και ΕΒΟ έγινε µ’ έναν τρόπο µηχανιστικό, πρόχειρο, απροετοίµαστο και µέχρι σήµερα οι εργαζόµενοι, αλλά και τα ΕΑΣ πληρώνουν τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η
συγχώνευση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων.
Στον ευρωπαϊκό χώρο, πράγµατι, υπάρχει ένας σκληρός, αδυσώπητος αγώνας, ένας ανταγωνισµός των µεγάλων αµυντικών
βιοµηχανιών των µεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας
ανταγωνισµός και µία αντιπαράθεση για νέες αγορές, ο οποίος
περνά πολλές φορές και εκφράζεται και µέσα από το θεσµικό
κοινοτικό πλαίσιο.
Έχουµε την ευθύνη και την υποχρέωση, ως κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενσωµατώσουµε µέχρι το τέλος της
άνοιξης του 2011 την οδηγία 81/2009, που οργανώνει το χώρο
των αµυντικών προµηθειών. Εκεί υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες και εξαρτάται από εµάς.
Πάνω σ’ αυτό δουλεύουµε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
πώς θα διαµορφώσουµε στέρεα εκείνες τις ασφαλιστικές δικλίδες και τα κριτήρια για να προστατέψουµε, αν θέλετε, και τις
εθνικές αµυντικές βιοµηχανίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, γιατί έχουµε και σηµαντικές αµυντικές βιοµηχανίες στον ιδιωτικό τοµέα µε πολλές θέσεις εργασίας, που και σ’ αυτές πρέπει να υπερασπιστούµε τους εργαζόµενους, τους επιχειρηµατίες και τελικά την ελληνική τεχνογνωσία.
∆ουλεύουµε προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχουν, όπως
σας είπα, όροι και προϋποθέσεις που θα βάλουµε στην ενσωµάτωση αυτής της οδηγίας, που θα φέρουµε µε την καινούργια
χρονιά, έτσι ώστε να εξασφαλίσουµε τα συµφέροντα της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα.
Θα σας δώσω και µία απάντηση για το θέµα των πυροµαχικών
για τα LEOPARD στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. ∆υστυχώς
εδώ έχουµε µία παθογένεια που καλούµαστε να την διαχειριστούµε ένα χρόνο ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και ως Κυβέρνηση, µία παθογένεια χρονίζουσα, σε σχέση
µε την προµήθεια των τεθωρακισµένων LEOPARD, αλλά και σε
σχέση µε τα πυροµαχικά.
Για πολλά χρόνια αυτό το πρόβληµα δεν είχε λυθεί και δεν περιποιεί τιµή στο πολιτικό σύστηµα αυτό το ζήτηµα. Το λύσαµε µε
τον κ. Βενιζέλο σε πολύ πιο σύντοµο χρόνο, µε πλήρη διαφάνεια
και διασφαλίζοντας τα συµφέροντα της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας. Έπρεπε, όµως, να λύσουµε πρώτα από όλα τον επείγοντα χαρακτήρα της προµήθειας πυροµαχικών για τα LEOPARD
που δεν είχαν. Το λέω µετά λόγου γνώσεως, γιατί είναι ένα κρί-

1701

σιµο και ευαίσθητο θέµα. Τα LEOPARD δεν είχαν πυροµαχικά,
γιατί κανείς όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε διασφαλίσει την προµήθεια των πυροµαχικών.
Αποφασίσαµε, λοιπόν, άµεσα, µέσω διακρατικής συµφωνίας
µε τη Γερµανία, την προµήθεια δώδεκα χιλιάδων πυροµαχικών
κινητικής και χηµικής ενέργειας, για να έχουν τουλάχιστον τα
LEOPARD –τα οποία χρυσοπληρώσαµε- σύγχρονα πυροµαχικά,
για να µπορούν να λειτουργήσουν, στην απευκταία εκείνη περίπτωση που πηγαίναµε σε µία σύγκρουση.
Παράλληλα µε τη διακρατική συµφωνία, οργανώνουµε έναν
ανοικτό διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σαφείς όρους που θα
υπερασπίζονται την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία και βεβαίως
τα ΕΑΣ. Μιλάµε για µία ποσότητα τριάντα χιλιάδων πυροµαχικών,
για τα οποία θα προχωρήσουµε σε ανοικτό διεθνή µειοδοτικό
διαγωνισµό, διασφαλίζοντας ότι ένα σηµαντικό ποσοστό εγχώριας προστιθέµενης αξίας θα καλύπτεται από την ελληνική βιοµηχανική συνεργασία.
Αντιλαµβάνεστε ότι κινούµαστε σ’ έναν χώρο εξαιρετικά ευαίσθητο στον οποίο έχουν επικαθήσει, όπως όλοι γνωρίζουµε, -κι
εσείς κι εµείς- δοµικά προβλήµατα, διαρθρωτικά προβλήµατα και
κακοδιαχείριση στο παρελθόν. Πρέπει να τολµήσουµε να το
πούµε κι αυτό. Αυτή η εποχή έχει περάσει για µας.
Σ’ αυτή τη νέα εποχή, µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, µε την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσουµε στον εξορθολογισµό της λειτουργίας των αµυντικών βιοµηχανιών, µε γενναία βήµατα, υπερασπιζόµενοι το δηµόσιο
χαρακτήρα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας, υπερασπιζόµενοι µια νέα αντίληψη παραγωγικής και αναπτυξιακής λειτουργίας αυτών των βιοµηχανιών και όχι µια αντίληψη που µέχρι
σήµερα µας οδήγησε στο αδιέξοδο, σωρεύοντας χρέη και απειλώντας την ίδια την εργασιακή ασφάλεια των εργαζοµένων.
Θέλουµε να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
και τις θέσεις εργασίας, αλλά εάν συνεχίζαµε αυτήν την πολιτική
που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια το βέβαιο, κύριε Παφίλη,
είναι ότι θα έχαναν πολλοί τις δουλειές τους. Εµείς διασφαλίζουµε τις θέσεις εργασίας, διασφαλίζουµε τη βιωσιµότητα των
αµυντικών βιοµηχανιών, διασφαλίζουµε πάνω απ’ όλα το δηµόσιο
συµφέρον και την εθνική άµυνα και ασφάλεια της χώρας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη
Μπεγλίτη, ο οποίος ούτως ή άλλως µετά λόγου γνώσης µας λέει
ό,τι µας λέει και τον ευχαριστούµε ιδιαιτέρως γι’ αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη
συνεδρίασή µας, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», που οργανώνει το Ίδρυµα
της Βουλής, δεκαεπτά µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περιστερίου.
Το Περιστέρι χαιρετίζουµε στο πρόσωπό σας. Καλώς ήλθατε!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου.
Πρώτη είναι η µε αριθµό 232/23-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Φραγκίσκου Παρασύρη προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη οικογενειακών ιατρών και
ιατρών λοιπών ειδικοτήτων στο ΙΚΑ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ..
Κύριε Παρασύρη, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση κατατέθηκε
λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση και του ∆ιοικητή του ΙΚΑ σχετικά
µε τις προσλήψεις των ιατρών. Ωστόσο έχει µια ιδιαίτερη αξία να
ακουστεί και από το επίσηµο Βήµα της Βουλής και από τα χείλη
του υπεύθυνου Υπουργού το τι πρόκειται να γίνει σε σχέση µε
τις προσλήψεις των γιατρών στο ΙΚΑ.
Σε σχέση µε το Ηράκλειο θα πρέπει να σας ενηµερώσω ότι
υπάρχει µια λήξη σύµβασης έργου έξι οικογενειακών γιατρών για
το Ηράκλειο και οκτώ λοιπών ειδικοτήτων στο ΙΚΑ Ηρακλείου,
πράγµα το οποίο έχει οδηγήσει σε µια απαράδεκτη υποβάθµιση
των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας.
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Οι ασφαλισµένοι σήµερα του ΙΚΑ εντός της πόλεως εξυπηρετούνται, κύριε Υπουργέ, µόνον από πέντε οικογενειακούς γιατρούς. Μιλάµε για ένα πολεοδοµικό συγκρότηµα, έναν αστικό
ιστό της τάξης των διακοσίων χιλιάδων κατοίκων, που εξυπηρετείται µόνο από πέντε οικογενειακούς γιατρούς.
Όπως προκύπτει άλλωστε και από τις διαµαρτυρίες των πολιτών αλλά και των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς
να στοιβάζονται στην κυριολεξία καθηµερινά έξω από τα ιατρεία,
προκειµένου να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις και να λάβουν
τα φάρµακά τους. Σ’ αυτές τις συνθήκες οι γιατροί, όπως καταλαβαίνετε, αδυνατούν να επιτελέσουν το έργο τους, ενώ την ίδια
στιγµή αναγκάζονται εκ των πραγµάτων οι συγκεκριµένοι οικογενειακοί γιατροί να υπερσυνταγογραφούν. Και την ίδια στιγµή
που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον κόσµο στιγµατίζονται
σε φύλλα του αθηναϊκού Τύπου ως «τρωκτικά» και ως πρωταθλητές της υπερσυνταγογράφησης.
Συνέπεια όλης αυτής της θλιβερής κατάστασης αποτελεί το
γεγονός ότι οι εναποµείναντες αυτοί οικογενειακοί γιατροί σήµερα έχουν σχεδόν σταµατήσει να συνταγογραφούν από το
φόβο µήπως στιγµατιστούν.
Την ίδια στιγµή στο Αεροδρόµιο του Ηρακλείου –θα πρέπει να
σας περιγράψω απόλυτα την κατάσταση- απασχολούνται πέντε
γιατροί του ΙΚΑ την ώρα που δεν έχει καµµία υποχρέωση το ΙΚΑ
να δίνει τους συγκεκριµένους γιατρούς στο Αεροδρόµιο Ηρακλείου, διότι αυτό υπάγεται διοικητικά σ’ ένα άλλο κέντρο υγείας
και θα έπρεπε από εκεί να εξυπηρετούν το Αεροδρόµιο στο Ηράκλειο.
Όλα αυτά αποδεικνύουν µε έναν τρόπο πρόδηλο ότι είναι αναγκαία η άµεση και αποτελεσµατική παρέµβαση της πολιτείας για
την επίλυση των υφιστάµενων προβληµατικών καταστάσεων,
προκειµένου να επιτευχθεί η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, πότε θα
προσληφθούν οι απαιτούµενοι οικογενειακοί γιατροί, αλλά και οι
γιατροί των λοιπών ειδικοτήτων σε σχέση µε την ανακοίνωση του
διοικητή που αφορά µόνο τους γιατρούς των λοιπών ειδικοτήτων
και όχι τις συµβάσεις των οικογενειακών γιατρών και πότε θα µετατεθούν οι γιατροί που υπηρετούν στο Αεροδρόµιο Ηρακλείου
και πάλι στο ΙΚΑ.
∆εύτερον, υπάρχει στα χέρια µας ένα θεσµικό εργαλείο που
λέγεται «ηλεκτρονική συνταγογράφηση» και θα εφαρµοστεί από
1-1-2011. Σε σχέση µε αυτό, ποιες οδηγίες και ποιες κατευθύνσεις θα δοθούν από την πολιτική ηγεσία, αλλά και από το Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι ώστε οι γιατροί να διευκολυνθούν
και να αποφύγουν την υπερσυνταγογράφηση;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Φραγκίσκο Παρασύρη.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κατανοώ απόλυτα το ενδιαφέρον και την
αγωνία που εκφράζετε µέσα από την ερώτησή σας για την
εξυπηρέτηση των πολιτών στο Ηράκλειο και στην ευρύτερη
περιοχή. ∆υστυχώς, είναι ένα πρόβληµα που δεν περιορίζεται
µόνο στο Ηράκλειο. Είναι ένα πρόβληµα συνολικότερο λόγω της
µη επαρκούς στελέχωσης των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και γενικότερα των µονάδων υγείας των
ασφαλιστικών ταµείων.
Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη µονάδα, τη Νοµαρχιακή
Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ Ηρακλείου, υπάρχει µια εκκρεµότητα µε
το µόνιµο προσωπικό, όπως ξέρετε. Αυτό το µόνιµο προσωπικό
θα προσληφθεί στις θέσεις αυτές, οι οποίες προβλέπονται από
την προκήρυξη του 2009 και το Συµβούλιο Επιλογής Ιατρικού και
Οδοντιατρικού Προσωπικού του ΙΚΑ που εργάζεται σε αυτή την
κατεύθυνση.
Υπάρχει µία διαδικασία, βέβαια, η οποία είναι χρονοβόρα, γιατί
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είναι µε µοριοδότηση και καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει µία
καθυστέρηση, όταν πρόκειται να εξεταστούν χιλιάδες αιτήσεις.
∆εύτερον, σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις µίσθωσης έργου, έχει
εγκριθεί η υπογραφή σύµβασης έργου µε χίλιους τετρακόσιους
γιατρούς και οδοντιάτρους και εκατό προσωπικούς γιατρούς για
την κάλυψη των αναγκών συνολικά του ΙΚΑ σε όλες τις περιοχές
της χώρας και στο κέντρο.
Συγκεκριµένα, σήµερα έχει αναρτηθεί η προκήρυξη για τη
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για δώδεκα µήνες µε
δεκατέσσερις γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη
επιτακτικών αναγκών στη Νοµαρχιακή Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ
Ηρακλείου και για πέντε γιατρούς ειδικοτήτων, µεταξύ αυτών και
ενός οδοντιάτρου, για το τοπικό ιατρείο Αλικαρνασσού.
Σχετικά µε αυτό το θέµα που αναφέρατε, για την αποδέσµευση
των γιατρών του ΙΚΑ από τα ιατρεία του Αερολιµένα, έχετε δίκιο
και έχει γίνει ήδη η αλληλογραφία. Μάλιστα, ο Υφυπουργός κ.
Τιµοσίδης, έχει συνεννοηθεί µε τον ∆ΥΠΕάρχη, ώστε τρεις
τουλάχιστον γιατροί τις αµέσως επόµενες ηµέρες να απελευθερωθούν, για να µπορέσουν να προσφέρουν υπηρεσίες στο ΙΚΑ.
Εποµένως πιστεύουµε ότι µε αυτές τις πρωτοβουλίες και
αυτές τις συµβάσεις, οι οποίες θα γίνουν το αµέσως επόµενο
διάστηµα, θα καλυφθούν στο µέτρο του δυνατού οι ανάγκες, στις
οποίες αναφερθήκατε.
Θα πω σε σχέση µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ότι είναι
ένα πρόγραµµα, του οποίου η εφαρµογή έχει ξεκινήσει από τις
18 Οκτωβρίου στον ΟΑΕ∆. Θα επεκταθεί στα άλλα Ταµεία. Θα
έχω τη δυνατότητα στη δευτερολογία µου να πω πολύ
περισσότερα πράγµατα και για το πώς το ΙΚΑ, αλλά και το
Υπουργείο και η Η∆ΙΚΑ που έχει αναλάβει το έργο, θα ενηµερώσει τους γιατρούς κατά τρόπο τέτοιο που να µην αντιµετωπίσουν προβλήµατα µε την εφαρµογή του συγκεκριµένου
προγράµµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον Υπουργό κ. Γεώργιο Κουτρουµάνη.
Το λόγο έχει ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, για τρία λεπτά.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ ευχάριστο –ξαναλέω- ότι ακούγεται από τα δικά σας επίσηµα χείλη η
πρόσληψη των χιλίων τετρακοσίων ιατρών, αλλά και η επιτάχυνση της διαδικασίας της πρόσληψης προσωπικού, που αφορά
την προκήρυξη του 2009.
Εύχοµαι µε τη δική σας παρέµβαση –διότι, γνωρίζω και την ευαισθησία σας αλλά και του κυρίου Υφυπουργού, ο οποίος κατάγεται και εκλέγεται στο Νοµό Ηρακλείου- να προχωρήσει άµεσα
η συγκεκριµένη προκήρυξη, για να επανδρωθεί και να στελεχωθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η νοµαρχιακή µονάδα του ΙΚΑ
Ηρακλείου.
Σε ό,τι αφορά τους χίλιους τετρακόσιους ιατρούς και τους δεκατέσσερις µέσα από την προκήρυξη, που προσλαµβάνονται στο
νοµαρχιακό κατάστηµα του ΙΚΑ Ηρακλείου, οι δυο από ό,τι γνωρίζω σύµφωνα µε την κατάσταση που είδα σήµερα το πρωί, είναι
παθολόγοι και γενικοί ιατροί για το ΙΚΑ Ηρακλείου και ένας για
την Αλικαρνασσό.
Πρέπει να σας πω ότι την εξυπηρέτηση των ασθενών την κάνουν κυρίως οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί. Θεωρώ ότι είναι
µικρός ο αριθµός των παθολόγων και των γενικών γιατρών, για
να εξυπηρετήσει το Ηράκλειο.
Θα ήθελα µια απάντηση σε σχέση µε τους οικογενειακούς γιατρούς, διότι έχει λήξει – όπως σας είπα και στην ερώτησή µου- η
σύµβαση έργου τους. Γνωρίζω βέβαια, ότι αυτό θα έρθει αργότερα. Θα πρέπει, όµως, να το επιταχύνουµε µε κάθε τρόπο για να
αυξηθούν οι πέντε οικογενειακοί γιατροί, που είναι µέσα στην
πόλη του Ηρακλείου. Ξαναλέω ότι γνωρίζω την ευαισθησία σας
και εύχοµαι και ελπίζω ότι γρήγορα θα προχωρήσουµε στην στελέχωση και σε ιατρικό και σε οδοντιατρικό προσωπικό για το ΙΚΑ.
Σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ Ηρακλείου –και κλείνω µε αυτό- σήµερα
και όλη αυτή την εβδοµάδα έχει προκύψει η αποκάλυψη ενός
ακόµα κυκλώµατος, το οποίο νέµεται µε παράνοµο τρόπο τα ταµεία του ΙΚΑ. Υπάρχουν εµπλεκόµενοι ιατροί και εταιρείες σκευασµάτων. Έχουµε τη δηµοσιογραφική αποκάλυψη του κυκλώµατος. Θα πρέπει να σας επαινέσω και να σας δώσω συγχαρη-
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τήρια ότι κλιµάκιο ελέγχου από τον κύριο διοικητή παρεµβαίνει
κατευθείαν και, αν δεν κάνω λάθος, την επόµενη εβδοµάδα θα
είναι κάτω να ελέγξει τις συγκεκριµένες καταγγελίες.
Αυτές, λοιπόν, οι καταγγελίες θα εξεταστούν και από τον εισαγγελέα. Εύχοµαι να έχουν τη δική σας επισταµένη προσοχή
σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα. Καταθέτω στη Βουλή τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, τα οποία µε πηχυαίους τίτλους περιγράφουν
την κατάσταση.
Ξαναλέω ότι είµαστε ακόµα σε ένα επίπεδο καταγγελιών και
ευχόµαστε το κλιµάκιο ελέγχου να αποκαλύψει αυτούς οι οποίοι
πραγµατικά ως τρωκτικά νέµονται τον πλούτο των Ελλήνων, τον
πλούτο των ασφαλισµένων και γι’ αυτό έχει φτάσει σήµερα η κατάσταση των ασφαλιστικών ταµείων σε αυτό το σηµείο. Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά της Βουλής τα δηµοσιεύµατα, που
αφορούν αυτά τα κυκλώµατα που νέµονται το Ηράκλειο και τα
ασφαλιστικά ταµεία του ΙΚΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φραγκίσκος Παρασύρης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παρασύρη, για τις καταγγελίες στις οποίες αναφερθήκατε, έχει επιληφθεί ήδη το ΙΚΑ και το Σ∆ΟΕ. Η αντίδρασή µας σε
αυτές τις καταγγελίες, όχι µόνο για το Ηράκλειο αλλά και για
κάθε περιοχή, είναι άµεση έτσι ώστε να ελεγχθούν οι συγκεκριµένες περιπτώσεις. Όπως είπατε και εσείς είναι σηµαντικές οι
απώλειες που έχουν τα ταµεία από αυτού του είδους τις συµπεριφορές.
Γνωρίζετε πολύ καλά, το γνωρίζουν και όλοι οι συνάδελφοι,
αλλά το γνωρίζουν και όλοι οι πολίτες σ’ αυτήν τη χώρα, ότι αν
θέλαµε να περιγράψουµε µε µια φράση, το ποιά είναι η κατάσταση στο χώρο της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης από την
πλευρά των ταµείων, θα καταλήγαµε στο συµπέρασµα ότι
έχουµε µια κατάσταση η οποία έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις
πολύ υψηλές δαπάνες από τη µια πλευρά και από την άλλη το
χαµηλό επίπεδο παροχών, κυρίως σε σχέση µε τη δυνατότητα
πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας των ταµείων.
Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί. Εποµένως, πέρα
από όλα αυτά τα οποία είναι αναγκαία για να µπορέσουν τα ταµεία να λειτουργήσουν στοιχειωδώς και να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες των πολιτών το επόµενο διάστηµα, είτε αφορούν συµβάσεις, είτε αφορούν στελέχωση συγκεκριµένων µονάδων, πρέπει να σας πω ότι το 2011 θα είναι ο χρόνος της µεγάλης
µεταρρύθµισης των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταµείων,
όπως το 2010 ήταν ο χρόνος της µεταρρύθµισης στο συνταξιοδοτικό καθεστώς.
Θα ξεκινήσουµε βεβαίως, µε την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, που είναι ένα σηµαντικό εργαλείο και
µας δίνει τεράστιες δυνατότητες στον έλεγχο των δαπανών
υγείας στον έλεγχο των ασφαλιστικών ταµείων. Υπάρχει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, το οποίο συζητήσαµε και κατά τη ψήφιση του τελευταίου νοµοσχεδίου που αφορούσε την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Μέχρι τον Απρίλιο θα έχουν ενταχθεί
όλα τα ταµεία στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Και δεν θα
περιοριστούµε µόνο στο φάρµακο, αλλά και στις εξετάσεις, τα
παραπεµπτικά δηλαδή, εποµένως θα έχουν τα ταµεία πλήρη εικόνα. Από την άλλη πλευρά οι ασφαλισµένοι πολίτες θα εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα, από ότι εξυπηρετούνται σήµερα,
χωρίς να έχουν ανάγκη να θεωρήσουν το βιβλιάριο, χωρίς να
έχουν ανάγκη να θεωρήσουν τη συνταγή. ∆ηλαδή το συµπέρασµα είναι, καλύτερες υπηρεσίες µε λιγότερο κόστος.
Το δεύτερο που θα κάνουµε πράξη µέσα στο 2011 είναι η
εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου, συγκεκριµένα των άρθρων 31 και 32 που αναφέρονται στη σύµπραξη των ταµείων και
στη δηµιουργία Ενιαίου Πλαισίου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας, για όλους τους Έλληνες.
Στα δύο αυτά σηµεία, στις δύο αυτές κατευθύνσεις θα επικε-
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ντρώσουµε την προσπάθεια µας µε στόχο όπως είπα, να περιορίσουµε τις σπατάλες. Σε καµµία περίπτωση δεν θα περιορίσουµε τις παροχές. Αυτό που δικαιούται ο πολίτης θα το έχει από
τα ασφαλιστικά ταµεία και µάλιστα µέσα από µια καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Από εκεί και µετά,
επιβάλλεται να βελτιώσουµε το επίπεδο παροχών. ∆ηλαδή τη δυνατότητα του κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η υγεία και η περίθαλψη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεώργιε Κουτρουµάνη.
Συνεχίζουµε στον β’ κύκλο επικαίρων ερωτήσεων, µε ένα φίλο
και συνάδελφο, τον κ. Γεράσιµο Γιακουµάτο.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 226/23-1-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Γεράσιµου
Γιακουµάτου προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εν προκειµένω τον Υφυπουργό, κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την αναστολή
πληρωµών των δανείων από τους άνεργους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, κλπ..
Ορίστε, κύριε Γιακουµάτε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά, να
µας εκθέσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα
πολύ χρήσιµη αυτή η διαδικασία των επικαίρων ερωτήσεων, διότι
πριν ακόµα συζητηθεί η επίκαιρή µου είχε τα αποτελέσµατα της.
Ο κύριος Υπουργός έκανε σύσκεψη προχθές στην εργατική κατοικία για να εξαγγείλει ότι τον Φεβρουάριο θα δοθεί η επιδότηση ενοικίου. Είναι ένα θετικό. Μέχρι τώρα όµως κόβαµε.
Και το πρόβληµα ποιο είναι, κύριε Πρόεδρε; Ζούµε σε µια κοινωνία υποκριτική. Περισσεύει ο φαρισαϊσµός. Σε µια εποχή που
τα νοικοκυριά σήµερα λεηλατούνται, διαλύονται, ο συνταξιούχος έχει χάσει τη σύνταξη του -ένα πολύ µεγάλο µέρος, ο εργαζόµενος- ο µικρός επιχειρηµατίας βάζει λουκέτο, ο µεσαίος και
ο µεγάλος πάνε φυλακή. Έχετε µια κατηγορία ειδικών πολιτών.
Ποιοι είναι αυτοί; Οι εργάτες -που ω, τι µοίρα τους- δικαιούνται
ένα δάνειο από την εργατική κατοικία. Πήραν, λοιπόν, ένα σπίτι
από την εργατική κατοικία και δεν έχουν -αφού είναι άνεργοι- να
πληρώσουν τη δόση. Τι να κάνει; Να τους κάνει κατάσχεση να
τους πάρει το σπίτι που τους έδωσε η ίδια; ∆ηλαδή, κράτος κερνάει, κράτος παίρνει;
Και εδώ, λοιπόν, χρειάζεται απόφαση, κύριε Υπουργέ, ξεκάθαρη και όχι «θα» και «θα». Θα πάτε στο Υπουργείο µετά από εδώ
και θα πείτε ότι για τους ανέργους αναστέλλονται οι δόσεις των
δανείων αυτών που δεν έχουνε -γιατί και αυτοί να πληρώσουν θέλουν, αλλά άµα δεν έχουν;- και αναστέλλονται όσο είναι άνεργοι. Είναι ένα µέτρο που µπορείτε να το λάβετε.
Και γιατί το λέω αυτό; Εδώ δεν υπάρχει ψευδοεπιχείρηµα περί
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου! Αυτά τα χρήµατα του ΟΕΚ,
κύριε Υπουργέ, που είστε καινούργιος, δεν είναι χρήµατα του Γενικού Λογιστηρίου ή της γενικής Κυβέρνησης. Είναι χρήµατα που
δεν ελέγχονται. Είναι χρήµατα εργαζοµένων και εργοδοτών. Άρα,
λοιπόν, µπορείτε να πάρετε αυτήν την απόφαση, χωρίς να έχετε
την τρόικα πάνω από το κεφάλι σας. Αυτό είναι το πρώτο ζήτηµα.
Το δεύτερο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής: Εγώ οφείλω
να πω τη θετική ενέργεια που έκανε η Κυβέρνηση να καταργήσει
το Ολυµπιακό Χωριό και να στείλει τους περίπου διακοσίους
υπαλλήλους να δουλέψουν εκεί που είχε ανάγκη το δηµόσιο.
Είναι η ώρα, όµως, να σκεφτείτε και την εργατική κατοικία. Είναι
ανάγκη, κύριε Πρόεδρε, να µας το επιβάλλει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Να το δούµε µόνοι µας! Έχει µαλλιάσει η
γλώσσα µου εδώ και είκοσι χρόνια! Τι είναι η εργατική κατοικία;
Μηχανικοί, παραµηχανικοί, υποµηχανικοί κατασκευάζουν σπίτι
µε τη γνωστή διαδικασία. Ποια διαδικασία; Στους δέκα διοικητές
του οργανισµού, κύριε Υπουργέ, οι οκτώ έχουν πάει κατηγορούµενοι! Απ’ ό,τι ξέρω εγώ, οι δύο έχουν δικαστεί για µίζα και διαφθορά!
Γιατί, λοιπόν, η εργατική κατοικία να κάνει σπίτια και να τα κατασκευάζει αυτή, µε τα συνεπακόλουθά της λαµογιάς και να µη
δίνει τα λεφτά, κύριε Πρόεδρε, να πάω να αγοράσω εγώ και η
γυναίκα µου, να διαλέξουµε το σπίτι που θέλουµε, που γουστάρουµε και θα πάρουµε το δάνειο; Να καταργηθεί η κατασκευή,
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αυτή η διαφθορά κατοικιών από την εργατική κατοικία. Είναι απαράδεκτο! Μόνο τα χρήµατα που πληρώνουµε για το οργανικό κόστος που έχει ο ΟΕΚ να δίναµε, θα είχαµε δώσει τα διπλάσια
δάνεια.
Για δείτε, λοιπόν, το θέµα κύριε Υπουργέ. Γιατί να µη φύγουν
οι µηχανικοί της εργατικής κατοικίας και να πάνε στις πολεοδοµίες, όπου λόγω των ηµιυπαιθρίων χώρων σήµερα στοιβάζονται
σε ουρές και δεν µπορείτε να πάρετε τα λεφτά που σας τα δίνει
ο λαός; Να, λοιπόν, τι χρειάζεται να κάνει ο Υπουργός! Χρειάζεται, πραγµατικά, να κάνει τοµές, κάτι που σαράντα χρόνια επαγγέλλεστε και δεν γίνεται!
Θα αναφερθώ σε κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Το Ολυµπιακό Χωριό καταργήθηκε. Υπάρχουν οι ολυµπιακές αθλητικές
εγκαταστάσεις. Πόσο κοστίζουν, κύριε Υπουργέ; Σας κοστίζουν
τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο το χρόνο! Μιλάµε για γήπεδα που
έχουν σαπίσει, που αλλάζουν λάµπες και τις καίνε κάθε πέντε
µέρες, όπου υπάρχει µία τροµακτική διαφθορά και έχουν βρεθεί
εκεί και κάποια «ποντικάκια» που δουλεύουν και την περνάνε µια
χαρά. Και αυτό το λέω µε επίγνωση.
Μήπως ήρθε η ώρα να δώσετε αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο ∆ήµο Αχαρνών, όπως είχα εισηγηθεί; Να το πάρει ο
δήµος, για να πηγαίνουν οι δηµότες να αθλούνται. Μήπως ήρθε
και η ώρα να εξετάσετε σαν Κυβέρνηση και το γήπεδο των τριάντα πέντε χιλιάδων θέσεων που υπάρχει –µε προβολείς και µε τα
πάντα, κύριε Πρόεδρε, µόνο η εξέδρα λείπει- και να το δώσετε σ’
αυτή τη δόλια την οµάδα, στην ξεριζωµένη, που δεν έχει αφεντικό; ∆ιότι ο Ολυµπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν αφεντικά! Η
ΑΕΚ δεν είχε ποτέ! Τσαρλατάνους είχε!
Για σκεφτείτε, λοιπόν, αυτήν την οµάδα. Εγώ είµαι Ολυµπιακός, κύριε Πρόεδρε! «Γαύρος» γεννηµένος! Όµως, αγαπώ το ποδόσφαιρο! Μήπως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σκεφτείτε –το έχω
έτοιµο, έχω έτοιµες και τις µελέτες- να δώσετε αυτό το γήπεδο
στην ΑΕΚ, για να γλυτώσει δισεκατοµµύρια ο τόπος; Να, πώς θα
δώσετε την επιδότηση ενοικίου! Να, πώς θα κάνετε και άλλα
πολλά!
Αυτά είναι απλά πράγµατα, κύριε Υπουργέ! Έχω τριάντα χρόνια πείρα σ’ αυτόν τον τοµέα. Οφείλετε τουλάχιστον να εξετάσετε τις προτάσεις µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ιδιαίτερη φωνή από
την Αττική ενδοχώρα ο κ. Γιακουµάτος!
Θα απαντήσει τώρα ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε πράγµατι πολλή εµπειρία, αλλά και
προϋπηρεσία στο Υπουργείο Εργασίας και ασφαλώς γνωρίζετε
όλα αυτά τα θέµατα τα οποία µας αναφέρατε.
Ξεκινώ από το τελευταίο. Πράγµατι, από το 2004 και µετά,
µετά τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων, η διαχείριση για το
Ολυµπιακό Χωριό ήταν άθλια.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Πάντα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Πανάθλια!
Θεωρώ ότι η εκκαθάριση της εταιρείας και η αξιοποίηση όλων
των εγκαταστάσεων, όπως προχωρούµε, είναι αυτό που έπρεπε
να έχει γίνει από το 2005. Σας ενηµερώνω, λοιπόν, γι’ αυτό το
θέµα ότι ήδη είµαστε σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Υγείας και
Άθλησης, όπου έχουµε δώσει ένα φάκελο µε όλες τις διαθέσιµες εγκαταστάσεις, προκειµένου να εξετάσει τη δυνατότητα συνεργασίας µας γι’ αυτόν τον τοµέα και να δούµε το θέµα µε το
δήµο σε σχέση µε την ανάληψη ευθύνης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Ταυτόχρονα έχουµε απευθυνθεί στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, επειδή σηµαντικό κτήριο µέσα στις εγκαταστάσεις
έχει οικοδοµηθεί για να γίνει πολυδύναµο αστυνοµικό τµήµα και
µέχρι τώρα αυτό δεν έχει πραγµατοποιηθεί.
Σχετικά τώρα µε την ερώτησή σας, θα πρέπει να σας πω ότι η
Κυβέρνηση πέρα από τη µεγάλη προσπάθεια που κάνει για τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή, ταυτόχρονα αλλάζει τα κακώς κεί-
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µενα σε όλους τους τοµείς µε µεγάλες και µικρές αλλαγές που
πραγµατοποιούνται και ταυτόχρονα προσπαθεί µε την επανεκκίνηση της οικονοµίας να απλώσει ένα δίχτυ ασφαλείας για τους
πολίτες, για την κοινωνική προστασία, ιδιαίτερα για τα χαµηλά
εισοδήµατα, για τους εργαζόµενους που πλήττονται περισσότερο από την πολύπλευρη κρίση που βιώνει ο τόπος. Από την
κρίση που έχει τα αρνητικά της αποτελέσµατα και που προϋπήρχε του µνηµονίου, επειδή κάνατε αναφορά.
Ο ΟΕΚ, ο οποίος είναι ένας οργανισµός -να το τονίσουµε- των
κοινωνικών εταίρων, των ίδιων δηλαδή που εισφέρουν, των εργαζοµένων και των εργοδοτών, προχώρησε µε την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συµβούλιου σε σηµαντικότατες
αποφάσεις, στην οποία είχα την τιµή κι εγώ να παρευρεθώ και η
οποία είχε προγραµµατιστεί, γιατί πραγµατικά υπάρχει µεγάλη
αγωνία από τους εργαζόµενους, τους δικαιούχους, για στεγαστική συνδροµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θέλω λίγο χρόνο να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Συµφωνήσαµε το πλαίσιο της αναµόρφωσης της στεγαστικής
πολιτικής και βάσει αυτού του πλαισίου µέχρι 31 Ιανουαρίου θα
έχει ολοκληρωθεί η αναµόρφωση όλων των κανονισµών: Και για
τα προγράµµατα που αφορούν τα δάνεια του ΟΕΚ, αλλά και σε
συνεργασία µε τις τράπεζες, αλλά και για τα δάνεια που έχουν
και στο παρελθόν δοθεί για ολοκλήρωση κατοικίας, για αγορά
κατοικίας.
Θεωρώ ότι είναι µία πολύ σηµαντική εξέλιξη. Θα µας δώσει τη
δυνατότητα από 1ης Φεβρουαρίου να ξεκινήσουν τα προγράµµατα. Θέλω όµως να κάνω µία διόρθωση σε σχέση µε το επίδοµα
ενοικίου που είπατε. ∆εκέµβριο και Ιανουάριο θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή του υπόλοιπου ποσού της επιδότησης ενοικίου, που ανέρχεται στα 110 περίπου εκατοµµύρια ευρώ. Θα
δοθεί µία σηµαντική ανάσα σε ανθρώπους, οι οποίοι δυσκολεύονται τούτες τις δύσκολες ώρες.
Τώρα, σε σχέση µε το θέµα της ρύθµισης των δανείων πάρθηκε η απόφαση, όχι το Φεβρουάριο αλλά άµεσα, µέσα στο ∆εκέµβριο, να υπάρξει επεξεργασία των καθυστερούµενων
δανείων, ούτως ώστε µέσα από ένα πλαίσιο ρύθµισης να διευκολυνθούν όλοι οι δικαιούχοι οι οποίοι έχουν αδυναµία αποπληρωµής µε ιδιαίτερη µέριµνα για τους ανέργους. Κι αυτή η
ιδιαίτερη µέριµνα εκφράστηκε απ’ όλους τους µετέχοντες στο
διοικητικό συµβούλιο. Πραγµατικά εγώ θαύµασα την ευθύνη, την
οποία επέδειξαν όλοι οι φορείς που µετέχουν στο συµβούλιο.
Θα έχουµε, λοιπόν, θετικά νέα, σύµφωνα µε την εκτίµηση µου,
µέσα στο ∆εκέµβριο για τα καθυστερούµενα δάνεια και την προστασία της κατοικίας η οποία άλλωστε υπάρχει και µε ισχύοντες
νόµους που έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή µέχρι συγκεκριµένα
χρονικά διαστήµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υφυπουργέ.
Ο ερωτών Βουλευτής, κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος έχει το λόγο
για τρία λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Το ζητούµενο, κύριε Υφυπουργέ, είναι η ταµπακιέρα. Η ταµπακιέρα δεν είναι η επεξεργασία µέχρι το ∆εκέµβρη, είναι η πολιτική απόφαση. Ναι, στο
πάγωµα των δανείων των ανέργων του ΟΑΕ∆ που χρωστάνε;
Αυτό είναι το ερώτηµα. ∆εν θέλει επεξεργασία, µία πολιτική απόφαση θέλει. Το πρώτο είναι αυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
∆εύτερον, εδώ υπάρχουν -και δεν το λέω για εσάς, το λέω για
τον εαυτό µου- Υφυπουργοί «άλλοθι». Έτσι τους έχω βγάλει εγώ.
Όχι Υφυπουργός Ενέργειας Περιβάλλοντος, Υγείας, Υφυπουργοί
«άλλοθι».
Το εξηγώ αυτό, κυρία Πρόεδρε. ∆εν έχει καµµία αρµοδιότητα!
Αν έχετε την αρµοδιότητα του ΟΕΚ -δεν ξέρω τι λέει το Φύλλο
της Κυβέρνησης, δεν το διαβάζω- τότε σας εφιστώ την προσοχή
και σε κάτι άλλο. Έχω δώσει το λόγο µου εδώ µέσα, εδώ και δύο
- τρία χρόνια ότι αν το Ολυµπιακό ακίνητο, το οποίο το δούλευα
τριάµισι χρόνια να το κάνω Υπουργείο Απασχόλησης, δεν γυρί-
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σει πάλι στο Υπουργείο Απασχόλησης θα κάνω κατάληψη κι εγώ
και οι κάτοικοι του Ολυµπιακού Χωριού µε τους οποίους έχω συνεννοηθεί.
∆εν πρόκειται, κύριε Κεγκέρογλου, να µπει ιδιώτης εκεί µέσα!
Και σας εφιστώ την προσοχή. Θα είστε συνυπεύθυνος, γιατί θα
υπάρχουν και διώξεις. Και ένα άλλο θέµα. Ο µεν κ. Μπέζας, ο
πρώην Υφυπουργός της Νέας ∆ηµοκρατίας, έβγαλε υπουργική
απόφαση µε την οποία έλεγε ότι το ακίνητο θα επιστρέψει.
Τότε το ΠΑΣΟΚ, κυρία Πρόεδρε, έλεγε ότι η υπουργική απόφαση δεν φτάνει και ότι θέλει νόµο και πως όταν έρθει, θα φέρει
το νόµο. Ούτε νόµο φέρατε, ούτε κινείτε διαδικασία επιστροφής
του Ολυµπιακού Ακινήτου.
Άρα, θα σας πω κάτι. Ας ξεχάσουν οι «αερητζήδες», αυτοί που
θέλουν να εκµεταλλευθούν το Ολυµπιακό Ακίνητο, ότι το Ολυµπιακό Ακίνητο θα γίνει Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Όσο τουλάχιστον ζω εγώ, αυτό δεν πρόκειται να
γίνει. Θα γίνει κατάληψη µέχρι εσχάτων!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γιακουµάτο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Στη δευτεροµιλία σας, κύριε συνάδελφε,
θυµηθήκατε το ρόλο που είχατε ως κυβέρνηση, το ρόλο του
εµπρηστή.
Αφού, λοιπόν, δώσατε και χαρίσατε µε τα γνωστά…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Πότε σας έβρισα, κύριε Υπουργέ;
Κυρία Πρόεδρε, προστατέψτε µε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): ∆εν είπα «υβριστή», κύριε συνάδελφε,
αλλά εµπρηστή.
Αφού, λοιπόν, δώσατε το συγκεκριµένο κτήριο -το οποίο ανήκε
στην Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου- µέσω των γνωστών διαδικασιών του Βατοπεδίου στον ιδιώτη, έρχεστε στη συνέχεια να
µας πείτε για τον αγώνα που κάνατε -και καλώς τον κάνατε- να
αξιοποιηθεί τότε από το δηµόσιο.
Όµως, η κυβέρνησή σας τότε και η παράταξη στην οποία µέχρι
σήµερα τουλάχιστον ανήκετε, δεν έχει αναγνωρίσει σκάνδαλο
για το Βατοπέδι. Ακόµα!
Εάν, λοιπόν, υπάρξει κάποια δική σας πρόταση, παρακαλώ να
την καταθέσετε. Εµείς µέσα από τη διαδικασία της έρευνας προχωρούµε αυτό το θέµα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Είχατε πει ότι θα φέρετε νόµο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Το ακίνητο δεν ανήκει στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Πού ανήκει;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μην κάνετε διάλογο,
κύριε Γιακουµάτο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Τώρα είναι στον ιδιώτη µε τη µεταφορά
από την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε
πει ότι θα φέρει νόµο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Το ΠΑΣΟΚ θα ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Θα σας δω τι θα ψηφίσετε στην παραποµπή. Μάλλον θα φύγετε
πάλι!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Η Νέα ∆ηµοκρατία έβγαλε
υπουργική απόφαση. Υπάρχει η υπουργική απόφαση του κ.
Μπέζα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Γιακουµάτο, δεν
έχετε το λόγο.
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Θα περιµένουµε, λοιπόν, την ψηφοφορία
για να δούµε τι θα ψηφίσετε και θα τα πούµε µετά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Πείτε µας για τη µεταφορά του
ακινήτου!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Τώρα, όσον αφορά την ουσία, δηλαδή
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τους ανθρώπους που πραγµατικά βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, θα πούµε τα εξής ξεκάθαρα. Θα βγει απόφαση για ρύθµιση
και αν χρειαστεί και νοµοθετική ρύθµιση, θα έρθει εισήγηση στη
Βουλή που θα αφορά το σύνολο των καθυστερούµενων δανείων
για δικαιούχους του ΟΕΚ που έχουν αδυναµία αποπληρωµής.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Για ανέργους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Έτσι κι αλλιώς, ο ΟΕΚ δεν θα προβεί σε
καµµιά ενέργεια που να έχει σχέση µε επιπτώσεις κατασχέσεων
ή οτιδήποτε άλλο.
Το δεύτερο στοιχείο που µπαίνει και είναι ενισχυτικό όσον
αφορά τους ανέργους είναι το γεγονός ότι η ευθύνη του ΟΕΚ γι’
αυτά τα δάνεια θα είναι ακόµα πιο βαρύνουσα.
Όσον αφορά τώρα τα δάνεια που έχουν ληφθεί από τράπεζες,
ισχύει µέχρι τέλος του χρόνου η απαγόρευση για κατασχέσεις
από τις τράπεζες µέχρι αξίας 200.000 ευρώ, ισχύει η προστασία
της πρώτης και κύριας κατοικίας µέχρι 3 Φεβρουαρίου και πιστεύω ότι, εφόσον υπάρξει ανάγκη, αυτή η προστασία θα επεκταθεί όχι µόνο για τις κατοικίες που έχουν δοθεί µέσω ΟΕΚ,
αλλά για την πρώτη κατοικία όλων των πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κεγκέρογλου.
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 240/23-11-2010 επίκαιρη
ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτση Αποστολάτου προς
την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στο
λιµάνι του Πειραιά κ.λπ..
Στον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Αποστολάτο θα απαντήσει ο
Υφυπουργός κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
Κύριε Αποστολάτε, έχετε το λόγο.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι βασικοί ρύποι της ναυτιλίας, όπως το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια αζώτου και τα µικροσωµατίδια,
καθώς και τα καυσαέρια του θερµοκηπίου αυξάνονται ετησίως
κατά µέσο όρο µε ρυθµό σχεδόν 3%.
Βάσει έρευνας του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Πειραιά για το κεντρικό λιµάνι του Πειραιά στο
οποίο γίνονται κάθε χρόνο περίπου είκοσι δύο χιλιάδες διακινήσεις πλοίων, χωρίς να περιλαµβάνεται η κίνηση του Περάµατος,
υπολογίζεται ότι η παραγόµενη ποσότητα καυσαερίων ρύπων
από τα πλοία ανέρχεται στους δύο χιλιάδες εξακόσιους τόνους
ετησίως, αριθµός ο οποίος αυξάνεται διαρκώς, ενδεχοµένως να
είναι και ο µεγαλύτερος και πιο επικίνδυνος στην Ευρώπη για
τους κατοίκους.
Αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσµα το λιµάνι του Πειραιά
να αναδεικνύεται σε αρνητικό πρωταθλητή στην ατµοσφαιρική
ρύπανση, αφού έχει µε τεράστια διαφορά τη µεγαλύτερη ετήσια
συγκέντρωση µικροσωµατιδίων σε σύγκριση µε οποιονδήποτε
σταθµό µέτρησης τόσο στην Αττική -στους Θρακοµακεδόνες και
τη ∆εκέλεια είναι πιο λίγο, που µαζεύεται όλο το µέγα κακό- όσο
όµως και µε άλλες πόλεις της Ελλάδας σε µόλυνση.
Είναι χαρακτηριστικό δε ότι ακόµα και σε βάθος χρόνου, δεκαετίας σχεδόν, δεν εντοπίζονται τόσο υψηλά επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε σταθµό µέτρησης σε καµµία
–επαναλαµβάνω- περιοχή της ελληνικής επικράτειας όσο στον
Πειραιά. Οι πνευµονοπάθειες, ο καρκίνος του πνεύµονος, η αναπνευστική ανεπάρκεια είναι ένα χαρακτηριστικό κλινικό πρόβληµα στα δυο µεγάλα νοσοκοµεία της πόλης µου.
Τον Ιούνιο του 2009 αντίστοιχη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου είχε αποκαλύψει ότι στον Πειραιά τα µικροσωµατίδια ξεπερνούν τα ανώτατα όρια οκτώ στις δέκα φορές το
χρόνο, ενώ η µέση ετήσια τιµή τους είναι διπλάσια και παραπάνω
από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Μετά την έρευνα αυτή το Υπουργείο σας παρουσίασε µια
σειρά σηµαντικών περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που θα πάρει
για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στον Πειραιά και της
βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης. Το πρόβληµα όµως παραµένει και µάλιστα έχει οξυνθεί ιδιαιτέρως επιβαρύνοντας το
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περιβάλλον και τους κατοίκους, ενώ την ίδια στιγµή θέτει σε µεγάλο κίνδυνο την υγεία όλων των έµβιων όντων της πόλης, τόσο
των ανθρώπων όσο και όλης της άλλης πανίδας και χλωρίδας,
θα πω, στον Πειραιά, αλλά και των διερχοµένων επισκεπτών του.
Ερωτάστε, λοιπόν, ποια άµεσα µέτρα προτίθεται να λάβει για
την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο κεντρικό λιµάνι της χώρας το Υπουργείο σας, κ. Μωραΐτη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Αθανάσιος Μωραΐτης θα απαντήσει.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πω ότι το αίτηµα αυτό, η ερώτηση
του Αντιπροέδρου, κ. Αποστολάτου, συναντά και ερωτήσεις και
άλλων περιοχών της χώρας. Και µιλάω για το λιµάνι του Βόλου
και για το Βόλο, για τους ρύπους γιατί η ατµοσφαιρική ρύπανση
έχει δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα και χρειάζεται πολύ ισχυρές πρωτοβουλίες. Και ευχαριστώ τον κύριο συνάδελφο γι’
αυτήν την ερώτηση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µαζί σας ότι πράγµατι είναι ένα θέµα που δεν
αφορά µόνο τον Πειραιά βεβαίως. Αφορά όλα τα µεγάλα λιµάνια
της χώρας. Και είναι γεγονός ότι η ατµοσφαιρική ρύπανση σε
όλες τις µεγάλες πόλεις αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα σήµερα στην εποχή µας. Αιτία της ρύπανσης του αέρα αποτελούν βεβαίως οι βιοµηχανίες της
περιοχής, το κυκλοφοριακό, τα πλοία που προσεγγίζουν το λιµάνι του Πειραιά και βεβαίως οι πολυκατοικίες µε τους παλιούς
καυστήρες θέρµανσης.
Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο µας έθεσε εξ αρχής την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης ως µια από τις βασικές
προτεραιότητές του.
Κύριε Αντιπρόεδρε, αντιλαµβάνοµαι την ευαισθησία σας και
δεν είναι η πρώτη φορά που θέτετε µε ερώτηση ευαίσθητα θέµατα. Εγώ θα προσπαθήσω να σας παραθέσω και κάποια στοιχεία και βεβαίως να σας πω και τα µέτρα, τα οποία είµαστε
διατεθειµένοι να ακολουθήσουµε και τον µπούσουλα που ακολουθούµε εδώ και ένα χρόνο.
Όσον αφορά τώρα στη µείωση της κυκλοφορίας των οχηµάτων το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων αναπτύσσει πολιτικές όπου προωθούµε την
οικολογική µετακίνηση παρέχοντας κίνητρα και ευαισθητοποιώντας τους πολίτες, ώστε να αποφεύγουν τη χρήση αυτοκινήτου
και να αξιοποιούν τα µέσα µαζικών µεταφορών.
Προγραµµατίζεται ήδη -και το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείςη επέκταση του µετρό, τραµ, στην κεντρική περιοχή του Πειραιά
που σε συνδυασµό µε την εφαρµογή και άλλων κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων που θα γίνουν στην περιοχή -εισηγείται σήµερα για
όλα αυτά ο δήµος µε µια συγκεκριµένη κυκλοφοριακή µελέτη- πιστεύω ότι θα βοηθήσει στο να αλλάξουν πάρα πολλά πράγµατα.
Ως ΥΠΕΚΑ έχουµε ήδη εγκρίνει τις µελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των παραπάνω έργων κι έχουµε ήδη εκδώσει τις
αντίστοιχες άδειες περιβαλλοντικών όρων.
Όσον αφορά τη ρύπανση από τις βιοµηχανίες, προωθούµε
µέτρα για τη µείωση των ανώτατων ορίων και παράλληλα θέτουµε ειδικούς όρους στις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων,
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αέριοι ρύποι.
Ταυτόχρονα, προωθούµε µέτρα για την αύξηση του πρασίνου
το οποίο δρα ευεργετικά εναντίον της ρύπανσης του αέρα. Έτσι,
προχωρούµε σε αναπλάσεις στο ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Πειραιά, όπως η γνωστή ανάπλαση της λιµενοβιοµηχανικής ζώνης, που µαζί εδώ έχουµε συζητήσει και πάλι.
Πρόσφατα η Υπουργός ΥΠΕΚΑ ήταν αυτή που παρουσίασε το
Πρόγραµµα «ΑΘΗΝΑ–ΑΤΤΙΚΗ 2014» το οποίο περιλαµβάνει και
την ανάπλαση αυτής της ευαίσθητης ζώνης στη ∆ραπετσώνα και
στο Κερατσίνι.
Όπως προβλέπεται στο εν λόγω Πρόγραµµα, η περιοχή θα µετατραπεί σε ένα πάρκο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισµού, το
οποίο θα συµβάλει σηµαντικά στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά στις κατοικίες –γιατί όπως σας είπα και στην
αρχή και από εκεί προέρχεται ένα µεγάλο µέρος της ρύπανσηςτο Υπουργείο µας προωθεί µέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, βελτιώνοντας την οικολογική
τους συµπεριφορά και µειώνοντας την περιβαλλοντική τους επίπτωση.
Παράλληλα, προωθούµε µέτρα για την προώθηση της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής στο κτήριο και ιδιαίτερα στην κατοικία.
Με όλα τα παραπάνω µέτρα θα µειωθεί η ατµοσφαιρική ρύπανση και στον Πειραιά, ενώ παράλληλα προωθούµε αντίστοιχα
µέτρα και σε άλλες πόλεις και ευαίσθητες περιοχές και λιµάνια,
όπως και η κυρία Πρόεδρος πριν σηµείωσε.
Αυτό το οποίο θέλω να πω, για να κλείσω αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι συµµεριζόµαστε τις ανησυχίες όλων σας για τα µεγάλα περιβαλλοντικά ζητήµατα και προβλήµατα τα οποία είναι
ανοικτά και θέλουν πράγµατι παρεµβάσεις συγκεκριµένες και
γρήγορα αποτελέσµατα.
Αυτό για το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω, όµως, είναι ότι
από την πρώτη στιγµή προσπαθούµε, µε κάθε µέσο το οποίο διαθέτουµε, να φέρουµε αποτελέσµατα σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Μωραΐτη.
Το λόγο έχει ο κ. Αποστολάτος.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχω κανένα λόγο να µην σας πιστεύω για
όλα αυτά που λέτε. Απλώς από το καλοκαίρι, που η Υπουργός
εξήγγειλε µέτρα για την ατµοσφαιρική ρύπανση στο λιµάνι του
Πειραιά µε δηµοσιεύµατα του τύπου «Πνίγεται το λιµάνι από τις
τσιµινιέρες των πλοίων», είχαµε πει ότι θα ήταν µία πάρα πολύ
καλή ιδέα τα πλοία, όλες αυτές τις ώρες που κάθονται κάτω, για
τη λειτουργία όλων των µηχανισµών τους, κλιµατισµού κ.λπ., να
παίρνουν ηλεκτρικό ρεύµα.
Επειδή είµαι γέννηµα θρέµµα Πειραιώτης, γενιές τρεις, θα σας
πω –επειδή προφανώς δεν γνωρίζετε τη γεωγραφία του τόπου
µου- το εξής: Οι καυστήρες και οι πολυκατοικίες σαφώς είναι
πρόβληµα, όπως ισχυρίζεστε. Ο Πειραιάς, όµως, δεν είναι Κυψέλη µε αυτήν τη δαντέλα της Φρεατίδας, του Χατζηκυριάκειου,
του λιµανιού µέχρι τη ∆ραπετσώνα, από το Φάληρο, µε πολλά
ρεύµατα αέρινα που θα µπορούσαν να τον καθαρίζουν αµέσως.
Παρ’ όλα αυτά, είναι ένα πηγάδι ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε
εξαιρετικά επικίνδυνο µείγµα για την ανθρώπινη ζωή.
Αναγνώρισα εξαρχής, από την ανάλυση του ερωτήµατος –το
επαναλαµβάνω- τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου σας σε συνεργασία, δε, µε τον ΟΛΠ, τον κ. Ανωµερίτη, και τη Νοµαρχία Πειραιά, για τη µείωση του κακού της επιβάρυνσης του αέρα του
Πειραιά και την αναβάθµιση των σταθµών µέτρησης, µε το Πρόγραµµα «Πράσινες Στέγες», την εφαρµογή του Ελληνικού Σχεδίου ∆ράσης για επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου µείωσης
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% τουλάχιστον.
Το ζητούµενο, όµως, είναι ότι όλα τούτα πρέπει να γίνουν
πράξη όχι για να αλλάξει ο Πειραιάς την εικόνα που εµφανίζει
σήµερα στην περιοχή κυρίως γύρω από το λιµάνι, αλλά κυρίως
για να προστατεύσουµε την υγεία και τη ζωή των κατοίκων και
των εργαζοµένων σε αυτήν την πόλη.
Κάτι τέτοιο, βεβαίως, δεν έχει γίνει. Ακόµα και ο νέος δήµαρχος λέει ότι θα προσπαθήσει να σας πιέσει, για να ρυθµιστεί το
κυκλοφοριακό πρόβληµα.
Θα σας πω ότι πρόσφατη έρευνα –που σας έλεγα πριν- του
Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά λέει
ότι ο Πειραιάς αντιµετωπίζει µια σειρά περιβαλλοντικών προβληµάτων που καθιστούν ακόµα σοβαρότερο το θέµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
Για να µην επαναλαµβάνω τα διαχειρισµού των ελεύθερων
χώρων κ.λπ., θα σας πω τις σοβαρές προτάσεις που έχουν γίνει
για την αντιµετώπιση της κατάστασης από τους αρµόδιους φορείς, όπως η χρήση καυσίµων µε πολύ χαµηλή περιεκτικότητα
σε θείο, η δηµιουργία υποδοµής, ώστε τα ελλιµενισµένα πλοία
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να ηλεκτροδοτούνται, όπως σας είπα, από το λιµάνι και η λειτουργία των ηλεκτροµηχανών τους να µπορέσει να µην επιβαρύνει µε τόσο καπνό την πόλη, η ενίσχυση του πρασίνου, που
είπατε, γύρω από το λιµάνι το οποίο µπορεί να λειτουργήσει σαν
φυσικό φίλτρο µε τις πραγµατικά πολύ µεγάλες περιοχές που
έχουν απελευθερωθεί, η προώθηση της ανακύκλωσης σε ολόκληρη την πόλη του Πειραιά, που δεν γίνεται, µια υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων υποδοµής και η αποσυµφόρηση των
κεντρικών δρόµων. Όλα αυτά σίγουρα θα µπορέσουν να ελαττώσουν την εκποµπή αερίων των αυτοκινήτων.
Θα κλείσω µε την πιο πρόσφατη είδηση που αφορά την ποιότητα αέρα της χώρας µας, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος.
Μόλις εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογηµένη
γνώµη που αποτελεί το δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας για τη χώρα µας, ζητώντας να συµµορφωθούµε µε την
περιβαλλοντική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα
της ποιότητας αέρα, γιατί ακριβώς πριν από µια εβδοµάδα -αν
θυµάστε- είχαµε την ηµέρα του ΧΑΠ, του χρόνιου αναπνευστικού προβλήµατος, που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι σήµερα ως
λαίλαπα νόσο. ∆εν αναπνέουµε πια.
Συγκεκριµένα, δεν έχουµε κοινοποιήσει ως κράτος στην επιτροπή τη µεταφορά της αντίστοιχης ευρωπαϊκής νοµοθεσίας
στην εθνική µας νοµοθεσία, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει από
τον Ιούνιο του 2010. Πρόκειται για την κοινοτική οδηγία
2008/50ΕΚ που έχει ως στόχο τη µείωση της ρύπανσης σε επίπεδα, τα οποία ελαχιστοποιούν τουλάχιστον τις επιβλαβείς επιδράσεις στο περιβάλλον και κυρίως στην ανθρώπινη υγεία.
Καταλαβαίνετε ότι τα πράγµατα στον τοµέα αυτόν είναι εξαιρετικά κρίσιµα, πολύ δε περισσότερο για τον Πειραιά, το Βόλο,
τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο την Πάτρα. Περιβαλλοντικά επιβαρυµένη αστική περιοχή ο Πειραιάς που πρέπει, επιτέλους, να
οριοθετήσετε τα προτεινόµενα µέτρα, να τα εφαρµόσετε και να
χαράξετε συγκεκριµένη πολιτική εφαρµόζοντας την για ένα λιµάνι πράσινο σε όλα τα επίπεδα. Να κάνετε λοιπόν την πόλη µας
ανθρώπινη και να δώσετε την ανάσα που µας λείπει. Ο Πειραιάς
δεν είναι ο Πειραιάς του µεσοπολέµου µε τις βιοµηχανίες. Οι ελάχιστες που έχουν µείνει, κλείνουν και αυτές.
Σας παρακαλώ, κάντε κάτι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Αποστολάτο για την επίκαιρη
ερώτησή του.
Παρακαλώ, τον κύριο Υπουργό να λάβει το λόγο.
Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, όπως το περιβάλλον
δεν έχει σύνορα, έτσι και η περιβαλλοντική ευαισθησία δεν έχει
κοµµατικά σύνορα. Όλοι έχουµε ευαισθησία για το περιβάλλον
και παρακαλώ πολύ να µας δώσετε απαντήσεις και ελπίδα για
αυτό το θέµα.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα συµφωνήσω.
Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που λέτε, κυρία Πρόεδρε, ότι
το στοίχηµα είναι όλων µας και είναι από κοινού. Αν θέλουµε,
πράγµατι, να δώσουµε αξιόπιστη λύση και να έχουµε αποτέλεσµα σε όλες αυτές τις δράσεις στον Πειραιά ή και στα άλλα λιµάνια της χώρας θα πρέπει να υπάρξει µια καλή συνεργασία
όλων.
Εγώ πριν σας παρέθεσα κάποιες από τις πρωτοβουλίες, τις
οποίες έχει πάρει το Υπουργείο αλλά θα πρέπει να έχουµε στο
µυαλό µας, ότι το ΥΠΕΚΑ µε την αυτοδιοίκηση, τους φορείς, τον
ΟΛΠ, µε όλους θα πρέπει να καθίσουµε και να δούµε πως αυτά
τα µέτρα θα µπορούν να είναι αποτελεσµατικά, ώστε να καταλάβει ο πολίτης, επιτέλους, ότι σε αυτήν την Αίθουσα ή σε κάποιες
άλλες αίθουσες που παίρνονται αποφάσεις δεν υπογράφουµε
απλά αποφάσεις, αλλά προσπαθούµε µέρα µε τη µέρα να αλλάξουµε την ποιότητα της ζωής του.
Θα συµφωνήσω µαζί σας ότι το λιµάνι του Πειραιά δεν είναι
το λιµάνι του µεσοπολέµου. Έχει αλλάξει αρκετά. Είναι ελάχιστες πλέον οι βιοµηχανίες, οι οποίες έχουν µείνει στην περιοχή.
Πιστεύω ότι εδώ είναι ακριβώς το χρέος της πολιτείας µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις να µπορέσει να απαντήσει σε όλα
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αυτά. Το αναφέρατε και εσείς, το αναφέρω και πάλι εγώ ότι η
Υπουργός είχε ειδική συνάντηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο
του ΟΛΠ, το Νοµάρχη του Πειραιά, τους εκπροσώπους του κλάδου της ναυτιλίας, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και συζήτησαν αυτά
τα θέµατα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του Πειραιά από
τις λιµενικές δραστηριότητες και τέθηκε το ζήτηµα για τη βελτιστοποίηση των ελέγχων ποιότητας του αέρα.
Θέλω σ’ αυτό το σηµείο να σηµειώσω πως έχουµε ήδη, αγαπητοί συνάδελφοι, εντάξει στο ΕΠΕΡΑ του ΕΣΠΑ ειδικό πρόγραµµα αναβάθµισης των σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικής
ρύπανσης, µε σκοπό να παρακολουθούµε καλύτερα την περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής, ώστε και οι παρεµβάσεις
µας να έχουν µεγαλύτερο αποτέλεσµα.
Τέλος, αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα προωθούµε το ελληνικό σχέδιο δράσης
για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου 20-20-20, ο οποίος περιλαµβάνει τη µείωση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά
20%, οπότε και θα προκύψει σηµαντική βελτίωση στην ποιότητα
της ατµόσφαιρας στις αστικές περιοχές της χώρας µας και κυρίως σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές. Το είπατε και εσείς,
κυρία Πρόεδρε, και ο κύριος Αντιπρόεδρος που µε όλες του τις
παρεµβάσεις έχει φέρει ζητήµατα τα οποία είναι αρκετά σηµαντικά.
Εγώ θα κλείσω, όπως ξεκίνησα τη δευτερολογία µου. Είναι στο
χέρι όλων µας από κοινού, αν θέλουµε πράγµατι να υπηρετήσουµε µια άλλη κουλτούρα περιβαλλοντική στη χώρα, να αφήσουµε τα µεγάλα λόγια και τις ωραίες κουβέντες και µε πράξεις,
συγκεκριµένες δράσεις να φέρουµε τα αποτελέσµατα, τα οποία
έχει ανάγκη σήµερα ο πολίτης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε και εµείς
τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος. Νοµίζω ότι ήταν ελπιδοφόρα η
απάντησή σας, γιατί υπάρχει η βούληση, όπως και εσείς δηλώσατε σήµερα εδώ.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 236/23-11-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς τους Υπουργούς Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αποζηµίωση των πληγέντων από τις καταστροφές στην Κέρκυρα κ.λπ..
Στον ερωτώντα Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπο Χαραλάµπους θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
Κύριε Χαραλάµπους, έχετε το λόγο, για δύο λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οι καταστροφές που σηµειώθηκαν, κυρία Πρόεδρε, στην Κέρκυρα αποδεικνύουν πόσο λάθος έχετε όταν λέτε ότι το περιβάλλον δεν έχει κοµµατικά σύνορα. Ουσιαστικά στη µεγάλη πλειοψηφία οι πληµµύρες στην Κέρκυρα οφείλονται στο «βιασµό» του
περιβάλλοντος από το κεφάλαιο, τον ασύστολο «βιασµό»,
µπορώ να πω, του περιβάλλοντος της Κέρκυρας, όπου χείµαρροι, ρέµατα, να µην πω και ποτάµια, ουσιαστικά καταστράφηκαν,
γιατί υπάρχει αυθαίρετη δόµηση. Και γι’ αυτήν την αυθαίρετη δόµηση, βέβαια, ευθύνες έχουν όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν,
έχουν και οι τοπικές αρχές.
Κύριε Υφυπουργέ, ξέρετε πολύ καλά ότι στις πρώτες πρωινές
ώρες στις 17 του Νοέµβρη η Κέρκυρα για πολλοστή φορά πληµµύρισε. Οι καταστροφές τεράστιες. Εκατοντάδες λαϊκά νοικοκυριά, εκατοντάδες επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους µικροεπιχειρήσεις, καταστράφηκαν ολοσχερώς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Καταστράφηκαν, όπως είπα, διότι υπάρχει µια πολιτική διαχρονική, η οποία ουσιαστικά επενδύει στο να καταστρέφεται το
περιβάλλον. ∆εν χρηµατοδοτούνται έργα αποστραγγιστικά, έργα
αντιπληµµυρικά, άλλα έργα εγγειοβελτιωτικά και γι’ αυτό το λόγο
βέβαια γίνονται οι τεράστιες αυτές καταστροφές. Οι πληµµύρες
αυτήν τη φορά έπληξαν περισσότερο τους κατοίκους τεσσάρων
δήµων, του ∆ήµου Κερκυραίων, του ∆ήµου Αχιλλείου, του ∆ήµου
Παρελίων και του ∆ήµου Μελιτειέων.
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Κύριε Υφυπουργέ, ξέρω ότι πήγατε χθες και χαιρόµαστε που
θεωρούµε ότι και η δική µας ερώτηση σάς ανάγκασε να επισκεφθείτε τις πληγείσες περιοχές, άρα ξέρετε και από πρώτο χέρι
τις τεράστιες καταστροφές.
Εµείς, κλείνοντας την ερώτηση, σας ρωτούµε ποια άµεσα
µέτρα θα πάρετε, ούτως ώστε αυτές οι οικογένειες, αυτοί οι επιχειρηµατίες που καταστράφηκαν ολοσχερώς να ξεπεράσουν οικονοµικά τα τεράστια αυτά προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν
τώρα και το κυριότερο, τι µακροπρόθεσµα µέτρα προτίθεστε να
πάρετε, ως Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
ούτως ώστε να δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο δίκτυο αντιπληµµυρικών, αποστραγγιστικών και άλλων εγγειοβελτιωτικών
δράσεων, ούτως ώστε η Κέρκυρα να µην αντιµετωπίζει κάθε
φορά που σηµειώνεται µια δυνατή νεροποντή τέτοιου είδους καταστροφές και πληµµύρες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Χαραλάµπους.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, προκειµένου να απαντήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει δίκιο ο αγαπητός συνάδελφος. Οι καταστροφές είναι σηµαντικές στους τέσσερις δήµους, Κερκυραίων, Παρελίων, Αχιλλείων και Μελιτειέων, τους οποίους είχα την ευκαιρία χθες να
επισκεφθώ µαζί µε τη συνάδελφο κ. Γκερέκου, το Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας και το Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Κανελλόπουλο, µαζί µε συνεργεία του ΕΛΓΑ, του
Υπουργείου Υποδοµών, του Νοµάρχη Κέρκυρας και φυσικά των
τοπικών παραγόντων, των δηµάρχων των δήµων που αναφέραµε
προηγουµένως.
Θα ήθελα µόνο να κάνω µια παρατήρηση προς τον αγαπητό
συνάδελφο. Η επίσκεψη ήταν προγραµµατισµένη είτε κάνατε την
ερώτηση είτε όχι. Το έχουµε αποδείξει, άλλωστε, σε κάθε αντίστοιχη καταστροφή σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας έχει
συµβεί. Το επόµενο εικοσιτετράωρο ή τα επόµενα εικοσιτετράωρα είµαστε εκεί και δίνουµε λύσεις άµεσες και µεσοπρόθεσµες.
Ανάλογα πράξαµε και στην Κέρκυρα.
Ασφαλώς, είναι πολύτιµη και η δική σας ερώτηση, όπως και οι
παρεµβάσεις των συναδέλφων, της κ. Γκερέκου και του κ. ∆ένδια
της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο οποίος και αυτός χθες ή προχθές κατέθεσε ανάλογη ερώτηση. Αναγνωρίζω την αγωνία και την προσπάθειά σας και ανέφερα µάλιστα χθες, ότι αύριο το πρωί θα
απαντήσω σε ερώτηση στη Βουλή, που εγκαίρως έχετε καταθέσει.
Υπάρχει σύµπνοια και συνεργασία, για να αντιµετωπίσουµε
αυτά τα θέµατα, τα οποία πλέον είναι πολύ συχνά σε όλη τη
χώρα. Οφείλονται γενικότερα στα ακραία καιρικά φαινόµενα, που
είναι αποτέλεσµα των κλιµατικών αλλαγών. Γίνεται προσπάθεια
για να αποτραπούν ακόµη χειρότερες εξελίξεις, σ’ αυτήν την
προσπάθεια η χώρα µας πρωτοστατεί, αλλά και προσωπικά, ο
Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου –και το γνωρίζετε πολύ
καλά αυτό- και ως Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς. Είναι, όµως, ένα µεγάλο παγκόσµιο θέµα.
Έρχοµαι στο δικό µας χώρο. Πρέπει να πάρουµε µέτρα και
συµφωνώ απολύτως µαζί σας. Και η Κέρκυρα πλήρωσε το τίµηµα
ενός µοντέλου ανάπτυξης, όπως και η Ρόδος και η Χίος και τα
άλλα νησιά. Μπαζωµένα ρέµατα, σε πολλές περιπτώσεις αυθαίρετα µέσα στα ρέµατα ή σε περιοχές που θα έπρεπε να έχουµε
δηµόσιες υποδοµές.
Λέγοντας δηµόσιες υποδοµές, πρέπει να πω ως προς το δηµοτικό και επαρχιακό δίκτυο ότι οι αρµόδιες τοπικές υπηρεσίες
κατά τη διάρκεια της µελέτης και της κατασκευής του δεν έλαβαν υπ’ όψιν τους την ιδιοµορφία και του εδάφους, αλλά και της
µεγάλης κλίσης των εδαφών εκεί και τις έντονες βροχές, που
ούτως ή άλλως η Κέρκυρα έχει. Βεβαίως, αυτό που έγινε τα τελευταία εικοσιτετράωρα ήταν πρωτόγνωρο και δεν έχει γίνει τις
τελευταίες δεκαετίες. Γι’ αυτό και οι σχεδιασµοί που κάνει η πολιτεία, µε τη Νέα Κοινοτική Οδηγία να ενσωµατώνεται µέχρι το
τέλος του χρόνου στο Εθνικό µας ∆ίκαιο, σχεδιάζει πλέον τα αντι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πληµµυρικά και γενικότερα τα δηµόσια έργα µε βάθος τα πενήντα χρόνια και όχι τα δέκα ή είκοσι που ήταν µέχρι τώρα.
Θέλω, όµως, να σας πω ότι η ευθύνη για την αντιπληµµυρική
προστασία της Κέρκυρας, όπως και για όλη τη χώρα, ανήκει στη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση εδώ και περίπου µια οκταετία. Σήµερα
η αρµοδιότητα της αντιπληµµυρικής προστασίας, µε την κατάργηση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, περνά στους νέους ισχυρούς δήµους και στις αιρετές περιφέρειες. Η κεντρική Κυβέρνηση θα είναι πάντα αρωγός των Αυτοδιοικητικών Αρχών. Το ανέπτυξα και στην Κέρκυρα χθες, ότι δηλαδή οι άµεσες παρεµβάσεις θα υπάρξουν. Ήδη, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
διέθεσε 50.000 ευρώ για τις έκτακτες εργασίες και το Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας διέθεσε 100.000 ευρώ για προνοιακά επιδόµατα και οικοσκευές.
Επίσης, χθες µου έστειλε ο νοµάρχης τις πληγείσες περιοχές,
για να τις οριοθετήσουµε στην Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η ΚΥΑ
ήταν έτοιµη, έχει υπογραφεί και κινείται προς τους συναρµόδιους Υπουργούς.
Για τα άµεσα µέτρα –όπως είπαµε µέτρα αποκατάστασης και
αποζηµίωσης- κινείται µία πάγια διαδικασία που τα τελευταία
χρόνια έχει κατακτήσει η ελληνική πολιτεία. Εκεί δεν θα υπάρξει
πρόβληµα. Το πρόβληµα υπάρχει εκεί ακριβώς που θίξατε από
την αρχή, στο γενικότερο σχεδιασµό της αντιπληµµυρικής θωράκισης και προστασίας του νησιού, όπως και ολόκληρης της
χώρας.
Εµείς στο Υπουργείο Υποδοµών έχουµε συγκροτήσει ένα πρόγραµµα 500 εκατοµµυρίων ευρώ για όλη τη χώρα, το οποίο δεν
το έχουµε ακόµη ξεκινήσει, λόγω της δηµοσιονοµικής στενότητας και των προβληµάτων που υπάρχουν και τα γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά. Αισιοδοξούµε ότι τον επόµενο χρόνο θα το ξεκινήσουµε και θα βοηθήσουµε στις πιο δύσκολες και επείγουσες περιπτώσεις, µία από αυτές είναι και η Κέρκυρα. Γι’ αυτό, λοιπόν,
σ’ αυτό το σχεδιασµό είµαι βέβαιος ότι θα βοηθήσετε και εσείς
µε την εµπειρία και τη γνώση, γιατί είναι ένα θέµα που µας αφορά
όλους και όλοι µαζί πρέπει να προσπαθήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Μαγκριώτη.
Ο ερωτών συνάδελφος, κ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, έχει το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι
και εσείς ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και η κ. Γκερέκου ως
Βουλευτής του κυβερνητικού κόµµατος, αλλά και όλοι οι άλλοι
που αναφέρατε ότι σας συνόδευσαν, κύρια οι τοπικές αρχές της
Κέρκυρας, δεν είναι άµοιροι ευθυνών. Έχει ο καθένας στο µέτρο
που του αναλογεί τις ευθύνες. Είπατε ότι τα αντιπληµµυρικά
έργα για αντιµετώπιση τέτοιων καταστροφών ανήκαν στη νοµαρχία. Συµφωνούµε. Αλλά αν η νοµαρχία δεν έχει τους απαραίτητους πόρους, ουσιαστικά είναι θεατής. Και ακόµα
χειρότερο είναι αυτό που κάνουν όλοι αυτοί που είπα που τώρα
παίζουν τους πόντιους πιλάτους. Ουσιαστικά υποβάλλουν -και
δεν είναι η πρώτη φορά που σας το αναφέρω, βέβαια αυτά ήταν
πραγµατικά ακραία φαινόµενα, αλλά και µε µία µέτρια νεροποντή
οι περιοχές της Κέρκυρας πληµµυρίζουν- στον κερκυραϊκό λαό
ότι πρόκειται περί θεοµηνίας. «Θεοµηνία είναι, µήνις του Θεού, τι
να κάνουµε; Σηκώνουµε τα χέρια ψηλά». ∆εν είναι έτσι. Και αν
θέλετε, όπως λέει και η παροιµία: «των φρονίµων τα παιδιά πριν
πεινάσουν µαγειρεύουν», είναι πολύ καλύτερα να προλαµβάνουµε, παρά να θεραπεύουµε.
Επιτρέψτε µου εδώ να κάνω µία εισαγωγή, επειδή είδα στο διαδίκτυο τα µέτρα που εξαγγείλατε, εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι τίποτα, αλλά έχουν µέσα πάρα πολλά «θα», έχουν µέσα εκδόσεις
κοινών υπουργικών αποφάσεων κ.λπ., έχουν πάρα πολλά πράγµατα που παραπέµπονται στο µέλλον.
Εγώ, λοιπόν, επαναλαµβάνω το εξής: Ως πότε η κάθε κυβέρνηση θα εξαγγέλλει ότι βοηθά τους πληµµυροπαθείς, αλλά ουσιαστικά δεν το αντιµετωπίζει το πρόβληµα στη ρίζα του, που
είναι οι πληµµύρες και που λύνεται µέσα από τη διάθεση ικανού
ποσού; Εγώ δεν θα πω ότι µε πολύ λίγα χρήµατα λύνεται, όµως
θα λυθεί οριστικά και αποτελεσµατικά το πρόβληµα των πληµµυρών στην Κέρκυρα, που είναι όπως σας είπα αυτό το δίκτυο
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αντιπληµµυρικών, αποστραγγιστικών και άλλων εγγειοβελτιωτικών έργων;
Εµείς -και όταν λέω εµείς εννοώ οι Κερκυραίοι- ζητούµε άµεσα
η Κυβέρνηση και κύρια το Υπουργείο σας που είναι το αρµόδιο
να εκπονήσει ένα τέτοιο σχέδιο σε συνεργασία µε οποιονδήποτε
φορέα –εµάς δεν µας νοιάζει αν είναι η περιφέρεια, αν είναι ο
δήµος, αν είναι η νοµαρχία, αρκεί να είναι αποτελεσµατικό αυτό
το σχέδιο- ούτως ώστε η Κέρκυρα να µην πνίγεται µε την πρώτη
νεροποντή και να µη µετονοµάζουµε την κάθε νεροποντή θεοµηνία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ,
επειδή η Κέρκυρα είναι ο πρώτος νοµός, ο οποίος έχει τις περισσότερες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα, γι’ αυτό είναι και καταπράσινη -έχω κάνει αγροτικό ιατρείο- ο κ. Χαραλάµπους, εν
πολλοίς, έχει δίκιο που επιµένει να σας στριµώχνει.
Έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): ∆εν ένιωσα καθόλου να µε στριµώχνει, συµφωνώ µε τις βασικές του διαπιστώσεις και νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι.
Η Κέρκυρα ακολούθησε ένα µοντέλο ανάπτυξης που δηµιούργησε πλούτο και ευηµερία στους ανθρώπους της, γιατί είχε
όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως και άλλες περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα τα νησιά µας, αλλά δεν σκέφτηκαν
όλες αυτές τις δεκαετίες τις βασικές δηµόσιες υποδοµές, µεταξύ
αυτών και την αντιπληµµυρική προστασία.
Με αυτή την έννοια υπάρχουν ασφαλώς διαχρονικές ευθύνες,
σε όλες αυτές τις περιοχές και στις κυβερνήσεις και στις τοπικές
αρχές και στους πολίτες. Να µην απαλλάσσουµε από τις ευθύνες
τους και εκείνους τους πολίτες που έχουν αυθαιρετήσει. ∆εν
υπήρξε καµµιά πολυεθνική εταιρεία η οποία µπάζωσε ρέµα στην
Κέρκυρα, στη Χίο ή οπουδήποτε αλλού. Τα ρέµατα τα µπαζώνουν οι ιδιοκτήτες, µικροεπιχειρηµατίες, τοπικοί παράγοντες µε
την ανοχή των υπηρεσιών και των Αρχών αγαπητέ συνάδελφε.
Το είδαµε προχθές στη Χίο, το είδαµε στην Κέρκυρα, το έχω δει
παντού γιατί, πράγµατι, είναι µια χρονιά µε πολύ ακραία καιρικά
φαινόµενα. Αυτόν τον χαρακτηρισµό χρησιµοποιώ και εγώ, όπως
είδατε και όχι τις θεοµηνίες κάτω από τις οποίες κάποιοι θέλουν
να κρύψουν τις ευθύνες τους.
Για αυτό και εγώ χθες µίλησα για έναν επανασχεδιασµό για τη
διάνοιξη ρεµάτων και στην Κέρκυρα, όπως και στη Χίο, όπου
µέσα στον αστικό ιστό της Χίου και εκεί οφείλονταν οι καταστροφές, έχουµε τρία µπαζωµένα ρέµατα τις τελευταίες τρεις
τέσσερις δεκαετίες.
Αυτήν την κακή νοοτροπία, πρέπει να την πολεµήσουµε όλοι
µαζί. Γι’ αυτό τόσο οι τοπικές αρχές όσο και η κεντρική διοίκηση
πρέπει να κάνουν και αυτές το καθήκον τους, να µην υποκύπτουν
σε πιέσεις, σε εκβιασµούς και πολύ περισσότερο να µην συναλλάσσονται µε αυτές τις νοοτροπίες και τις πρακτικές.
∆εν υπάρχει κανένα «θα» µέσα στις εξαγγελίες και τις προτάσεις µας. Είπατε σε κάποια ΚΥΑ που παραπέµπει. Η ΚΥΑ υπεγράφη ήδη από εµάς. Είχε διαµορφωθεί πριν ανέβω στην
Κέρκυρα. Είναι προέκταση µιας πάγιας νοµοθεσίας που έχει κατακτήσει η χώρα µας. Ήδη στην Ικαρία και στη Χίο έχει ενεργοποιηθεί η κοινή υπουργική απόφαση. Οι πιστοποιήσεις, οι
καταµετρήσεις των ζηµιών έχουν γίνει ήδη από τον ΕΛΓΑ και από
άλλα Υπουργεία. Έχουν δοθεί 50.000 ευρώ από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη για τις έκτακτες εργασίες, όπως και
100.000 ευρώ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από ∆ευτέρα θα διανεµηθούν για τις οικογένειες,
τους πολίτες που δεν έχουν στέγη. Είναι προνοιακά.
Βεβαίως δεν είναι µόνο αυτά. Εάν πιστοποιηθούν, µε διαφάνεια πάντοτε το τονίζω και πρόσθετες ανάγκες, θα καλυφθούν
από τα Υπουργεία. Τα άλλα Υπουργεία όπως το Υπουργείο Υποδοµών που χρηµατοδοτεί την αποκατάσταση των σπιτιών και της
επαγγελµατικής στέγης, το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καλύπτει τις αποζηµιώσεις για τον
επαγγελµατικό εξοπλισµό, για τις αποθήκες, για τις προµήθειες,
ο ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όλα αυτά κάνουν τις καταγραφές και µέσα από την κοινή υπουργική από-
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φαση, θα προχωρήσουµε στις καταβολές των αποζηµιώσεων.
Αυτή είναι η δική µας πρακτική, δεν ξέρω και δεν θα ήθελα να
αναφερθώ στην προηγούµενη Κυβέρνηση. Άρα δεν υπάρχει «θα»
όσον αφορά το άµεσο.
Όσον αφορά τώρα το µεσοπρόθεσµο και πάλι θα συµφωνήσω
µαζί σας πως και η Κέρκυρα έχει ανάγκη ενός µεσοπρόθεσµου
σχεδιασµού, όπως και κάθε περιοχή της χώρας. Πολύ περισσότερο η Κέρκυρα που έχει τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως
τα περιγράψαµε και εγώ και εσείς. Είναι ευθύνη της αιρετής περιφερειακής διοίκησης, όπως µέχρι τώρα ήταν της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και η κεντρική Κυβέρνηση, εµείς, θα είµαστε αρωγοί και θα χρηµατοδοτήσουµε αυτά τα προγράµµατα. Τόνισα ότι
έχουµε διαµορφώσει ήδη ένα πρόγραµµα.
Στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η περιφέρεια είχε
µέτρο για τη χρηµατοδότηση της αντιπληµµυρικής προστασίας
από την προηγούµενη κυβέρνηση. Έτσι επιταχύναµε τη µελετητική ωριµότητα, χρηµατοδοτήσαµε και ήδη εντάσσονται αντιπληµµυρικά έργα.
Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όµως, η περιφέρεια στο ΕΣΠΑ,
στο ΠΕΠ, δεν προέβλεψε τέτοιο µέτρο και γι’ αυτό υπάρχει αυτή
η παντελής αδυναµία, τουλάχιστον σήµερα. Γι’ αυτό και σαν Κυβέρνηση θα βοηθήσουµε πρόσθετα εµείς, γιατί ακριβώς δεν προβλέφθηκε στο ΠΕΠ. Ζήτησα από τον περιφερειάρχη αν µπορεί
να προχωρήσει σε µια άµεση αναµόρφωση του ΠΕΠ, έστω τώρα
στο τέλος, έστω κάποια χρήµατα να τα δώσουµε γι’ αυτό ακριβώς που είπατε, µια µεσοπρόθεσµη αντιπληµµυρική θωράκιση
της Κέρκυρας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υπουργό κ. Μαγκριώτη και για την απάντηση και για την
υπενθύµιση συνειδητότητα της ευθύνης του πολίτη στα ρέµατα
και σε όλα τα κακά που κάνουµε εµείς. Και στους δύο σας όµως
θα θυµίσω ότι αυτό που έγινε στην Κέρκυρα, για τη θεοµηνία,
είναι µήνις Θεού µε την έννοια της κλιµατικής αλλαγής, διότι η
Κέρκυρα απέχει ελάχιστα από την Ιταλία, όπου πνίγηκαν άνθρωποι προχθές, πληµµύρισαν ολόκληρες πόλεις και χάθηκαν περιουσίες.
Ακολουθεί η πέµπτη µε αριθµό 234/23-11-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου-Πασχαλίδου προς τους Υπουργούς
Οικονοµικών και Επικρατείας, σχετικά µε τις οικονοµικές εξελίξεις στην ΑΤΕ bank κ.λπ..
Κυρία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, έχετε το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, τα σενάρια για την πώληση της Αγροτικής
Τράπεζας παίρνουν και δίνουν και το λέω αυτό γιατί µήνες πριν
είχαµε το σενάριο της αγοράς της ΑΤΕ και του Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου από την Τράπεζα Πειραιώς. Τώρα έχουµε έντονα
σενάρια, τα οποία βλέπουν το φως της δηµοσιότητας και τι λένε;
Ότι υπάρχει κινεζικό ενδιαφέρον για την αγορά της ΑΤΕ Bank κι
έτσι προσπαθεί η Κυβέρνηση και η ΑΤΕ να βρει τον κατάλληλο
χρόνο για να δηµοσιοποιήσει τα αποτελέσµατα αυτών των συµφωνιών.
Αυτό βέβαια έρχεται και σε αντίθεση µε την πρόθεση του
Υπουργείου Οικονοµικών που φαίνεται να εξετάζει την κεφαλαιακή ενίσχυση µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
µελλοντική µάλιστα συγχώνευσή τους. Επιπλέον, φαίνεται ότι η
δυνατότητα πώλησης εξετάζεται σοβαρά γιατί το κλίµα µετά από
τις συνθήκες που διαµορφώθηκαν στο τελευταίο Συµβούλιο Κορυφής των Βρυξελλών ως προς τη διαχείριση των δηµοσίων ελλειµµάτων και την οικονοµική εξυγίανση των κρατών-µελών της
Ευρωζώνης, έχει αλλάξει.
Αυτό, κύριε Υφυπουργέ, θα φέρει τραγικές εξελίξεις αν συµβεί. Η Αγροτική Τράπεζα είναι η τράπεζα που στήριζε για χρόνια
τους αγρότες. Αυτήν τη στιγµή είναι κοµβικό το σηµείο, που είµαστε. Η Αγροτική Τράπεζα πρέπει να παραµείνει υπό δηµόσιο
έλεγχο και µάλιστα να ενισχυθεί. Είναι τραγικό για τους αγρότες, για τους εργαζόµενους και για την ίδια τη χώρα.
Αυτό θα φέρει και άλλα δυσάρεστα αποτελέσµατα, διότι µε
αυτά τα δεδοµένα επηρεάζονται αρνητικά οι εξελίξεις και συ-
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γκεκριµένα η πρόσληψη επτακοσίων τριάντα επιτυχόντων µέσω
ΑΣΕΠ, που περίµεναν ότι θα απορροφηθούν µε ρυθµό εβδοµήντα κάθε µήνα, όπως είχε υποσχεθεί ο διοικητής της ΑΤΕ Bank,
γεγονός όµως, που αναίρεσε στη συνέχεια, αγνοώντας τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις που ορίζονται από το ΦΕΚ των διοριστέων. Πιο πριν θέλω να πω ότι ο κ. Πανταλάκης έχει
ανακοινώσει τη µείωση κατά 10% των µισθών των εργαζοµένων
στην Αγροτική Τράπεζα, ενώ γι’ αυτά που µόλις ανέφερα ο κ. Πανταλάκης ανακοίνωσε ότι οι επιτυχόντες της 9Κ/2008 προκήρυξης δεν πρόκειται να προσληφθούν στην ΑΤΕ και το δηµόσιο θα
αναλάβει την πρόσληψή τους.
Έχουµε καταθέσει µε το συνάδελφό µου, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ερώτηση στις 4-11-2010 για το θέµα των επιτυχόντων
του ΑΣΕΠ, µία φοβερά εµπεριστατωµένη ερώτηση και η απάντηση ήρθε µόνον σήµερα το πρωί που την πήραµε από τη
Βουλή, ήρθε µόνο από το ΥΠΕΣ, που µας έστειλε το έγγραφο
του ΑΣΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε ανάλογη, όµως, ερώτηση του συναδέλφου του κ. Σταϊκούρα
έχει απαντήσει ήδη το Υπουργείο Οικονοµικών βασικά το έγγραφο που απέστειλε η Αγροτική Τράπεζα και τι λέει αυτό. Σε
αυτό λέει η Αγροτική Τράπεζα: «Σας γνωρίζουµε ότι η άµεση
πρόσληψη του υπολοίπου των επιτυχόντων υπερβαίνει τις δυνατότητες της τράπεζας υπό τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες,
οι οποίες είναι παντελώς διάφορες όπως τις ισχύουσες κατά το
χρόνο προκήρυξης του διαγωνισµού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε,
κυρία Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, αυτό που θέλω είναι να µου εξηγήσετε πώς
παραβιάζεται η συγκεκριµένη διάταξη, διότι η Αγροτική Τράπεζα
εξαιρείται από το νόµο µε τις προσλήψεις και τους διορισµούς
που παγώνουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την ερώτηση
αυτή που έκανε και που µας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουµε
λιγάκι για το µέλλον και την προοπτική του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Θα ήθελα, όµως, πριν προχωρήσω στην απάντηση να κάνω µία έκκληση προς όλους τους συναδέλφους,
επειδή ζούµε σε µία περίοδο υψηλής αβεβαιότητας σε ό,τι
αφορά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Αναφερόµαστε σε µία τράπεζα, η οποία είναι εισηγµένη στο
Χρηµατιστήριο και πολλές φορές όταν υιοθετούµε άκριτα απόψεις που διακινούνται, αλλά δεν έχουν καµµία βάσιµη τεκµηρίωση, µπορεί να δηµιουργήσουµε περισσότερα προβλήµατα,
παρά το γεγονός ότι ξεκινούµε από καλές προθέσεις. Γιατί πραγµατικά ενδιαφερόµαστε για το πώς θα στηριχθεί ένας τραπεζικός
οργανισµός µε µια ιδιαίτερη παράδοση µέσα στη χώρα µας,
όπως είναι η ΑΤΕ.
Λέω, λοιπόν, ότι πολύ πριν γίνει η συζήτηση για τη συµφωνία
των 110 δισεκατοµµυρίων, η ίδια η διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας είπε ότι έχει κάποια προβλήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπίσει. Και είχε κάνει µία πρόταση προς την Κυβέρνηση και
όχι µόνο, που είναι ο βασικός µέτοχος, για πρωτοβουλίες που θα
έπρεπε να αναληφθούν από την µεριά της διοίκησης, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αυτά τα προβλήµατα. Εποµένως, το να
προσπαθούµε κάθε φορά να επικαλεσθούµε κάποιον κακό τρίτο,
ο οποίος µας υποχρεώνει να κάνουµε µία σειρά από κινήσεις,
ούτε το δηµόσιο διάλογο βοηθά, αλλά ούτε και ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα. Τα προβλήµατα ήταν γνωστά, επιβεβαιώθηκαν και από το stress test το οποίο έγινε και απλώς πρέπει να
αντιµετωπισθούν.
Θεωρώ ότι η ερώτηση αυτή κατά πάσα πιθανότητα είχε ετοιµαστεί και είχε κατατεθεί πολύ πριν βγει η χθεσινή ανακοίνωση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της Αγροτικής Τράπεζας, όπου δίνονται απαντήσεις άµεσα στη
συγκεκριµένη ερώτηση. Γιατί η συνάδελφος µιλάει για κρυφές
συνοµιλίες, οι οποίες έχουν σαν στόχο την ιδιωτικοποίηση της
Αγροτικής Τράπεζας.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κύριε Υπουργέ …
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Μα, όταν
τα υιοθετείτε και τα φέρνετε µέσα εδώ στη Βουλή προς συζήτηση, ουσιαστικά είναι σαν να λέτε ότι υπάρχουν βάσιµες εκτιµήσεις ότι αυτά επιβεβαιώνονται. Στην πραγµατικότητα καµµία
συνοµιλία δεν έχει γίνει για ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας.
Η Αγροτική Τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Η Κυβέρνηση επανειληµµένα έχει δηλώσει ότι µετά από
αυτήν την κρίση θέλουµε να βγούµε µε ένα τραπεζικό σύστηµα,
το οποίο θα είναι υγιές και θωρακισµένο από κεφαλαιακή άποψη.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής τη προσέγγισης που έχουµε γύρω
από το ποιο είναι το µέλλον του τραπεζικού συστήµατος, η Αγροτική Τράπεζα προχώρησε χθες σε ανακοίνωση και λέει ότι προχωράµε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ύψους ενός
δισεκατοµµυρίου. Όπως αντιλαµβάνεσθε, το δηµόσιο είναι ένας
από τους µετόχους και έχει ανακοινώσει ότι θα αναλάβει τις ευθύνες του. Και βεβαίως, η Αγροτική Τράπεζα ανακοίνωσε κιόλας
ότι µέρος από αυτά τα χρήµατα που θα προκύψουν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα χρησιµοποιηθούν, για να µετατραπούν οι προνοµιούχες µετοχές σε κοινές µετοχές.
Σε ό,τι αφορά την ελευθερία κινήσεων και επιλογών της Αγροτικής Τράπεζας, θα πρέπει να υπενθυµίσω στους συναδέλφους
που θέτουν µια σειρά από ερωτήµατα, ότι οι τράπεζες οι οποίες
βρίσκονται κάτω από την ενίσχυση του κράτους στο πλαίσιο που
είχε ψηφιστεί από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, εκ των
πραγµάτων ελέγχονται -διότι έχουν πάρει κρατική ενίσχυση- και
από την Επιτροπή Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
βεβαίως, θα πρέπει σε κάποια φάση να παρουσιάσουν και ένα
σχέδιο αναδιάρθρωσης για το πώς θα µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατά τους, για να µη θεωρηθεί ότι αυτή η κρατική ενίσχυση παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισµού.
Για το άλλο ζήτηµα του προσωπικού θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Σαχινίδη.
Η συνάδελφος κ. Αµµανατίδου Πασχαλίδου έχει το λόγο για
τρία λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζατε, κύριε Υφυπουργέ, ότι αυτή η ερώτηση όντως κατατέθηκε την Τρίτη και χθες ανακοινώθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Αυτό από τη µεριά σας το θεωρείτε µία
δέσµευση. Παρ’ όλα αυτά, όµως, µε όσα συµβαίνουν στην Αγροτική Τράπεζα, υπάρχουν και οι ανησυχίες του ήδη υφισταµένου
προσωπικού, στο οποίο ο κ. Πανταλάκης, ανακοινώνει διάφορα
µέτρα που θα πάρει. Από εκεί και πέρα, επειδή θα µου απαντήσετε στην δευτερολογία σας για το προσωπικό και γνωρίζετε ότι
εγώ δεν θα έχω µετά το χρόνο για να απαντήσω σε αυτά που
εσείς θα µου πείτε, θα πιάσω κατ’ ευθείαν το δεύτερο κοµµάτι, το
οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό σε σχέση µε το πρώτο.
Αν οι εξελίξεις, όπως λέτε, της Αγροτικής Τράπεζας είναι σε
µία πολύ θετική κατεύθυνση και έχουµε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, όπως ανακοινώθηκε χθες, τι δεσµεύει την Αγροτική Τράπεζα και τον κ. Πανταλάκη να κάνει άµεση υλοποίηση
του νόµου και του ΦΕΚ διορισµού και να πάρει κατ’ ευθείαν τους
περίπου επτακόσιους επιτυχόντες, τους οποίους εµπαίζουν και
το Υπουργείο Οικονοµικών -γιατί εποπτεύει την Αγροτική Τράπεζα- και το Υπουργείο Εσωτερικών και είναι µπαλάκι από το ένα
Υπουργείο στο άλλο;
Αυτή τη στιγµή οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άνεργοι. Ο
λόγος είναι ότι µόλις πέτυχαν στον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και
βγήκαν τα αποτελέσµατα των ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε έφυγαν από τις δουλειές τους κάποιοι που το έµαθαν και κάποιοι οικειοθελώς ενηµέρωσαν τους εργοδότες ως όφειλαν και περίµεναν εντός
προθεσµιών βάσει του νόµου να τους απορροφήσει η τράπεζα.
Σήµερα είναι σε µία δραµατική κατάσταση.
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Υπάρχει και το θέµα της ισότητας. Κάποιοι έχουν προσληφθεί
και κάποιοι όχι. Αυτό αγγίζει το θέµα της αρχής της ισότητας,
δηλαδή το παραβιάζει. Είναι αυθαίρετη όλη αυτή η διαχείριση
από την πλευρά της Αγροτικής Τράπεζας και της διοίκησης και
θα πρέπει τώρα να µου απαντήσετε ποια θα είναι η δέσµευση
από την πλευρά του Υπουργείου Οικονοµικών ως εποπτεύον
Υπουργείο το οποίο θα διαχειριστεί το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Είναι περίπου επτακόσιοι σαράντα επιτυχόντες. Πραγµατικά
οι περισσότεροι περιµένουν κρεµασµένοι στις τηλεοράσεις,
κύριε Υφυπουργέ, την απάντησή σας που θα είναι και µία δέσµευση για το µέλλον τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
∆υστυχώς ο χρόνος µου είναι ελάχιστος. Όµως θα καταθέσω
το υπόµνηµα των αδιορίστων επιτυχόντων το οποίο έχει κατατεθεί και στον Πρόεδρο της Βουλής και λέει εµπεριστατωµένα όλα
όσα έχουν συµβεί µε τη δική τους υπόθεση. θα καταθέσω και
τους αριθµούς πρωτοκόλλου και προ το Υπουργείο Εσωτερικών,
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονοµικών, ΑΣΕΠ και στο
πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού. Σας παρακαλώ να είστε
πολύ συγκεκριµένος.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Σαχινίδης για να
ολοκληρωθεί η επίκαιρη ερώτηση.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, όπως γνωρίζετε η Αγροτική Τράπεζα είναι
υποχρεωµένη να παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης προκειµένου να αντιµετωπίσει τα προβλήµατά της.
Πρακτικά αυτό τι συµβαίνει; Ότι η Αγροτική Τράπεζα, θα πρέπει
να επαναπροσδιορίσει τις δραστηριότητές της και να παραιτηθεί από σειρά δραστηριοτήτων που δεν έχουν σχέση µε το κύριο
αντικείµενό της. Θα πρέπει επίσης να επαναπροσδιορίσει αν
υπάρχει σκοπιµότητα σε χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
εκτός Ελλάδας.
Ταυτόχρονα η τράπεζα για να µπορέσει να αναταπεξέλθει στα
προβλήµατά της θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει το κόστος των
δαπανών. Άρα αυτήν τη στιγµή η τράπεζα στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης θα πρέπει να έχει συγκεκριµένες ενότητες, τι κάνει
µε χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες του εξωτερικού, τι κάνει
µε µία σειρά από δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση µε τον
κύριο κορµό των δραστηριοτήτων της τράπεζας και βεβαίως να
αντιµετωπίσει και το πρόβληµα των δαπανών.
Σε ό,τι αφορά δε το προσωπικό για το οποίο µιλάτε θα πρέπει
να αντιληφθείτε και εσείς ότι στις παρούσες συνθήκες που δεν
υπάρχει προοπτική στις ευρύτερες τραπεζικές εργασίες, ο σχεδιασµός που είχε γίνει πριν από τρία χρόνια για την πρόσληψη
ενός αριθµού οκτακοσίων, εννιακοσίων ή και χιλίων ατόµων δεν
µπορεί να συµβαδίζει µε τις σηµερινές ανάγκες της τράπεζας.
Τη στιγµή, λοιπόν, που η τράπεζα αντιµετωπίζει αντικειµενικά
προβλήµατα είναι δυνατόν να έρχεστε εσείς που ενδιαφέρεστε
εδώ και να λέτε να προσλάβει η τράπεζα επτακόσια άτοµα; Από
πού θα πληρωθούν αυτά τα άτοµα που θέλετε να προσλάβει η
τράπεζα; Υπάρχει µήπως αύξηση τραπεζικών εργασιών; Θα µπορέσουν αυτά τα άτοµα να οδηγήσουν σε αύξηση των τραπεζικών
εργασιών για να επιφορτιστεί η Αγροτική ένα δυναµικό που η
πρόσληψή του είχε σχεδιαστεί πριν από τρία χρόνια;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Είναι µέσω ΑΣΕΠ. Το
Υπουργείο Εσωτερικών να τους βάλει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ,
κυρία Αµανατίδου.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αυτήν τη
στιγµή το ζητούµενο είναι να προστατεύουµε την τράπεζα και όχι
πώς θα βάλουµε τη τράπεζα να επωµιστεί πρόσθετα βάρη, αφού
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δεν έχει αυτήν τη στιγµή τη δυνατότητα να τα απορροφήσει έτσι
ώστε να βοηθηθεί η τράπεζα στην κατάσταση που βρίσκεται.
Γι’ αυτό και η διοίκηση της τράπεζας ενεργώντας υπεύθυνα
είπε «εµείς υπό τις παρούσες συνθήκες δεν µπορούµε να απορροφήσουµε αυτό το προσωπικό διότι αυτό θα δυναµιτίσει τις
προοπτικές της τράπεζας» και αναζητά τρόπους µε τους οποίους θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Είναι αυθαίρετη όµως,
κύριε Σαχινίδη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Σαχινίδη.
Θα συζητηθεί η έκτη, µε αριθµό 227/23-11-2010, επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη προς
την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε τη ∆ασική Πολιτική της Χώρας κ.λπ..
Κύριε Κιλτίδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου να
αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς µε λύπη θέτω ένα δεοντολογικό ζήτηµα. Ειλικρινά
θα αποχωρούσα από την Αίθουσα, όχι γιατί δεν γνωρίζω πώς λειτουργεί η εκτελεστική εξουσία διά της Κυβερνήσεως -είχα την
τύχη να χρηµατίσω κι εγώ Υφυπουργός- αλλά δεν είναι δυνατόν
η κυρία Υπουργός να νοµοθετεί, ως η ίδια και η Κυβέρνηση έχει
αποφασίσει, και να έρχεται εδώ ο φίλτατος και αγαπητός και µαχητής των νεανικών χρόνων Υφυπουργός κ. Μωραΐτης, ο οποίος
έχει την αρµοδιότητα βεβαίως της δασικής πολιτικής, όπως κάποτε την υπηρέτησα και εγώ, αλλά γνωρίζουµε όλοι ότι δεν έχει
τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Το θέµα είναι µείζον, κύριε Πρόεδρε. Επί δέκα µήνες η χώρα
δεν έχει δασικό νόµο. Όταν απουσιάζει η έννοια του δάσους, θεσµοθετηµένη νοµικά, δεν υφίσταται δασική νοµοθεσία. Επί δέκα
µήνες! Ποιος θα λογοδοτήσει σ’ αυτήν την πατρίδα, σ’ αυτούς
τους ανθρώπους, οι οποίοι διεκδικούν το δίκαιό τους, για τις πράξεις που έγιναν όλο αυτό τον καιρό; «Όχι», λέει, «µε 15% περίπου
µέχρι 25% συγκόµωση». ∆εν γνωρίζουν βεβαίως όσοι µας ακούν
ή όσοι µας παρακολουθούν τις λεπτοµέρειες της δασικής νοµοθεσίας.
Το θέµα είναι µέγιστο. ∆ήθεν µε αφορµή τους δασικούς χάρτες, µία καλή πρωία έρχεται ένα νοµοσχέδιο που δεν χρειαζόταν, γιατί υπήρχε νοµοθεσία, υπήρχαν έτοιµες οι πράξεις από τη
δασική υπηρεσία για να γίνουν οι δασικοί χάρτες και τα κονδύλια
ήταν δεσµευµένα, και δυστυχώς καταργείται η διάταξη, καταργείται εκτελεστικός νόµος του Συντάγµατος και η Υπουργός δεσµεύεται τότε -γιατί τότε το αντελήφθη- στην επιτροπή ότι πρέπει
πράγµατι να φέρει µία εγκύκλιο –είπε η ίδια- ή τέλος πάντων
πάση θυσία µε µια νοµοθετική πρωτοβουλία που θα γινόταν το
φθινόπωρο, το Σεπτέµβριο, να διορθωθεί το κακό, το οποίο οµολόγησε η ίδια ότι είναι κακό. Και αντ’ αυτού έχω κάνει έξι ερωτήσεις από την 1η Ιουνίου και προσπαθώ να φέρω σ’ αυτήν την
Αίθουσα, είτε την κυρία Υπουργό είτε τον Πρωθυπουργό και κανένας δεν απαντά. Και σήµερα ευχαριστώ που είναι ο Υφυπουργός εδώ και µένω για την ιστορία και για την τιµή της δασικής
πολιτικής και για την όποια, αν το θέλετε, υπεράσπιση, ο ίδιος
θέλει να δώσει. Όµως είναι απαράδεκτο το φαινόµενο αυτό.
Θα επανέλθω όµως στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Πριν δώσω το λόγο
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Μωραΐτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή
να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία
παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
κι ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου της Βουλής, αλλά
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και εκπαιδευτικοί από το 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλαδελφείας.
Καλώς ήλθατε, παιδιά!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στην τελευταία, σηµερινή επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου
Βουλευτή κ. Κιλτίδη θα απαντήσει, λοιπόν, ο Υφυπουργός Περι-
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βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πράγµατι αντιλαµβάνοµαι την επίκαιρη
ερώτηση του κ. Κιλτίδη, στην οποία όµως βεβαίως, κύριε συνάδελφε, άλλα ρωτάτε. Στην πρώτη τοποθέτησή σας όµως και στην
ανάλυση του ερωτήµατός σας αναφερθήκατε πιο πολύ γύρω από
την έννοια του δάσους και του προσδιορισµού του, καθώς και
της δασικής έκτασης.
Θέλω να πω λοιπόν και να σας ενηµερώσω, όσον αφορά αυτά
τα οποία λέτε σήµερα, ότι η δασική νοµοθεσία δεν περιλαµβάνει
αντικειµενικά κριτήρια προσδιορισµού των εννοιών του δάσους
και της δασικής έκτασης.
Πρόσφατα υπεγράφη η εγκύκλιος -το γνωρίζετε- η οποία και
ξεκαθαρίζει τι είναι δάσος, τι είναι δασική έκταση και τι είναι χορτολιβαδική έκταση. Η εγκύκλιος αυτή είναι η εγκύκλιος, η οποία
αποτελεί τον µπούσουλα για τις δασικές υπηρεσίες, ώστε να
έχουν ένα σαφή ορισµό του δάσους, αλλά ταυτόχρονα, αποτελεί
και το απαραίτητο εργαλείο, για τη σύνταξη των δασικών χαρτών.
Θέλω, όµως, και µε αφορµή την ανάλυση που είδα εγώ στην
ερώτησή σας, αλλά και στα ερωτήµατα που µας θέσατε, να πω
αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ Κώστα Κιλτίδη, ότι βλέπω ένα µεγάλο άγχος και σήµερα, αλλά και σε άλλες τοποθετήσεις σας να
θέλετε να πάρετε στην πλάτη σας το βάρος µίας µεγάλης ευθύνης πεντέµισι χρόνων στα θέµατα δασικής πολιτικής. ∆εν νοµίζω
ότι µπορείτε να σηκώσετε εσείς στις πλάτες σας όλα αυτά τα
οποία έγιναν επί πεντέµισι χρόνια. Είχαµε µία κυβέρνηση, η οποία
συµβιβάστηκε µε τη διαχείριση µίας κατάστασης και τίποτα άλλο.
Αυτό σήµερα έχει αλλάξει. Και αυτό το οποίο προσπαθούµε
να κάνουµε από την πρώτη στο ΥΠΕΚΑ είναι, πράγµατι, να θέσουµε ένα άλλο όραµα, στόχους ξεκάθαρους και να µπορέσουµε
πράγµατι να αντιµετωπίσουµε τα µεγάλα προβλήµατα.
Μιλάτε συνεχώς και στην ερώτησή σας για τις δασικές υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Εγώ θα συµφωνήσω
µαζί σας. Όµως για πρώτη φορά, το λέω και πάλι και από την
πρώτη στιγµή, στο ΥΠΕΚΑ υπάρχει µία ξεκάθαρη στρατηγική,
ένα ξεκάθαρο όραµα και µία δασική πολιτική από την πολιτική
ηγεσία, που προσπαθεί µε διάθεση και πολιτική βούληση να
λύσει µία σειρά από προβλήµατα. Οι παρεµβάσεις µας ήταν ξεκάθαρες από την πρώτη στιγµή. Η πρώτη µας νοµοθετική πρωτοβουλία ήταν για τα καµένα της Αττικής. Και ο στόχος µας ήταν
ένας και συγκεκριµένος: να αναχαιτίσουµε την οικοπεδοποίηση
των δασών, θέτοντας ένα φιλόδοξο αλλά και εφικτό στόχο, όπου
ήταν δάσος να γίνει δάσος. Αλλά παράλληλα αφήνουµε και ένα
ξεκάθαρο µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση, ότι αυτή η ανοµία στα
δάση, το µεγάλο πάρτι το οποίο συνεχιζόταν επί δεκαετίες στη
χώρα, θα έπρεπε να σταµατήσει. Και τα αποτελέσµατα της νοµοθετικής πρωτοβουλίας, αγαπητέ συνάδελφε, είναι πολύ θετικά.
Αµέσως µετά ξεκινήσαµε το µεγαλύτερο πρόγραµµα αναδάσωσης, που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα. Και αν το κάναµε αυτό,
το κάναµε γιατί από την πρώτη στιγµή, είχαµε δίπλα µας αυτές
τις «απαξιωµένες υπηρεσίες», όπως πολλοί µας λένε τελευταία,
αυτούς τους ανθρώπους των δασικών υπηρεσιών, που στάθηκαν
δίπλα µας, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Και σήµερα υλοποιείται στη χώρα µας το µεγαλύτερο πρόγραµµα αναδάσωσης.
Ξεκινήσαµε το µεγάλο έργο, το τεράστιο έργο των δασικών
χαρτών. Εγώ παραβλέπω αυτά τα οποία είπατε, ότι ήταν όλα
έτοιµα, ότι τα χρήµατα ήταν έτοιµα, οι πράξεις έτοιµες. Τώρα,
ας είµαστε ειλικρινείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ,
έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω
και θα τα πω στη δευτερολογία τα υπόλοιπα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πιστεύω, ότι σε ένα τόσο µεγάλο εγχείρηµα, όπως είναι οι δασικοί χάρτες, δεν φαντάζεστε εσείς, ότι µε µία δουλειά που είχε
γίνει πράγµατι από υπηρεσιακούς, θα µπορούσε να προχωρήσει
και να φέρει αποτέλεσµα. Σας λέω, λοιπόν, επειδή το ζούµε καθηµερινά -από την πρώτη στιγµή που νοµοθετήσαµε, δουλεύουµε προς αυτήν την κατεύθυνση, εγώ, οι συνεργάτες µου και
όλες οι υπηρεσίες- ότι είναι ένα πολύ µεγάλο έργο και ένα δύσκολο έργο, και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε είναι καθηµερινά. Αλλά πιστεύουµε σε κάτι. Πιστεύουµε ότι µε την
ανάρτηση και την κύρωση των δασικών χαρτών θα αλλάξουµε το
τοπίο στη χώρα. Είναι ένα βήµα µεγάλο, είναι πράγµατι δύσκολο,
αλλά πιστεύω όµως, ότι θα φέρει αποτελέσµατα.
Κλείνω λέγοντας ότι θεωρώ σηµαντικό να βάλουµε ένα τέλος
και σε αυτές τις ανησυχίες που και εσείς κατά καιρούς, κύριε Κιλτίδη, έχετε θέσει σε αυτήν την αίθουσα για την πολυνοµοθεσία
γύρω από τη δασική, πολιτική γύρω από τα µεγάλα αδιέξοδα και
τα προβλήµατα που έχουµε σήµερα µε το θέµα της κωδικοποίησης της δασικής νοµοθεσίας και της αναθεώρησης. Ένα µεγάλο
έργο! Έχουν συσταθεί οµάδες, δουλεύουν και παράγουν έργο
αυτή τη στιγµή. Και σύντοµα θα καλέσουµε και εσάς, όλα τα κόµµατα, όλους τους φορείς σε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο, ώστε να απαντήσουµε στα αδιέξοδα και στα µεγάλα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ερωτών ανεξάρτητος Βουλευτής, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Βουλευτής Κιλκίς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Κατ’ αρχάς, ο καθένας φέρει
απολύτως την προσωπική του ευθύνη στην πολιτική του διαδροµή και αν για κάτι είµαι υπερήφανος είναι για το διάστηµα
που υπηρέτησα τη δασική πολιτική και γι’ αυτό και δεν τη διαπραγµατεύοµαι. Αυτό είναι το ένα –µετά τον αγώνα κατά των
ναρκωτικών- κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής µου –αν το θέλετεδιαδροµής.
Κύριε Υφυπουργέ, προφανώς και συµµετέχετε σε µια Κυβέρνηση που οφείλετε να συνεργαστείτε και σας διακρίνει η ευπρέπεια. Όσοι προήλθαν από νεολαιίστικους αγώνες ξέρουµε και
πώς να συµπεριφερόµαστε και πώς να αγωνιζόµαστε.
Όµως, η συµπεριφορά της κυρίας Υπουργού είναι απαράδεκτη. Ζήτησα, σε άλλο νοµοσχέδιο, την παραίτησή της. Σήµερα
το επαναλαµβάνω. Εύχοµαι αυτά τα Πρακτικά της σηµερινής συνεδριάσεως να µην επιβεβαιωθούν µετά από δυο-τρία χρόνια γι’
αυτά που θα πω. ∆ασικούς χάρτες και αν κάνετε, δεν θα έχουν
περιεχόµενο!
Έχω επίγνωση των λόγων που µου εκφεύγουν από το στόµα
αυτήν τη στιγµή. Καταργήθηκε εκτελεστικός νόµος του Συντάγµατος. Και αποφύγετε τις κοινοτοπίες αυτές που ακούγονται ότι
δεν ορίζει νόµος την έννοια του δάσους. ∆ιότι µε το τροποποιηθέν Σύνταγµα, µε την Αναθεώρηση του 2001 για πρώτη φορά
ετέθησαν επίθετα προσδιοριστικά στην έννοια του δάσους που
χρειαζόταν εκτελεστικός νόµος να ορίσει ικανή και αναγκαία επιφάνεια. ∆εν υπήρξε κατά το παρελθόν. Η συγκόµωση ήρθε και
µπήκε σε εκτελεστικό νόµο.
Ήρθε, λοιπόν, η κυρία Υπουργός και καταργεί διάταξη εκτελεστικού νόµου. ∆εν είµαι νοµικός, αλλά η µακρά µου θητεία
στην πολιτική και η µεγάλη µου παρουσία µέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο, µου έµαθε κάποια πράγµατα. Είναι εκ των ων ουκ άνευ!
∆εν είναι δυνατόν να καταργηθεί διάταξη εκτελεστικού νόµου,
χωρίς άλλη διάταξη νόµου! ∆εν είναι δυνατόν!
Θα το βιώσετε στο Συµβούλιο της Επικρατείας που είναι δεδοµένο ότι θα προσφύγουν, διότι θα συµβεί αυτό που συνέβη
πάλι µε το ν. 998/1979, όπου µε εγκύκλιο ορίστηκε η συγκόµωση
του 15% γιατί το νέο Σύνταγµα της χώρας όριζε και ορίζει ξεκάθαρα –το Σύνταγµα του 1975 δεν όριζε, κύριε Υφυπουργέ- και
θα το βρούµε µπροστά µας.
Όσον αφορά ορισµένα πράγµατα, δεν µπορεί να έχει άδικο
ούτε το ΓΕΩΤΕΕ ούτε το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, το οποίο δεν
έχει καµµία εµπάθεια κοµµατική, ούτε η Πανελλήνια Ένωση ∆ηµοσίων Υπαλλήλων ∆ασολόγων, οι οποίοι κραυγάζουν και σας
λένε να συνετιστείτε και στην κυρία Υπουργό –όχι σε εσάς, προφανώς- να κατανοήσει.
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Άκουσον-άκουσον! Μπορεί µε υπουργική απόφαση –έχω εδώ
σχετικό δηµοσίευµα- να λέει ότι δηλώνει ιδιώτης πως δεν είναι
δάσος! Θα γίνεται η παρέµβαση για οποιοδήποτε έργο –φωτοβολταϊκό ή οτιδήποτε- και κατόπιν, όταν οι δασικοί χάρτες ή πράξεις χαρακτηρισµού ορίσουν διαφορετικά, τότε θα δούµε αν ήταν
ή δεν ήταν δάσος! Αυτά τα πρωτάκουστα συµβαίνουν!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ κλείνοντας –για να µην καταχραστώ του χρόνου- ειλικρινώς πιστεύω ότι η κυρία Υπουργός έχει προβεί σε ανεκδιήγητο
ατόπηµα, το οποίο όµως δυστυχώς θα είναι επικίνδυνο. Και αυτό
δεν το λέω µε λαϊκισµό, ότι δήθεν εγώ αγαπώ περισσότερο το
δάσος ή είµαι υπερπροστατευτικός και δεν είναι η ίδια ή εσείς.
Το λέω γιατί δυστυχώς δεν γνωρίζει πού οδηγεί τα πράγµατα.
Και αυτό είναι ακόµη χειρότερο στην πολιτική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κιλτίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο αγαπητός Κώστας Κιλτίδης έχει κάποιες εµµονές, πέραν των
πολιτικών εµµονών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: ∆υστυχώς ή ευτυχώς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Γι’ άλλη µια φορά όµως
βάλλει κατά της Υπουργού και πιστεύω άδικα.
Αγαπητέ Κώστα Κιλτίδη, ήµουν αυτός που πριν δέκα λεπτά ξεδίπλωσα µέσα στο λίγο χρόνο, τον οποίο είχα, τους τέσσερις βασικούς άξονες της δασικής πολιτικής µιας Κυβέρνησης, η οποία
παρέλαβε ένα χάος. Πριν που αναφέρθηκα στο αν µπορείτε να το
σηκώσετε στις πλάτες σας, δεν ήταν προσωπική µοµφή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Γιατί αυτό το χάος το παραδώσατε εξίσου χάος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το τι κάνατε εσείς, κύριε
Κιλτίδη, το ξέρουν πολύ καλά όλοι εδώ µέσα και πιστεύω ότι πολλοί αναγνωρίζουν πολλά πράγµατα.
Αλλά -θα το επαναλάβω και πάλι- µην παίρνεις στις πλάτες σου
κάποια πράγµατα. ∆εν µπορώ εγώ να το χρεώσω σε καµµία περίπτωση στον Κώστα τον Κιλτίδη, για παράδειγµα. Κάποια Κυβέρνηση, όµως, έχει ευθύνη. Όταν µιλάτε επί ένα χρόνο για
απαξιωµένες, υποστελεχωµένες δασικές υπηρεσίες, και αντί τα
πεντέµισι χρόνια να ενισχύετε αυτές τις δασικές υπηρεσίες, κάνατε προσλήψεις στην «ΑΓΡΟΓΗ» και σε άλλες θυγατρικές.
Θα µπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγµατα, αλλά δεν
θέλω να µπω σε αυτά. ∆εν µου αρέσει αυτή η κουβέντα και αυτή
η αντιπαράθεση µαζί σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Υπενθυµίζω και
στους δύο ότι δεν κάνετε διάλογο. Κύριε Υπουργέ, απευθύνεστε
στο Προεδρείο. Στο Σώµα δεν υπάρχει κάποιος άλλος εκτός του
κ. Κιλτίδη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Από την πρώτη στιγµή,
κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο κάνουµε, είναι να συµµαζέψουµε
αυτά τα οποία κληρονοµήσαµε. Τα κριτήρια µπαίνουν πάντα µε
εγκύκλιο. Αυτή η εγκύκλιος πλέον είναι στα χέρια των υπηρεσιών
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και πιστεύω ότι θα συµβάλλει πράγµατι θετικά στο να προχωρήσει και αυτό το µεγάλο εγχείρηµα των δασικών χαρτών.
Εγώ ακούω για άλλη µια φορά στην Αίθουσα αυτήν τις αντιρρήσεις, τα ερωτήµατα, που θέτει ο αγαπητός συνάδελφος. Συµµερίζοµαι αρκετά από αυτά. Κάθε µέρα και εµείς είµαστε
µπροστά σε πάρα πολλά αδιέξοδα, τα οποία βγαίνουν µπροστά
σ’ αυτό το µεγάλο εγχείρηµα των δασικών χαρτών.
Πιστεύω ότι έχουµε γίνει και εµείς σοφότεροι, ανοίγοντας αυτό
το µεγάλο θέµα και αποκαλύπτοντας, αν θέλετε, δεν θα έλεγα
τη γύµνια, αλλά την αδυναµία όλων να µπορέσουµε να δώσουµε
µία ουσιαστική και πραγµατική λύση.
Τι γίνεται όµως; Σήµερα προχωρούν τα πράγµατα. Κάθε µέρα
προσθέτουµε ένα µικρό λιθαράκι. Πιστεύω και είµαι σίγουρος και
η Υπουργός και εγώ και οι συνεργάτες µου, όλοι οι υπηρεσιακοί
παράγοντες ότι οι δασικοί χάρτες είναι το µεγάλο στοίχηµα. Το
πιστεύουµε βαθειά και πιστεύω ότι πολύ σύντοµα θα αναρτηθεί
και θα κυρωθεί χάρτης σε αυτήν τη χώρα.
Θέλω, όµως, να ξεκαθαρίσω κάτι και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα µε µεγάλη προσοχή τον αγαπητό συνάδελφο κ.
Κώστα Κιλτίδη.
Θέλω να πω, όµως, και κάτι -το είπα και πριν- που εµάς µας
κάνει περήφανους. ∆εν ήρθαµε σ’ αυτό το Υπουργείο και δεν είµαστε σε αυτήν την Κυβέρνηση, απλά για να διαχειριστούµε τα
πράγµατα. Μετέχουµε σε αυτήν την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, καταθέτοντας ένα συγκεκριµένο όραµα, µια συγκεκριµένη στρατηγική, µε αλλαγές, ρήξεις και µεταρρυθµίσεις και
στο χώρο της δασικής πολιτικής.
∆εν θέλουµε πλέον τον πολίτη στη γωνία. ∆εν θέλουµε ο πολίτης να έχει απέναντί του ένα κράτος, το οποίο δεν τον υπηρετεί. ∆εν θέλουµε και σε καµµία περίπτωση να υπάρχει ένα κράτος
που το ζήσαµε µε τόσες πολλές και διαφορετικές απόψεις ανά
πέντε λεπτά. Όλα αυτά τα µαζεύουµε.
Το δεύτερο δικό µας µεγάλο εγχείρηµα είναι η κωδικοποίηση
της δασικής νοµοθεσίας και η αναθεώρησή της. Έχουµε αρχίσει
να δουλεύουµε σ’ αυτό και η πρόσκληση είναι για δεύτερη φορά
ανοιχτή σε όλους. Από τις αρχές του χρόνου όλα τα κόµµατα,
όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς θα καθίσουµε σε ένα τραπέζι, για να
βάλουµε ένα τέλος σ’ αυτό το µπάχαλο αυτής της πολυνοµοθεσίας. Πιστεύω ότι εκεί ακριβώς θα πιάσουµε το νήµα της µεγάλης αλλαγής, αλλά κυρίως του αποτελέσµατος που θα βιώσουµε
όλοι µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εγώ, ως Πρόεδρος,
σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωραΐτη. Ως γιατρός σας εύχοµαι
περαστικά και ευχαριστούµε ιδιαίτερα για την προσπάθειά σας
στις απαντήσεις. Ωστόσο, θα ήθελα και εγώ να µεταφέρετε στην
Υπουργό ότι µας είναι απαραίτητη –όπως και η δική σας- η αέρινη παρουσία της, όπως είπε ο κ. Κιλτίδης.
Στο σηµείο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων. Θα διακόψουµε για είκοσι
λεπτά της ώρας τη συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής. Θα επανέλθουµε µε την
επερώτηση των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας.
(∆ΙΑΚΟΠΗ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε τη σηµερινή συνεδρίασή µας µετά τη διακοπή που έγινε γιατί συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 7/5/17-11-2010 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας κυρίων Γεωργίου
Κασαπίδη, Κωνσταντίνου Κόλλια, Μάξιµου Χαρακόπουλου, Νικολάου Παναγιωτόπουλου, Σπυρίδωνος Γαληνού, Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη, Χρήστου Σταϊκούρα, Όλγας Κεφαλογιάννη, Γεωργίου Καρασµάνη, Αθανασίου Νάκου, Αναστασίου Καριπίδη,
Αλέξανδρου ∆ερµεντζόπουλου, Θεόδωρου Καράογλου, Ζήση
Τζηκαλάγια, Μιχαήλ Γιαννάκη, Κωνσταντίνου Τσιάρα, Αθανασίου
Γιαννόπουλου, Κωνσταντίνου Κουκοδήµου, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Σάββα Αναστασιάδη, Ιωάννη Ιωαννίδη, Σταύρου Καλογιάννη, Κωνσταντίνου Παπασιώζου και Κωνσταντίνου Τασούλα
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωρίζει
ότι στη συζήτηση της παρούσας επερώτησης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ορίζεται ο Βουλευτής του Νοµού Κοζάνης κ. Γεώργιος Κασαπίδης.
Επίσης, ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, µε επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση της παρούσας επερώτησης ορίζει
ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Μωραΐτη Νικόλαο.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο,
ενηµερώνει ότι ορίζει Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο την Βουλευτή κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας,
για δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κυρία και κύριοι Υπουργοί, θα
ήθελα κατ’ αρχάς να σας ευχηθώ «καλή δύναµη και αποτελεσµατικές πρωτοβουλίες», γιατί σ’ αυτήν τη δύσκολη συγκυρία,
σ’ αυτήν τη βαθιά οικονοµική ύφεση που βιώνει η χώρα µας, η Ελλάδα χρειάζεται να αξιοποιήσει κάθε συγκριτικό πλεονέκτηµα
που διαθέτει.
Ο αγροτικός τοµέας, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία µε
τις κατάλληλες πρωτοβουλίες και εφόσον υπάρχει η πολιτική
βούληση, µπορούν να ανοίξουν δρόµους προς την ανάπτυξη.
Ένα από τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα είναι τα προϊόντα
µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης και εν προκειµένω η
φέτα.
Οι αστοχίες των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ δηµιούργησαν νοµικές
αντιδικίες που παρά λίγο να κοστίσουν ακριβά στην κατοχύρωση
του ονόµατος, διότι το ΠΑΣΟΚ µε τις γνωστές πελατειακές µεθοδεύσεις δήλωσε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα ως περιοχή παραγωγής φέτας ΠΟΠ. Παρ’ όλα αυτά, κατόρθωσε να αφήσει έξω
την Κεφαλονιά και την Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, ας πούµε, κύριοι Υπουργοί, ότι αυτή η µάχη κερδήθηκε. Έκτοτε, η φέτα αλλά
και συνολικά ο κλάδος της κτηνοτροφίας έχει αφεθεί στην τύχη
του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να κατανοήσουµε ότι
έχουµε στα χέρια µας χρυσό και δεν είναι µόνο η φέτα. Έχουµε
πάνω από είκοσι είδη τυριών στην κατηγορία ΠΟΠ. Πέρα από την
ποιότητα, τη µεγάλη διατροφική αξία και την υψηλή ζήτηση, τα
προϊόντα αυτά έχουν ένα µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα, την
προστιθέµενη αξία. Μόνο η ετικέτα ΠΟΠ, δίπλα στη φηµισµένη
ονοµασία «φέτα», αρκεί για να κρατήσει ψηλά τη ζήτηση και τις
τιµές.
Όµως, κύριε Υπουργέ, οφείλετε να προστατεύσετε αυτήν την
ετικέτα. Χωρίς επενδύσεις σε υποδοµές, χωρίς κίνητρα για την

ανάπτυξη ανταγωνιστικών µονάδων, χωρίς προβολή που είναι
ένα µεγάλο ζήτηµα, χωρίς ελέγχους για την τήρηση του ευρωπαϊκού κανονισµού εγχώρια και στο εξωτερικό, η ελληνική φέτα
δεν µπορεί να επιβιώσει σ’ αυτήν την κρίση και σ’ αυτές τις σκληρές συνθήκες του ανταγωνισµού. Και µαζί της βεβαίως δεν θα
επιβιώσουν και εκατόν δέκα χιλιάδες µικρές κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και χιλιάδες εργαζόµενοι αποκλειστικά στον κλάδο
της κτηνοτροφίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παραγωγή φέτας συντηρεί
ουσιαστικά την κτηνοτροφία στη χώρα µας. Περνά από όλα τα
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την πρωτογενή παραγωγή γάλακτος, µέχρι την µεταποίηση, την τυποποίηση, το
εµπόριο και τις εξαγωγές.
Η εικόνα βεβαίως, κύριοι Υπουργοί, σε όλα τα στάδια είναι
απογοητευτική και εκτός ελέγχου. Το 2009 ήταν η καλύτερη χρονιά για το αιγοπρόβειο γάλα µε τις τιµές να ανέρχονται στα καλύτερα επίπεδα της οκταετίας. Τώρα οι παραγωγοί αγωνίζονται
για να συγκρατηθούν οι τιµές όχι σε κερδοφόρα επίπεδα, αλλά
σε επίπεδα ικανά να τους καλύψουν µόλις το κόστος παραγωγής.
Με τον ΦΠΑ να αυξάνεται διαρκώς, µε την αύξηση των φόρων
στο πετρέλαιο και το ρεύµα, µε τα χρέη να τους πνίγουν, πώς
περιµένετε, κύριοι Υπουργοί, οι κτηνοτρόφοι µας να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις; Χωρίς ρευστότητα, χωρίς κεφάλαια, πώς περιµένετε να αξιοποιήσουν τα σχέδια βελτίωσης
που µόλις τον Ιούλιο, έπειτα από έναν χρόνο στην Κυβέρνηση,
κατορθώσατε να προκηρύξετε;
Τους καλείτε να επενδύσουν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις
χωρίς να τους έχετε εξασφαλίσει πρόσβαση, ηλεκτροδότηση,
ύδρευση, βασικές υποδοµές, χωρίς καν να τους διευκολύνετε
στην αδειοδότηση των εγκαταστάσεων. ∆ώσαµε µάχη στο Κοινοβούλιο, µαζί µε πολλούς συναδέλφους της Συµπολίτευσης,
µόνο και µόνο για να συµπεριλάβετε στο νοµοσχέδιο για την
ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής παθογόνα αίτια για την
ζωική παραγωγή. Και ενώ περιµένουµε τις υπουργικές αποφάσεις, κύριοι Υπουργοί, δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν ξέρουµε αν
έχουν συµπεριληφθεί στον κανονισµό ως υποχρεωτικά ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι.
Οι εισαγωγές πρόβειου γάλακτος αυξάνονται ραγδαία -και
εδώ είναι το µεγάλο ζήτηµα, εδώ είναι το µεγάλο πρόβληµα στο
οποίο θα πρέπει να δώσετε πειστικές απαντήσεις- χωρίς κανέναν λόγο, αφού η εγχώρια παραγωγή καλύπτει τη ζήτηση και σε
ό,τι αφορά στο εµπόριο, αλλά και σε ό,τι αφορά στη µεταποίηση.
Και δεν µιλάµε µόνο για τις παράνοµες εισαγωγές όπου βλέπουµε να έρχεται στην Ελλάδα γάλα άγνωστης προέλευσης και
αµφίβολης ποιότητας, µιλάµε, κύριοι Υπουργοί, και για τις νόµιµες που προωθούνται στη µεταποίηση για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, πράγµα παράνοµο που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την
καταχώριση της προστατευόµενης ονοµασίας.
Στις εξαγωγές υπάρχει τεράστιο µερίδιο της αγοράς το οποίο
αποσπούν ξένες εταιρείες, είτε επειδή κάποιοι παράνοµα εξακολουθούν να βαφτίζουν το λευκό τυρί ως φέτα είτε επειδή οι ξένοι
καταναλωτές αγνοούν την διαφορά αφού δεν υπάρχει καµπάνια
προβολής και προώθησης της αυθεντικής φέτας.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απουσιάζει από τις ευρωπαϊκές αγορές. Απουσιάζει από κάθε προσπάθεια, από κάθε πρωτοβουλία
που έχει να κάνει µε την ανάδειξη αυτού του τόσο σηµαντικού
προϊόντος.
Κύριοι Υπουργοί, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η κτηνοτροφία έχουν γίνει αντικείµενο συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ραγδαία αύξηση των τιµών των ζωοτροφών, η έλλειψη
ρευστότητας και η απουσία επενδύσεων, ο εντεινόµενος ανταγωνισµός από τρίτες χώρες, η διάδοση των ζωονόσων, η κλιµατική αλλαγή είναι µερικά µόνο από τα προβλήµατα στα οποία
καλούνται να απαντήσουν σήµερα τα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη χώρα µας βεβαίως ακούσαµε πολλές ωραίες, πλην όµως
ανεκπλήρωτες, δεσµεύσεις. Ακούσαµε για ρύθµιση χρεών, για
αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ, για εντατικοποίηση ελέγχων στο γάλα και το
κρέας, για απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών λειτουργίας. Μέχρι σήµερα δεν έχουµε δει να γίνεται τίποτα παρά
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µόνο αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία στην εµπορία, ασυδοσία στις εισαγωγές.
Έχετε πολύ δρόµο να διανύσετε, κύριοι Υπουργοί και πρέπει
να τον διανύσετε αν πραγµατικά θέλετε να ενισχύσετε τα παραδοσιακά, τα ελληνικά προϊόντα τα ανταγωνιστικά µε άριστες προοπτικές στις διεθνείς αγορές, όπως είναι η φέτα.
Έχετε πολλά να κάνετε προκειµένου να εξασφαλίσετε τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη
του γεωργικού τοµέα και θα συµβάλλουν συνολικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας.
Οφείλετε να πάρετε πρωτοβουλίες εδώ και τώρα και να προστατεύσετε την ετικέτα ΠΟΠ ελέγχοντας τις εισαγωγές που παράνοµα κατευθύνονται στη µεταποίηση.
Οφείλετε να προστατεύσετε τις εγχώριες φυλές αιγοπροβάτων όχι µόνο για την διατήρηση της ποιότητας, όχι µόνο για οικολογικούς λόγους, για τη διάσωσή τους από την εξαφάνιση,
αλλά κυρίως για να συγκρατήσουµε το κόστος παραγωγής, για
να κρατήσουµε τους κτηνοτρόφους στην περιφέρεια. ∆ιότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα εγχώρια είδη είναι προσαρµοσµένα σε
συνθήκες ελεύθερης βοσκής, έχουν χαµηλές απαιτήσεις σταβλισµού, άρα και χαµηλότερο κόστος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Οφείλετε να ενισχύσετε το συνεταιριστικό κίνηµα και όχι να
στέκεστε αµέτοχοι µπροστά στη διάλυση ζωτικών κυττάρων της
κτηνοτροφίας, όπως είναι η γαλακτοβιοµηχανία «∆Ω∆ΩΝΗ», που
µπορεί να οδηγήσει χιλιάδες κτηνοτρόφους στην απόγνωση και
στην καταστροφή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μπορείτε να βασιστείτε, κύριε Υπουργέ, στη δυναµική του
αγροτικού τοµέα, που τόσο τον έχετε απαξιώσει από την πρώτη
στιγµή που γίνατε Κυβέρνηση.
Σταµατήστε να µεταχειρίζεστε, επιτέλους, τους αγρότες άλλοτε ως προνοµιούχους και άλλοτε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δείτε τους σαν έναν ελπιδοφόρο παραγωγικό κλάδο
µε τεράστια προοπτική, µε πολύτιµη συνεισφορά στην ελληνική
περιφέρεια και την εθνική οικονοµία.
Απαιτείται ένα ενιαίο, καθετοποιηµένο σύστηµα ενίσχυσης της
κτηνοτροφίας. Χρειάζεται λογοδοσία. Χρειάζονται απαντήσεις
στα ερωτήµατα και τοποθέτηση επί συγκεκριµένων προτάσεων,
που εδώ και αρκετό καιρό σας έχουµε καταθέσει.
Πάνω απ’ όλα, όµως, κύριοι Υπουργοί, χρειάζεται να περάσετε,
επιτέλους, στις πράξεις, για να διασωθεί και να αναπτυχθεί αυτός
ο ιδιαίτερα δυναµικός τοµέας της εθνικής µας οικονοµίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κόλλια.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Καβάλας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι παραδεχόµαστε πλέον ότι προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά το τεράστιο δηµοσιονοµικό πρόβληµα
της χώρας, επιβάλλεται κατεπειγόντως να σχεδιάσουµε και να
υλοποιήσουµε το αναπτυξιακό και παραγωγικό µοντέλο της
βάσει του οποίου θα µεγαλώσει η πίτα και θα αυξηθεί το παραγόµενο εθνικό προϊόν. Αλλιώς, δεν θα µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε στις δηµοσιονοµικές µας υποχρεώσεις.
Για να το κάνουµε αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε, πάνω απ’ όλα,
να αξιοποιήσουµε τα εθνικά συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα σε
παραγωγικό επίπεδο.
Έχει γίνει πολύς λόγος στη δηµόσια συζήτηση γι’ αυτήν την
ιεράρχηση και αξιολόγηση των συγκριτικών αυτών πλεονεκτηµάτων µας. Πολύ λίγα, όµως, έχουν ειπωθεί για την ουσιαστική
στήριξη ενός κλάδου κι ενός προϊόντος, που πραγµατικά αποτελούν µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας σε παραγωγικό πάντα επίπεδο. Αναφέροµαι, βέβαια, στην αιγοπρο-
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βατοτροφία ως κλάδο και στη φέτα ως προϊόν.
Γιατί είναι µοναδικά; ∆ιότι µετά την οριστική, υπέρ της Ελλάδος, κατοχύρωση της φέτας ως προϊόντος προστατευόµενης
ονοµασίας προέλευσης το 2002 στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, διαµορφώθηκε για τη χώρα, στην Ευρώπη, ένα προνοµιακό, ευνοϊκό,
µονοπωλιακό, εν τέλει, περιβάλλον ως προς την πώληση και διακίνηση αυτού του προϊόντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Βάσει αυτής της απόφασης, που εκδόθηκε το 2002 και τέθηκε
σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου του 2007, µπήκε ένα αίσιο τέλος
σε µία δεκαετή περίπου µάχη της Ελλάδας να κατοχυρώσει το
αυτονόητο, δηλαδή τον αποκλειστικά ελληνικό χαρακτήρα της
φέτας.
Έτσι, απαγορεύεται πια η διακίνηση στην Ευρώπη κάθε τύπου
τυριού που αποκαλείται φέτα, που δεν παράγεται στην Ελλάδα
µε συγκεκριµένο τρόπο, από το γνωστό µίγµα πρόβειου και αιγείου γάλακτος σε ποσοστά 70% και 30%. Ορίστηκε, µάλιστα,
µία πενταετής προθεσµία συµµόρφωσης των χωρών που παρακούουν αυτήν την απόφαση ή αλλάζουν ονοµασία στο λευκό τυρί
που παράγουν και το πλασάρουν ως φέτα ή απλά σταµατούν την
παραγωγή του.
Αυτά τα δεδοµένα δεν τα εκµεταλλευτήκαµε επαρκώς, γιατί
δεν καταστρώσαµε σχέδιο για να κατακτήσουµε την ευρωπαϊκή,
τουλάχιστον, αγορά της φέτας. Οφείλουµε να το κάνουµε. Η εκπόνησή µιας στρατηγικής για τη φέτα θα έλεγα ότι είναι εθνική
υπόθεση.
Μπήκε τέλος, µε την απόφαση, στην αποµίµηση της φέτας από
∆ανία, Γερµανία και Γαλλία κυρίως.
Η ετήσια παραγωγή αυτών των αποµιµήσεων ανερχόταν στους
ενενήντα χιλιάδες τόνους λευκών τυριών. Τα στοιχεία είναι του
2002. Έχουν να κάνουν µε την Ευρώπη των δεκαπέντε. Ενδεχοµένως να είναι πιο αυξηµένα σήµερα.
Το ζητούµενο είναι το εξής: Μπορεί η Ελλάδα να καταλάβει µε
τη γνήσια ελληνική φέτα το µερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, που
µέχρι πρότινος αντιστοιχούσε σε αυτούς τους ενενήντα χιλιάδες
τόνους παραγόµενου λευκού τυριού, αποµίµησης φέτας, από τις
προαναφερθείσες χώρες; Αυτό είναι το ζητούµενο.
Μπορεί, ακόµα περαιτέρω, να επεκταθεί στις παγκόσµιες αγορές που παρουσιάζουν ζήτηση για αυτό το λευκό τυρί, τύπου
φέτας;
Η απάντηση είναι ότι µπορεί. Χρειάζεται, όµως, οπωσδήποτε
µια δυναµική εξωστρεφής, µια επιθετική στρατηγική προώθησης
του προϊόντος σε παγκόσµιο επίπεδο και, επίσης, ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα
µας σε επίπεδο υποδοµών πάνω από όλα.
Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια στοιχεία που βρήκα ερευνώντας για την αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών. ∆εν αναγνωρίζουν
οι Ηνωµένες Πολιτείας το status, το καθεστώς της προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης στη φέτα, αλλά έχουν ενδιαφέρον, γιατί είναι µια µεγάλη αγορά που πάντα ενδιαφέρει
οποιονδήποτε εξαγωγικό προσανατολισµό της χώρας µας.
Η πρώτη, σε πωλήσεις µε 64% µερίδια αγοράς, εµπορική
µάρκα φέτας στις Ηνωµένες Πολιτείες ανήκει σε θυγατρική της
«KRAFT», της περίφηµης εταιρείας τροφίµων και παρασκευάζεται στο Ουισκόνσιν, µια πολιτεία βορειοµεσοδυτική, θα έλεγα.
Από τις ακριβότερες µάρκες, τύπου φέτας, που καταναλώνονται η πρώτη είναι αυστραλιανής προέλευσης, η δεύτερη είναι
προέλευσης από τη Μοντάνα των Ηνωµένων Πολιτειών, η τρίτη
είναι προέλευσης ∆ανίας, η τέταρτη είναι προέλευσης Αργεντινής, πέµπτη έρχεται η δική µας «∆Ω∆ΩΝΗ» και ακολουθούν ποιότητες από την Ουγγαρία, Βουλγαρία, Γαλλία κ.λπ..
Το, πλέον, εκλεκτό και περίφηµο κατάστηµα λιανικής τροφίµων στις Ηνωµένες Πολιτείες, το «Dean & Deluca» της Νέας
Υόρκης, πουλάει έναν ιδιαίτερο τύπο γαλλικής φέτας που
παρασκευάζεται από κατάλοιπα του γαλλικού τυριού ροκφόρ, το
οποίο, βέβαια, ροκφόρ κατά ειρωνικό τρόπο απολαµβάνει το
καθεστώς προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης. Παρακολουθείστε.
Το συµπέρασµα είναι -για να ολοκληρώνω- ότι υπάρχουν
τεράστια περιθώρια κατάκτησης σηµαντικού µεριδίου αγοράς
στις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά όχι χωρίς εθνικό σχέδιο. Αυτά
από την πλευρά της ζήτησης.

1716

Θα ολοκληρώσω µε κάποια στοιχεία από την πλευρά της
προσφοράς. Τα αριθµητικά στοιχεία είναι τα εξής: Έχουµε
ενενήντα πέντε χιλιάδες τόνους ετησίας παραγωγής φέτας. Είναι
το πρώτο προϊόν προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης
παγκοσµίως ως προς τη ποσότητα παραγωγής σε µια παγκόσµια
παραγωγή λευκών τυριών και αποµιµήσεων περί τους
εξακόσιους χιλιάδες τόνους. Έχουµε εκατόν δέκα χιλιάδες
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες συνεπάγονται περίπου
διπλάσιες θέσεις εργασίας και είναι παράγων κοινωνικής
συνοχής και οικονοµικής δραστηριότητας στην ιδιαίτερα
δοκιµαζόµενη ελληνική περιφέρεια, ιδίως στις ορεινές περιοχές.
Έχουµε τετρακόσια τυροκοµεία, δώδεκα εκατοµµύρια εκτρεφόµενα αιγοπρόβατα, είκοσι εγχώριες φυλές αιγοπρο-βάτων,
πεντέµισι χιλιάδες είδη φυτών στη χλωρίδα της χώρας µας,
κάποια εκ των οποίων χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη, ως
τρόφιµα, των αιγοπροβάτων που παράγουν τη φέτα.
Αυτά, άλλωστε, συνιστούν τη µοναδικότητα της παραγωγής
της φέτας. Για να επικαλεστώ και το σκεπτικό του Γενικού
Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου η ποιότητα και τα
χαρακτηριστικά της φέτας οφείλονται στο ελληνικό φυσικό και
πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο παρασκευάζεται το τυρί αυτό,
γι’ αυτό είναι µοναδική και έχουµε την ευκαιρία να το
αξιοποιήσουµε. Το εγχείρηµα είναι εφικτό. Είναι, όµως, συνάρτηση στόχων και στρατηγικών και µέτρων. Χρειάζεται, όµως,
οργανωµένο σχέδιο.
Αν θέσουµε ως στόχους την αύξηση του παραγόµενου
πλούτου, τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην
περιφέρεια, τη στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος, την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της παράδοσης και
την ενίσχυση της οικονοµικής και της κοινωνικής συνοχής από
την παραγωγή της φέτας, θα καταλάβουµε ότι πράγµατι
πρόκειται για εθνική υπόθεση και είναι ένα προϊόν, το οποίο αξίζει
πραγµατικά ως πολιτεία και ως συντεταγµένη Κυβέρνηση να
στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παναγιωτόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. Σάββας Αναστασιάδης, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα αποφύγω να µπω στον πειρασµό για να περιγράψω τον τρόπο µε τον οποίο η γνωστή φέτα απόκτησε προστασία ονοµασίας προέλευσης και όλες αυτές τις διαδικασίες
που είναι δεδοµένες και γνωστές και σε εµάς.
Νοµίζω, επίσης, ότι είναι κοινώς παραδεκτό -και συµφωνούµε
όλοι- ότι η φέτα και η ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας είναι
µια δραστηριότητα πολύ ωφέλιµη για τη χώρα και κυρίως για τις
δύσκολες περιοχές, για τις ορεινές και ηµιορεινές, όπου δεν µπορεί ή είναι πολύ λίγες οι εναλλακτικές λύσεις.
Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, η δραστηριότητα αυτή θα στηρίξει και στηρίζει την ελληνική ύπαιθρο.
Οι άνθρωποι αυτοί όµως, που ασχολούνται µε την αιγοπροβατοτροφία, ασχολούνται κυρίως παραδοσιακά και η συγκεκριµένη
δραστηριότητα είναι παραδοσιακή και ανάγεται σε βάθος χρόνου
πολλών αιώνων για τη χώρα µας καθώς και η παραγωγή της
φέτας. Τα προβλήµατά τους αυτήν την περίοδο, όπου είναι υποχρεωµένοι λόγω των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αδειοδοτηθούν πλέον και να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο
εκτροφής, είναι τεράστια. Για να αδειοδοτηθεί µία αιγοκτηνοτροφική µονάδα σήµερα, απαιτούνται περίπου δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ.
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα γι’ αυτούς. Απαιτούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες µπορεί να κρατήσουν και δύο και τρία χρόνια.
Επειδή οι µονάδες αυτές είναι εγκατεστηµένες σε περιοχές
όπου η γη είναι κοινόχρηστη, µε κατασκευές που δεν έχουν
άδειες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µπορεί µε διαδικασίες, να επιβάλει στις υπηρεσίες τη γρήγορη αδειοδότηση και
την παραχώρηση γης, όπως είχε γίνει µε διατάξεις της προηγούµενης κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας από το YΠΕΧΩ∆Ε
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και από το Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αυτή η διαδικασία δυστυχώς, δεν έχει λειτουργήσει σωστά
εξαιτίας της κακής λειτουργίας των υπηρεσιών. Ως αποτέλεσµα
αυτού είναι η αιγοπροβατοτροφία στη χώρα µας να µειώνεται.
Οι παλιοί, οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι να εγκαταλείπουν σιγάσιγά το επάγγελµα διότι δεν έχουν και διάθεση, όταν είναι εξήντα
πέντε ή εβδοµήντα χρονών, να πληρώσουν µεγάλα ποσά των
15.000, 20.000 ευρώ για να αδειοδοτηθούν, τη στιγµή που θα φύγουν από το επάγγελµα σε πολύ λίγα χρόνια. Κι αυτό είναι και
αρνητικό για τους νέους ανθρώπους, για τα νέα παιδιά που θέλουν να µπουν στο επάγγελµα.
Τώρα όσον αφορά τη φέτα, είναι γνωστό ότι η φέτα είναι ένα
µοναδικό προϊόν που έχει ιδιότυπα χαρακτηριστικά, είναι µοναδικό στον κόσµο και έχει κατοχυρωθεί στην Ευρώπη.
∆υστυχώς, σαν πολιτεία δεν στηρίξαµε ποτέ αυτό το προϊόν.
Αυτήω τη στιγµή που µιλάµε στη χώρα µας εισάγονται ποσότητες λευκού τυριού από γειτονικές χώρες, που βαφτίζονται «φέτα»
και καταναλώνονται στην ελληνική αγορά.
Αυτή η προστασία, κατ’ αρχάς στην εσωτερική αγορά είναι
πρόβληµα της ελληνικής πολιτείας και των ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ανάλογο πρόβληµα µε τη φέτα και
τα παραποιηµένα προϊόντα έχουµε και µε το µακεδονικό κρασί.
Θα ακούσατε τελευταία ότι κυκλοφορούσε στις αγορές της Ευρώπης κρασί των Σκοπίων, ως Μακεδονικό -προστατευόµενη κι
αυτή η ονοµασία- και το οποίο σταµάτησε µε παρεµβάσεις της
Γερµανίας κι όχι της χώρας µας.
Είναι προβλήµατα που πρέπει να δούµε και να αντιµετωπίσουµε, διότι θα προστατεύσουµε το προϊόν, αν διώξουµε από
την αγορά µέρος ή όλη την ποσότητα των παραποιηµένων, που
µε διάφορους τρόπους, βγαίνουν είτε µε παραποιηµένες ονοµασίες, είτε µε παραποιηµένες εικόνες. Τσολιάδες ας πούµε έχουν
τα δανικά τυριά στη γερµανική αγορά και παραπέµπουν στην Ελλάδα, που είναι λευκό τυρί κι από κάτω αναφέρεται «προϊόν ∆ανίας».
Είναι θέµατα και προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε
για να βοηθήσουµε την αιγοκτηνοτροφία, την αιγοπροβατοτροφία, για να στηρίξουµε την ύπαιθρο σε µία περίοδο που η ανάπτυξη οποιασδήποτε δραστηριότητας είναι περισσότερο
αναγκαία από ποτέ άλλοτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αναστασιάδη.
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 πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις
συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Αµφιλοχίας Βάλτου
Αιτωλοακαρνανίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Γαληνός, Βουλευτής Λέσβου.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε Υπουργέ, τα οικονοµικά της κρίσης, η συνεχής συρρίκνωση της εθνικής οικονοµίας που µεταφράζεται σε χιλιάδες χαµένες θέσεις εργασίας, καθιστούν αναγκαίο για την
Κυβέρνηση να πάρει κάθε απαραίτητο µέτρο για να προστατέψει τους κλάδους αιχµής, να πάρει κάθε αναγκαίο µέτρο για να
εκµεταλλευτεί κάθε συγκριτικό πλεονέκτηµα. Η πίεση των οικονοµικών ελλειµµάτων µεγιστοποιεί την ανάγκη για αποτελεσµατικό σχεδιασµό και διοίκηση. Στις παρούσες συνθήκες σχεδιαστικά και διοικητικά ελλείµµατα καθίστανται όχι µόνο δυσβάστακτα, αλλά και ολωσδιόλου απαράδεκτα.
Η ελληνική φέτα µπορεί και πρέπει να υποκαταστήσει ποσότητα ενενήντα χιλιάδων τόνων λευκού τυριού, που η ∆ανία, η Γερµανία και η Γαλλία διοχέτευαν ετησίως στην αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φέτα έως το 2007. Αυτό πρακτικά σηµαίνει την έως διπλασιασµού µεγέθυνση του κλάδου της κτηνοτροφίας για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε φέτα της αγοράς
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή είναι µία µεγάλη ευκαιρία για την ελληνική οικονοµία γενικότερα, η οποία για να πραγµατωθεί χρειάζεται επένδυση σε
σκέψη, σε σχεδιασµό, σε προγραµµατισµό, χρειάζεται τη δηµιουργία υποστηρικτικών µηχανισµών και αποτελεσµατικών δοµών,
χρειάζεται µικρές, έξυπνες, υποστηρικτικές επενδύσεις, που θα
έχουν µικρό κόστος και πολλαπλασιαστική επίδραση. Αντ’ αυτού,
η Κυβέρνηση είτε ένεκα απρονοησίας είτε ένεκα γραφειοκρατικών αγκυλώσεων δηµιουργεί προσκόµµατα στον κτηνοτροφικό
τοµέα.
Η περίπτωση, κύριε Υπουργέ και κυρία Υπουργέ, των γεοτεχνικών δηµοσίων υπαλλήλων είναι χαρακτηριστική. Στο πλαίσιο
των µέτρων που πάρθηκαν για τη δηµοσιονοµική κρίση, τους καθορίστηκε ανώτατο όριο εξήντα ηµερών για τις εκτός έδρας µετακινήσεις. Στο όριο αυτό συµπεριλήφθηκαν και οι εκτός έδρας
µετακινήσεις σε απόσταση κάτω των σαράντα χιλιοµέτρων, για
τις οποίες και δεν καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση. Όποιος
γεωτεχνικός συµπληρώσει το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ηµερών εκτός έδρας, δεν νοµιµοποιείται να εκτελεί -και προφανώς
δεν εκτελεί- υπηρεσία εκτός έδρας. Και όλοι βέβαια καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει αυτό και για την κτηνοτροφία. ∆ηµιουργείται
µια τροχοπέδη, χωρίς κανέναν λόγο.
Κύριοι συνάδελφοι, οι µικρές οικονοµίες για το κράτος, που
δηµιουργούν πολλαπλάσιο κόστος για την οικονοµία, είναι, κατά
τη γνώµη µου η λάθος προσέγγιση. Η χώρα έχει ανάγκη από το
ακριβώς αντίθετο: µικρές στρατηγικές επενδύσεις, µε πολλαπλασιαστική ωφέλεια. Η χάραξη µίας εθνικής στρατηγικής για τη
φέτα αφορά και την πρωτογενή παραγωγή, την αιγοπροβατοτροφία, αλλά και τη δευτερογενή, την τυροκοµία.
Εδώ έχουµε ζήτηµα, ιδιαίτερα στον τοµέα της διαχείρισης των
λυµάτων. Το έχουµε ζήσει το δράµα ξανά και ξανά στη Λέσβο,
κύριε Υπουργέ. Οι οικολογικές οργανώσεις και οι τοπικές κοινωνίες διαµαρτύρονται -και δικαίως- για την υποβάθµιση του περιβάλλοντος που δηµιουργείται από τα λύµατα. Τα τυροκοµεία από
την άλλη, αποτελούν ζωτικό κοµβικό στοιχείο για την οικονοµίας
της αιγοπροβατοτροφίας. Η στήριξη του κλάδου της κτηνοτροφίας συνδέεται άµεσα µε τη στήριξη του κλάδου της τυροκοµίας.
Η προφανής λύση είναι η εγκατάσταση µονάδων επεξεργασίας λυµάτων, µε την ελάχιστη δυνατή, ακόµη και µηδενική, επιβάρυνση στο περιβάλλον. Το Υπουργείο οφείλει να παρέµβει, να
εξετάσει τις µεθόδους, να δώσει έγκριση σε εθνικό επίπεδο, έτσι
ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδότηση σε τοπικό επίπεδο, να µην
έχουµε το φαινόµενο που η ακριβώς ίδια µέθοδος εγκρίνεται από
τη µία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, πρώην ΠΕΠ και απορρίπτεται
από την άλλη.
Επιπλέον, η πιστοποίηση από το Υπουργείο θα έχει τη διττή
λειτουργία να διευκολύνει τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας
και να ενθαρρύνει έτσι τους επενδυτές στη δηµιουργία µονάδων
επεξεργασίας λυµάτων τυρογάλου.
Τέλος, το ζητούµενο είναι πώς θα µπορέσουµε να στηρίξουµε
ευθέως τον πρωτογενή τοµέα, την πρωτογενή παραγωγή, πώς
θα µπορέσουµε να στηρίξουµε τους κτηνοτρόφους, που, κατά
την άποψή µου, αποτελούν τους σκληρότερα εργαζόµενους Έλληνες.
Στη Λέσβο για τέταρτη χρονιά αντιµετωπίζουµε τη µάστιγα του
καταρροϊκού πυρετού. Οι παραγωγοί δεν µπορούν να πουλήσουν
τα ζώντα ζώα εκτός του νησιού και οι αποζηµιώσεις δεν καλύπτουν την αξία τους.
Οι κτηνοτρόφοι του Νοµού Λέσβου αντιµετωπίζουν, όπως καταλαβαίνετε, αλλά και γενικότερα οι κτηνοτρόφοι των νησιωτικών περιοχών πολύ περισσότερα προβλήµατα από τους
κτηνοτρόφους της υπόλοιπης Ελλάδος. Ο νοµός είναι νησιωτικός
και παράλληλα ακριτικός. Αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τις µεταφορές, τη διακίνηση, αντιµετωπίζει περιορισµένο ανταγωνισµό, που συχνά παίρνει τη µορφή ολιγοψωνιακών καταστάσεων.
Χρειάζεται εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδιασµού, ώστε να
ανταποκριθεί στις ανάγκες που δηµιουργούν οι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
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Γαληνό.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Καρασµάνης, Βουλευτής Πέλλας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση αφορά µια από τις
σκληρότερα δοκιµαζόµενη παραγωγική τάξη στον τόπο µας.
Όλοι µας και πολύ περισσότερο όσοι εκπροσωπούµε περιοχές
που αποζούν ή που αγωνίζονται να επιβιώσουν από την αιγοπροβατοτροφία γνωρίζουµε από πρώτο χέρι τις απάνθρωπες
συνθήκες κάτω από τις οποίες οι κτηνοτρόφοι µας δίνουν τον καθηµερινό τους αγώνα για την επιβίωση απέναντι σε ακραίες καιρικές συνθήκες, στο έλεος της απληστίας των κερδοσκόπων,
όµηροι της ασυδοσίας και της ανεξέλεγκτης εκτίναξης του κόστους παραγωγής και των καρτέλ που επιβάλλουν απαράδεκτα
χαµηλές τιµές στα προϊόντα τους, εξαντλώντας ήδη τα τελευταία όρια της αντοχής και υποµονής των κτηνοτρόφων µας.
Μπροστά σε αυτήν την ζοφερή κατάσταση, λοιπόν, έχουµε µια
Κυβέρνηση, θα έλεγα, απρόθυµη και, θα προσέθετα, αδύναµη
για να την ανατρέψει, µια Κυβέρνηση και ένα Υπουργείο που παλινωδούν. Τη µια µέρα επιχειρούν να ακυρώσουν στην πράξη ένα
άρθρο του ευνοϊκού νόµου 3698 που ψήφισε η Νέα ∆ηµοκρατία
τον Οκτώβριο του 2008, για να καλύψει για πρώτη φορά δεκαέξι
ασθένειες του ζωικού κεφαλαίου και την άλλη µέρα την παίρνουν
πίσω, µετά την αντίδραση και των δικών τους, δηλαδή των κυβερνητικών Βουλευτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σήµερα ηµέρες του 2008.
Όλοι ενθυµούµαστε το 2008 τη µεγάλη κρίση που πέρασε η κτηνοτροφία µε την αλµατώδη αύξηση των ζωοτροφών. Κάτι χειρότερο συµβαίνει και φέτος. Οι τιµές έχουν πιάσει τα ύψη. Κανένας
οικονοµικός δείκτης δεν ανεβαίνει. Αντίθετα, ανεβαίνουν εκείνοι
που εξανεµίζουν το εισόδηµα των κτηνοτρόφων. Βλέπουµε τις
τιµές του γάλακτος να κατρακυλούν, τις τιµές του κρέατος να
υποχωρούν. ∆εν τα λέω εγώ, κύριε Υπουργέ, αλλά είναι στοιχεία
του ΕΛΟΓΑΚ και πιστεύω να σας έχουν ενηµερώσει οι τεχνοκράτες σας.
Έχουµε µπροστά µας αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο του ευνοϊκού νόµου 3698/2008, που δίνει τη δυνατότητα στο διοικητικό
συµβούλιο του ΕΟΛΓΑΚ να αντιµετωπίζει αυτού του είδους τις
κρίσεις και να επιχορηγεί, να στηρίζει δηλαδή τους κτηνοτρόφους για την αγορά των ζωοτροφών. Γιατί, κύριε Υπουργέ, κρατάτε αυτήν την ευνοϊκή διάταξη στα συρτάρια σας; Μη µας πείτε
ότι δεν υπάρχουν λεφτά. ∆εν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισµός ούτε µε 1 ευρώ. Τα χρήµατα αυτά είναι από τις εισφορές που πληρώνουν οι κτηνοτρόφοι στον οργανισµό, είναι δικά
τους χρήµατα. Απ’ όσο γνωρίζω, υπήρχε ένα σηµαντικό απόθεµα.
∆εν ξέρω πού έχει φθάσει σήµερα.
Το ίδιο νοµοθετικό πλαίσιο, του ν.3698, δίνει τη δυνατότητα
στο διοικητικό συµβούλιο του ΕΛΟΓΑΚ να επιβάλει ειδική εισφορά, για να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό ταµείο για τη στήριξη
των προϊόντων ΠΟΠ, των προϊόντων ονοµαστικής προέλευσης
και της ελληνικής φέτας. Γιατί δεν εφαρµόζετε αυτήν την διάταξη; Γιατί δεν εκδίδετε αυτήν την κοινή υπουργική απόφαση
µαζί µε το Υπουργείο Οικονοµίας, για να ορίσετε επακριβώς το
ύψος της εισφοράς, τον τρόπο πληρωµής και όλες τις λεπτοµέρειες; Πού είναι το τελευταίο δεκατετράµηνο η καµπάνια για τη
διαφήµιση της ελληνικής φέτας, της ναυαρχίδας της ελληνικής
κτηνοτροφίας;
Στις προγραµµατικές δηλώσεις η Κυβέρνηση είχε δεσµευτεί
να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κονδύλι από τους
κοινοτικούς πόρους για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.
Το κάνατε αυτό; Αν όχι, σκοπεύετε να το κάνετε και πότε;
Με τις ίδιες προγραµµατικές δηλώσεις είχατε υποσχεθεί ότι
θα απλοποιήσετε τις διαδικασίες αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και κτισµάτων και µάλιστα τελειώνει η παράταση που είχε δοθεί µέχρι 31-12-2010. Και όπως ξέρετε
υπάρχουν κτηνοτροφικές µονάδες, οι οποίες δεν έχουν πάρει
ακόµη την άδεια λειτουργίας. Τι θα κάνετε; Έχετε πάρει αυτά τα
µέτρα; Και αν τα έχετε πάρει, ποια είναι ακριβώς αυτά τα µέτρα;
Προεκλογικά ως Αντιπολίτευση είχατε διαβεβαιώσει ότι θα
κλείνατε το άνοιγµα της ψαλίδας, µεταξύ των τιµών του παραγωγού και των τιµών του καταναλωτή. ∆εν έχουµε δει να κλείνει
καµµία ψαλίδα. Είτε δεν πήρατε µέτρα είτε αν πήρατε, δεν έχουν
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αποδώσει. ∆ιαφωτίστε µας. Έχετε πάρει µέτρα και ποια;
Κύριε Υπουργέ, κύριε Σκανδαλίδη, δεν είναι δικά µου τα ερωτήµατα αυτά. Μεταφέρω εδώ την αγωνία, την απόγνωση των χιλιάδων κτηνοτρόφων µας. Ασφαλώς και οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι στο Υπουργείο είστε νέος, αλλά η Κυβέρνηση είναι
η ίδια και έχει συνέχεια. Είστε ένας πολύ έµπειρος πολιτικός.
Έχετε υπηρετήσει σε κρίσιµα και νευραλγικά υπουργεία. Βέβαια,
δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ µε τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού
τοµέα. Είµαι, όµως, πεπεισµένος ότι η πολιτική σας, η κυβερνητική σας εµπειρία, δίνει τη δυνατότητα να δώσετε απάντηση στα
ερωτήµατα και το σηµαντικότερο να αναζητήσετε χειροπιαστές
λύσεις στα τεράστια προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζει η
ελληνική κτηνοτροφία, η οποία έχει γονατίσει. Βιώνει τη δυσκολότερη οικονοµική δυσπραγία τα τελευταία χρόνια. Οι Έλληνες
κτηνοτρόφοι όλων των κλάδων έχουν περιέλθει σε δεινή θέση
και βρίσκονται µπροστά σε δραµατικά αδιέξοδα. Και ολόκληρες
περιοχές, οι οποίες ζουν από την κτηνοτροφική δραστηριότητα,
στην ίδια κατάσταση βρίσκονται.
Συµπερασµατικά, θα ήθελα να πω για την ελληνική φέτα, αυτό
που είπε ο συνάδελφος ότι κρατάµε στα χέρια µας ένα κοµµάτι
χρυσάφι. Πρέπει, λοιπόν, συντονισµένα, οργανωµένα, να το στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις, εάν πραγµατικά θέλουµε οι
κτηνοτρόφοι µας να παραµείνουν στην αγροτική ύπαιθρο και το
προϊόν να αποδώσει την υπεραξία, την οποία θα πρέπει να επωφεληθούν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, γιατί παρέχουν την πρώτη
ύλη. Και τα κερδοσκοπικά και εκβιαστικά παιχνίδια εις βάρος
τους, θα πρέπει να σταµατήσουν.
Πιστεύω ότι η ελληνική φέτα, όπως προανέφερα, είναι η ναυαρχίδα της ελληνικής κτηνοτροφίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ηµιουργείται ένα δυναµικό εφαλτήριο, στο πλαίσιο του
οποίου µπορούµε να αναπτύξουµε επιθετικές εµπορικές πολιτικές. ∆ιότι, ο τζίρος στη διεθνή αγορά της φέτας µετριέται σε
πάρα πολλά δισεκατοµµύρια και θα πρέπει η ελληνική φέτα να
πάρει το δικό της µερτικό. Μπορούµε να εκτιµήσουµε όλοι µας
τα τεράστια οφέλη που θα έχουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, αλλά
και κατ’ επέκταση, η ελληνική οικονοµία, αρκεί να εκµεταλλευτούµε τις δυνατότητες που µας παρέχει η κατοχύρωση, ως αποκλειστικά ελληνικό προϊόν. Το κυριότερο, όµως, είναι να διασφαλίσουµε µε κάθε τρόπο και µε κάθε µέσο τη φυσιογνωµία, την
αυθεντικότητα τους κανόνες και τις ιδιαιτερότητες µε τα οποία
έχει κατοχυρωθεί η ελληνική φέτα, ως ελληνικό προϊόν. Γιατί οι
αντίπαλοί µας δεν θα µείνουν στο µέλλον µε σταυρωµένα τα
χέρια.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρασµάνη.
Κλείνουµε τον κατάλογο των βασικών οµιλητών της επερώτησης µε τον κ. Καράογλου, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί κύριοι
συνάδελφοι, βασικό ζητούµενο για τη χώρα µας, εθνικό ζητούµενο εδώ και πολύ καιρό, αποτελεί αναµφισβήτητα αποτελεί η
στήριξη της ελληνικής οικονοµίας. Ωστόσο, αισθάνοµαι ότι σε
πολλές περιπτώσεις, η σηµερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, παραφράζοντας τη γνωστή σχετική έκφραση, επιµένει να βλέπει το
δάσος και να χάνει το δέντρο, αγνοώντας ότι το δάσος αποτελείται από πολλά µεµονωµένα δέντρα.
Η Κυβέρνηση έχει επιλέξει να αναζητεί και προσπαθεί να πείσει και τον ελληνικό λαό ότι µοναδική πηγή εσόδων για τη χώρα
µας είναι ο δανεισµός από το εξωτερικό και οι επιταγές του µνηµονίου. Στην ίδια λογική επιµένει να καταδυναστεύει και να απαξιώνει µε την πολιτική που ακολουθεί την ανάπτυξη της χώρας
και τη στήριξη των εγχώριων πηγών παραγωγής. Υπάρχουν όµως
παραγωγικοί τοµείς της χώρας, υπάρχουν εθνικά προϊόντα που
µπορούµε να εκµεταλλευτούµε, να στηρίξουµε, να εξάγουµε και
να τα εντάξουµε συστηµατικά ως οικονοµικές πηγές της χώρας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε στα χέρια µας τη φέτα,
το πρώτο σε ποσότητα παραγωγής προϊόν προστατευόµενης
ονοµασίας προέλευσης, όχι στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη,
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αλλά σε ολόκληρο τον κόσµο. Μιλάµε για οικονοµική κρίση, µιλάµε για ερήµωση της υπαίθρου, για αύξηση των ποσοστών
ανεργίας. ∆ιέξοδος όµως υπάρχει στην ελληνική ύπαιθρο, υπάρχει αντικείµενο εργασίας υπάρχουν θέσεις εργασίας, υπάρχει
µέλλον εάν µπορέσουµε να το διαχειριστούµε συντονισµένα, να
στηρίξουµε την εκτροφή αιγοπροβάτων και την παραγωγή
φέτας. Εάν εκµεταλλευτούµε τον εθνικό µας πλούτο σε χλωρίδα
και πανίδα, το έδαφος στο εξωτερικό είναι πρόσφορο. Υπάρχει
στροφή στην προώθηση της υγιεινής διατροφής, στην καταπολέµηση της παχυσαρκίας που µαστίζει όλο και περισσότερο τον
κόσµο.
Πριν από λίγες ηµέρες η UNESCO συµπεριέλαβε τη µεσογειακή δίαιτα, βασικό στοιχείο της οποίας είναι και η φέτα, στον επίσηµο κατάλογό της για την άυλη πολιτιστική κληρονοµιά της
ανθρωπότητας. Η άυλη πολιτιστική κληρονοµιά έχει συγκεκριµένη µορφή και ύλη για τον ελληνικό λαό, έχει ιστορία και παράδοση. Έχει εκατόν τρεις χιλιάδες επίσηµα καταγεγραµµένες
γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους της ελληνικής υπαίθρου, µονάδες παραγωγής στον πρωτογενή τοµέα, µονάδες µεταποίησης και παραγωγής ενός
προϊόντος υψηλής διατροφικής αξίας. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι
ανοικτή και έτοιµη. Υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης
γιατί αυτήν τη στιγµή διακινούνται περίπου ενενήντα χιλιάδες
τόνοι λευκών τυριών γαλλικής, γερµανικής και δανέζικης παραγωγής που µέχρι το 2007 χρησιµοποιούσαν παραπλανητικά την
ονοµασία «φέτα» και δυστυχώς φοβάµαι ότι εξακολουθούν
πολλά από αυτά τα επονοµαζόµενα «φέτες» να συνεχίζουν να
χρησιµοποιούν αυτήν την ονοµασία ακόµη. Και ενώ από το 2007
και µετά µόνο η χώρα µας µπορεί να καλύψει το κενό αυτό στη
ζήτηση φέτας, στην ευρωπαϊκή αγορά, στην ουσία εξάγουµε
µόλις το 10% της παραγωγής φέτας.
Εποµένως, η στήριξη και η ανάπτυξη του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας σηµαίνει στην πράξη στήριξη και ενίσχυση των
ήδη υπαρχουσών θέσεων εργασίας, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, στελέχωση της υπαίθρου, εκµετάλλευση της ελληνικής
χλωρίδας και πανίδας.
Εάν εν µέσω οικονοµικών περικοπών πρέπει η Κυβέρνηση να
ιεραρχήσει τις προτεραιότητές της, η ανάγκη χάραξης εθνικής
στρατηγικής για τη φέτα είναι επιτακτική. Η χώρα µας έχει κερδίσει τη µάχη για την καταχώρηση της φέτας ως προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης, µε αποτέλεσµα να έχουµε στα χέρια
µας το αποκλειστικό µονοπώλιο στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να αδυνατούµε στην πράξη να το εκµεταλλευτούµε
στο έπακρο.
Το σχέδιο είναι πολυδιάστατο, αφορά στη στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας εντός των ελληνικών συνόρων, τη θωράκιση και
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των εξαγωγών
της χώρας και την ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας, τη διαφήµιση ενός εθνικού προϊόντος και την ενίσχυση ακόµη-ακόµη
και του τουρισµού της χώρας µας.
Σας ζητάµε, λοιπόν, να αφουγκραστείτε τον κόσµο, τον καηµό,
την αγωνία, τις προτάσεις των Ελλήνων της υπαίθρου, των αγροτών και κτηνοτρόφων, σας ζητάµε να ακούσετε τις τεκµηριωµένες προτάσεις του τοµέα κτηνοτροφίας της Νέας ∆ηµοκρατίας,
σας ζητάµε να χαράξετε µία απαραίτητη εθνική στρατηγική για
την ελληνική φέτα, για το συµφέρον της χώρας, για το συµφέρον
της ελληνικής οικονοµίας, για το συµφέρον των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καράογλου.
Παρακαλείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το κείµενο της επερώτησης, κατά τη γνώµη µου, κύριοι συνάδελφοι, είναι σηµαντικό, αλλά είναι λίγο άνισο.
Στο πρώτο µέρος µιλάτε για την πραγµατικότητα του αγροτικού τοµέα. Νοµίζω, ότι µιλάτε µε σωστές εκτιµήσεις ανεξάρτητα
από επιµέρους κριτικές που γίνονται και ασφαλώς µιλάτε για το
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ζητούµενο που είναι µια εθνική στρατηγική ανασυγκρότησης του
αγροτικού τοµέα µέσα στην οποία θα υπάρξει και εθνική στρατηγική για τη φέτα. ∆ιαφορετικά οι δοµές που έχουµε σήµερα
δεν µπορούν να παράξουν εθνική στρατηγική για τη φέτα.
Το λέω αυτό γιατί µετά έρχονται τα είκοσι ερωτήµατα, τα
οποία δεν εξειδικεύουν, αλλά περιγράφουν το πρόβληµα, το
οποίο αντιµετωπίζει στην καθηµερινή του διαχείριση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Προσπαθεί µε επιµέρους µέτρα να
το εξυπηρετήσει, αλλά οι δοµές του κράτους, οι υπάρχοντες
πόροι και η κατανοµή τους και η επιδοµατική πολιτική, που ασκείται εδώ και πολλά χρόνια, δεν βοηθούν στο να αντιµετωπιστεί ριζικά και αποτελεσµατικά.
Άρα, συµφωνώ στο γενικό πλαίσιο ότι πρέπει να υπάρχει µια
εθνική στρατηγική. Όταν µιλάµε για φέτα, µιλάµε για την ελληνική κτηνοτροφία και όταν µιλάµε για την ελληνική κτηνοτροφία,
µιλάµε για τον πιο προωθηµένο κλάδο –που θα έπρεπε να είναιτης αγροτικής µας οικονοµίας. Όταν µιλάµε για αγροτική οικονοµία, µιλάµε για µια στρατηγική ανασύνταξης, που χωρίς αυτή
η χώρα δεν µπορεί να βγει από την κρίση.
Θα σας πω δυο, τρία νούµερα χαρακτηριστικά. Από το 2001
στο 2009, από το 5,6% της συµβολής της γεωργίας στο ΑΕΠ πέσαµε στο 3,4%. Το εισόδηµα µειώθηκε δεκαεπτά ποσοστιαίες µονάδες από το 2001 µέχρι σήµερα. Η απασχόληση από το 16,1%
που ήταν το 2001, έπεσε στο 11,7%. Το γεωργικό εµπορικό ισοζύγιο έχει σταθερή επιδείνωση. Το 2009 είχαµε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ σταθερό ετήσιο έλλειµµα εισαγωγών-εξαγωγών µόνο
από τα αγροτικά προϊόντα. Το 2009 πληρώσαµε 6,4 δισεκατοµµύρια µόνο σε εισαγωγές αγροτικών προϊόντων.
Αυτό και η κατάσταση που περιγράφετε είναι απόρροια του
ενός χρόνου της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ; Ασφαλώς, όχι. Υπάρχει κάτι πιο σηµαντικό. Εγώ δεν µιλάω για το παρελθόν ποτέ,
αλλά ας δούµε ιστορικά. Γι’ αυτό λέω το 2001. Θα µπορούσα να
βάλω το 2004. Πριν το 2002, το 2003, το 2004 που αποφασίστηκε
η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου που εφαρµόστηκε
από το 2006 και πάει µέχρι το 2013, εµείς είχαµε µια πολιτική από
την Ευρωπαϊκή Ένωση που απλά έδινε το χρήµα και επιδοτούσε
συγκεκριµένα προϊόντα. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική που εφαρµόζεται σήµερα -είµαστε στις παραµονές της συζήτησης για την
επόµενη Κοινή Αγροτική Πολιτική- είναι τελείως διαφορετική απ’
αυτήν που υπήρχε πριν το 2004.
Σε αυτή, λοιπόν, την περίοδο η εθνική στρατηγική απουσίαζε
πλήρως από το σύνολο του γεωργικού τοµέα. Σε περίοδο ριζικών ανακατατάξεων στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, που καθορίζει ένα σηµαντικό πλαίσιο για την αγροτική µας ανάπτυξη, η
τότε κυβέρνηση δεν κατάφερε να αξιοποιήσει παραγωγικά το
σταθερό δηµοσιονοµικό ορίζοντα που παρέλαβε, τα πάνω από 3
δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο που είχαµε εξασφαλίσει από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για τη γεωργία. Εξακολουθούσε να είναι επιδοµατική και σήµερα έρχονται σωρηδόν πρόστιµα αυτής της περιόδου, γιατί ακριβώς δεν εφαρµόζονταν οι κανονισµοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν, λοιπόν, µιλάτε για εθνική στρατηγική έχετε απόλυτο
δίκιο. Πρέπει να δούµε τα πράγµατα, ίσως από µια καινούργια
αφετηρία και η καινούργια αφετηρία έχει πάρα πολύ συγκεκριµένα θέµατα να θίξει. Πρώτα-πρώτα πρέπει να πάψουµε να τρέχουµε πίσω από τις εξελίξεις. Πρέπει να στραφούµε στην
παραγωγή και να πούµε ότι αγροτική ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις στην παραγωγή δεν µπορεί να υπάρχει. Τα άλλα είναι ηµίµετρα.
Ωραία, εµείς διπλασιάσαµε ας πούµε από το 12,6% στο 24,8%
την ειδική στήριξη της ορεινής κτηνοτροφίας. ∆εν λέει τίποτε
αυτό. Είναι µια ανακούφιση, αλλά δεν είναι ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Τα λέω αυτά όχι για να αποφύγω τις ερωτήσεις σας. Οι
ερωτήσεις σας µπορούν να απαντηθούν και να δούµε συγκριτικά
και τι θα κερδίσει το Εθνικό Κοινοβούλιο.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να πούµε ότι είναι καίριος ο στόχος. Πρέπει να πάµε σε υποκατάσταση εισαγωγών, σε αυτάρκεια στην τοπική αγορά και σε αύξηση των εξαγωγών και αυτό σηµαίνει
παραγωγική επένδυση στην ελληνική περιφέρεια που όµως µεταφέρει από την επιδότηση, που είναι µόνο επιδότηση, στην τυποποίηση, µεταποίηση, εµπορία, προβολή και προώθηση σηµα-
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ντικούς πόρους.
Να σας πω άλλο ένα παράδειγµα. Το περιβόητο θέµα της κατάχρησης από τρίτες χώρες της ονοµασίας της φέτας. ∆εν µιλάω
για την Ευρώπη που είναι διαφορετικό θέµα. Εκεί µπορούµε να
το επιβάλλουµε και κάναµε όλες τις προσπάθειες. Σήµερα στην
Ευρώπη, όπου υπήρξε θέµα είτε από τη βουλγαρική πλευρά είτε
από οποιαδήποτε άλλη, έχει γίνει παρέµβαση από τα ευρωπαϊκά
όργανα. Στις τρίτες χώρες όµως χρειάζεται νοµική και οικονοµική υποστήριξη, χρειάζεται έξοδα µεγάλα, χρειάζεται δουλειά.
Όµως, δεν έχουµε καταφέρει ακόµα να οργανώσουµε την διεπαγγελµατική οργάνωση, αν θα είναι περί τη φέτα ή περί τα γαλακτοκοµικά. Είναι δυνατόν χωρίς τη διεπαγγελµατική οργάνωση, που είναι νοµικό πρόσωπο ουσιαστικό, που έχει πόρους
και εισφορές, να µπορούµε να υπερασπίσουµε αυτήν την υπόθεση στο εξωτερικό, στις τρίτες χώρες;
Πρέπει, λοιπόν, να πάµε στην καρδιά της προσπάθειας. ∆ηλαδή
να µη µιλάµε µόνο για την άυλη κληρονοµιά, τη µεσογειακή διατροφή, που ήδη κατακτήσαµε και για το διατροφικό µοντέλο. Πρέπει να µιλάµε σε µια ανακατανοµή των πόρων που έχουν σχέση
µε γενναία επένδυση στην υπόθεση της κτηνοτροφίας.
Τι µπορούσα να κάνω εγώ µέσα σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο;
Το πρώτο πράγµα που έκανα τώρα είναι να πω στον ΕΛΓΑ, στον
ΟΠΕΚΕΠΕ και στα θέµατα που έχουν σχέση µε τα προγράµµατα
του Μπαλτατζή, αντί να είναι όλες οι προκηρύξεις συλλήβδην στη
φυτική και ζωική παραγωγή, τουλάχιστον στους διαθέσιµους πόρους να υπάρχει µια αναλογία πιο δίκαιη σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία. ∆ιότι η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η ορεινή κτηνοτροφία, για εµάς είναι το σύµβολο της ποιότητας. Είναι οι άνθρωποι που δεν µπορούν να κατεβάζουν τα τρακτέρ στους δρόµους, είναι άνθρωποι που έχουν τροµακτικά προβλήµατα, που
δεν µπορούν να κάνουν γονική παροχή της ιδιοκτησίας του στάβλου, που δεν µπορούν να βρουν τη δυνατότητα να βγάλουν µια
άδεια και να εγκριθεί διότι πλέον τους κόβουν τα χρήµατα.
Για να απαντήσω, λοιπόν, και στο σχετικό ερώτηµα, εµείς ανανεώνουµε για ένα ακόµα χρόνο την υπόθεση αυτής της άδειας
για να µπορούµε µε το ΥΠΕΚΑ να κάνουµε µια δραστική παρέµβαση, να τελειώσει αυτό το καλαµπούρι του πώς γίνεται η παροχή της άδειας.
Λέτε για το νόµο του 2008. Τα περιέπλεξε τα προβλήµατα, τα
µεγάλωσε. Πείτε µου πόσες άδειες βγήκαν µε βάση το νόµο του
2008. ∆εν βγαίνουν άδειες. Είναι το ίδιο γραφειοκρατικό σύστηµα. Εγώ θέλω να βρούµε σοβαρές λύσεις. Ο νόµος του 2008
παραδείγµατος χάριν για τα θέµατα της γειτνίασης µε αστικές
περιοχές των κτηνοτροφικών µονάδων και των εκµεταλλεύσεων,
τι λέει; Μιλά µονίµως για οριζόντια πράγµατα, µιλά µονίµως για
γενικότητες, µιλά µονίµως για αποστάσεις. ∆εν µιλά επί της ουσίας. Και τώρα ψάχνουµε να βρούµε τρόπο να τον αλλάξουµε
στοιχειωδώς και να µετρήσουµε την απόσταση από το σηµείο
των κτηριακών εγκαταστάσεων και όχι από τη συνολική ακτίνα,
για να µπορεί να αποδειχθεί ότι είναι σε µεγάλη απόσταση. Υπάρχουν προγράµµατα µετεγκατάστασης που αποζηµιώνονται για
να πάνε αλλού την κτηνοτροφική µονάδα και λόγω της καχυποψίας που υπάρχει στους κτηνοτρόφους µας, δεν υπάρχει µεγάλη
θέληση –έχουν δίκιο οι άνθρωποι- να πάρουν τη µονάδα τους
από εκεί που είναι, να την πάνε αλλού.
Θέλει να σηκώσουµε τα µανίκια να δώσουµε καθηµερινές
µάχες για αυτά τα πράγµατα. ∆εν βγαίνουν µε απλές µόνο γραφειοκρατικές διατάξεις των νόµων. Και για να γίνει αυτό, πρέπει
να αλλάξουν οι δοµές.
Εγώ θέλω πραγµατικά να υποστηριχθεί ο αγρότης στη βάση
του. Πώς; Με τους γεωπόνους στα Υπουργεία; Με τους κτηνίατρους που κάνουν απλά αιτήσεις; Με ένα Υπουργείο που έχει
εκατό ενενήντα οκτώ δοµές περιφερειακές και µε οργανισµούς
που έχουν άλλες διακόσιες περιφερειακές δοµές;
Να υποστηριχθεί όταν δεν συνδέεται η έρευνα του ΕΘΙΑΓΕ µε
την κατάθεση του «∆ΗΜΗΤΡΑ», µε την πιστοποίηση του ΟΠΕΓΕΠ, όταν δεν αλληλοτροφοδοτείται η γνώση, όταν µου λέει το
ΕΘΙΑΓΕ ότι εδώ και χρόνια δεν έχουν κατεύθυνση σε ποιο τοµέα
να κάνουν έρευνα και κάνουν µε βάση αυτό που εκείνοι πιστεύουν; Αυτά είναι τα προβλήµατα για να υπάρξει εθνική στρατηγική.
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Έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε αυτήν τη µεγάλη ανατροπή; Ν’ αλλάξουµε, παραδείγµατος χάριν, ένα Υπουργείο που
κτίστηκε µε το πώς θα διορίσουµε σε κάθε οργανισµό που στήνουµε και ποια πελατειακή σχέση θα διαµορφώσουµε; Θα αλλάξουµε τη δυνατότητα που έχει αυτός ο γραφειοκρατικός
µηχανισµός να διαχειρίζεται του κόσµου τα εκατοµµύρια σε συνθήκες αδιαφάνειας; Θα αλλάξουµε τη δυνατότητα που έχει για
να προσανατολίσουµε σε πολύ συγκεκριµένη κατεύθυνση την
εθνική µας στρατηγική;
Να πάµε, λοιπόν, σε κάθε περιφέρεια, να ορίσουµε το καλάθι
των προϊόντων της, ποια είναι τα επισιτιστικά προϊόντα και τα
προϊόντα αυτάρκειας της τοπικής αγοράς, ποια είναι αυτά που
δείχνουν την ταυτότητα της περιοχής και ποια είναι αυτά που
έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό.
Να έρθετε και να συµφωνήσουµε µαζί όλα τα κόµµατα ότι από
τη νέα ΚΑΠ, αλλά και από αυτήν την ΚΑΠ -απ’ αυτά τα δύο-τρία
χρόνια- να κόψουµε κοµµάτι των πόρων και να το πάµε στην κατεύθυνση της προώθησης, µεταποίησης, εµπορίας, ενίσχυσης
κ.λπ. αυτής της παραγωγής.
Είστε διατεθειµένοι να το κάνουµε, να πάµε στους αγρότες
µαζί και να συµφωνήσουµε, ή θα κάνουµε µεταξύ µας µία σκιαµαχία, για το ποιος θα είναι πιο καλός απέναντι στους αγρότες
και απέναντι σε µία τακτική που πεθαίνει οσονούπω, διότι η νέα
Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν θα έχει αυτούς τους πόρους για να
µπορεί κανείς να συνεχίσει αυτήν την πολιτική.
Με την ευκαιρία αυτή, θέλω, πραγµατικά, να βρούµε ένα βηµατισµό έξω από τον µέχρι τώρα κοµµατικό ανταγωνισµό. Είµαι
διατεθειµένος να τα συζητήσω όλα αυτά από τη βάση τους, να
συµφωνήσουµε και να διαφωνήσουµε, να πούµε τι είναι αυτό που
πρέπει να γίνει πρώτο ή δεύτερο.
Μιλάµε τώρα για διάθεση, διαφύλαξη και βελτίωση αυτόχθονων φυλών, για το ζωικό µας πλούτο, ας πούµε, χωρίς έρευνα.
Υπάρχουν δουλειές που έχουν γίνει από τα ερευνητικά κέντρα
και από επιµέρους εργαστήρια που µένουν στον αέρα, που δεν
αξιοποιούνται από κανέναν.
Θα πάµε στην περιφέρεια να πούµε τι θέλουµε εδώ να κάνουµε; Τι είναι αυτό που πρέπει να προβάλουµε; Τι είναι αυτό
που πρέπει να τυποποιήσουµε; Να τυποποιήσουµε το λάδι, ή θα
κάνουµε και άλλα από τα διακόσια ογδόντα ελαιοτριβεία που έχει
η Κρήτη; Θα κάνουµε σύγχρονα σφαγεία, θα ενώσουµε διαδικασίες για να υλοποιήσουµε δράσεις για το περιβάλλουν, ή θα αφήσουµε να λειτουργούν -και µε τον τρόπο που λειτουργούν, χωρίς
καµµία περιβαλλοντική προστασία, τα σφαγεία σε σχέση µε τα χιλιάδες σφαγεία που υπάρχουν παντού;
Για να διασφαλίσουµε ότι στις ορεινές περιοχές δεν θα χρειάζεται για την άδεια να γίνει ολόκληρη περιβαλλοντική µελέτη,
πρέπει να βάλουµε κανόνες που να είναι αποδεκτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν δεν είναι αποδεκτοί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, δεν θα επιδοτηθεί η γεωργία, η κτηνοτροφία. Αυτούς
τους κανόνες θα τους συµφωνήσουµε;
Αυτά είναι τα θέµατα που πρέπει να δούµε αυτήν τη στιγµή.
Τώρα κάνουµε προγράµµατα µε τα σχέδια βελτίωσης, µικρά και
µεγάλα σχέδια βελτίωσης και για την κτηνοτροφία. Μία πρώτη
προκήρυξη µε 50 εκατοµµύρια για τα µικρά σχέδια βελτίωσης γίνεται αυτές τις µέρες και για τα µεγάλα µε 285 εκατοµµύρια
ευρώ. Εκεί θα ξεχωρίσουµε -στην ισορροπία που είπα- να πάει
και στην κτηνοτροφία ένα µεγάλο ποσοστό από αυτές τις επενδύσεις.
Αυτά είναι αρκετά ή πρέπει να φτιάξουµε πρότυπα για τα σχέδια βελτίωσης, για να µην τρέχουν στα µελετητικά γραφεία; Ποια
υπηρεσία, ποια υποστήριξη στον αγρότη, ποιος ΕΘΙΑΓΕ, ποια κατάρτιση, ποια «∆ΗΜΗΤΡΑ» και ποιοι είναι οι κανόνες που θα βάλουµε προκειµένου να τους διευκολύνουµε προς αυτήν την
κατεύθυνση;
Το κράτος πρέπει να γίνει προγραµµατικό, επιτελικό και ελεγκτικό. Οι υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την υποστήριξη του
αγρότη πρέπει να ενοποιηθούν. Αυτό που ξεκινήσαµε µε τον
ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνει πραγµατικά φορέας ενός ψηφιακού Υπουργείου που θα πληρώνει τα πάντα και όλα θα είναι διαφανή στο
διαδίκτυο.
Αυτό που αποφασίσαµε για τις ασφαλίσεις, να ολοκληρώνει
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τη δουλειά ξεχωριστά για την κτηνοτροφία και ξεχωριστά για τη
φυτική παραγωγή και παράλληλα να κρατήσει το Υπουργείο στις
περιφέρειες της χώρας και µε προσαρµογή στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
γιατί τα αιρετά περιφερειακά συµβούλια πρέπει να αποφασίσουν
την περιφερειακή στρατηγική και το καλάθι και γιατί οι δήµοι
στην αγροτικής τους ανάπτυξη πρέπει να έχουν όλη την τεχνογνωσία και τη δύναµη από εµάς να παίρνουν αποφάσεις για να
προχωρούν την αγροτική ανάπτυξη.
Αυτή είναι η εθνική στρατηγική. ∆εν υπάρχει άλλη. Συγκεκριµένο «καλάθι προϊόντων», συγκεκριµένη προσπάθεια και σε διεθνές επίπεδο και σε εσωτερικό, µε πόρους όµως από τους
διαθέσιµους. ∆εν σου χαρίζει κανείς χρήµατα για να κάνεις αυτές
τις πολιτικές. Και αύριο η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θα πάει
ακριβώς σ’ αυτό το επίπεδο, θα πει ότι «ενισχύω το δεύτερο πυλώνα». Γιατί στο δεύτερο πυλώνα παρεµβαίνεις στην αγορά, προσανατολίζεις την παραγωγή, διασφαλίζεις την αειφορία των
υποδοµών. Εµείς τι θα πούµε; Θα πούµε «όχι». Και δεν θα περάσει! Θα εµµείνουµε: «συνεχίστε τις άµεσες ενισχύσεις». Θέλουµε
τις ενισχύσεις, θα τις παλέψουµε, να είναι όσο γίνεται µεγαλύτερες. ∆εν θα είναι στο ύψος αυτό που ήταν τώρα. ∆εν υπάρχει περίπτωση. Μπήκαν οι καινούργιες χώρες που έχουν µεγάλες
πεδιάδες και γίνεται ανακατανοµή. Αυτές µπήκαν µετά που έγινε
η προηγούµενη προγραµµατική περίοδος. Άρα η καινούργια,
µετά το 2013, θα έχει καινούργιους συσχετισµούς σ’ αυτά, καινούργιες κατανοµές.
Είµαστε διατεθειµένοι να εφαρµόσουµε ένα εθνικό σχέδιο για
το πού θα πάνε οι πόροι για να µην κατασπαταληθούν, όπως κατασπαταλήθηκαν σε µεγάλο βαθµό µέχρι τώρα; Και δεν µιλάω
για το εισόδηµα του φτωχού αγρότη. Μιλάω γι’ αυτούς που φτιάξανε βοσκοτόπους από τη νότια Κρήτη µέχρι τη Σαντορίνη, µιλάω
γι’ αυτούς που στη Λάρισα ή στη Θεσσαλία καλλιεργούσαν αλόγιστα στα χωράφια. Γι’ αυτούς µιλάω, γιατί αυτοί έπαιρναν τη µερίδα του λέοντος. Να πάνε αυτά στην κτηνοτροφία. Να το
αποφασίσουµε. Όµως να το ελέγξουµε.
Άρα εδώ οι καλοί λογαριασµοί θα κάνουν τους καλούς φίλους.
Κι εδώ θέλω διακοµµατική συνεργασία, διότι άµα πω ότι τσακώνοµαι εγώ µε τον κ. Ροντούλη στη Λάρισα συνέχεια, ή µε κάποιον
άλλο συνάδελφο, για το ποιος λέει τα πιο σωστά πράγµατα, δεν
πρόκειται ποτέ να λυθεί κανένα πρόβληµα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, νοµίζω ότι πρέπει να
πάµε από εδώ και πέρα. Και κυρίως ένα πράγµα, αγαπητοί συνάδελφοι. Με αυτήν τη δοµή δεν πάµε πουθενά. Πουθενά! Αύριο
θα αναλάβουνε τα περιφερειακά συµβούλια, τα οποία έχουν την
αγροτική ανάπτυξη στις αρµοδιότητές τους. Και ερωτώ: Εάν εσύ
δεν τους πας ένα υλικό -που υποτίθεται ότι οι Υπηρεσίες σου το
επεξεργάζονται τόσα χρόνια και τα κόµµατά µας το επεξεργάζονται τόσα χρόνια- για να κάνουν αυτήν την πολιτική, θα περάσει κι άλλο ένα χρονικό διάστηµα σε µια κρίσιµη περίοδο που δεν
θα κάνουµε τίποτα.
Προτείνω το εξής: Έχουµε µπροστά µας τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Έχουµε µπροστά µας τους διαθέσιµους πόρους.
Έχουµε µπροστά µας αυτά που µπορούµε να κάνουµε στα σηµερινά κρίσιµα περιθώρια, που δεν είναι µεγάλα προφανώς. Θα
κάνουµε οριακές αλλαγές. Να προετοιµάσουµε, λοιπόν, τη χώρα
για να εφαρµοστεί η εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη. Γιατί αν θέλουµε να τσακωνόµαστε για το ποια κυβέρνηση
έκανε καλύτερα τα πράγµατα ή για το ότι οδηγήθηκε η αγροτική
µας παραγωγή στο να µην είναι παραγωγή, ενώ έχει τόσα επώνυµα προϊόντα -µιλάµε για εκατοντάδες επώνυµα προϊόντα πια,
αρχίζουν να είναι εκατοντάδες τα επώνυµα προϊόντα- και να µην
µπορούµε αυτά να τα παρουσιάσουµε σε κάποια αγορά αξιόπιστα, σ’ ένα δηµοπρατήριο, να µην µπορούν οι οργανώσεις των
αγροτών µας να πάνε σε µια «συµβολαιακή» γεωργία, ώστε να
µπορούν να διασφαλίσουν την πώληση της παραγωγής τους στα
επόµενα τρία-τέσσερα χρόνια σε σταθερές τιµές και να διαφυλαχθούν από την αστάθεια και τις κρίσεις που έρχονται η µία
µετά την άλλη, στο να έχουµε εξίµισι χιλιάδες συνεταιρισµούς
«σφραγίδες» που παριστάνουν τους οικονοµικούς πόλους, ενώ
είναι στην ουσία «φαντάσµατα», και να έχουµε ενώσεις που απλά
διαµεσολαβούν για να κάνουν τους προµηθευτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισµούς, ε, αυτό το σύστηµα τελείωσε, µαζί µε όσα
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περιγράψατε!
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε «ναι» στην εθνική στρατηγική για τη
φέτα. Εγώ σας πληροφορώ ότι και µε τη Βουλγαρία που µίλησα
και µε τη Ρουµανία, αλλά και στα ευρωπαϊκά όργανα όταν έθεσα
το θέµα υπήρχαν ευήκοα ώτα γι’ αυτό. Πρέπει, λοιπόν, όλα αυτά
να τα κάνουµε, να τα υποστηρίξουµε. Πρέπει να υποστηρίξουµε
το χτύπηµα των «ελληνοποιήσεων», που γίνεται όχι τόσο στην εισαγωγή του πρόβειου γάλακτος, γιατί αυτό είναι ακόµα σε πολύ
µικρές ποσότητες -είναι εννιάµισι χιλιάδες τόνοι το εξάµηνο, ενώ
χρειαζόµαστε τριακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες τόνους-, άρα δεν
είναι ακόµη το πρόβληµα αυτό- αλλά κυρίως στους χώρους της
εστίασης, στους χώρους όπου έρχεται µέσα το προϊόν το ξένο
και παίρνει ελληνική ταυτότητα, δηλαδή στο χώρο της εµπορίας
και του παραεµπορίου.
Στους χώρους αυτούς υπάρχει. Να ενισχύσουν τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Οι έλεγχοι που γίνονται τώρα από τον ΟΠΕΓΕΠ είναι λίγοι. Από τον ΕΛΓΑ δεν φθάνουν, είναι δειγµατοληπτικοί. Αν πάµε σε περιφερειακό επίπεδο, έχουµε τη δυνατότητα να στήσουµε ένα υπουργείο αποκεντρωµένο που να κάνει
µαζί µε τους οργανισµούς αυτούς και τον έλεγχο. Εκεί θα χτυπηθεί το πρόβληµα.
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, που καθυστέρησα.
Και µία κουβέντα τώρα για τη «∆Ω∆ΩΝΗ». Επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται, η ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόµα για την πορεία, µε τη λογική ότι υπάρχει ένα
πρόγραµµα εξυγίανσης της Αγροτικής Τράπεζας, το οποίο συζητιέται στο πλαίσιο των ευρύτερων διαρθρωτικών αλλαγών και
έχει σχέση µε την ευρύτερη πορεία της οικονοµίας και τη σχέση
µε το µνηµόνιο και όλα αυτά. Εµάς η κατεύθυνσή µας είναι να
παραµείνει συνεταιριστική η «∆Ω∆ΩΝΗ». Τη θέλουµε ναυαρχίδα
της κτηνοτροφικής ανάπτυξης της Ηπείρου και της ευρύτερης
ελληνικής κτηνοτροφίας. Τη θέλουµε έτσι. ∆εν εννοώ ότι τη θέλουµε οπωσδήποτε να είναι όλη στην Αγροτική Τράπεζα ή να
είναι όλη στο συνεταιρισµό, αλλά να είναι κάτω από τον έλεγχο
των παραγωγών κατά βάση. Τα σχήµατα και όλα τα άλλα θα τα
δούµε στην πορεία των διαπραγµατεύσεων, που θα γίνουν στο
πλαίσιο της πορείας της Αγροτικής Τράπεζας, διότι η Αγροτική
Τράπεζα, αν θυµάµαι καλά, κατέχει το 70% της επιχείρησης.
Είναι µία βιώσιµη επιχείρηση, είναι µία πρότυπη επιχείρηση, είναι
µία επιχείρηση που έχει δυνατότητα επέκτασης µεγάλη, είναι βασικός φορέας για την αγροτική µας ανάπτυξη και θέλουµε να συνεχίσει να υπάρχει και να ευνοεί όλη αυτήν την περιφερειακή
ανάπτυξη της Ηπείρου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό, τον κ. Κώστα Σκανδαλίδη.
Εισερχόµεθα στον κύκλο των παρεµβάσεων των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Θέλω να ζητήσω ιδιαιτέρως από τον κ.
Γιώργο Κασαπίδη, αλλά και από τον κ. Χρήστο Πρωτόπαπα και
τον κ. Νικόλαο Μωραΐτη να δείξουν την κατανόησή τους, δίδοντας προβάδισµα στην παρέµβαση του κ. Ροντούλη …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Στον οποίο ευχόµαστε χρόνια
πολλά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ακριβώς, γιορτάζει σήµερα και θέλει να παρέµβει για να αναχωρήσει για Λάρισα, προκειµένου να συνεορτάσει την ονοµαστική του εορτή µε τα
τέσσερα παιδιά του και τη σύζυγό του.
Χρόνια πολλά, λοιπόν, στον κ. Ροντούλη.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Του είπα ότι είναι Αστέριος και δεν εορτάζει σήµερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχει δύο ονόµατα, είναι
Στυλιανός-Αστέριος. Το διευκρίνισα εγώ αυτό. Είναι στην ευθύνη
του Προεδρείου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Το έχει δίπορτο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι,
για την παραχώρηση του Βήµατος. Ευχαριστώ πολύ και για τις
ευχές σας.
Έρχοµαι πολύ γρήγορα στο αντικείµενο της επερώτησης της
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Νέας ∆ηµοκρατίας. Είναι, πράγµατι, µία ενδιαφέρουσα επερώτηση, αλλά έχει δύο µειονεκτήµατα, δύο ελαττώµατα.
Ελάττωµα πρώτο. ∆ιετύπωσαν οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας είκοσι ερωτήµατα, δίδοντας έτσι την ευκαιρία στον αξιότιµο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να κάνει µία
γενική περιδιάβαση, προκειµένου να καλύψει όλο αυτόν τον όγκο
των ερωτηµάτων και έτσι να ακούσουµε µία έκθεση ιδεών περί
κτηνοτροφίας από του Βήµατος τούτου, σχετικά µε την οποία,
κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να σας πούµε ότι µας βρίσκεται απολύτως σύµφωνους και αρωγούς στις µελλοντικές στοχεύσεις.
∆εύτερο µειονέκτηµα που είχε η επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι. ∆ιετύπωσαν είκοσι
ερωτήµατα.
Έφτασαν δε στο σηµείο να διατυπώσουν και ερώτηµα για την
αποφυγή της γενετικής επιµόλυνσης του ελληνικού ποιµενικού
σκύλου –πώς δεν είπατε κάτι γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ;- και προκειµένου διεθνώς να αναγνωρισθεί ως αυτόχθων φυλή, αλλά για
ένα µείζον θέµα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον κτηνοτροφικό
κόσµο της χώρας, δεν είπαν κουβέντα. ∆εν βρήκαν το χώρο, φαίνεται, στη σελίδα να διατυπώσουν µια απλή ερώτηση.
Θα προσπαθήσω, λοιπόν, κατά την τοποθέτησή µου, κύριε
Υπουργέ, να διατυπώσω εγώ το ερώτηµα αυτό, για να καλύψω
αυτό το µεγάλο κενό. Το ερώτηµα που ταλανίζει τον κτηνοτροφικό κόσµο είναι το εξής: Τι θα γίνει µε την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων;
Το λέω αυτό γιατί το ζήτηµα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό. Απειλεί
τη βιωσιµότητα των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Απειλεί µε
θάνατο και αφανισµό ένα στρατηγικό κλάδο του πρωτογενούς
τοµέα της ελληνικής οικονοµίας. Και λέω στρατηγικό, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, υπάρχουν εκατόν δέκα χιλιάδες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.
Απασχολούν τριακόσιες χιλιάδες ανθρώπους αυτές οι εκµεταλλεύσεις. Υπάρχουν και άλλες δεκαπέντε χιλιάδες συνοδές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται πέριξ αυτών των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που απασχολούν άλλες εκατό χιλιάδες κόσµο.
Έχουµε, δηλαδή, έναν τοµέα της ελληνικής οικονοµίας που
απασχολεί περίπου τετρακόσιες χιλιάδες κόσµο και απορροφά
το 1/3 της φυτικής παραγωγής. ∆ηλαδή µπορεί να λειτουργήσει
και ως λοκοµοτίβα, ως ατµοµηχανή που θα έλξει προς τα εµπρός
και τη γεωργία.
Για να επιβιώσει, όπως είπα, αγαπητοί συνάδελφοι, ο τοµέας
αυτός, πρέπει να προχωρήσουµε κατ’ ανάγκη σε µια ρύθµιση των
κτηνοτροφικών χρεών. Οι κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας το ξέχασαν αυτό. Να δω πώς θα δικαιολογηθούν τώρα στους κτηνοτρόφους, µετά την γκάφα που έκαναν.
Εµείς, λοιπόν, λέµε το εξής, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζετε πολύ
καλά ότι το ∆εκέµβριο του 2007 δόθηκε ένα άτοκο κτηνοτροφικό
δάνειο µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου και µε διάρκεια
αποπληρωµής τα πέντε έτη. ∆ηλαδή, αν µέσα σε πέντε έτη γινόταν η αποπληρωµή του δανείου αυτού, δεν θα υπήρχε επιβάρυνση µε τόκους. Ήταν δηλαδή µέχρι το 2012.
Υποσχεθήκατε στους κτηνοτρόφους, στα συνδικαλιστικά τους
όργανα, ότι θα έβγαινε µια κοινή υπουργική απόφαση, βάσει της
οποίας θα δινόταν µια παράταση αποπληρωµής εντόκως για
άλλα τέσσερα χρόνια, µέχρι το 2016. Πού είναι αυτή η ΚΥΑ; Πού
είναι αυτή η ΚΥΑ; ∆εν το λέω για εσάς, το λέω για να χτυπήσω κανένα καµπανάκι στον κ. Παπακωνσταντίνου. Εσείς µπορεί να το
στείλατε, να βάλει όµως υπογραφή!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Το διαπραγµατευόµαστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, αλλά πρέπει να πιέσετε, κύριε
Υπουργέ. Να σας βοηθήσω θέλω, όπως καταλαβαίνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Το καταλάβαµε!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Προχωρώ, λοιπόν.
∆εύτερον και πάρα πολύ σηµαντικό. Αν µαζέψουµε τα υπόλοιπα δάνεια, όλα τα δάνεια τα κτηνοτροφικά, µιλάµε για ένα
ύψος 800 εκατοµµυρίων ευρώ. Υπάρχει πρόταση από την πλευρά
των κτηνοτρόφων για τριετές πάγωµα των δανείων αυτών και µια
δεκαετή ή δεκαπενταετή περίοδο αποπληρωµής των δανείων
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αυτών µε ένα ευνοϊκό επιτόκιο.
Θα αντιτείνει κάποιος: Μα ζητάτε, κύριε Ροντούλη, τώρα να γίνουν αυτά τα πράγµατα, σε µια περίοδο δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, ισχνών αγελάδων; Ναι, κύριε Υπουργέ, γιατί αν τα
βάλουµε κάτω, θα δείτε ότι η εξυπηρέτηση των δανείων αυτών,
δηλαδή η κάλυψη των τόκων από το κράτος αυτήν την τριετή περίοδο αναστολής που ζητάµε, παγώµατος, ανέρχεται σε µόλις
30-35 εκατοµµύρια ευρώ. ∆ηλαδή θα δώσουµε 30-35 εκατοµµύρια ευρώ ως πολιτεία, αλλά το όφελος θα είναι υπερπολλαπλάσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δυο λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας υπενθυµίζω απλώς
την υποχρέωσή σας για το ταξίδι που έχετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θέλω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορέσουµε, λοιπόν, να έχουµε υπερπολλαπλάσιο όφελος.
Άρα, αυτό το θέµα θα πρέπει να το δείτε πάρα πολύ σοβαρά,
γιατί αποτελεί θηλιά, βρόγχο στο λαιµό των κτηνοτρόφων.
Εµείς για το πρώτο άτοκο δάνειο των 242.000.000 ευρώ που
δόθηκε το ∆εκεµβρίο του 2007, θέλουµε να υπάρξει µία κτηνοτροφική σεισάχθεια, διαγραφή του δανείου. Αλλά, τουλάχιστον,
εάν αυτό το θεωρείτε µαξιµαλιστικό, προχωρήστε εσείς στην
ΚΥΑ, που άλλωστε την έχετε υποσχεθεί.
Χαιρετίζω την τοποθέτηση που κάνατε για την «∆Ω∆ΩΝΗ». Θεωρούµε ότι θα πρέπει η «∆Ω∆ΩΝΗ» να περάσει στα χέρια των
κτηνοτρόφων, όχι στα χέρια κεφαλαιούχων, όχι στα χέρια πολυεθνικών και όχι στο Χρηµατιστήριο, γιατί θα απολέσει τον κοινωνικό της χαρακτήρα.
Ζητάµε, λοιπόν, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να µεταβιβάσει µέσω τοπικού πρωτοβάθµιου κτηνοτροφικού συλλόγου
που υπάρχει, το πακέτο των µετοχών της, ούτως ώστε η «∆Ω∆ΩΝΗ» να βρεθεί στον πλήρη έλεγχο των κτηνοτρόφων. Σωστά
είπατε ότι αποτελεί ναυαρχίδα υπό την έννοια ότι οι τιµές που
δίνει η «∆Ω∆ΩΝΗ» αποτελούν πιλότο για τις τιµές στις υπόλοιπες
περιοχές της χώρας.
Είναι πολύ καλές οι µελλοντικές στοχεύσεις, κύριε Υπουργέ,
θα µας βρείτε αρωγούς και συµµάχους, αλλά δεν θα πρέπει να
δοθεί και το υπολειπόµενο 30% της εξισωτικής, που ακόµη εκκρεµεί; Πρέπει να δοθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
∆εν πρέπει να βάλουµε χέρι και στους µεσάζοντες, όταν το αρνάκι φεύγει τώρα από τον παραγωγό µε 4,5 ευρώ στη Λάρισα,
κύριε Υπουργέ και φθάνει να πωλείται στα σούπερ µάρκετ µε 10
ή και 12 ευρώ; Είναι τεράστιο το άνοιγµα της ψαλίδας.
Άρα, αυτά τα άµεσα ζητήµατα πρέπει να τα λύσουµε, για να
αυξήσουµε τη δυνατότητα επιβίωσης των ανθρώπων αυτών, γιατί
για να υπάρξει µέλλον, πρέπει να υπάρξει και παρόν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας και για
την παραχώρηση του Βήµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη και του ευχόµαστε καλό ταξίδι.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, Βουλευτής Κοζάνης, κ. Γεώργιος Κασαπίδης.
Ορίστε, κύριε Κασαπίδη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε µεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κυρίου
Υπουργού, στον οποίο θα ήθελα να ευχηθώ, όπως και στην κυρία
Υφυπουργό, ως πρώτη επίσηµη συνάντηση στο Κοινοβούλιο
µετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καλή επιτυχία στο
πραγµατικά δύσκολο έργο που έχουν να επιτελέσουν, καθώς θα
είναι πολύ σηµαντικό και ωφέλιµο για την πατρίδα, εφόσον αυτό
στεφθεί µε επιτυχία.
Το εύχοµαι ειλικρινά µέσα από την καρδιά µου, γιατί είµαι από
αυτούς που πιστεύουν ότι αυτήν τη στιγµή ο πρωτογενής τοµέας
είναι στην κυριολεξία ένας φάρος ελπίδας για την πατρίδα µας.
Άλλωστε µε αυτήν τη διάθεση καταθέσαµε τη συγκεκριµένη
επίκαιρη επερώτηση, για την αναγκαιότητα χάραξης εθνικής
στρατηγικής για τη φέτα, αντιλαµβανόµενοι ότι δεν πρέπει να
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αφήσουµε άλλο το χρόνο να κυλήσει, χωρίς ένα οργανωµένο
σχέδιο προβολής και προώθησης του συγκεκριµένου προϊόντος,
το οποίο µπορεί στην κυριολεξία να σύρει προς τα εµπρός όλη
την ηπειρωτική Ελλάδα και πολλά από τα νησιά µας, άσχετα εάν
είναι µόνο ο Νοµός της Λέσβου µέσα στο πλαίσιο της φέτας. Θα
εξηγήσω στη συνέχεια πως ακριβώς µπορεί να συµβεί αυτό.
Παράλληλα θα ήθελα να ευχηθώ και στον αγαπητό κ. Ροντούλη τα χρόνια πολλά για την ονοµαστική του εορτή και να του
πω ότι σαφώς από τη στιγµή που η Νέα ∆ηµοκρατία δίνει τα συγκεκριµένα άτοκα δάνεια, συµφωνεί και µε τη ρύθµιση αυτών των
δανείων και την παράταση του χρόνου αποπληρωµής τους,
καθώς είναι όντως δύσκολη η συγκυρία που βιώνουν και οι κτηνοτρόφοι.
Επειδή παρακολουθούµε το θέµα από καιρό, κύριε Υπουργέ,
δεν θελήσαµε να αφήσουµε ανοιχτές πόρτες. Γνωρίζουµε τη διάθεσή σας και γι’ αυτό δεν το θέσαµε και γραπτώς. Ωστόσο µας
δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθούµε και από το Βήµα αυτό για
να εκφράσουµε και εµείς την υποστήριξή µας και να ενισχύσουµε
και αυτή την διάθεση που και εσείς έχετε.
Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω και να ανακοινώσω –ίσως να
το ξέρουν εδώ και οι αγαπητοί συνάδελφοι- ότι πριν από λίγες
ηµέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε και ως προϊόν ονοµασίας προέλευσης και το κατσικάκι Ελασσόνας, το οποίο είναι
ακόµα ένα προϊόν επώνυµο πλέον ανάµεσα στα ογδόντα οκτώ –
µέχρι πρότινος- επώνυµα προϊόντα της πατρίδας µας. Αυτά ως
ενέργειες είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, µαζί µε τους τοπικούς παράγοντες της Λάρισας. Αυτό
ίσως να µην το γνωρίζει ο κ. Ροντούλης.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι, χαίροµαι για την αντίληψη των δεδοµένων και για την προοπτική της συγκεκριµένης πρότασης που
καταθέσαµε επίσηµα, καθώς και την ευθεία δική σας συµφωνία
για την αναγκαιότητα της ανάληψης αυτής της πρωτοβουλίας.
Θα ήθελα, βέβαια, να επισηµάνω ότι ως καινούργιος Υπουργός
ίσως να µην έχετε προλάβει ακόµα να ενηµερωθείτε στο βαθµό
και στο βάθος που πρέπει αυτό να γίνει για τα θέµατα που είναι
καίρια και ζωτικής σηµασίας για το Υπουργείο. Ωστόσο, η συγκεκριµένη επερώτηση αυτόν ακριβώς το σκοπό εξυπηρετεί. Σας
θέσαµε είκοσι ερωτήµατα, για να στοχεύσουµε το ενδιαφέρον
σας και την προσοχή σας σ’ αυτά τα ζητήµατα, τα οποία θεωρούµε ότι µπορούν να διευκολύνουν αυτήν την προοπτική που
περιγράφουµε.
Ποια είναι αυτή η προοπτική και γιατί λέµε ότι είναι αναγκαία
η χάραξη εθνικής στρατηγικής; Η φέτα και η αιγοπροβατοτροφία, όπως και εσείς είπατε, έχει στρατηγικό περιεχόµενο για τη
χώρα µας. Είναι ύψιστης εθνικής σηµασίας, γιατί σήµερα, στην
Ελλάδα, παράγουµε ενενήντα έξι χιλιάδες τόνους φέτας στα περίπου τετρακόσια µε πεντακόσια νόµιµα τυροκοµεία, µε εκατόν
δέκα χιλιάδες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις διάσπαρτες στην
ελληνική περιφέρεια, όπου γίνεται ισορροπηµένη κατανοµή του
παραγόµενου πλούτου, αλλά και των θέσεων εργασίας γύρω απ’
αυτό το προϊόν.
Η διάσταση, αλλά και τα µεγέθη αυτά που περιγράφουµε, αποδίδουν αυτήν τη σπουδαιότητα στο συγκεκριµένο κλάδο των αιγοπροβατοτρόφων µας, αλλά και του προϊόντος που είναι η
φέτα. Η φέτα, όπως προανέφεραν και άλλοι αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το πρώτο σε ποσότητα ΠΟΠ προϊόν στον κόσµο –δεν
υπάρχει δεύτερο, απέχει πολύ η ιταλική µοτσαρέλα και το γαλλικό ροκφόρ που είναι επίσης από τα ισχυρά τυροκοµικά προϊόντα στην Ευρώπη- και βασίζεται σε τρία χαρακτηριστικά, επί των
οποίων στοχεύουµε µε ερωτήµατα που σας θέσαµε να ακούσουµε συγκεκριµένη πρόταση και ανάπτυξη από εσάς. Ωστόσο,
το επισηµαίνω, ακριβώς για να προκαλέσω το ενδιαφέρον σας.
Πρώτο χαρακτηριστικό είναι τα µοναδικά ελληνικά βοσκοτόπια της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Λέσβου, αλλά και όλων των
νήσων που αφορούν βέβαια τα άλλα δεκαεννιά τυροκοµικά ΠΟΠ
προϊόντα. Η πατρίδα µας έχει την ευλογία του Θεού να φιλοξενεί στα εδάφη της, στους βιοτόπους της, περίπου έξι χιλιάδες
φυτά, από τα οποία τα οκτακόσια µε χίλια είναι ενδηµικά, καθώς
δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσµο. Μάλιστα, η περιοχή
της Κρήτης και της Καρπάθου προσδιορίζονται ως ιδιαίτερες περιοχές σε παγκόσµιο επίπεδο χάριν της µεγάλης πυκνότητας εν-
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δηµικών φυτών. Εκεί έχουµε, όπως προανέφερα, άλλα ΠΟΠ τυροκοµικά προϊόντα, τα οποία πρέπει να τα αγκαλιάσουµε διαφορετικά.
Θα ήθελα εδώ να κάνω και µία αναφορά στην πολιτισµική διάσταση του συγκεκριµένου προϊόντος, της φέτας. Ίσως αυτό να
είχαν στο νου τους και οι αρχαίοι µας πρόγονοι και να τοποθέτησαν τη γέννηση του ∆ία, του θεού τους, στο Νησί της Κρήτης,
στο Ιδαίον Άνδρον και στη συνέχεια, την ανατροφή του µικρού
θεού από το γάλα της Αµάλθειας που ήταν η κατσίκα, στην
οποία, όταν έσπασε το κέρατο ο ∆ίας πάνω στο παιχνίδι, έδωσε
ευλογία από το κέρατό της να παράγονται πολύτιµα αγαθά για
όλους τους ανθρώπους.
Αυτό το πνεύµα των αρχαίων προγόνων µας και το συµβολισµό στην πολύ σηµαντική προσφορά του συγκεκριµένου ζώου
και του προϊόντος του γάλακτος γενικώς στον άνθρωπο και στην
κοινωνία, εµείς σήµερα καταφέραµε να το απαξιώσουµε ή τουλάχιστον να µην το έχουµε στο βαθµό και στο επίπεδο που θα
έπρεπε να το είχαµε αναδείξει και να το σεβόµαστε. Χαρακτηριστικά είναι γνωστό, ότι αν θέλουµε κάποιον να τον υποτιµήσουµε
τον χαρακτηρίζουµε ως κτηνοτρόφο.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό στο οποίο βασίζεται η φέτα είναι
οι εγχώριες φυλές των αιγοπροβάτων. Περί είκοσι εγχώριες
φυλές αυτήν τη στιγµή καταγράφονται επίσηµα στην πατρίδα
µας κι αρκετές απ’ αυτές απειλούνται µε οριστική εξαφάνιση. ∆εν
έχει γίνει απολύτως τίποτα οργανωµένα και συντονισµένα µέχρι
σήµερα στην πατρίδα µας, παρ’όλο που το Υπουργείο Γεωργίας
έχει πέντε κέντρα γενετικής βελτίωσης στη χώρα, αυτά είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν καθόλου. Ένα από τα πιο οργανωµένα, αυτό της Καρδίτσας, δυστυχώς ενώ έχει πολύ ακριβό
εξοπλισµό, δεν λειτουργεί καθόλου.
Ωστόσο, στην ίδια περιοχή γίνονται φιλότιµες προσπάθειες
από µεµονωµένους γεωτεχνικούς επιστήµονες σε συνεργασία
µε τους τοπικούς συνεταιρισµούς, το συνεταιρισµό του καραγκούνικου προβάτου και κατάφεραν αυτό το ζώο –το επισηµαίνω
είναι τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά θέλω να βοηθήσω τη σκέψη
σας- το οποίο το παρέλαβαν µε µία µέση παραγωγή περίπου στα
εκατόν είκοσι µε εκατόν τριάντα κιλά ανά προβατίνα να το ανεβάσουν στα εκατόν ογδόντα και διακόσια, ενώ υπάρχουν καταγραφές για ζώα που παράγουν πάνω από τριακόσια κιλά.
Κι αυτό γιατί το λέω; Γιατί την ίδια στιγµή, κύριε Υπουργέ, είναι
η µεγάλη απειλή για τη φέτα και για την προοπτική της, η εισαγωγή που γίνεται -εφόσον γίνεται και δεν πρέπει να το λέµε και
πολύ- από ξένες χώρες βελτιωµένων ξενικών φυλών ζώων, αιγοπροβάτων στην πατρίδα µας, γιατί είναι δήθεν παραγωγικές, ενώ
αυτό δεν συµβαίνει. Γιατί έχουµε εξίσου παραγωγικά ζώα, τα
οποία απλά δεν τα διαχειριστήκαµε σωστά, δεν τα µελετήσαµε
σωστά, δεν τα βάλαµε στην παραγωγή και γιατί δώσαµε πεδίο
σε διαφόρους µεσάζοντες να βγάζουν σηµαντικά κέρδη και
οφέλη εις βάρος της ελληνικής κτηνοτροφίας και των Ελλήνων
κτηνοτρόφων, στην κυριολεξία θέτοντας µία βόµβα στα θεµέλια
της προοπτικής της ίδιας της φέτας. Εδώ εστιάζεται και το ενδιαφέρον των ανταγωνιστριών χωρών για µια πιθανή ίσως ένσταση εκ νέου για τη φέτα.
Τρίτο χαρακτηριστικό της φέτας είναι ότι παρασκευάζεται µε
τον παραδοσιακό τρόπο, όπως πουθενά αλλού στον κόσµο. Είναι
µία παράδοση η οποία αναφέρεται από τον Όµηρο ακόµα, κατά
την περιγραφή της σκηνής του Οδυσσέα στη σπηλιά του Πολύφηµου, όπου εκεί περιγράφεται για πρώτη φορά η παρασκευή
αυτού του µοναδικού ελληνικού προϊόντος. Αυτό ήταν και ένα
βασικό επιχείρηµα της χώρας µας για να τεκµηριώσει την ελληνικότητα του προϊόντος και τη µοναδικότητα της φέτας.
Αυτά οφείλουµε να τα διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού. ∆εν
ακούσαµε κάτι από εσάς, κύριε Υπουργέ, πάνω σ’ αυτά. Ωστόσο
έχετε το χρόνο να τα θέσετε σε προτεραιότητα µέσα σ’ ένα σχέδιο, που, όπως λέµε, είναι εθνικής προτεραιότητας για την πατρίδα µας, αυτό της προώθησης της φέτας, της προστασίας της
από φαινόµενα νοθείας ή παραπλάνησης κατά την κυκλοφορία
της στην αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού, ώστε κατ’
αρχήν να την προστατεύσουµε και στη συνέχεια, αφού την κατοχυρώσουµε και τη θωρακίσουµε, να εφαρµόσουµε ένα σχέδιο
επιθετικής προβολής και προώθησης του προϊόντος αυτού στις
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χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες µε έρευνα του 2002
καταναλωνόταν µία ποσότητα της τάξης των ενενήντα χιλιάδων
τόνων λευκού τυριού που πωλούταν ως φέτα, ενώ είναι µεγαλύτερη αυτή η ποσότητα στις είκοσι επτά πλέον χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταλαβαίνετε τι µπορεί να σηµαίνει αυτό.
Αν, λοιπόν, τα οφέλη που αποκοµίζει η χώρα µας, οι Έλληνες
κτηνοτρόφοι, η εθνική µας οικονοµία και οι Έλληνες πολίτες από
την υφιστάµενη κατάσταση της φέτας, η οποία απειλείται και πιέζεται από πολλές πλευρές σ’ αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της,
όπως σας ανέφερα, η προοπτική της, για να κατακτήσουµε µία
αγορά και να προωθήσουµε σ’ αυτήν µία ποσότητα, την ίδια ακριβώς που παράγουµε σήµερα στην πατρίδα µας, καταλαβαίνετε
ότι σηµαίνει πως θέλουµε τουλάχιστον άλλες τόσες θέσεις εργασίας. Αν σήµερα έχουµε περίπου τριακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, µπορούµε να πετύχουµε άλλες εκατόν τριάντα
χιλιάδες µόνιµες θέσεις εργασίας, µε µετριοπαθείς υπολογισµούς και µία αύξηση του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος της
χώρας µας κατά 0,3%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό για να ολοκληρώσω.
Ακριβώς αυτό θέλαµε να αναδείξουµε, κύριε Υπουργέ, ως µια
προοπτική ύψιστης εθνικής σπουδαιότητας για την πατρίδα µας.
Και δεν πρέπει να χάνουµε ούτε λεπτό για να καταστρώσουµε
ένα σχέδιο το οποίο ήδη έχουµε επεξεργαστεί ως Νέα ∆ηµοκρατία. Και είµαστε διαθέσιµοι να συνεργαστούµε πάνω σ’ αυτά
τα θέµατα και να τα εφαρµόσουµε από κοινού. Μάλιστα, δε νοµίζω να υπάρχει διαφωνία από καµµιά πολιτική παράταξη µέσα
στο Κοινοβούλιο και από κανέναν υγιώς σκεπτόµενο Έλληνα πολίτη ως προς το ότι αυτό το σχέδιο πρέπει να αποτελέσει εθνική
προτεραιότητα για την πατρίδα µας και να το αγκαλιάσουµε όλοι.
Την ίδια στιγµή, αυτή η προοπτική κατάκτησης ολοένα και µεγαλύτερου µεριδίου της αγοράς µέσα στην επόµενη δεκαετία,
όπως το να φτάσουµε –βάζοντας ένα χρονοδιάγραµµα- τους ενενήντα χιλιάδες τόνους φέτας στην Ευρώπη, µπορεί να µεγαλώσει αν µε κατάλληλους χειρισµούς πετύχουµε την κατοχύρωση
της φέτας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, όπου λέγεται
και εκτιµάται ότι η παγκόσµια κατανάλωση ανέρχεται σε άλλους
τετρακόσιους χιλιάδες τόνους λευκού τυριού, το οποίο σήµερα
πωλείται ως φέτα.
Καταλαβαίνετε ότι µιλάµε περίπου για εξακόσιες χιλιάδες µόνιµες θέσεις εργασίας, δηλαδή για κάτι ασύλληπτο, για κάτι που
δεν µπορεί κανείς να πιστέψει και να διανοηθεί αυτήν την περίοδο που η χώρα µας διέρχεται µια σοβαρότατη οικονοµική
κρίση.
Και µιλάµε για µια µεγέθυνση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος τουλάχιστον κατά δύο µονάδες, τη στιγµή που ένας έγκριτος Αµερικανός οικονοµολόγος λέει ότι εάν η χώρα µας
καταφέρει την επόµενη δεκαετία να αυξάνει κάθε χρόνο κατά 1%
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, όχι απλώς δεν θα πάει το χρέος
στο 150% του ΑΕΠ, αλλά θα µειωθεί στο 80% και θα γλυτώσουµε
και τη χρεοκοπία.
Την ίδια στιγµή, πιστεύουµε πως έτσι θα αναγεννηθεί η ελληνική ύπαιθρος. Κατ’ επέκταση και επαγωγικά θα αναγεννηθεί και
η ελληνική κοινωνία, γιατί εφόσον βάλουµε αυτό το πλαίσιο της
νοµιµότητας, της εντιµότητας και του αυστηρού ελέγχου πάνω σ’
αυτά τα θέµατα που θα είναι γνωστά σε όλους, δεν θα υπάρχει
η παραµικρή περίπτωση να διανοηθεί κάποιος να κάνει την οποιαδήποτε παρατυπία, παρανοµία και νοθεία σ’ αυτό το προϊόν.
Έτσι, σαφώς θα βελτιωθεί η κατάσταση και στην ελληνική κοινωνία, δεδοµένου ότι η κρίση αξιών και αρχών που µας διακρίνει,
ήταν αυτές που µας οδήγησαν σε αυτή την οικονοµική κρίση που
βιώνουµε σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, τα άλλα ερωτήµατα στα οποία περιµέναµε να
µας απαντήσετε είναι το ποια είναι τα αποτελέσµατα ελέγχων τη
δεκαετία που µας πέρασε, από το 2000 µέχρι το 2010. Επίσης,
αυτά θα θέλαµε να δηµοσιοποιούνται και να γνωστοποιούνται,
ώστε να αποτρέπονται παρόµοια φαινόµενα που έγιναν στο παρελθόν. Μάλιστα, σας βάζω και την περίοδο που κυβέρνησε η
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Νέα ∆ηµοκρατία για τυχόν ελέγχους και πορίσµατα ελέγχων. Και
αν αυτά υπήρχαν, θα θέλαµε, επίσης, να µας τα πείτε.
Επίσης, ένα άλλο σηµαντικό ερώτηµα το οποίο θέτουµε και
πάνω στο οποίο θέλουµε την ενεργοποίησή σας είναι η εκπαίδευση των κτηνοτρόφων. ∆εν είναι δυνατόν σήµερα να διαιωνίζεται, κυρίως, εµπειρικά η τέχνη της κτηνοτροφίας, όπως γίνεται
–και γίνεται πολύ σωστά- τη στιγµή που έχουµε όλα αυτά τα µέσα
και όλες αυτές τις γνώσεις της επιστήµης. ∆εν είναι δυνατόν, λοιπόν, σήµερα αυτές οι γνώσεις να µην φθάνουν ποτέ στους νέους
ανθρώπους.
Η πρότασή µας, λοιπόν, είναι πολύ απλή. Μέσα από την τεχνική εκπαίδευση υπάρχει η δυνατότητα στα ΕΠΑΛ για το µάθηµα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας από γεωτεχνικούς
επιστήµονες. Αυτή η δυνατότητα σήµερα έχει συρρικνωθεί, γιατί
ακριβώς δεν πιστεύαµε και δεν βλέπαµε αυτήν την προοπτική.
Όµως, αυτή η εκπαίδευση µπορεί να ξεκινήσει όχι µόνο από τα
λύκεια, αλλά και από τα άλλα σχολεία µε την καθιέρωση, όπως
γινόταν κάποτε, των σχολικών κήπων, προκειµένου τα νέα παιδιά να γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα της πατρίδας µας και να
µπορούν να ξεχωρίζουν τα διάφορα φυτά και ζώα. Και όλα αυτά,
για να µη φτάνουµε στο σηµείο να διαβάζουµε πορίσµατα ερευνών, στις οποίες νέοι άνθρωποι λένε ότι οι αγελάδες έχουν
χρώµα µωβ -γιατί έτσι απεικονίζεται στη συγκεκριµένη σοκολάτακαι ότι το βαµβάκι βγαίνει στις πλάτες των προβάτων, γιατί έτσι
απεικονίζονται κάποια πρόβατα και έτσι φαίνονται στα µάτια των
µικρών παιδιών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Κασαπίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα άλλα δύο θέµατα για τα οποία θέλουµε τη δική σας ξεκάθαρη θέση είναι το πώς βλέπετε την προοπτική διαχείρισης των
βοσκοτόπων. Και αυτό, διότι µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα
σωστό και οργανωµένο, τη στιγµή µάλιστα, κύριε Υπουργέ, που
η συγκεκριµένη αρµοδιότητα υπάγεται πλέον και στο ΥΠΕΚΑ.
Πώς, λοιπόν, θα µπορέσετε να ξεπεράσετε αυτήν τη διάσπαση
του Υπουργείου; Η συγκεκριµένη αρµοδιότητα πήγε στο ΥΠΕΚΑ,
ενώ οι έλεγχοι πήγαν από τον ΕΦΕΤ στο Υπουργείο Υγείας.
Όπως καταλαβαίνετε, µάλλον αποδυναµώθηκε η ισχύς του
Υπουργείου και ενισχύθηκε η γραφειοκρατική ταλαιπωρία των
παραγωγών.
Και ίσως ένα θέµα που θα πρέπει να θέσετε -και το υποστηρίζουµε- είναι η επανένωση όλων αυτών των υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων, που έφυγαν από το υπουργείο, εκ νέου στο
Υπουργείο Γεωργίας.
Και τέλος ένα θέµα που απασχολεί τους κτηνοτρόφους είναι τι
θα κάνετε µε τα παθογόνα αίτια που καλύπτονταν από προηγούµενο νόµο της Νέας ∆ηµοκρατίας από τον ΕΛΓΑ, αλλά η προκάτοχός σας τα απένταξε ουσιαστικά από την υποχρεωτική
ασφάλιση και το αφήνει µετέωρο αν θα υπαχθούν είτε στην πρόσθετη, είτε στην προαιρετική. Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να επανέλθουν στην υποχρεωτική σίγουρα για το καλό των παραγωγών
και για την ενίσχυση του αισθήµατος της ασφάλειας και της σιγουριάς που πρέπει να νιώθουν.
Αυτά είναι κάποια ερωτήµατα και επισηµάνσεις υπογραµµίζοντας, κύριε Πρόεδρε, την διάθεση της σηµερινής ηγεσίας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να στηρίξει
αυτήν την προοπτική της φέτας. Είµαστε και εµείς εδώ να καταθέσουµε τις δικές µας προτάσεις γόνιµα και δηµιουργικά για το
καλό των Ελλήνων, για το καλό της πατρίδας µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Γιώργο Κασαπίδη. Εκτιµούµε ιδιαίτερα το συναινετικό πνεύµα της
επερώτησης και των θέσεων των επερωτώντων συναδέλφων.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά
θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και
µαθήτριες και εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Αµφιλοχίας
Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, δεύτερο τµήµα.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αξιέπαινη η πρωτοβουλία των συναδέλφων της Νέας ∆ηµοκρατίας για τη σηµερινή συζήτηση.
Θα ήθελα όµως να παρατηρήσω ότι αν ήταν ερώτηση, θα ήταν
πολύ πιο λειτουργική και για το αντικείµενο το οποίο µε πολύ
ενάργεια επεξεργάστηκαν, αλλά ήταν επερώτηση. Και δεν είναι
σύµφωνο µε τον Κανονισµό και συγκεκριµένα µε το άρθρο 134,
γιατί η επερώτηση δεν έχει ερωτήµατα.
Η επερώτηση έρχεται να επικρίνει την Κυβέρνηση ή να ζητήσει
από την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί για κάτι που δεν έχει κάνει
για πράξεις αρνητικές ή παραλείψεις της. Έτσι γίνεται πολύ πιο
συγκεκριµένη, έτσι έχει στόχο και έτσι µπορεί καλύτερα να πάρει
συγκεκριµένες απαντήσεις, λίγες απαντήσεις και να συµβάλει
στο διάλογο. Ακριβώς για να λύνουµε ζητήµατα.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι όταν γίνεται υπό µορφή ερώτησης και όχι επερώτησης µε είκοσι ερωτήµατα και ο διάλογος περιορίζεται και ο διάλογος γίνεται πολύ πιο γενικός, γιατί ο χρόνος
είναι περιορισµένος και δεν συνεισφέρει στο διάλογο, τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα για τα οποία πιστεύω ότι οι συνάδελφοι κάθισαν και δούλεψαν. Πιστεύω ότι δούλεψαν,
πράγµατι, σηµαντικά και έφτιαξαν αυτή την ερώτηση.
Ερώτηση είναι και όχι επερώτηση, κύριοι συνάδελφοι. Κοιτάξτε
το άρθρο 134 του Κανονισµού και θα δείτε πού ακριβώς είναι η
διαφορά, ώστε να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί, ακριβείς και παραγωγικοί στη δουλειά µας. Γιατί πιστεύω ότι αυτό πρέπει να θέλουµε.
Έρχοµαι σε ορισµένα ζητήµατα ουσίας. Επί των πραγµάτων
δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε σε είκοσι ερωτήµατα. ∆εν γίνεται. Τι µπορούµε να πούµε; Κάποιες γενικές διαπιστώσεις που
έχουν να αγγίξουν και το θέµα.
Θα έλεγα ότι µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση άκουσα τον κύριο
Υπουργό να θέτει εκ µέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µια λογική δηµιουργίας και ανταγωνιστικότητας για τα
αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Πράγµατι έχουµε κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια µε όλες τις κυβερνήσεις –δικές µας και
γαλάζιες- να ακούµε για τις επιδοτήσεις, να δεχόµαστε κριτική
για τις επιδοτήσεις. Κάποιοι έλεγαν «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»
και να φτάνουµε σε µια πραγµατική συζήτηση η οποία, κατά τη
γνώµη µου, το µόνο που κερδίζει είναι να χαϊδεύει αυτιά, να λύνει
προσωρινά προβλήµατα και να µην κοιτά το µέλλον και το κυριότερο να µη δουλεύει για το µέλλον.
Άρα, πρέπει να συµφωνήσουµε ότι πέρα από τα µεγάλα λόγια,
πέρα από τις µεγάλες κουβέντες και πέρα από το χάιδεµα των
αυτιών, πρέπει να βάλουµε, όσοι τουλάχιστον το καταλαβαίνουµε
και να το βάλουµε από κοινού, µια λογική δηµιουργίας: τη λογική
της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή µας.
∆εν ξέρω τι θα γίνει µετά το 2014. Εύχοµαι, πράγµατι, οι προσπάθειες του Υπουργείου µας, της πολιτικής ηγεσίας και άλλων
χωρών που έχουν ανάλογα προβλήµατα µε τα δικά µας να πιάσουν τόπο και αυτό που θα προβληθεί στην αναθεώρηση των
Κοινών Αγροτικών Πολιτικών να συνεχίσει να είναι θετικό για την
Ελλάδα.
Νοµίζω ότι έχουµε και µία ευκαιρία, κυρία Υφυπουργέ, αν δεν
κάνω λάθος, να κουβεντιάσουµε και το σχετικό θέµα µέσα στην
εβδοµάδα, σε µία ενηµερωτική συζήτηση, την οποία έχει καλέσει
ο κύριος Υπουργός, µε την Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Κανείς, όµως, δεν ξέρει πού θα φτάσουµε. Και υποθέτω ότι
αυτές οι διαπραγµατεύσεις δεν γίνονται κάτω από τα πιο ευχάριστα δεδοµένα.
Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνουµε; Να κερδίσουµε τη µάχη.
Έχουµε πατήσει κάπου σταθερά. Έχουµε πατήσει σταθερά στη
συµφωνία την οποία πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση το 2002, αν
δεν κάνω λάθος, για το θέµα της φέτας, την ονοµασία προέλευσης, την οποία κατοχύρωσε. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουµε
ως κόρην οφθαλµού.
Βεβαίως, πρέπει να προσέξουµε και τα θέµατα του ελέγχου,
κυρίως στις τρίτες χώρες -να µην κάνουµε απλώς καταγραφή-
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και να πετύχουµε οικονοµικές κυρώσεις, µε αποτρεπτικό χαρακτήρα, για τους παραβάτες.
Πάνω απ’ όλα, όµως, πρέπει να είµαστε ανταγωνιστικοί και
πάνω απ’ όλα εκεί πρέπει να στρέψουµε τον κόσµο στην παραγωγή σωστού προϊόντος: Προϊόντος που να έχει το χαρακτήρα
της καινοτοµίας, να έχει χαρακτήρα βιολογικό, να έχει χαρακτήρα υψηλής ποιότητας.
Έτσι, κερδίζουµε τις µάχες. Κι έτσι µπορούµε να κερδίσουµε
και τη µάχη της φέτας και τη µάχη η οποία πρέπει να γίνει και σε
µία σειρά γενικότερων ζητηµάτων στην οικονοµία µας. Ωραία
είναι να βρίζεις το µνηµόνιο, αλλά ακόµα πιο ωραία είναι -σε τελική ανάλυση- να διαµορφώνεις µία οικονοµία η οποία να µπορεί
να κοιτάξει τους άλλους στα µάτια και να βοηθήσει σταθερά στο
δρόµο της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.
Εδώ, λοιπόν, τι χρειαζόµαστε; Χρειάζεται ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες τους και πρώτα απ’ όλα οι παραγωγοί τις δικές
τους. Το κράτος πρέπει να σταθεί κοντά τους. Και ακούσαµε τον
κύριο Υπουργό να µιλάει για συγκεκριµένες ενισχύσεις και παρεµβάσεις. Πρόσφατα έχουν γίνει κάποιες παρεµβάσεις. Εδώ
έχω κι ένα σηµείωµα ότι αναρτήθηκε χθες από την κ. Αποστολάκη, την παρευρισκόµενη Υφυπουργό, το Μητρώο Εµπόρων Εισαγωγών Κρέατος και Κρεοπωλών µε στόχο τον περιορισµό των
ελληνοποιήσεων, πράγµα το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό.
Φαντάζοµαι ότι έτσι είναι, κυρία Υφυπουργέ.
Από τον κ. Σκανδαλίδη ακούσαµε και συγκεκριµένες παρεµβάσεις όχι πια ενισχύσεων µόνο, αλλά επενδύσεων, στοχευµένων παρεµβάσεων, παρεµβάσεων που έχουν να κάνουν µε την
αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της παραγωγής µας. Και αυτό
πρέπει να κάνουµε.
Αυτό πρέπει να δώσουµε να το καταλάβουν και οι παραγωγοί.
Οι παραγωγοί πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Το κράτος οφείλει να στέκεται δίπλα τους. Και οφείλει να στέκεται δίπλα τους πραγµατικά κοιτώντας προς το µέλλον και όχι σε
µία λογική να κάνουµε διορισµούς ή να προσπαθήσουµε να στηρίξουµε ηµέτερους. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα πρέπει
να κοιτάξουµε µπροστά και να συνεργαστούµε µαζί τους, για να
δηµιουργήσουµε ανταγωνιστικότητα. Και νοµίζω ότι αυτό είναι
το πρώτο και κύριο.
Και ανταγωνιστικότητα τι σηµαίνει; Σηµαίνει ποιότητα. Σηµαίνει καινοτοµία. Σηµαίνει το καινούργιο που έχουµε να παρουσιάσουµε, το οποίο να είναι θελκτικό τόσο στην ελληνική, όσο και
στη διεθνή αγορά. Ειδικά για τη φέτα έχουµε και το πλεονέκτηµα,
µια κι έχουµε το κατοχυρωµένο προϊόν.
Βεβαίως, εδώ χρειάζονται κι άλλα πράγµατα. Πολλές φορές
µιλάµε για συνεταιρισµούς. Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα
ζητήµατα που πρέπει να κοιτάξουµε –και αυτό είναι ιδιαίτερα
επώδυνο και δύσκολο, αλλά κάποια στιγµή πρέπει να το τολµήσουµε- είναι η αλλαγή του ελληνικού συνεταιριστικού κινήµατος.
Χρειαζόµαστε ένα νέο πλαίσιο για τους συνεταιρισµούς. Ορισµένοι στέκονται στα πόδια τους. Είναι φωτεινά παραδείγµατα.
∆εν αγνοούµε ότι υπάρχουν και τέτοια. Φοβάµαι, όµως, ότι η
πλειοψηφία δεν είναι έτσι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Φοβάµαι ότι η πλειοψηφία έχει ακόµη ένα χαρακτήρα κρατικοδίαιτο, έχει ένα χαρακτήρα που δεν τιµά ακόµα και το όνοµα
του συνεταιρισµού –ακόµα και στα µέλη του- και νοµίζει ότι µπορεί να σταθεί, παίρνοντας δάνεια από κάποια Αγροτική, που πια
δεν είναι η τράπεζα των αγροτών, αλλά µία τράπεζα που λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αναµφίβολα έχει µία
προνοµιακή σχέση µε τους αγρότες. ∆εν είναι, όµως, µόνο αυτό.
Και ούτε µπορεί µια ζωή να υπάρχουν δανεικά και αγύριστα, ούτε
χρέη που σωρεύονται, ούτε καταστάσεις που διαιωνίζονται.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι και στους συνεταιρισµούς –και σε αυτό το
σηµείο ίσως µπορούµε να βοηθήσουµε και για το θέµα της
φέτας- χρειάζεται µία µεγάλη τοµή, ένα νέο πλαίσιο που να απελευθερώνει υγιείς δυνάµεις, που να δίνει τη δυνατότητα να φτιαχτούν επιχειρήσεις -όπως µερικές που υπάρχουν- που να µας
κάνουν περήφανους. Και να τις βοηθήσουµε -γιατί χρειάζεται να
τις βοηθήσουµε- να ανοίξουν δίκτυα, να φτάσουν στις αγορές
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όλης της Ευρώπης, αλλά και των τρίτων χωρών και να µπορέσουν να στείλουν τα προϊόντα µας στα πέρατα του κόσµου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Από αυτό που τουλάχιστον είδα σήµερα και από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου, εκτιµώ ότι υπάρχουν και δυνάµεις που
θέλουν µία τέτοια ιστορία -άλλες πολιτικές- και θέλουν να βοηθήσουν. Αν σε αυτό, λοιπόν, µπορούµε να συµφωνήσουµε, τότε
µας έχει δώσει τη δυνατότητα η σηµερινή συζήτηση να βάλουµε
µία βάση µε αφορµή ένα προϊόν πολύ σηµαντικό, θα έλεγα, και
κρίσιµο, που δεν είναι το µόνο. Είναι µία συζήτηση που πρέπει
να την αντιµετωπίσουµε όσον αφορά και τα άλλα προϊόντα και τις
παρεµβάσεις για έναν αγροτικό τοµέα που πρέπει πια όχι απλά
να στηρίξουµε, αλλά να βοηθήσουµε µε το κεφάλι ψηλά να καλπάσει για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): O κ. Νικόλαος Μωραΐτης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή συζήτηση γίνεται σε µια χρονική στιγµή, όπου οι
φτωχοµεσαίοι κτηνοτρόφοι της χώρας βρίσκονται σε απόγνωση,
ζουν στο πετσί τους την αντιαγροτική, αντικτηνοτροφική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κοµµάτων, του κεφαλαίου.
Αυτή η πολιτική που έχει θεό της το κέρδος, την ελεύθερη
αγορά, το δήθεν υγιή ανταγωνισµό µεγαλώνει τα κέρδη των πολυεθνικών τροφίµων, των γαλακτοβιοµηχανιών σε µια πολιτική
που, πραγµατικά, θεριεύουν τα καρτέλ του γάλακτος, του κρέατος και από την άλλη µεριά εξανεµίζει, συρρικνώνει καθηµερινά
το εισόδηµα των κτηνοτρόφων, των καταναλωτών, των φτωχών
λαϊκών οικογενειών.
Όσο και αν προσπαθούν τα δύο κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
∆ηµοκρατία, να ρίξει το ένα στο άλλο την ευθύνη για αυτήν την
τραγική κατάσταση, οι ευθύνες είναι και διαχρονικές και τεράστιες και για τους δύο. ∆εν πείθετε κανέναν. Οι όποιες φραστικές αντιπαραθέσεις στοχεύουν στο να αποπροσανατολίσουν
τους κτηνοτρόφους, την φτωχή αγροτιά. Σας διαψεύδουν και
τους δύο µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο τα στοιχεία, που
λένε, ξεκάθαρα, ότι από την ένταξη τη χώρας στην τότε ΕΟΚ,
στη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, η κτηνοτροφία ακολούθησε
µια φθίνουσα πορεία µε αποτέλεσµα να µειωθεί η αυτάρκεια της
χώρας σχεδόν σε όλα τα ζωοκοµικά προϊόντα και να επιβαρυνθεί
αρνητικά το αγροτικό ισοζύγιο. Άλλωστε, το ανέφερε ο κύριος
Υπουργός, µόνο στον κτηνοτροφικό τοµέα αγγίζει τα
3.000.000.000 ευρώ.
Αυτή η κατάσταση, όµως, η στασιµότητα, η συρρίκνωση της
κτηνοτροφίας δεν εµπόδισε τη συγκέντρωση της παραγωγής σε
λιγότερα χέρια και από την άλλη µεριά το µαζικό ξεκλήρισµα των
φτωχών κτηνοτρόφων.
Για παράδειγµα, είναι ξεκάθαρο από στοιχεία του Οργανισµού
Γάλακτος και Κρέατος ότι µειώθηκαν µέσα σε µια δεκαετία, από
το 1993 έως το 2003, και µε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και µε κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας οι µικροί παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος κατά 77%, ενώ από την άλλη µεριά οι µεγάλοι
παραγωγοί των διακοσίων τόνων αυξήθηκαν κατά 300%.
Το ίδιο, ακριβώς, συνέβη και µε τους άλλους κλάδους της κτηνοτροφίας, όπως είναι η χοιροτροφία. Ειδικότερα για την αιγοπροβατοτροφία, που συζητάµε σήµερα, τα πράγµατα ήταν και
εκεί δυσάρεστα. Όπως αναφέρετε µε στοιχεία για τα πρόβατα,
το 9,3% των εκµεταλλεύσεων κατείχε το 45% της εθνικής παραγωγής. Το 3% των µεγαλύτερων µονάδων των αιγών κατείχαν το
35% της εθνικής παραγωγής.
Εποµένως, όλα αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι σήµερα δεν είναι η κτηνοτροφία σε οικογενειακή µορφή. Η αρνητική πορεία της κτηνοτροφίας και των
φτωχών κτηνοτρόφων έχει επιταχυνθεί βέβαια τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα µε την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για δύο βασικούς λόγους.
Ο ένας αφορά την κατακόρυφη αύξηση των ζωοτροφών, των
λιπασµάτων, των καυσίµων και γενικά όλων των µέσων και των
εφοδίων που εκτόξευσαν στα ύψη το κόστος παραγωγής, ενώ
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παράλληλα εξανέµισαν παραπέρα το ήδη πενιχρό εισόδηµα των
κτηνοτρόφων.
Ο άλλος λόγος αφορά τη δηµιουργία ισχυρών µονοπωλιακών
καταστάσεων και στον τοµέα της µεταποίησης ζωοκοµικών προϊόντων, στη βιοµηχανία γάλακτος και κρέατος σαν αποτέλεσµα
των εθνικών και κοινοτικών κινήτρων σε κατευθύνσεις της αντιαγροτικής πολιτικής, στην ανταγωνιστικότητα που επιτάσσει η πολιτική της Λισαβόνας.
Η κυριαρχία του µεγάλου κεφαλαίου στη µεταποίηση και στην
εµπορία ζωοκοµικών προϊόντων εκφράζεται µε το άνοιγµα της
ψαλίδας ανάµεσα στις τιµές του παραγωγού και στις τιµές του
καταναλωτή και στην αύξηση των κλάδων του κεφαλαίου. Για παράδειγµα σήµερα οι κτηνοτρόφοι -αναφέρθηκε εδώ, αλλά δεν
αναφέρθηκαν, δυστυχώς, οι αιτίες- πωλούν το κρέας σε τιµές
του 1990 και κάτω από εκεί. Σήµερα πωλούν, όπως ανέφερε και
ο κ. Ροντούλης, 4,5 ευρώ, βέβαια, τότε πωλούσαν 1.400-1.500
δραχµές.
Το ίδιο συµβαίνει και µε το γάλα. ∆υστυχώς στη Λάρισα δεν
υπάρχουν οι τιµές οι οποίες είναι µειωµένες στην Ήπειρο και στη
∆ωδώνη. Στη Λάρισα οι τιµές του πρόβειου γάλακτος έχουν κατρακυλήσει στα 86 λεπτά µε 90 λεπτά. Εποµένως, αυτή η κατάσταση δηµιουργεί και τους κερδισµένους και τους χαµένους.
Βέβαια, η Νέα ∆ηµοκρατία σήµερα κόπτεται για τη φέτα. ∆εν
µας είπε, όµως, ότι από τις πολιτικές που ασκήθηκαν και επί της
δικής της διακυβέρνησης και επί της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
µπορεί να γίνει η φέτα και µε γάλα σκόνη από τη ∆ανία, από το
Βέλγιο και µε γάλα σε παγοκολώνες από τη Γαλλία και την Ιταλία.
Και είναι, επίσης, υποκριτικό το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τη
«∆Ω∆ΩΝΗ». Οι γαλαζοπράσινες ενώσεις της Ηπείρου την
έσπρωξαν στην ΑΤΕ και τώρα την ετοιµάζουν για ξεπούληµα. Το
είπε, άλλωστε, ο κύριος Υπουργός. Και εµείς δεν είµαστε καθόλου χαρούµενοι. Είπε ότι δεν έχουµε αποφασίσει ακόµη. Και
θέλω να πληροφορήσω την παριστάµενη Υφυπουργό ότι αυτήν
τη στιγµή που µιλάµε, ήδη στα Γιάννενα πουλιέται η «ΕΛΒΙΣ», θυγατρική της ΑΤΕ. Βέβαια, είναι µία δοκιµασµένη συνταγή για χρόνια τώρα. Το ΠΑΣΟΚ ξεπούλησε την «ΟΛΥΜΠΟΣ», την «ΑΓΝΟ»,
η Νέα ∆ηµοκρατία τη «ΡΟ∆ΟΠΗ».
Και όλα αυτά γίνονται όταν σήµερα µπροστά στους φτωχοµεσαίους κτηνοτρόφους της χώρας υπάρχουν δύο δρόµοι. Ο ένας
δρόµος είναι αυτός που βιώνουν σήµερα, τον οποίο χαράζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζουν µε ευλάβεια οι κυβερνήσεις
της Νέας ∆ηµοκρατίας χθες, του ΠΑΣΟΚ σήµερα. Είναι ο δρόµος
που οδηγεί στον αφανισµό τους φτωχούς κτηνοτρόφους και στη
συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγα χέρια.
Ο άλλος δρόµος είναι αυτός που υπηρετεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες µε κεντρικό σχεδιασµό, µε λαϊκό έλεγχο, όπου θα
παράγουµε σύµφωνα µε τις παραγωγικές δυνατότητες της
χώρας, παίρνοντας υπ’ όψιν τις διατροφικές ανάγκες των λαϊκών
οικογενειών και όχι την κερδοφορία των πολυεθνικών. Στη θέση
αυτής της αντιαγροτικής, αντικτηνοτροφικής πολιτικής, αυτής
της πολιτικής που τόσα χρόνια δηµιούργησε αυτό το πρόβληµα,
θα έρθει µία άλλη πολιτική, που θα στηρίζεται στον παραγωγικό
συνεταιρισµό στο δηµόσιο αγροτικό τοµέα.
Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που σήµερα αποτρέπει το ξεκλήρισµα των φτωχοµεσαίων κτηνοτρόφων. Είναι ο δρόµος για την
οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική αναζωογόνηση της υπαίθρου,
που δηµιουργεί προϋποθέσεις παραµονής των φτωχών κτηνοτρόφων στα χωριά τους και στα κοπάδια τους. Είναι ο δρόµος για
να εφοδιάζονται οι εργαζόµενοι µε φθηνά, µε υγιεινά προϊόντα
για να υπάρχει σεβασµός στο περιβάλλον.
Σήµερα οι φτωχοί κτηνοτρόφοι, για να ανακουφιστούν έστω
και για λίγο, πρέπει να παλέψουν για επιδότηση των ζωοτροφών,
για θεσµοθέτηση ικανοποιητικών κατώτερων εγγυηµένων τιµών,
για σταµάτηµα του ξεπουλήµατος των συνεταιριστικών εταιριών
της ΑΤΕ, όπως ετοιµάζεται να γίνει µε τη «∆Ω∆ΩΝΗ», όπως γίνεται µε την «ΕΛΒΙΣ».
Οι ενώσεις απεναντίας και οι συνεταιρισµοί πρέπει να παίξουν
έναν ουσιαστικό ρόλο στην εµπορία, στη µεταποίηση ζωοκοµικών προϊόντων και στην προστασία της εγχώριας παραγωγής
από τις αθρόες εισαγωγές και από τις παράνοµες ελληνοποιήσεις. Πρέπει να παλέψουν οι κτηνοτρόφοι για τη δωρεάν νοµι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µοποίηση, για τη δωρεάν ηλεκτροδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων των φτωχών κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα σε ορεινές,
σε νησιωτικές, σε άγονες περιοχές.
Αυτός ο δρόµος είναι, πράγµατι, µονόδροµος για τους φτωχοµεσαίους κτηνοτρόφους, για τους αγρότες της χώρας µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για τη φέτα επαναφέρει
πρώτα και κύρια το ζήτηµα των εξαγωγών και των προβληµάτων
στις εξαγωγές των αγροτικών µας προϊόντων και µας υπενθυµίζει τα δισεκατοµµύρια ευρώ που φεύγουν κάθε χρόνο από τη
χώρα για εισαγωγή τροφίµων, κυρίως από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε τις πιο µεγάλες εισαγωγές σε κρέατα και γαλακτοκοµικά.
Η µικρή αύξηση των εξαγωγών µας σε αγροτικά προϊόντα τα
τελευταία χρόνια δεν µπορεί να αντισταθµίσει τις εισαγωγές
αυτές. Αποτέλεσµα, η διεύρυνση συνεχώς του ελλείµµατος του
εµπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων. Οι ευθύνες επιµερίζονται βασικά σε όσους έχουν κυβερνήσει τη χώρα µας και δεν
διασφάλισαν τα αυτονόητα µέσα από τις πολιτικές που ακολούθησαν.
Η φέτα αποτελεί µία ιδιαίτερη περίπτωση ελληνικού εξαγωγικού προϊόντος. Κατοχύρωσε το αποκλειστικό προνόµιο χρήσης
του ονόµατος. Έκτοτε, όµως, δεν πάρθηκαν µέτρα για να βελτιωθεί η θέση της στη διεθνή αγορά και εφόσον πρόκειται για
ένα πολύ σηµαντικό εξαγώγιµο προϊόν, δεν ωφελήθηκε από αυτό
ούτε ο Έλληνας κτηνοτρόφος, ούτε ο Έλληνας καταναλωτής.
Ο κύριος Υπουργός έφυγε, αλλά είχε αναφερθεί σε όσα προανέφερα και εγώ. Μίλησε, όµως, και για τα πρόστιµα που βάζει
η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα µας και πληρώνουµε όλοι οι φορολογούµενοι πολίτες. Σε αυτό το κοµµάτι θα πρέπει να τονίσουµε τη συνυπευθυνότητα και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
∆ηµοκρατίας για την κακοδιαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.
Περιέργως η επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν αναφέρεται καθόλου στην τιµή του αιγοπρόβειου γάλακτος, όταν είναι
γνωστό ότι η φέτα παράγεται αποκλειστικά από αιγοπρόβειο
γάλα και µάλιστα από ζώα ελεύθερης βοσκής. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι το 2008 και µάλιστα στο τέλος του χρόνου οι τιµές του
αιγοπρόβειου γάλακτος έπεσαν εντυπωσιακά, την ίδια στιγµή
που οι τιµές των ζωοτροφών είχαν αυξηθεί κατά 50%. Ήταν το
µοναδικό προϊόν που η τιµή του βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση,
δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα στην ελληνική κτηνοτροφία.
Οι παραγωγοί έκτοτε ζητούν σταθερά µια κατώτερη τιµή 1,1
ευρώ ανά λίτρο, όταν το ανώτερο που τους έχει δοθεί µέχρι σήµερα δεν ξεπέρασε τα 0,94% λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Αυτό
σηµαίνει ότι η συνεχής χαµηλή τιµή παραγωγού που δίδεται από
τη µεταποιητική βιοµηχανία καθιστά προβληµατικό τον κλάδο σε
συνδυασµό µε τις δύσκολες συνθήκες εκτροφής.
Επίσης, είναι γνωστό ότι οι ελληνικές γαλακτοβιοµηχανίες
υπερτιµολογούν τα προϊόντα τους, επιδιώκοντας µεγαλύτερο
κέρδος. Στην περίπτωση της φέτας για την παραγωγή ενός κιλού
απαιτούνται τρία λίτρα πρόβειου γάλακτος για την παρασκευή
της. Με λιγότερο από 1 ευρώ το λίτρο, που κοστίζει στον τυρέµπορο το πρόβειο γάλα, απαιτούνται 3 ευρώ. Στο ράφι τελικά
φθάνει να πωλείται από 8 έως 10 ευρώ το κιλό, τιµή µη ανταγωνιστική και για τον Έλληνα καταναλωτή.
Όµως, παρά τα προβλήµατα, τα στοιχεία που διαθέτουµε δείχνουν ότι υπάρχουν αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθώς και των τοµέων µεταποίησης, τυποποίησης
και εµπορίας της φέτας. Η παγκόσµια ζήτηση ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες τόνους φέτας, όταν η ελληνική παραγωγή είναι
διακόσιες χιλιάδες τόνοι. Οι προοπτικές υπάρχουν, αλλά µέχρι
τώρα δεν έχει γίνει καµµία, µα καµµία προσπάθεια για την ανάπτυξη, αλλά και την εξυγίανση του κυκλώµατος παραγωγής, παρασκευής και εµπορίας της ελληνικής φέτας.
Στη χώρα µας επιτεύχθηκε µεν η κατοχύρωση του ονόµατος,
η προστασία του προϊόντος, ο χαρακτηρισµός όµως ενός προϊ-
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όντος ως ΠΟΠ µπορεί να βοηθά, αλλά δεν είναι ο ουσιαστικός
παράγοντας της επιτυχίας.
Μαζί µε τα άλλα καλά ελληνικά προϊόντα, λάδι, ελιές, χυµοί και
άλλα, που δυστυχώς είναι άγνωστα διεθνώς, η φέτα αντιµετωπίζει το πρόβληµα της παραγωγής και προώθησης και φυσικά
ανταγωνιστικότητας ως προς την ποιότητα και την τιµή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η αγορά της Αυστραλίας, όπου
γίνεται ευρύτατη κατάχρηση του όρου «φέτα». Τα µη ελληνικής
προέλευσης τυριά, για τα οποία χρησιµοποιείται ο όρος «φέτα»,
είναι είτε ευρωπαϊκά, βουλγαρικά ή δανέζικα, είτε αυστραλιανά
και Νέας Ζηλανδίας. Να υπογραµµιστεί ότι τα ευρωπαϊκής προέλευσης τυριά εισέρχονται µεν στην Αυστραλία ως λευκό τυρί,
βαφτίζονται δε «φέτα» στην πορεία προς τα ράφια των σούπερ
µάρκετ από τους εισαγωγείς, οι µεγαλύτεροι εκ των οποίων είναι
οι ίδιοι οι εισαγωγείς της ελληνικής φέτας.
Μια επιπλέον δυσκολία στη διείσδυση της φέτας στην αγορά
της Αυστραλίας είναι η υψηλότερη τιµή της.
Πέραν των άλλων, να σηµειωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης τυριών ΠΟΠ στο µητρώο, στην περίπτωση που η Επιτροπή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται πλέον η
συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές, καθώς και στην περίπτωση που κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο
συµφέρον ζητήσει την ακύρωση της κατοχύρωσης. Ιδιαίτερα για
τη φέτα, εκτός από τους γνωστούς ανταγωνιστές µας, µπορεί να
υπάρχουν και άλλοι, όπως είναι παραδείγµατος χάριν η Βουλγαρία. Η συµµόρφωση θα πρέπει να ισχύει µέχρι το τελευταίο
γράµµα των προδιαγραφών της.
Η περίπτωση διαγραφής της φέτας από το µητρώο των ΠΟΠ
θα σηµάνει φυσικά και την κατάρρευση της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Ένα σχετικό πρόβληµα είναι η παρατηρούµενη
αναρχία τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εµπορίας των ζώων
αναπαραγωγής και η έλλειψη ισχυρής πολιτικής για τις εκτρεφόµενες εγχώριες φυλές και τη γενετική τους βελτίωση.
Φαίνεται ότι εκείνοι που επηρεάζουν την κατεύθυνση της ελληνικής προβατοτροφίας, αλλά και της αιγοτροφίας είναι οι ζωέµποροι που δρουν µάλλον ανεξέλεγκτα. Είναι γνωστό και πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υπ’όψιν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές
αυτόχθονες φυλές, αντάξιες ως προς την γαλακτοπαραγωγή µε
τις ξενικές, έχοντας ως επιπλέον πλεονέκτηµα την προσαρµογή
στο δικό µας περιβάλλον, στο οποίο δύσκολα προσαρµόζονται οι
ξενικές φυλές.
Επίσης, προβληµατική είναι η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στο χώρο της ζωοτεχνικής έρευνας, αφού η όλη αγροτική
έρευνα που γίνεται µέσα από το ΕΘΙΑΓΕ βρίσκεται σε απραξία,
διότι ποτέ δεν υπήρξε µια ανάλογη κατεύθυνση.
Επιπλέον, είναι πάντα επίκαιρη η πρόταση για την ίδρυση και
λειτουργία ινστιτούτου αιγοπροβατοτροφίας και αξιοποίησης της
προϊόντων της. Παραδείγµατος χάριν, θα µπορούσε να γίνει στην
Ελασσόνα, που είναι µία περιοχή µε ισχυρή κτηνοτροφία.
Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας είναι η εξασφάλιση βοσκοτόπων µε τη δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την οριοθέτηση χρήση και διαχείρισή τους,
όπως προβλεπόταν στο ν. 1734/1987. Έτσι θα είναι συγκεκριµένα τα όρια των βοσκοτόπων από τις άλλες χρήσεις γης, θα
είναι γνωστή η έκτασή τους και επιπλέον, θα αποκαλυφθούν αρκετές εκτάσεις κοινόχρηστων βοσκοτόπων που είναι καταπατηµένες για καλλιέργεια ή άλλες χρήσεις, πάντα φυσικά, χωρίς
αυτό να δηµιουργεί περιβαλλοντικά προβλήµατα σε προστατευόµενες περιοχές.
Ένας σοβαρός προβληµατισµός που υπάρχει για πολλά χρόνια είναι αυτός της απαξίωσης του συνεταιριστικού κινήµατος
που έχει σαν συνέπεια την αδράνεια και την κατάρρευση πολλών
συνεταιριστικών οργανώσεων. Μέσα σ’ αυτήν την κατάσταση
δραστηριοποιείται η ασύδοτη ελεύθερη αγορά, µε αποτέλεσµα
την παρατηρούµενη προκλητικά πολλαπλάσια διαφορά, µεταξύ
των τιµών παραγωγού και των τιµών καταναλωτή. Είναι αναγκαία
η ανασυγκρότηση, τόσο των πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών, όσο
και των ΕΑΣ, έτσι που να µπορούν να θεµελιώνουν τον πιο κυρίαρχο ρόλο που πρέπει να έχουν σήµερα, να µπορούν να λειτουργήσουν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, σ’ αυτό που
λέγεται από το χωράφι στο ράφι. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η
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θετική πορεία της συνεταιριστικής «∆Ω∆ΩΝΗ», η οποία λόγω της
µεγάλης ζήτησης των προϊόντων αιγοπρόβειου γάλακτος αποφάσισε την εισκόµιση επιπλέον γάλακτος και από περιοχές,
εκτός Ηπείρου, αφού απορρόφησε όλη την παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος της δικής της περιοχής. Γι’ αυτό εµµένουµε στη
θέση µας και πρέπει να γίνει και θέση της Κυβέρνησης, ότι η γαλακτοβιοµηχανία «∆Ω∆ΩΝΗ» παίζει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της πολιτικής για το γάλα και πρέπει, αν η ΑΤΕ την
πουλήσει, να περάσει στα χέρια των συνεταιρισµών της Ηπείρου
και των κτηνοτρόφων, µε τη δέσµευση, όµως, ότι δεν θα πωλούνται ή θα µεταβιβάζονται οι µετοχές σε ιδιώτες, διότι αυτό γνωρίζετε ότι κάποια στιγµή θα γυρίσει µπούµερανγκ, αν το
πλειοψηφικό πακέτο συγκεντρωθεί στα χέρια εκτός παραγωγικών ή συνεταιριστικών κλάδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας για λίγο παρακαλώ.
Τελειώνοντας, πρέπει να τονιστεί πως στις συνθήκες οικονοµικής κατάρρευσης και µνηµονιακής διακυβέρνησης, η ήδη διαλυµένη παραγωγική βάση της χώρας θα αφανιστεί. Για να
υπάρξει ουσιαστική και αντικειµενική ανάπτυξη, θα πρέπει να
υπάρξει στήριξη των παραγωγών και διάλυση των καρτέλ και όχι
το αντίστροφο. Στη συζήτηση για την αναθεώρηση της ΚΑΠ η
χώρα µας πρέπει να διασφαλίσει τη συνέχιση και στήριξη της µικροµεσαίας γεωργίας, για να µην πεθάνει η ύπαιθρος που ήδη
βρίσκεται στην εντατική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Μιλένα Αποστολάκη έχει το
λόγο.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από όλους όσους πήραν το λόγο και από το κείµενο της επερώτησης των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά και από
τις τοποθετήσεις όσων συναδέλφων µίλησαν, θα µπορούσε κανείς να εξάγει, ως γενικό παρονοµαστή την αποδοχή της τεράστιας συµβολής της πρωτογενούς παραγωγής, της αγροτικής
οικονοµίας στις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα.
Νοµίζω ότι αυτή η παραδοχή προσλαµβάνει πολύ µεγαλύτερη
αξία και πρόσθετη δυναµική, αν την εντάξει σήµερα κανείς, στην
εξαιρετικά δεινή οικονοµική και δηµοσιονοµική συγκυρία της
χώρας. Και γνωρίζοντας ποια είναι η παραγωγική βάση της Ελλάδας, ποιοι είναι οι πλουτοπαραγωγικοί της πόροι µπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η ανάταξη της εθνικής οικονοµίας, µέσα
κυρίως από τη στήριξη του πρωτογενούς τοµέα, την ενίσχυση
και την αύξηση της αγροτικής µας παραγωγής, όχι µόνο σε ό,τι
αφορά την ποσότητα, αλλά κυρίως στην επένδυση, στην ποιότητα και την ταυτότητα των προϊόντων µας, είναι ένας µονόδροµος.
Όλα αυτά, βεβαίως, µια που µιλάµε επικεντρωµένα για την κτηνοτροφία, αντιλαµβανόµαστε ότι είναι ένα κενό γράµµα και ένα
ευχολόγιο, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτροφικών
επιχειρήσεων της χώρας βρίσκεται σήµερα µέσα σε συνθήκες
ουσιαστικά παρανοµίας.
Γιατί σε αντίθεση µε τα όσα περιλαµβάνει η επίκαιρη επερώτηση των συναδέλφων της Νέας ∆ηµοκρατίας, η αξιολογική τους
κρίση σε σχέση µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, ο τελευταίος
νόµος για την κτηνοτροφία 3698 του 2008, είναι ένας νόµος που
όχι απλώς δεν έλυσε προβλήµατα, είναι ένας νόµος ο οποίος επιδείνωσε τον γραφειοκρατικό εφιάλτη των κτηνοτρόφων και των
παραγωγών µας και είναι ένας νόµος ο οποίος δεν έλυσε καµµία
από τις υφιστάµενες εκκρεµότητες. Εκτός εάν οι συνάδελφοι της
Νέας ∆ηµοκρατίας θεωρούν πολύ σηµαντική την παρέµβαση
αυτού του νόµου, που συνίσταται στην αύξηση των µελών των
σταβλικών επιτροπών σε δεκατέσσερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γεγονός που βεβαίως καθιστά αυτονόητο δεδοµένο ότι
αυτές οι σταβλικές επιτροπές δεν συνεδριάζουν ποτέ.
Είναι, λοιπόν, άµεση η ανάγκη αντιµετώπισης αυτού του σηµερινού καθεστώτος, ενός καθεστώτος που ακυρώνει κάθε αναπτυξιακή προοπτική, που εµποδίζει τους κτηνοτρόφους και τους
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παραγωγούς µας να ενταχθούν σε επιδοτούµενες δράσεις και
µέτρα από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και που στερούν κάθε δυνατότητα αναπτυξιακής
δυναµικής από τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Χρειάζεται, όµως,
µία άλλη αντιµετώπιση από αυτή που µέχρι σήµερα είχαµε δει.
∆εν µπορεί να λυθεί το πρόβληµα µε µερεµέτια και µε νοµοθετικές παρεµβάσεις, ηµιτελείς ή επιδείνωσης του σηµερινού γραφειοκρατικού γολγοθά. Χρειάζεται ένα fast track, θα έλεγα, σε
ό,τι αφορά την κτηνοτροφία που θα συµπεριλαµβάνει αυτόν τον
κυκεώνα των υπηρεσιών και των απαιτούµενων δικαιολογητικών
σε ένα σταθµό, σε ένα one stop shop, ο οποίος θα είναι και ο µοναδικός αποδέκτης των αναγκαίων δικαιολογητικών από την
πλευρά των κτηνοτρόφων. Αυτή είναι µία πρώτιστη στόχευση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που ασφαλώς
θέλει και αυτή το χρόνο της, αλλά είναι η κατεύθυνση την οποία
έχουµε πάρει σε ό,τι αφορά την επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήµατος σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων.
Θέλω να πω στην κυρία και τους κυρίους συναδέλφους, ότι
µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του ∆εκεµβρίου και πριν ολοκληρωθεί η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης στο σύνολο των παραγωγών µας, του υπολοίπου 50% -υπενθυµίζοντας ότι για
πρώτη φορά έχουµε την έγκαιρη και έγκυρη καταβολή των
ποσών της ενιαίας ενίσχυσης στο σύνολο των παραγωγών µας,
µε το 50% να έχει καταβληθεί στις 27 Οκτωβρίου του 2010 και το
υπόλοιπο 50% να καταβάλλεται, όπως είχαµε δεσµευτεί, πριν τα
Χριστούγεννα- το πρώτο δεκαπενθήµερο του ∆εκεµβρίου θα έχει
καταβληθεί το οφειλόµενο υπόλοιπο 30% της εξισωτικής, στο σύνολο των παραγωγών µας.
Θέλω, επίσης, να πω σε ό,τι αφορά το ζήτηµα των ατόκων κτηνοτροφικών δανείων του 2007, που ετέθη από συναδέλφους ότι
η βούληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µέσα στη σηµερινή συγκυρία της επιδεινωµένης κατάστασης για
τους κτηνοτρόφους, λόγω της αύξησης των ζωοτροφών και πολλών άλλων αντίξοων συνθηκών, είναι η ενίσχυσή τους σε ό,τι
αφορά την αποπληρωµή των δανείων αυτών. Και αυτό έχει ήδη
γίνει γνωστό µε τη µορφή των εξαγγελιών, που αφορούν στην
παράταση της αποπληρωµής των άτοκων αυτών δανείων, µέχρι
το 2016. Όµως, φαντάζοµαι ότι όλοι αντιλαµβάνονται ότι αυτή η
παράταση, από µόνη της, δεν είναι µία ουσιαστική ανακούφιση
για τους κτηνοτρόφους.
Φαντάζοµαι ότι επίσης αντιλαµβανόµαστε όλοι, ότι µέσα στις
σηµερινές δεινές και περιοριστικές δηµοσιονοµικές συνθήκες,
δεν είναι δυνατή η επέκταση της παράτασης της αποπληρωµής
των ατόκων δανείων να γίνει και πάλι υπό µορφή ατόκου δανεισµού, διότι, τα περιθώρια είναι συγκεκριµένα και πάντως έχουν
στερέψει.
Άρα, το γεγονός ότι ακόµα δεν έχει δηµοσιευθεί και δεν έχει
υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση ανάµεσα στο Υπουργείο
Οικονοµικών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σηµαίνει ότι προσπαθούµε να εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα σε ό,τι αφορά το ποσό της επιδότησης του επιτοκίου.
Και προσπαθούµε να εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα ούτως
ώστε το ποσό της επιδότησης από την πλευρά του ελληνικού δηµοσίου να είναι το υψηλότερο δυνατό για τους Έλληνες παραγωγούς.
Θέλω, επίσης, να διαβεβαιώσω ότι όλα τα διευρυµένα αίτια για
τα παθογόνα αίτια τα οποία εντάχθηκαν στον κτηνοτροφικό
ν.3698/2008, θα διατηρηθούν και θα ενταχθούν στο νέο κανονισµό ασφάλισης του ΕΛΓΑ και όχι µόνο αυτό. Επιπλέον ο ΕΛΓΑ
θα εντάξει και νέες ασφαλιστικές καλύψεις και θα βελτιώσει τους
όρους ασφάλισης και κάλυψης των ζηµιών προς όφελος των κτηνοτρόφων. Άλλωστε, υπάρχει ένα απτό δείγµα γραφής αυτής της
πρόθεσης του ΕΛΓΑ, που αφορά τη δηµιουργία ξεχωριστού ταµείου, το διαχωρισµό της ασφαλιστικής εισφοράς των κτηνοτρόφων από τις εισφορές της φυτικής παραγωγής, που είναι
χρόνιο αίτηµα των Ελλήνων παραγωγών, το οποίο σήµερα γίνεται πράξη, καθώς επίσης και µια επιµήκυνση σε ό,τι αφορά την
αποζηµίωση για τις αγελάδες από τα δεκατρία στα δεκαπέντε
χρόνια, που είναι, επίσης, χρόνιο αίτηµα των Ελλήνων αγελαδοτρόφων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω να πω ότι η δυνατότητα επιλεξιµότητας της δαπάνης για
την αγορά ζωικού κεφαλαίου, την οποία οι συνάδελφοι της Νέας
∆ηµοκρατίας θέτουν στην επίκαιρη επερώτησή τους, δεν παρέχεται από το σχετικό κανονισµό και άρα υπάρχει εδώ ένα αποτρεπτικό κανονιστικό πλαίσιο από την πλευρά της επιτροπής, που
δεν αφήνει περιθώρια για αυτή την ένταξη.
Θέλω, επίσης, να πω ότι σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την
κατάρτιση των Ελλήνων κτηνοτρόφων, που αποτελεί µία απαραίτητη προϋπόθεση και παράµετρο για την ανταγωνιστικότητα
της δουλειάς τους, του παραγόµενου προϊόντος και του κόπου
τους, αλλά και για τη δική τους ασφαλή και επαρκή τοποθέτησή
τους στις παγκοσµιοποιηµένες αγορές, προβλέπεται από το συγκεκριµένο µέτρο του Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», το µέτρο εγκατάστασης νέων γεωργών, η υποχρεωτική
εντός τριετίας από την έγκριση της δαπάνης για το πρόγραµµα
επαγγελµατική κατάρτισή τους µε την παρακολούθηση κύκλου
µαθηµάτων διάρκειας τουλάχιστον εκατόν πενήντα ωρών και
απόκτηση σχετικής βεβαίωσης για τους κτηνοτρόφους, καθώς
επίσης και το γεγονός ότι ο Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης, η γνωστή
«∆ΗΜΗΤΡΑ» έχει προγράµµατα διάρκειας εκατόν πενήντα ωρών
που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο για
τους νέους κτηνοτρόφους, υποχρεωτικής εκπαίδευσής τους,
εξειδικευµένα προγράµµατα κατάρτισης σε θέµατα που αφορούν την κτηνοτροφία διάρκειας µέχρι και ενενήντα ωρών και
άλλα προγράµµατα επίσης χρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, που αφορούν τη βιολογική κτηνοτροφία. Βεβαίως, υπάρχουν δύο ΕΠΑΣ, στα Γιάννενα και στη Λάρισα,
στις οποίες φοιτούν σε µεγάλο ποσοστό µαθητές που προέρχονται από οικογένειες κτηνοτρόφων που φιλοξενούνται χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, µε διετή φοίτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λιγότερο από δύο λεπτά επιπλέον.
Τέθηκαν τα ζητήµατα της γενετικής βελτίωσης και της γενετικής επιµόλυνσης, ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα για τους Έλληνες
κτηνοτρόφους παραγωγούς. Θέλω να πω στους συναδέλφους,
που βεβαίως, το γνωρίζουν µια που ασχολούνται µε τα ζητήµατα
αυτά ενδελεχώς, ότι η επιµόλυνση των φυλών έχει ξεκινήσει από
τη δεκαετία του ’50. ∆εν είναι ένα σύγχρονο φαινόµενο. Ο πληθυσµός των καθαρών εγχώριων φυλών σήµερα είναι περίπου
επτακόσιες χιλιάδες και χρειάζεται µια µακροχρόνια δουλειά για
τη δηµιουργία των σύγχρονων τύπων φυλών.
Υπηρετώντας αυτές τις ανάγκες και αναφορικά µε τη διάσωση
και διαφύλαξη από γενετική επιµόλυνση των αυτοχθόνων φυλών
των αιγοπροβάτων στο πλαίσιο της γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών
ζώων» ενισχύονται οι κτηνοτρόφοι προκειµένου να διατηρήσουν
ή και να αυξήσουν τον αριθµό των απειλούµενων µε εγκατάλειψη
αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων.
Εφαρµόστηκε µε επιτυχία αυτή η δράση στην τρίτη προγραµµατική περίοδο και πρόκειται να προκηρυχθεί το 2011 µε προϋπολογισµό 10 εκατοµµύρια ευρώ και µε ύψος ενίσχυσης 194
ευρώ ανά µονάδα µεγάλου ζώου για τους παραγωγούς.
Εκτός απ’ αυτό, υπάρχει και η δράση της διατήρησης των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία που έχει στόχο τη συλλογή και
τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων µε καθιέρωση υποχρεωτικής διατήρησης γενεαλογικών βιβλίων και µητρώων µε ποσοστό ενίσχυσης 100%, τον ατοµικό έλεγχο της ποιοτικής και
ποσοτικής απόδοσης των ζώων και τον προσδιορισµό της γενετικής ποιότητάς τους µε ποσοστό 70% και την ενηµέρωση και
παροχή συµβουλών στους κτηνοτρόφους για τη διάδοση και
χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή και κτηνοτρόφο ζωικού γενετικού υλικού.
Υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα που αφορά σε δράσεις για την
προώθηση του προϊόντος αλλά και για την ενηµέρωση των καταναλωτών. Όταν µιλάµε για µια προστιθέµενη αξία µε τεράστιο
οικονοµικό περιεχόµενο, όπως είναι η υπόθεση της φέτας, ασφαλώς σε ένα παγκοσµιοποιηµένο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον µε αντίστοιχα ΠΟΠ άλλων κρατών που ανταγωνιστικά
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εισβάλλουν στις αγορές, πρέπει µια εθνική στρατηγική να περιλαµβάνει ένα ισχυρό πρόγραµµα ενίσχυσης και προώθησης του
προϊόντος. Πρόκειται, λοιπόν, να προκηρυχθεί το µέτρο αυτό
µέχρι το τέλος του έτους µε προϋπολογισµό πρόσκλησης σε
πρώτη φάση περίπου 15 εκατοµµύρια ευρώ.
Είναι όµως ένα µέτρο που στοχεύει στην παροχή στήριξης
οµάδων παραγωγών. Το λέω αυτό γιατί δεν κουραζόµαστε στις
συναντήσεις µας µε τους εκπροσώπους των κτηνοτροφικών οργανώσεων να τους λέµε ότι είναι ένας µονόδροµος η αυτοοργάνωσή τους, η οργάνωσή τους σε ισχυρές οµάδες παραγωγών
γιατί αυτό το γεγονός θα σηµάνει την αύξηση της διαπραγµατευτικής ισχύος τους κατά τη συναλλαγή τους και συνεργασία
τους µε τη µεταποίηση και τη βιοµηχανία. Άρα, διαπραγµατευτικά ισχυρότεροι σηµαίνει ότι πετυχαίνουν ενωµένοι ισχυρότερες τιµές σε µια περίοδο που πρέπει να περάσουµε από τον
παρωχηµένο και µη εφαρµόσιµο στο υφιστάµενο πλαίσιο προστατευτισµό, σε έναν προστατευτισµό της λειτουργίας της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, πέρα από την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής τους ισχύος θα σηµαίνει τη δυνατότητα ένταξής τους σε µέτρα και δράσεις από τα προγράµµατα αγροτικής
ανάπτυξης, τα οποία ακριβώς θέλουν να κατευθύνουν τους παραγωγούς σε οµάδες, σ’ αυτού του είδους τη συνεταιριστική οργάνωση. Έτσι, θα έχουν τη δυνατότητα να µπορέσουν να
απορροφήσουν αυτά τα ποσά ενώ ως άτοµα, ως ιδιώτες παραγωγοί δεν θα είχαν τη δυνατότητα να µπορούν να ενταχθούν σε
τέτοιου είδους προγράµµατα.
Το ίδιο αφορά και τη διεπαγγελµατική οργάνωση. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που δεν είναι επισπεύδον, δεν µπορεί να έχει την πρωτοβουλία, περιµένει µε ανοικτές
τις πόρτες την πρωτοβουλία από την πλευρά των παραγωγών,
όλον τον κύκλο της αλυσίδας προκειµένου να υπογράψουµε µε
πολύ χαρά τη σύσταση της διεπαγγελµατικής οργάνωσης, την
οποία θα αποφασίσουν οι παραγωγοί, είτε αφορά διευρυµένα τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα είτε αφορά τη φέτα συγκεκριµένα, προκειµένου να στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις την προσπάθεια αυτή και την παρέµβαση των παραγωγών µέσα απ’ αυτήν
την οργάνωση για την προστασία και τη διάδοση του προϊόντος.
Θέλω να πω ότι οι σηµερινές δηµοσιονοµικές συνθήκες που
επιβάλλουν ουσιαστικές περικοπές έχουν πράγµατι σαν συνέπεια
αποφάσεις για περικοπές που δυσχεραίνουν τους ελέγχους µέσα
από τις µειώσεις των εκτός έδρας αποζηµιώσεων των κτηνιάτρων
που συγκροτούν την κτηνιατρική υπηρεσία. Πρέπει να βρούµε
ασφαλιστικές δικλίδες.
Ο θεσµός του εγκεκριµένου κτηνιάτρου τόσα χρόνια δεν είχε
προωθηθεί. Αυτήν τη στιγµή υπάρχει πολιτική βούληση και
θεωρώ ότι ενδεχοµένως και πριν από την καινούργια χρονιά,
µέσα στο 2010 θα είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στον εγκεκριµένο κτηνίατρο ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο, µε επιστήµονες κτηνιάτρους, που αυτήν την στιγµή δεν µπορούν να
ενταχθούν στο πλαίσιο της κτηνιατρικής υπηρεσίας, την αγορά
και τους ελέγχους.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω για τους ελέγχους ότι από
το 2007 µέχρι το 2009 πραγµατοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΓΕ έλεγχοι σε επιχειρήσεις για παραγωγή και συσκευασία ΠΟΠ: χίλιοι
οκτακόσιοι σαράντα οκτώ διοικητικοί έλεγχοι, χίλιοι σαράντα
εννιά επιτόπιοι έλεγχοι και διακόσιοι ενενήντα οκτώ έλεγχοι στην
αγορά.
Το αποτέλεσµα των ελέγχων ήταν να πιστοποιηθούν πολλές
επιχειρήσεις. ∆εν έχει νόηµα αυτήν τη στιγµή να δώσω συγκεκριµένες επωνυµίες επιχειρήσεων. Πιστοποιήθηκαν τετρακόσιες
σαράντα οκτώ επιχειρήσεις, από τις οποίες διακόσιες σαράντα
έξι αφορούσαν επιχειρήσεις παραγωγής φέτας και βεβαίως
βάσει αυτών των ελέγχων, παραπέµφθηκαν σε επιτροπές εξέτασης παρατυπιών και παραβάσεων για το 2007 δεκατέσσερις περιπτώσεις, στις περισσότερες εκ των οποίων έγιναν συστάσεις
συµµόρφωσης και εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών µε επανέλεγχο από τον ΟΠΕΓΕΠ.
Το 2008 είχαµε εννέα περιπτώσεις και το 2009 σαράντα περιπτώσεις, εκ των οποίων δεκατέσσερις περιπτώσεις επιχειρηµατιών που δεν είχαν ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου, δεκαπέντε
αφορούσαν µη τήρηση όλων των προδιαγραφών για παραγωγή
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φέτας και µια περίπτωση για χρήση 100% αίγειου γάλακτος και
όχι 70-30, όπως είναι η υποχρέωση από τον κανονισµό.
Θέλω να πω ότι το σύστηµα ελέγχων είναι ένα σύστηµα που
έχουµε σκοπό να το εντατικοποιήσουµε ακόµη περισσότερο.
∆ίνει συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Θα προσπαθήσουµε µέσα
στις υπάρχουσες δυνατότητες για το ανθρώπινο δυναµικό, να το
ενισχύσουµε µ’ όλες µας τις δυνάµεις.
Κλείνω λέγοντας ότι η εθνική στρατηγική για τη φέτα είναι µια
υπόθεση που αυτονόητα µας βρίσκει όλους σύµφωνους. Θα
έλεγα ότι ακόµα και στην µεθοδολογία και στις προτεραιότητες
είναι εύκολο να βρούµε κοινούς τόπους και κοινούς δρόµους.
Είµαστε αποφασισµένοι να υποστηρίξουµε αυτήν την υπόθεση
µε όλες µας τις δυνάµεις, γιατί ξέρουµε ότι είναι µια υπόθεση
που θα συµβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας,
η οποία πρέπει επιτέλους να µπει σε ανοδικές τροχιές και να ανακοπεί η πτωτική της τάση. Είµαστε ανοιχτοί σ’ όλες τις γόνιµες
προτάσεις και κάθε διάθεση συνεργασίας για να πετύχουµε τον
κοινό µας στόχο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Κασαπίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας,
για να δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκφράζοντας και την ικανοποίησή µου για την αποδοχή συνολικά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, της αναγκαιότητας για τη χάραξη εθνικής
στρατηγικής για τη φέτα, από εµάς, κυρία Υφυπουργέ, να ξέρετε
ότι από σήµερα θα ξεκινήσει η κατάθεση των προτάσεών µας,
αλλά και η άσκηση γόνιµης κριτικής, εκεί που εντοπίζουµε ότι κάποια πράγµατα δεν προχωρούν όπως πιστεύουµε ότι µπορεί να
γίνει αυτό. Έτσι θα ήθελα να καταθέσω κάποιες προτάσεις και
κάποιες επισηµάνσεις στα όσα είπατε εσείς και ο Υπουργός,
αλλά και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι.
Για το νόµο της Νέας ∆ηµοκρατίας σχετικά µε την αδειοδότηση των αγροτικών εγκαταστάσεων, θα ήθελα να σας πω ότι
την περίοδο που κατατέθηκε και ψηφίστηκε, ήταν πιεστική η κατάσταση ως προς τη νοµιµοποίηση παράνοµων σταβλικών εγκαταστάσεων κυρίως, αυτών που δεν θα µπορούσαν να ενταχθούν
και σε προγράµµατα είτε σε οποιαδήποτε άλλη µελλοντική προοπτική επενδύσεων που ήθελαν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Για αυτόν
το λόγο ο νόµος αυτός κατ’αρχάς διευκόλυνε την εξαίρεση από
την κατεδάφιση και στη συνέχεια, στο µέτρο του δυνατού, επίσπευδε τις διαδικασίες για τη νοµιµοποίησή τους.
Εδώ υπάρχει ένα θέµα, ότι όντως δεν κάλυψε το σύνολο των
εγκαταστάσεων, αλλά την ίδια στιγµή –τουλάχιστον τα πρώτα
χρόνια και από ίδια εµπειρία- δεν υπήρχε και το ενδιαφέρον από
τους ίδιους τους παραγωγούς γιατί ίσως να µην είχαν ενηµερωθεί και σωστά. Ωστόσο, όταν αυτό έγινε και ολοκληρώθηκε,
υπήρχε περιορισµένος αριθµός ενδιαφεροµένων παραγωγών για
την εξαίρεση από την κατεδάφιση κατ’αρχάς.
Ο νόµος αυτός σήµερα µπορεί να δώσει κάποιες λύσεις και
µπορεί να δεχθεί και βελτιώσεις και δραστικές τοµές, λαµβάνοντας υπ’όψιν ότι πιστεύουµε σ’ αυτήν την προοπτική για τη φέτα.
Ο δεύτερος τοµέας που χαρακτηρίζει τη φέτα είναι αυτός των
βοσκοτόπων.
Στην κυριολεξία, κυρία Υφυπουργέ, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει
στα βοσκοτόπια. Από τη στιγµή που δεν υπάρχει Εθνικό Κτηµατολόγιο και η συγκεκριµένη αρµοδιότητα πλέον έχει υπαχθεί
κατά το µέρος που αντιστοιχεί, δηλαδή τον τοµέα των δασών και
τα βοσκοτόπια που είναι µέσα στα δάση, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και έχει ξεφύγει πλέον από
τον δικό σας έλεγχο και την αρµοδιότητα και υπάρχει µία
εµπλοκή και σύγχυση των αρµοδιοτήτων. Θεωρώ ότι εδώ θα συναντήσετε από τα σοβαρότερα προβλήµατα διευθέτησης τέτοιου
είδους θεµάτων, τα οποία είναι θεµελιώδη για την προοπτική της
φέτας στη χώρα και στην Ευρώπη γενικότερα. ∆ιότι η φέτα παράγεται στο βοσκότοπο. Είναι από τα ζώα, τις εγχώριες φυλές
ελευθέρας βοσκής. Αν αυτός ο βοσκότοπος δεν τεθεί σε προτεραιότητα στην υπηρεσία των αιγοπροβατοτρόφων και των κτηνοτρόφων γενικότερα, τότε από εκεί ξεκινούν τα προβλήµατα.
Μία πρόταση έχω να κάνω σ’ αυτό, µετά την επισήµανση. Υπό
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το πλαίσιο της προοπτικής για τη χώρα µας της ποιµενικής µορφής άνευ ποιµένος, ας παραχωρηθούν οι δηµόσιες εκτάσεις
αλλά και οι εκτάσεις που ανήκουν στους δήµους και στις κοινότητες ή στις πρώην νοµαρχίες -περιφέρειες τώρα- κατά τη χρήση
τους, είτε κατά προτεραιότητα σε οργανωµένους παραγωγούς,
σε συνεταιρισµούς ή σε συλλόγους κτηνοτρόφων ή και σε µεµονωµένες περιπτώσεις, ώστε οι ίδιοι να έχουν την ευθύνη της
ορθής διαχείρισης, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες,
οι οποίες και θα ελέγχουν τη σωστή διαχείριση των βοσκότοπων
και θα βοηθούν µέσα και από προγράµµατα που µπορεί να υπάρχουν για τη βελτίωση της βοσκοϊκανότητάς τους και γενικότερα
των υποδοµών που µέχρι σήµερα λείπουν. Ούτε δρόµοι υπάρχουν, ούτε οµβροδεξαµενές για ποτίσµατα, ούτε άλλες υποδοµές που διευκολύνουν την παραγωγή και τους παραγωγούς. Εδώ
ας ανατεθεί η ευθύνη στους ίδιους και οι ίδιοι να είστε βέβαιη,
κυρία Υπουργέ, ότι θα το κάνουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ποιµενική µορφή άνευ ποιµένος. Μπορούν να περιφράξουν το
χώρο και να απαλλαγούν από το επιπρόσθετο κόστος της φύλαξης, του βοσκού, και των άλλων κινδύνων από διάφορα αγρίµια,
που αποτελούν µια σηµαντική απειλή, και αυξηµένου κόστους
παραγωγής για τους παραγωγούς.
Εδώ θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση στον αγαπητό συνάδελφο κ. Ροντούλη, ο οποίος εκφράστηκε κάπως απαξιωτικά για
την πρότασή µας για τη διαφύλαξη της γνησιότητας του «ελληνικού ποιµενικού». Πρόκειται για ένα ζώο το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που επιτρέπουν στον κτηνοτρόφο να νιώθει
ασφάλεια και σιγουριά όταν το έχει στο κοπάδι του. Αν αυτά τα
ζώα επιµολυνθούν γενετικά, τότε αλλάζει και η συµπεριφορά
τους. ∆εν είναι σωστοί φύλακες, δεν προστατεύουν το κοπάδι.
Κατά τη ρήση των κτηνοτρόφων, όταν έχουν τους σκύλους δεν
θέλουν τους βοσκούς. Εποµένως, αν θέλουµε να συµβάλλουµε
στην περαιτέρω µείωση του κόστους εκτροφής αυτής της ποιµενικής, της κοπαδιάρικης κτηνοτροφίας, οφείλουµε να το πράξουµε κι αυτό και να µην το απαξιώνουµε.
Αναφέρθηκε ο Υπουργός και είπε για τα πρόστιµα που πληρώνει τώρα η χώρα από την κακή εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής επί διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Οφείλουµε να επισηµάνουµε και να υπενθυµίσουµε ότι οι υποδοµές αυτές που παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
από το 2004 µόλις το 2008 µε 2009 ολοκληρώθηκαν, µε την ψηφιοποίηση των υποδοµών αυτών του ΟΣ∆Ε. Μέχρι και το 2007
έγινε πραγµατικά σηµαντική προσπάθεια για να βελτιωθούν.
Ωστόσο γι’ αυτό που µπορείτε να µας εγκαλέσετε είναι για µια
χρονοκαθυστέρηση ολοκλήρωσης αυτών των εσφαλµένων και
ανύπαρκτων υποδοµών ως προς την εφαρµογή του ΟΣ∆Ε και όχι
για αποκλειστική υπευθυνότητα δικιά µας. Έρχονταν τα προβλήµατα από το παρελθόν, αφού οι προκάτοχοί σας δεν είχαν
φροντίσει να τις ολοκληρώσουν. Και προσπάθησε η Νέα ∆ηµοκρατία και το ολοκλήρωσε, έστω κι αργά.
Ως προς τη διεπαγγελµατική, σας επισηµαίνω την προτεραιότητα, κατά την άποψή µου, της διερεύνησης της συγκρότησης
διεπαγγελµατικής είτε για τη φέτα, είτε για τα ΠΟΠ τυροκοµικά
προϊόντα. Είναι τελείως διαφορετικά τα ΠΟΠ προϊόντα από τα
µη πιστοποιηµένα, όπως επίσης και το γάλα που κατευθύνεται
για παρασκευή ΠΟΠ τυροκοµικών προϊόντων διαφέρει λίγο ή
πολύ από το γάλα που παράγεται και έχει άλλη αποστολή.
Ως προς την «∆Ω∆ΩΝΗ» θεωρούµε ότι πρέπει να εξαντλήσετε
όλα τα περιθώρια και τη δυνατότητα να τη διατηρήσουµε αυτήν
τη συνεταιριστική στα χέρια των παραγωγών, γιατί πραγµατικά
µαζί µε τη συνεταιριστική γαλακτοβιοµηχανία του Βόλου και το
Συνεταιρισµό των αγελαδοτρόφων της Φθιώτιδας αποτελούν
σταθερές αναφορές για τους συνεταιρισµούς και για τους παραγωγούς και βοηθούν στη διατήρηση και στη βελτίωση των
τιµών των προϊόντων τους.
Ως προς τον ΕΛΓΑ, σας άκουσα και διάβασα την ανακοίνωσή
σας. Εδώ να ξέρετε ότι οφείλετε να ξεκαθαρίσετε, αν αυτός ο
διαχωρισµός αφορά και το διαχωρισµό των λειτουργικών δαπανών για την παροχή των υπηρεσιών από τον ΕΛΓΑ.
Και τι εννοώ; Εάν τα δύο ταµεία που λέτε ότι θα κάνετε, θα καλύπτουν και τις ανάγκες για την παροχή των υπηρεσιών στους
κτηνοτρόφους, όταν έχουν θέµατα ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Γιατί
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το λέω αυτό; Γιατί οι δαπάνες για τις µετακινήσεις των κτηνιάτρων ή των ζωοτεχνών, για να ερευνήσουν ζηµίες στο ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων, εάν καλυφθούν από το διαχωρισµένο
ταµείο που συνεισφέρουν µόνο οι κτηνοτρόφοι, ίσως να αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια από τα ποσά που θα µπορούν να
έχουν στη διάθεσή τους οι κτηνοτρόφοι για να αποζηµιώνονται
για τις πιθανές αιτίες τους. Ναι, µεν ακούγεται ότι είναι πιο δίκαιο, αλλά τα λειτουργικά εκτιµώ ότι είναι µεγαλύτερα, γιατί οι
αποστάσεις που καλούνται να διανύουν και τα εκτός έδρας είναι
περισσότερα.
Επίσης, εδώ για τα παθογόνα αίτια του ΕΛΓΑ, θα ήθελα να σας
επισηµάνω και την ανάγκη ένταξης στα παθογόνα αίτια που αποζηµιώνονται από τον ΕΛΓΑ και τους θανάτους κατά τη διάρκεια
των τοκετών των αιγοπροβάτων. Ισχύει αυτό µόνο για τα βοοειδή. Ο νόµος καλύπτει και τα αιγοπρόβατα. Με µία εγκύκλιο την
οποία υιοθέτησε η διοίκηση του ΕΛΓΑ, εξαίρεσε τους θανάτους
κατά τους τοκετούς των αιγοπροβάτων. Θεωρώ ότι πρέπει αυτό
να το ξεκαθαρίσετε και να το ενσωµατώσετε όπως το λέει η νοµοθεσία, να καλύπτει και τους θανάτους από τους τοκετούς. Άλλωστε είναι λιγοστοί. Ωστόσο είναι µία πραγµατικότητα.
Ως προς τον κανονισµό που δεν επιτρέπει την επιδότηση του
ζωικού κεφαλαίου από ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι είναι όπως το
λέτε. Από µία βαθύτερη έρευνα που έχει πραγµατοποιήσει, αυτό
αιτιολογείται ότι αυτή η δαπάνη δεν είναι επιλέξιµη διότι δεν συµβάλλει στην αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής. Αν δεν
είναι αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής για τη χώρα µας
η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της ζωικής παραγωγής, τότε για τι
άλλο µιλάµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι οφείλετε να υποστηρίξετε στα αρµόδια όργανα των Βρυξελλών, ότι στη χώρα µας αναδιάρθρωση,
είναι η ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής. Ίσως οι βόρειες χώρες
να έχουν λύσει αυτό το πρόβληµα και να είναι κυρίαρχος ο τοµέας της ζωικής παραγωγής -και έτσι είναι- και να κυριαρχούν
µε τα προϊόντα τους και στις χώρες του Νότου.
Εµείς οφείλουµε να υπερασπιστούµε αυτό το δικαίωµα για να
µπορέσουµε να παλέψουµε το τεράστιο, το τροµακτικό έλλειµµα
-που και εσείς είπατε, ο κύριος Υπουργός και πολλοί άλλοι συνάδελφοι- στο εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, όπου κυρίαρχο ποσό που συµβάλλει στο έλλειµµα, είναι το ποσό από τις
εισαγωγές των ζωοκοµικών προϊόντων, 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ
κάθε χρόνο σχεδόν σταθερά για τα κρέατα, κόκκινο κρέας κυρίως µοσχαρίσιο και χοιρινό και 800 εκατοµµύρια κατά µέσο όρο
ετησίως για τα γαλακτοκοµικά, κυρίως βοοτροφικής προέλευσης.
Από το 2000 µέχρι το 2009 αυτά τα µεγέθη είναι τα ίδια. Όπως
επίσης περίπου 100 εκατοµµύρια ευρώ στο ισοζύγιο αγροτικών
προϊόντων είναι και η ετήσια δαπάνη της χώρας µας για την εισαγωγή ζωντανών ζώων, που χρησιµοποιούνται είτε για την πάχυνση, κυρίως βοοειδών, είτε κυρίως για τη γαλακτοπαραγωγή,
και εδώ είναι τα αιγοπρόβατα, οι ξενικές φυλές, που σας είπα.
Αν, λοιπόν, αθροίσουµε αυτά τα ποσά για µία δεκαετία µιλάµε
για 20 δισεκατοµµύρια ευρώ, που θα µπορούσε να εξοικονοµήσει η χώρα µας ως δαπάνη για τη εισαγωγή ζωοκοµικών προϊόντων και άλλο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για την εισαγωγή
ζωντανών ζώων. Αυτά τα χρήµατα, έπρεπε να τα είχαµε στρέψει
στην έρευνα. ∆εν το κάναµε και εµείς µε ευθύνη δικιά µας το χρονικό διάστηµα που µας αντιστοιχεί, ή δεν το κάναµε στον βαθµό
που θα έπρεπε. Ωστόσο οφείλουµε να το σταµατήσουµε και να
στρέψουµε µέρος των ποσών ή το συνολικό ποσό αυτό σταδιακά- στην έρευνα για τη βελτίωση των ντόπιων φυλών ή για την
ανάπτυξη των κλάδων αυτών που είµαστε ελλειµµατικοί ως
χώρα. Καταλαβαίνετε ποια θα είναι τα επιπρόσθετα οφέλη πέραν από αυτό της φέτας που προαναφέραµε και αναλύσαµε
διεξοδικά- για την πατρίδα µας και ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιµη
περίοδο. Και δεν χρειάζεται δαπάνη, ούτε για τη διαχείριση των
βοσκότοπων, ούτε για την έρευνα για τη γενετική βελτίωση των
ζώων, ούτε για τη ενθάρρυνση, ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής έναντι της φυτικής παραγωγής.
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Αυτά θα ήθελα να επισηµάνω, κύριε Πρόεδρε. Και να τονίσω
για ακόµα µία φορά ότι θα είµαστε διαρκώς σε επαγρύπνηση
ώστε µέσα από ένα βοµβαρδισµό προτάσεων, που θα δεχθείτε το
επόµενο διάστηµα, κυρία Υφυπουργέ, να τρέξουµε γρήγορα
αυτήν την προοπτική -που και εσείς συµφωνείτε- αλλά και να
ελέγχουµε κάθε τι που πιστεύουµε ότι δεν γίνεται σωστά ή υπάρχει κάποια καθυστέρηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
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 δύο
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από την Κυπαρισσία.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η Κυπαρισσία είναι µία από τις πολύ όµορφες πόλεις της Μεσσηνίας. Η µυθολογία λέει ότι έλκει τη ρίζα του ονόµατός της από
τον Κυπάρισσο έναν από τους στενούς φίλους του θεού του
φωτός και της µουσικής, του Απόλλωνα, ο οποίος σκότωσε κατά
λάθος ένα ελάφι και κατά τη µυθολογία µελαγχόλησε και οι θεοί
τον έκαναν κυπαρίσσι.
Από αυτήν την ιστορική πόλη, λοιπόν, έρχονται τα παιδιά. Και
µόνο ο αρχαιολογικός χώρος της Περιστεριάς, που επίσης έχει
ρίζα από τον 16ο αιώνα π.Χ., δείχνει την ιστορικότητα αυτής της
σπουδαίας ελληνικής πόλης.
Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, συνοψίζοντας θέλω να πω τα
εξής: Κατ’ αρχάς σε ό,τι αφορά το ζήτηµα του ΕΛΓΑ, µετά το διαχωρισµό των εσόδων που προβλέπεται και θα αποτελέσει τµήµα
της υπουργικής απόφασης, µε την οποία θα κυρωθεί ο νέος κανονισµός του οργανισµού, τα έσοδα του οργανισµού που θα προέρχονται από την κτηνοτροφία και τους κτηνοτρόφους θα
διατίθενται αποκλειστικά για ζηµιές που προκαλούνται στο ζωικό
κεφάλαιο και κυρίως για απώλεια ζώων από παθολογικά αίτια και
από φυσικούς κινδύνους, καθώς και στις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών µονάδων.
Με αυτόν τον τρόπο αίρεται µία χρόνια αδικία που υπήρχε στο
σύστηµα, αφού οι αποζηµιώσεις που κατευθύνονταν στο παρελθόν στη φυτική παραγωγή ήταν συντριπτικά µεγαλύτερες και συχνότερες, ενώ η κτηνοτροφία είχε πολύ µικρή συµµετοχή στο
συνολικό ποσό των αποζηµιώσεων.
Θέλω να πω ότι είναι µια πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία προήλθε µετά από πολύ
γόνιµο διάλογο και συζήτηση µε τις οργανώσεις των κτηνοτρόφων και που απαντά ακριβώς στις δικές τους ανάγκες, στις δικές
τους υποδείξεις και στη δική τους επισήµανση.
Υπ’ αυτήν την έννοια, είναι βέβαιο ότι τους ικανοποιεί απολύτως και επαναλαµβάνω ότι στη ρύθµιση αυτή οδηγηθήκαµε µετά
από πολύ γόνιµη και µακρά συνεργασία µαζί τους.
Το ζήτηµα των βοσκοτόπων ορθά επισηµαίνεται ότι είναι ένα
καίριο ζήτηµα για την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά για την αιγοπροβατοτροφία και κατά συνέπεια για τη φέτα. Η ολοκλήρωση
του ΟΣ∆Ε έρχεται να συµβάλλει στη δηµιουργία εκείνης της αφετηρίας που αφορά την οργάνωση της χώρας µας σε σχέση µε
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τη χαρτογράφηση του υποβάθρου της, που επιτρέπει τη χάραξη
µιας πολιτικής στο ζήτηµα αυτό, γιατί µέχρι σήµερα δεν υπήρχε
πολιτική.
Η άποψή µου είναι ότι το ζήτηµα αυτό δεν µπορεί να αποτελέσει το µήλον της έριδος ή εν πάση περιπτώσει το αντικείµενο της
διένεξης ανάµεσα σε υπουργεία τα οποία υπηρετούν ένα συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο. Είναι ένα ζήτηµα που αφορά συνολικά το έθνος, συνολικά τη χώρα και την εθνική της οικονοµία και
είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα λυθεί µέσα από µια κεντρική πολιτική κατεύθυνση, που θα αίρεται των διϋπουργικών συνεργασιών
και αντιλήψεων και που θα χαράζει µια εθνική πολιτική απαραίτητη σήµερα για την ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας. Υπ’
αυτήν την έννοια, αυτή είναι η κατεύθυνσή µας, προκειµένου να
επιλυθεί ένα ζήτηµα πολλών δεκαετιών.
Θέλω κλείνοντας να αναφερθώ στο ζήτηµα της διεπαγγελµατικής, τονίζοντας και πάλι ότι είναι ένα ζήτηµα το οποίο αφορά
την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
καταληκτικά σε ό,τι αφορά την πανηγυρική, αν θέλετε, επικύρωσή του και εφεξής τη συνεργασία των φορέων.
∆εν παίρνει πρωτοβουλία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων για τη σύσταση της διεπαγγελµατικής. ∆εν αποφασίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το
αντικείµενο της διεπαγγελµατικής.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων υποδέχεται
τη σχετική πρωτοβουλία. Είµαστε σε διαρκή επαφή µε τις οργανώσεις των κτηνοτρόφων µε όλους τους κλάδους, που όπως
γνωρίζετε από το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, πρέπει να αντιπροσωπεύονται µε πολύ συγκεκριµένα ποσοστά στη σύσταση
της διεπαγγελµατικής.
Περιµένουµε εναγωνίως την τελική, καταληκτική τους απόφαση προκειµένου να επικυρώσουµε τη διεπαγγελµατική οργάνωση, την οποία οι ίδιοι θα αποφασίσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
7/5/17-11-2010 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη
φέτα.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Τετάρτης 20ης Οκτωβρίου 2010, της Παρασκευής
22 Οκτωβρίου 2010, της Τρίτης 26 Οκτωβρίου 2010, της Τρίτης
2 Νοεµβρίου 2010 (πρωί) και της Τρίτης 2 Νοεµβρίου 2010 (απόγευµα) και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς τα Πρακτικά
των συνεδριάσεων της Τετάρτης 20ης Οκτωβρίου 2010, της Παρασκευής 22 Οκτωβρίου 2010, της Τρίτης 26 Οκτωβρίου 2010,
της Τρίτης 2 Νοεµβρίου 2010 (πρωί) και της Τρίτης 2 Νοεµβρίου
2010 (απόγευµα) επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.26’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή ∆ευτέρα 29 Νοεµβρίου 2010 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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